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فرمانده نیــروی زمینی ارتش در همایش شــهدای 
شــهر اصغرآباد خمینی شــهر اظهار داشــت:خدا را 
شــاکرم که در جمع نورانی خانواده شهدا، جانبازان، 
رزمنــدگان، دالور مــردان و مردم والیتمدار شــهر 
اصغرآباد حضــور دارم. امیر احمدرضا پوردســتان 

 با اشــاره به قیام امام حســین )ع( افزود: کوفیان از
 امــام حســین)ع( گلــه می کردنــد که چــرا قیام 
نمی کنید، حضرت زینب)س( هم شب آخر از همین 
 بدعهدی هــا نگران بودنــد چراکه در زمــان خروج

 امام حسین)ع( از مکه افراد زیادی کنار امام ...

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

اصفهانی ها در دفاع از حرم
پیشتاز هستند

9

لحظه موعود نزدیک است؛

اصفهانی ها 26 آبان، میهمان رهبری می شوند

لطفا گوش هایی که باید بشنوند، بشنوند و چشم هایی که باید بخوانند، بخوانند؛

حق خانواده شهدا، این نبود...

15

3

حدود چهار ماهی اســت که شــکر، کام مصرف کننــدگان را تلخ 
کرده و افزایش قیمت چشــمگیری در بازار داشــته است؛ ضمن 
اینکه برخالف وعده ها و اظهارنظرهای مسئوالن، هنوز قیمت این 

محصول، واقعی و منطقی نشده است. اقدامات دیر هنگام ...

جلسه رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دولت براساس آیین نامه 
داخلی مجلــس، امروز در خانــه ملت برگزار می شود.اســتعفای 
محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان اواخر مهرماه، آغازی شــد 

برای تغییر و ترمیم کابینه دولت یازدهم، پس از آن هم شایعه ...

مردم اصفهان همچنان از کمبود شکر در بازار گالیه مندند؛

چالش شکر!

رأی اعتماد به وزرا در آینه آیین نامه؛

این سه نفر

3

2

6

مسئول انجمن صنفی روزنامه نگاران اصفهان:

مطبوعات اصفهان
حال خوشی ندارند

15

پروژه ای که نباید به سرنوشت مصلی و نقش جهان دچار شود؛

نگاه معصوم موزه دفاع مقدس به 
همیاری سازمان های مسئول

11

مدیر امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی اصفهان:

ترک برداشتن سی و سه پل 
عادی است

8

به بهانه برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی؛

دعوت به شورا مهم تر است

7

استاندار چهار محال و بختیاری:

»مرگ بر آمـریکا«؛ شعـار 
اساسی انقالب اسالمی است

رییس واحد قلع اندود و خطوط برش 1 و 2 نورد سرد فوالد مبارکه گفت: سامانه های 
اندازه گیری عرض ورق در خط قلع اندود این مجتمع، بومی سازی شد و مورد بهره 
برداری قرار گرفت. مصطفی ناجی با اعالم این خبر، گفت: این پروژه به همت تیم فنی 
کارشناسان برق و اتوماسیون واحد قلع اندود، کارشناسان واحد بومی سازی شرکت 

فوالد مبارکه و دانشگاه اصفهان اجرا شد.
وی افزود: با بهره برداری از این سامانه، امکان اندازه گیری لحظه ای عرض ورق در 
دو نقطه فراهم شد و هرگونه مغایرت در عرض محصوالت تولیدی این واحد تحت 
کنترل قرار گرفت. رییس واحد قلع اندود و خطوط برش 1 و2 نورد سرد فوالد مبارکه 
گفت: دستگاه عرض سنج یکی از تجهیزات اصلی و مهم در تطابق تلورانس عرض 

محصول تولیدی با استاندارد و نیازهای مشتری است.
وی با اشاره به دالیل اجرای این سامانه افزود: وجود نقص در طراحی، خاص و قدیمی 
بودن قطعات زیر مجموعه این تجهیز و نرم افزارهای مربوطه، قیمت باالی قطعات 
یدکی و عدم پشتیبانی موثر سازنده سیســتم قبلی موجب شد این تجهیز به طور 

کامل از مدار خارج شود.
ناجی گفت: با توجه به تبعات کیفی ناشی از عدم وجود این تجهیز در فرآیند تولید، 
کارکنان این واحد تصمیم گرفتند با اجرای این پروژه برای رفع این مشکالت اقدام 

کنند.
وی گفت: در سیســتم جدید، با تابش نور لیزر بر روی غلتک، خطای اندازه گیری 
ناشــی از لرزش و موج ورق و تاثیر نورهای محیطی به طور کامل برطرف شــده و  

این سیســتم عالوه بر اندازه گیری عرض ورق، برای اندازه گیری انحراف از مرکز 
 ورق عبوری و همچنین تشــخیص پارگی ورق نیز استفاده می شود. رییس واحد 
قلع اندود و خطوط برش 1 و2 فوالد مبارکه، ساده سازی شبکه کنترلی، سهولت در 
تامین قطعات یدکی، امکان سریع رفع عیب، دقت باالتر، خرابی کمتر، قیمت پایین 
 آن در مقایسه با نمونه های خارجی، عدم نیاز به کالیبره مداوم ، تنظیمات آسان و

 راه اندازی سریع را از دیگر مزایای سیستم جدید برشمرد.

بومی سازی سامانه اندازه گیری عرض ورق 
در خط قلع اندود فوالدمبارکه

آگهی مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح 
انجام دهد. 
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پیشنهاد سردبیر: 
متحد عربستان، ادعای حمله به مکه را رد کرد

عکس روزيادداشت

بین الملل

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، روزنامه »اســراییل 
هیوم« چاپ ســرزمین  اشــغالی و نزدیک به کابینه رژیم 
صهیونیستی در تحلیلی بر تحوالت سیاسی جاری در لبنان 
نوشت: انتخاب ژنرال »میشــل عون« به ریاست جمهوری 
لبنان به این معناست که »سید حسن نصرا...« پیروز بزرگ 

میدان است.
 شــبکه لبنانی »المنار« به نقل از این روزنامه نوشــت: به 
اعتقاد این روزنامه صهیونیســتی انتخاب رییس جمهور و 
حتی انتخاب نخست وزیر در لبنان اهمیت چندانی ندارد، 
آنچه حائز اهمیت است، این اســت که »سعد الحریری«، 
رییس جریان المســتقبل و متحد عربســتان سعودی در 
لبنان در برابر حزب ا... سرفرود آورد و به آنچه دبیرکل این 

حزب دیکته کرده بود، تن داد.
 اســراییل هیوم افزود: موضع حریــری در زمینه پذیرش 
نامزدی عون به معنای بلند کردن پرچم ســفید و تسلیم 
شدن حریری و عربســتان سعودی اســت که به نصرا... و 
ایران اجازه می دهد، نفوذ خود را در لبنان توســعه داده و 

خواسته های خود را بر لبنان دیکته کنند.
 اسراییل هیوم سرفرود آوردن حریری مقابل حزب ا... را به 
پایان آوردن پرچم ها تشبیه کرد که معادالت را در عراق و 

سوریه بار دیگر به سود ایران رقم خواهد زد.

وزارت خارجه انگلســتان با صدور بیانیــه ای تلویحا ادعای 
عربستان مبنی بر حمله موشــکی نیروهای یمنی به سمت 
مکه مکرمه را رد کرد. در بخشــی از این بیانیــه که به بهانه 
به روزرسانی وضعیت ایمنی ســفر به عربستان منتشر شده، 
آمده است: »روز 27 اکتبر یک موشک اسکاد از مناطق تحت 
کنترل شورشــیان در یمن شلیک شــد که ظاهرا فرودگاه 
بین المللی ملــک عبدالعزیز را هــدف قرار داده بــود.« روز 
پنجشنبه ارتش یمن از شلیک یک موشک به سمت فرودگاه 
جده، که محــل پرواز جنگنده های ســعودی بــرای انجام 

عملیات در یمن است، خبر داد.
ســعودی ها که پیش تر هم انقالبیون یمنی را به تالش برای 
مقابله با »خادم الحرمین« متهم کرده بودند، از این مســئله 
سوءاستفاده کرده و در تبلیغاتی وسیع مدعی شدند که هدف 
این موشک مکه بوده، اما سامانه دفاعی عربستان توانسته آن 
را در فاصله 65 کیلومتری این شهر هدف قرار دهد. انقالبیون 
یمن با رد این ادعــا، تاکید کرده اند که هــدف از این حمله 

فرودگاه ملک عبدالعزیز بوده است.

 شکست عربستان مقابل 
حزب ا... و ايران در لبنان

متحد عربستان، ادعای 
حمله به مکه را رد کرد

 پــس از آن، طی مدت زمانــی کوتاه رییس جمهــور فخرالدین 
 دانــش آشــتیانی، مســعود ســلطانی فر و صالحــی امیری را

  به ترتیــب بــرای تصــدی وزارتخانه های آمــوزش و پرورش، 
 ورزش و جوانــان و فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه مجلس

 معرفی کرد.
رای اعتماد به وزرا در آيین نامه

آیین نامه داخلی مجلــس تصریح می کند کــه رییس جمهور، 
ظرف دو هفته پس از انجام مراســم تحلیف و یا بعد از اســتعفا 
یا ســقوط دولت، باید کتبا اســامی هیئت وزیــران را به همراه 
شــرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس کند، 
همچنین رییس مجلس مکلف اســت در اولین فرصت در جلسه 
علنی، وصول معرفی  نامه وزیران را اعالم و پس از قرائت دســتور 

تکثیر آن را صادر نماید.
 براین اســاس اکبر رنجبرزاده طی نشســت علنی روز سه شنبه 
)۴ آبان ماه( اعالم وصول نامه معرفی ۳ وزیر پیشنهادی دولت به 
مجلس را قرائت کرد. طی این مدت هر سه وزیر در فراکسیون ها 
و کمیســیون های مجلس حضور یافته و به تشــریح برنامه های 

خود پرداختند.

یک هفته پس از معرفی وزرای پیشــنهادی دولت، برای بحث و 
بررسی خط مشــی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد 
برای هیئــت وزیران جلســات مجلس به  طور متوالی تشــکیل 
می گردد. با پیشنهاد رییس و تصویب مجلس، جلسات به صورت 
صبح و بعد ازظهر برگزار خواهد شد. مجلس در این جلسات نطق 
نخواهد داشت. قبل از تشکیل اولین جلســه بررسی برنامه  های 
دولت و اخذ رای اعتمــاد هیئت وزیران، نماینــدگان مخالف و 
موافق برنامه، خط مشــی و اصول کلی و ترکیب هیئت وزیران و 
نیز نمایندگان مخالف و موافق هر یک از وزیران به تفکیک برنامه 
و هر وزیر در برگه  های جداگانه یا دســتگاه الکترونیک ثبت نام 

می  کنند.
رای اعتماد به وزرا براساس حروف الفبا  

در جلســه رای اعتماد به وزرای دولت هر یک از نمایندگان حق 
دارند تمام یا قســمتی از وقت خود را در اختیــار نماینده دیگر 
قرار دهند. در شروع بحث در مورد هیئت وزیران، رییس جمهور 
برنامه دولت را تشــریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیئت 
وزیران دفاع خواهد کرد. پس از آن مجلس، بررسی برنامه دولت 
و ترکیب هیئــت وزیران را با اظهــارات پنج نفــر از نمایندگان 

مخالف و پنج نفــر از نمایندگان موافق با حفــظ ترتیب یک نفر 
مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت پانزده دقیقه انجام 
خواهد داد. موافق و مخالفان وزرای پیشــنهادی دولت براساس 
اعالم یوسف نژاد عضو هیئت رییسه مجلس دیروز ) دوشنبه 10 
آبان ماه( از ساعت ۸ تا 1۴ در مجلس انجام شد و صبح امروز  نیز 
بین متقاضیان قرعه کشی شده تا ســخنرانان جلسه رای اعتماد 

مشخص شوند.
جلسه رای اعتماد به وزرای پیشــنهادی به صورت یکسره ادامه 
خواهد داشت و بررسی صالحیت ســه وزیر پیشنهادی بر اساس 
حروف الفبا و به ترتیب از وزارتخانه آموزش و پرورش، فرهنگ و 

ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان انجام خواهد شد.
30 دقیقه حیاتی برای وزرا

همچنین رییس جمهور یا کســانی که وی تعیین خواهد کرد به 
سواالت و اظهارات مخالفان پاسخ می  دهند. مجموع مدت نطق 
اولیه رییس جمهور و دفاعیــات اخیر دو و نیم ســاعت خواهد 
بــود. در پی اظهــارات و دفاعیات رییس جمهور، مجلس شــور 
 برنامه  ها و صالحیت هر یک از وزیــران را به صورت جداگانه آغاز 

خواهد کرد. 
در مورد هر وزیــر دو نفــر از نماینــدگان مخالــف و دو نفر از 
نمایندگان موافق بــا حفظ ترتیــب یک نفر مخالــف و موافق 
هرکدام بــرای مدت پانــزده دقیقــه فرصت خواهند داشــت. 
پس از آن وزیــر و در صورت صالحدید رییــس جمهور به مدت 
 ۳0 دقیقه بــرای دفاع از برنامه و صالحیــت وزیر مطروحه وقت 

خواهند داشت.
بحــث و بررســی بــرای تک تک 
وزیران به ترتیب حــروف الفبای 
وزارتخانه به همین شــیوه انجام 
می  گیرد. رییس جمهور می  تواند 
با استفاده از وقت وزیران در پایان 
و به  طور یکجا از آنــان دفاع کند. 
پــس از آن رای  گیــری به عمل 
می  آید و شــمارش و اعالم نتیجه 
آرا پس از رای  گیــری برای همه 

وزرا صورت خواهد گرفت.
ســواالت کتبی نماینــدگان در 
طــول مدتی کــه برنامــه دولت 
مطــرح اســت از طریــق رییس 
مجلــس بــه رییــس جمهــور 

یا وزیــر مربــوط داده خواهد شــد. در مــوارد معرفــی یک یا 
چند وزیــر )کمتر از نصــف مجمــوع وزرا( پس از نطــق اولیه 
رییس جمهــور به مدت یک ســاعت بــدون بحــث در کلیات 
برنامه  هــا و ترکیب هیئــت  وزیران تنهــا در مــورد برنامه ها و 
 صالحیت وزیــران پیشــنهادی به  ترتیــب فوق  الذکــر اقدام

 خواهد شد.براســاس آیین نامه داخلی مجلس چنانچه مجلس 
به یک یا چند وزیر رای اعتماد نداد و یا وزارتخانه ای به هر دلیل 
وزیر نداشته باشــد رییس جمهور موظف اســت با رعایت اصل 
یکصد و ســی و پنجم )1۳5( قانون اساســی حداکثر قبل از سه 

ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رای به مجلس معرفی کند.

ريیس جمهور يا 
کسانی که وی تعیین 

خواهد کرد به سواالت 
و اظهارات مخالفان 

پاسخ می  دهند. 
مجموع مدت نطق 

اولیه ريیس جمهور و 
 دفاعیات اخیر 

 دو و نیم ساعت 
خواهد بود. 

جلسه رای اعتماد به سه وزير پیشــنهادی دولت براســاس آيین نامه داخلی مجلس، امروز در خانه ملت برگزار 
می شود.اســتعفای محمود گودرزی وزير ورزش و جوانان در اواخر مهرماه آغازی شد برای تغییر و ترمیم کابینه 
دولت يازدهم، پس از آن هم شايعه استعفای علی جنتی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی تايید شد. در میانه خبرهای 
استعفا، خبر رسید که فانی وزير آموزش و پرورش نیز به نوعی استعفا داده است تا اولین جلسه استیضاح دور دهم 

مجلس شورای اسالمی لغو شود.

کافه سیاست

اخبار

ديدار محسن رضايی با هیئت 
اعزامی اتحاديه میهنی کردستان

محســن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام عصر روز 
 یکشــنبه با هیئت اعزامــی اتحادیه میهنی کردســتان دیدار و 

گفت وگو کرد.

پارلمانواکنشدیپلماسیدیدگاه

 ســردار علیرضا افشــار قائم مقــام قــرارگاه جنگ 
 نــرم، در همایــش تبییــن کارکردهــای جنگ نرم
  دشــمن در دانشــگاه ها و راهبردهای مقابلــه با آن

  کــه صبــح روزگذشته)دوشــنبه 10 آبان مــاه( در 
 دانشــگاه عالی دفاع ملی برگزار شــد، اظهار داشت: 
یکی از مشــکالت در تمام بخش ها اقدامات جزیره ای 
 اســت که با هماهنگــی مدیریتــی می تــوان بر آن

 فائق آمد. 
قائم مقام قرارگاه جنگ نرم ادامه داد: دشمن بیشترین 
فعالیت خود را زمینه مقابله با دیــن دارد؛ چرا که آن 
را یک تهدید برای خــود می داند و می خواهد باورهای 
ما به خصوص در زمینه والیت فقیه را زیر ســوال ببرد 
البته ما به این موضوع نگاه ویژه ای داریم و آن را ناکام 

می گذاریم.
وی با اشــاره به این موضوع که دشمن قصد دارد نقاط 
ضعف ما را برجســته کند تصریح کرد: این موضوع که 
در بخش هایــی دارای نقاط ضعفی هســتیم، صحیح 
است و دشمن قصد دارد آن را برجسته نماید؛ اما ما در 

برابر آن ایستاده ایم.

ســیامک مره صدق نماینده کلیمیان ایران در مجلس، 
 با اشــاره به خبر روزنامه تایمز اســراییل به نقل از وی
  در خصــوص اینکــه جنــگ بــا اســراییل بــرای

 تهران خودکشــی اســت، گفــت: مــن مصاحبه ای 
 را با این رســانه انجام ندادم و این خبــر و مصاحبه را 

تکذیب می کنم.
مره صدق خاطرنشان کرد: من در جریان سفری که به 
فرانسه داشتم خبرنگار یک روزنامه فرانسوی در مورد 
احتمال حمله رژیم صهیونیستی به ایران از من سوال 
کرد که من در پاســخ به وی گفتم که ۴ نفر آدم عاقل 
پیدا می شود که بداند حمله به ایران مفهومش نابودی 

اسراییل است.
رسانه های رژیم صهیونیســتی مدعی شدند »سیامک 
مره صدق« نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای 
اسالمی با یک رســانه صهیونیســت مصاحبه کرده و 
مدعی شــده اســت: »ایران خواهان شروع یک جنگ 
علیه اســراییل نیســت چون آنها می دانند هر کسی 
که در خاورمیانه جنگ را شــروع کند، )در واقع( دارد 

خودکشی می کند.«

قائم مقام قرارگاه جنگ نرم: 

منشأ مشکالت اصلی کشور 
عملکردهای جزيره ای است

نماينده کلیمیان ايران در مجلس:

مصاحبه ای با رسانه های رژيم 
صهیونیستی نداشته و ندارم

قاسمی در واکنش به سخنگوی طالبان:

ادعای حمايت ايران ازطالبان 
برای انحراف اذهان از يمن است

عضو هیئت ريیسه مجلس عنوان کرد:

 پیام های فرهنگیان 
برای مخالفت با دانش آشتیانی

 بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان 
در خصوص اظهارات مــال ذبیح ا... ســخنگوی طالبان 
افغانســتان در خصوص حمایت جمهوری اسالمی ایران 
از این گروه ضمــن تکذیب این موضوع اظهار داشــت: 
جمهوری اســالمی ایران همواره در میان کشــورهای 
منطقه در مبارزه با گروه های تروریســتی نقش پیشتاز 
داشــته و در  مبارزه با این گروه ها تــا کنون هزینه های 

مادی و معنوی بسیاری پرداخت کرده است.   
 بهرام قاســمی در ادامــه، اظهارات ســخنگوی طالبان 
را یک اقدام از پیش طراحی شــده و به دســتور حامیان 
تروریست پرور این گروه تروریســتی و با هدف مشوش 
کردن افکار عمومی و ایران هراســی عنوان و تاکید کرد 
که ادعــای حمایت ایران از این گروه یک دروغ آشــکار، 
بی ربط و نادرست می باشد. سخنگوی وزارت امورخارجه 
کشــورمان طرح ایــن ادعا توســط طالبان را تالشــی 
مذبوحانه بــرای  منحرف کردن افــکار عمومی جهان از 
جنایت های آل ســعود در کشــتار  مردم  بی گناه یمن 

عنوان کرد.

اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی  
با اشاره به فضای مجلس نسبت به رای اعتماد به گزینه های 
پیشــنهادی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش، 
اظهار کرد: احتمال رای آوری دانش آشــتیانی در مجلس 
پایین است و فضای مجلس به نفع او نیســت. وی با بیان 
اینکه بدنه وزارت آمــوزش و پرورش چندان نظر مثبتی به 
دانش آشتیانی ندارند، تصریح کرد: دانش آشتیانی در بدنه 
آموزش و پرورش قرار نداشــته و چندان بــا این وزارتخانه 

آشنا نیست.
عضو هیئت رییسه مجلس با تاکید بر اینکه وزارت آموزش 
و پرورش وزارتخانه ای مهم و حساس است، گفت: بیش از 
یک میلیون معلم و فرهنگی از رییس جمهور انتظار دارند 
که یک فرد توانمند، شایسته، مقتدر و آشنا به این وزارتخانه 
به مجلس معرفی شود.عضو هیئت رییسه مجلس، عنوان 
کرد: تاکنون تماسی از ســوی فرهنگیان برای رای به وزیر 
پیشــنهادی با نمایندگان صورت نگرفته اســت اما صدها 
پیام از سوی فرهنگیان برای رای نیاوردن وزیر پیشنهادی 

آموزش و پرورش به نمایندگان ارسال شده است.

استقرار هیئت بازرسی
در وزارت کشور

وزير خزانه داری آمريکا برای گفت وگو 
درباره برجام به تل آويو می رود

رای پرونده سعید مرتضوی صادر شد

ايران در موضوع الحاق کريمه
به روسیه دخالت نخواهد کرد

طرح تفحص از سازمان امور 
مالیاتی تقديم هیئت ريیسه شد

هیئت بازرســی امــور وزارت کشــور و شــهرداری ها )گــروه وزارت 
کشــور( از تاریخ 27 مهر ماه تا 7 آذر ماه ســال جاری در وزارت کشــور 
با موضوع »بررســی عملکــرد وزارت کشــور در انعقــاد قراردادهای 
پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی« مستقر شــده است.چنانچه کارکنان 
و شــهروندان در خصوص عملکــرد و اقدامــات این دســتگاه اجرایی 
شــکایت یا اعالماتی دارند می توانند به هیئت بازرســی مســتقر واقع 
در میدان فاطمی ســاختمان وزارت کشــور مراجعه و یا با شماره تلفن 
گویای 1۳6 و یا با شــماره تلفــن ۸۸9690۳7 تمــاس بگیرند. ضمنا 
 ســامانه رسیدگی به شــکایات ســازمان بازرسی کل کشــور به  نشانی

اینترنتــی http://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شــکایات و 
اعالمات شهروندان در این زمینه است.

 »دان شــاپیرو«  ســفیر آمریکا در تل آویو اعالم کرد، »جــک لیو« وزیر 
خزانه داری آمریــکا چند ماه پــس از توافق واشــنگتن و تل آویو درباره 
توافق بزرگ نظامی، حاال به اســراییل رفته تــا گفت وگوهایی را در این 
رابطه و همچنیــن درباره توافق هســته ای ایران )برجــام( انجام دهد.

بنا بر گزارش »تایمز اســراییل«، ســفیر آمریکا گفته اســت، مذاکرات 
لیو با مقامات اســراییلی درباره برجام و تحریم های ایران در میان دیگر 
موضوعات متمرکز خواهد بود. شاپیرو در این رابطه نوشت، »این ممکن 
 است آخرین سفر وزیر خزانه داری آمریکا به اسراییل در سمت فعلی وی

  باشــد. مــن از دوســتی و تعهد وی بــرای تعمیــق روابط بــا تل آویو 
قدردانی می کنم.«

وکیل مدافع جمعی از شــاکیان تامین اجتماعــی، از صدور رای 
پرونده ســعید مرتضــوی خبــر داد. مصطفی تــرک همدانی در 
خصوص آخریــن وضعیت پرونده ســعید مرتضــوی، گفت: رای 
این پرونده صادر شده اســت. وی افزود: سه جلســه رسیدگی به 
بخشی از اتهامات ســعید مرتضوی در رابطه با تخلفاتش در زمان 
تصدی مدیرعاملی ســازمان تامین اجتماعی، شهریور ماه امسال 
برگزار شــد. وکیل مدافع جمعی از شــکات پس از آخرین جلسه 
دادگاه گفته بود که کارشــناس رســمی پرونده، گزارش تکمیلی 
ســوم را درباره موارد اعتراض متهم به دادگاه ارائه کرده بود که به 
من ابالغ شــد. گزارش تکمیلی در رد اعتراضات متهم است.سعید 
مرتضوی نیز پــس از دادگاه گفتــه بود که در نظریه کارشــناس 
رسمی دادگســتری در اکثر موارد تبرئه و بی گناه اعالم شدیم. ما 
به کلیات نظریه کارشناســی اعتراضی نداریم و به بیشتر مواردی 
که کارشناس نظر داده بود اعالم کردیم که مورد تایید است.وی با 
بیان اینکه در چند مورد کارشــناس رسمی دادگستری اشتباهات 
شکلی کرده بود، عنوان داشته که این مطالب مورد اعتراض ما بود 
که از جمله آنها نحوه هزینه کرد بودجه غیرشمول را که مربوط به 
شش ماهه دوم ســال92 بود، در نظریه کارشناس آورده بودند و به 

آن استناد کرده بودند که ما اعالم کردیم این موضوع اشتباه است.

علی ســبحانی فر رییس کمیته پارلمانی دوســتی ایران و روسیه درباره 
درخواست مجلس دومای روســیه به ایران مبنی بر به رسمیت شناختن 
الحاق کریمه به روسیه اظهار کرد: بر اساس مواضع جمهوری اسالمی ایران 
مسئولین کشــورمان همواره معتقدند که حاکمیت و اداره هر کشوری به 
عهده خود مردم آن کشــور اســت. از این رو دخالت در امور داخلی کشور 
روسیه بدون شــک با رویکرد ایران در تضاد است. وی افزود: ما از پیشنهاد 
مجلس دومای روســیه به منظور اتخاذ نظر مشــورتی از ایران مربوط به 
پذیرش الحاق کریمه به روسیه تشکر و قدردانی می کنیم؛ اما معتقدیم که 
این موضوع باید از سوی خود روسیه مورد بررسی قرار گیرد.رییس کمیته 
پارلمانی دوستی ایران و روسیه خاطرنشــان کرد: بدون شک دولتمردان 
روسی می توانند با انجام یک همه پرسی در کریمه نسبت به نظر مردم این 
کشور برای الحاق به روسیه وارد عمل شوند. سبحانی فر تصریح کرد: ایران 
پیرامون طرح مجلس دومای روسیه برای الحاق کریمه به روسیه تابع نظر 
مردم کریمه خواهد بود زیرا ما معتقدیم که ملت ها در تعیین سرنوشــت 

خودشان باید مستقل عمل کنند.

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: 
طرح تحقیق و تفحص از ســازمان امور مالیاتی با ۳۳ امضا تقدیم هیئت 
رییســه مجلس شــد.کاظم دلخوش بیان کرد: طرح تحقیق و تفحص از 
ســازمان امور مالیاتی قرار اســت در صورت موافقت مجلس از سال 90 
تا 95 عملکرد این ســازمان را مورد بررســی قرار دهد و با توجه به اینکه 
نگرانی های مختلفی از نحوه اجرای قانون در این سازمان وجود دارد کلیه 
مسائل مرتبط با سازمان امور مالیاتی در چارچوب طرح تحقیق و تفحص 
مورد بررســی قرار خواهد گرفت و صرفا مختص بخشــی از عملکرد این 

سازمان نخواهد بود.

رای اعتماد به وزرا در آينه آيین نامه؛

این سه نفر

به گزارش ســایت آیت ا... هاشمی رفســنجانی، وی در خاطره روز ۸ آبان 
ســال 1۳60 خود نوشــته اســت:  تا بعدازظهر در خانه  ماندم  و به  نماز 
جمعه  هم  نرفتم . برای  مالحظات  امنیتی  قرار گذاشــته ایم که  من  و بعدا 
آقای  خامنه ای  به  طور مرتب  نرویم . گاهی  دوســتان  دیگــر بروند و امروز 
آقای ]محمد[ امامی  کاشــانی ، به  جای  من  رفتند.پیش  از ظهر، سرهنگ  
صیاد شــیرازی  آمد و برنامه های  آینده  جنگ  را گفت .طرح  خوبی  به  نظر 
می رسد. کارهایی  که  بعد از انتصاب  به  فرماندهی  نیروی  زمینی  کرده ، در 
جنوب  و در غرب ،جبهه ها را نظام  داده  و آماده  رفتن  به  جنوب ، برای اجرای  
عملیات  بود. مسئله  فوت  آقای  الهوتی  در داخل  خانواده  مسئله  مهم  ما بود. 
احمد آقا هم  به  منزل  آمد و مدتی  نشســت . از طرف  امام  ابراز تاسف  کرد و 
درباره  مســئله  جنگ  و کابینه  بحث  کردیم .عصر، برای  شرکت  در جلسه  
شورای  عالی  دفاع  به  مجلس  رفتم . فرماندهان  نیروی  دریایی  و هوایی  هم  

شرکت  کردند و مطالب  زیادی  درباره  وضع  دو نیرو گفتند. 

روزنامه الحیات مدعی شــد: »تهران و آنکارا در حال تبادل پیام های شــدیدی 
درباره موصل هســتند و ایران در این باره ترکیه را به حمله نظامی تهدید کرد و 
گفته که با دخالت نظامی در موصل در »القیاره«جنوب این شــهر پایگاه ایجاد 

می کند تا مقابل پایگاه نظامی ترکیه در »بعشیقه« در شرق موصل بایستد.«
الحیات در ادامه نوشــت:» اینک تنش میان ایران و ترکیه باال گرفته و پشــت 
پرده تهدیدهایی میان دو کشور صورت گرفته اســت؛ به ویژه بعد از آنکه پرونده 
غرب موصل به دســت الحشد الشــعبی افتاد و ترکیه هم از طریق چاووش اغلو 
وزیر خارجه خود  نســبت به دخالت نظامی در غرب موصل تهدید کرد و گفت 
که اگر الحشد علیه ترکمن ها وارد عمل شــود، به دخالت نظامی در این منطقه 
متوسل خواهد شد.« این روزنامه افزود: »مسئوالن عراقی هم بعد از تماس های 
ایران، ترکیه را نسبت به حساسیت موضوع، همچنین درباره موضع ایران درباره 
پرونده موصل مطلع کردند. مسئوالن وابسته و نزدیک به حیدر العبادی هم درباره 

تنش افزایی میان ترکیه و ایران هشدار داده اند.« 

ماجرای قرار امنیتی 
هاشمی و رهبرانقالب 

چه بود؟

ادعای »الحیات« :

 ايران ترکیه را به حمله 
نظامی تهديد کرد!
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
واردات کدام خودروها متوقف می شود؟

 وزیر دادگســتری، از آخرین وضعیت موسسه مالی ثامن الحجج)ع( 
و پدیده شــاندیز خبــرداد و گفت: بــرای تخلفات مالــی به دنبال 
مجازات جایگزین حبس هســتیم. مصطفی پورمحمدی با اشــاره 
به تخلف موسســه غیرمجــاز ثامــن الحجج)ع( گفــت: وضعیت 
این موسســه در دســتگاه قضا درحــال پیگیری اســت.وی ادامه 
داد: ضمــن توقیــف امــوال ایــن موسســه و بازگرداندن ســهم 
 بســیاری از افراد، مدیران، محدود شــده اند و قرار برای آنها صادر

شده است. وزیردادگستری با بیان اینکه سعی دولت بر بازگرداندن 
منابع مالی مالباختگان ثامن الحجج)ع( است، گفت: مشکل چنین 
پرونده های بزرگ مالی مانند موسسه مالی ثامن الحجج)ع(، کمبود 
منابع است. وی همچنین درباره پرونده »پدیده شاندیز« گفت: این 

پرونده، پیچیده و همچون کالف سردرگمی شده است.

مدیرعامل گروه صنایع گیتی پسند گفت: در صورتی که تسهیالت 
وعده داده شــده به مبلغ 360 میلیارد تومان بــه این گروه صنعتی 
پرداخت شود، عالوه بر تصفیه حساب کامل با سرمایه گذاران، قادر 

به اشتغالزایی یک هزار نفری در کمترین زمان ممکن خواهد بود.
مصطفی وعیدی با بیان این خبر، درباره آخرین شــرایط این گروه 
صنعتی اظهار داشت: در زمان شروع بحران با 33 هزار سرمایه گذار 
و میزان مشــارکت 530 میلیارد تومان روبه رو بودیم که تا به امروز 
با 24 هزار و 300 نفر تصفیه حســاب کامل صــورت گرفته و بالغ 
بر 406میلیارد تومان پرداخت شده اســت. وی ادامه داد: باقیمانده 
سرمایه گذاران این گروه صنعتی، نزدیک به 8 هزار و 700 نفرند که 
حدود 2 هزار نفر در صف پرداخت و مابقی نیــز دارای قرارداد فعال 

هستند.

کمبود منابع؛ مشکل اصلی 
موسسه ثامن الحجج

به گیتی پسند 
تسهیالت بدهید!

حدود چهار ماهی است که شــکر، کام مصرف کنندگان 
را تلخ کرده و افزایش قیمت چشــمگیری در بازار داشته 
اســت؛ ضمن اینکه برخــالف وعده هــا و اظهارنظرهای 
مســئوالن، هنوز قیمت این محصول، واقعــی و منطقی 

نشده است.
اقدامات دیــر هنــگام شــرکت بازرگانی دولتــی ایران 
برای صــدور مجوز واردات شــکر خام به کشــور و توقف 
مقطعی تزریق شــکر به بورس، عامل افزایش قیمت این 
محصــول در ماه رمضان شــد که با وجــود عرضه مجدد 
این محصول در بورس، هنــوز هم نرخ آن در بــازار زیاد 
اســت. برخی از مغازه ها یک بســته ۹00 گرمی شــکر 
را 3500 تومــان عرضه می کننــد و در برخــی از مراکز 
خرده فروشــی، نرخ هر کیلوگرم شکر 3800 تومان است. 
یکی از این مغــازه داران می گوید: در 4 مــاه اخیر قیمت 
شــکر تا بیش از 4000تومان هم رســیده بود که درحال 
حاضر مقداری ارزان شده اســت. وی می افزاید: پیش از 
گرانی، هر کیلوگرم شــکر را بیــن 2800 تا 3000 تومان 

می فروخته است.
یکی از مشــکالت موجود در بازار کاالهای اساسی کشور 
این است که قیمت این اقالم در یک مقطع زمانی  افزایش 
ناگهانــی و چشــمگیری پیدا کــرده و بعــد از آن، وقتی 
نرخ های کاذب مقداری افــت می کند، همه گمان می برند 
کاال ارزان شده است؛ درحالی که قیمت همچنان باالست 

و با رقم منطقی فاصله زیادی دارد.
رییس اتحادیه صنف عطار و ســقط فروش شهر اصفهان، 
با اشــاره به نقش اصناف در تنظیم بازار شکر در ماه های 
گذشته، اظهار می کند: اصناف، تعدادی مغازه دار هستند 
که کار آنها به خاطر وجود فروشگاه های بزرگ مثل کوثر و 
سیتی سنتر و غیره به کسادی خورده است. رضا منتظری 
می افزاید: وقتی از 500 تن شکری که سهم اصناف است 
و جهاد کشــاورزی باید آن را اختصاص دهد تا به دســت 
مغازه دار برسد، تنها  ۹8 تن آن بین اصناف توزیع می شود 

و مابقی مشخص نیست توســط چه کسی و چگونه توزیع 
می شــود، باید علت امر را از مســئوالن جهاد کشاورزی 
جویا شــد. رییس اتحادیــه صنف عطار و ســقط فروش 
شــهر اصفهان، با ابراز گالیه مندی از اینکه شــکر به جای 
اینکه بیــن مغازه داران در ســطح بازار توزیع شــود، بین 
فروشگاه های بزرگ از جمله کوثر و سیتی سنتر و ... توزیع 
می شود، ادامه می دهد: این در حالی است که مردم وقتی 
شــکر نیاز دارند به مغازه محله خود رجــوع می کنند، نه 
فروشگاه های بزرگ که در هر محله ای تنها یک یا دو واحد 
آن وجود دارد. وی تاکید می کند: نبود شکر در بازار هیچ 
ارتباطی به اصناف ندارد و باید از جهاد کشــاورزی و خانه 

صنعت، معدن و تجارت علت این مسئله را جویا شد.
نبود شکر در بازار، ارتباطی با سازمان صنعت، 

معدن و تجارت ندارد
اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان، با بیان اینکه نبود شــکر در بازار ارتباطی 
به این ســازمان ندارد، می گوید: پاسخی در این خصوص 
نداریم و تنها باید از ســوی جهاد کشــاورزی  دالیل آن را 
پیگیری کنید. وی تاکید می کند: تنها مرجع پاسخگویی 
به نبود شکر در سطح بازار، جهاد کشاورزی است و ما تنها 

ناظر بر قیمت شکر هستیم.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان 
در پاســخ به ســوال خبرنگار ایمنا مبنی بر اینکه با توجه 
به اینکه نظــارت بر قیمت هــا یکی از وظایف ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت است اما از ســوی دیگر شاهدیم 
که با کمبود شــکر در حال حاضر قیمت آن دو ســه برابر 
به دســت مردم می رســد و یا هر گاه مردم به خرید یک 
کاال رو می آورند، قیمت آن افزایش می یابد و آیا این بدان 
معناســت که سیســتم تنظیم بازار نداریم، گفت: رییس 
ســتاد تنظیم بازار اســتاندار و دبیر آن، به عهده سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان اســت و ما تنها عضوی از 

این ستاد هستیم.

مشکل کمبود شکر نداريم
مدیر تنظیم بازار جهادکشــاوزی اصفهــان اما می گوید: 
مشــکلی در تامین بازار شــکر اصفهان نداریــم؛ در واقع 

می توان گفت شکر موجود است اما تقاضا نیست.
فرهاد حاجی مرادی اظهار می کند: اینکه شــکر به اندازه 
کافی به فروشگاه های بزرگ، اصناف و بازاریان ارائه شده 
اما شــهروندان باز هم کمبود شــکر را در بازار احســاس 

می کنند، حلقه مفقوده ای است که باید آن را پیدا کرد.
وی ادامــه داد: از محل کارخانجات اســتان هــای  یزد، 
اصفهان و شــهرکرد، تا به حال از ابتدای ماه رمضان 6هزار 
تن شکر در شبکه مصرف اســتان به قیمت مصوب توزیع 
شــده اســت. حاجی مرادی تاکید کرد: در حال حاضر در 

عرضه شکر در سطح استان محدودیتی وجود ندارد.
گفته های این مقام پاســخگو در حالی مطرح می شود که 
شهروندان اصفهانی همچنان از نبود شــکر یا وجود آن با 
قیمت های چند برابری گالیه مندنــد. در این میان آنچه 
تجربه نشان داده، نبود مدیریت اقتصادی در زمان کمبود 
کاال در بخش های مختلف است که هر زمان باعث می شود 
تا در بخش های مختلف، به دالیلی نظیر کمبود مواد اولیه 
در کارخانه هــای تولید کننده، کاهــش ظرفیت تولید و 
مشکالتی از این دست، بازار با  بحران و گرانی روبه رو شود.

حجت االسالم سیدرضا اکرمی با تاکید بر اینکه وزرایی که 
در دولت از چاالکی برخوردار نیستند باید هر چه سریع تر 
تغییر یابند، اظهار داشت: عمده مشکالت اقتصادی مربوط 
به مردم است زیرا مردم اصل هســتند و دولت خادم مردم 

است.
 حجت االسالم ســیدرضا اکرمی در گفت و گو با میزان، با 
تاکید بر اینکه وزرایی که در دولت چابک و چاالک نیستند 
باید هر چه سریع تر تغییر یابند گفت: من یک بار به پشت 
آقای نعمت زاده زدم و گفتم آقای رییس ابوالمشاغل، دیگر 
تو را بس است؛ اما او خندید و رفت. رییس شورای فرهنگی 
نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه وزرای دیگری هم 
هستند که آنها را مناسب سمتشان نمی دانم، خاطر نشان 
کرد: ما باید مسئله مشکالت اقتصادی را با همه 80 میلیون 

نفر جمعیت ایران مرتبط بدانیم، نه فقط دولت! 
وی با تاکیــد بر اینکه عمــده نقص مشــکالت اقتصادی 
از ناحیه مردم در کشــور جاری اســت، بیان داشــت: در 
انقالب ما، اصل مردمند و دولت خادم اســت؛ دولت فقط 
سیاستگذاری می کند و مردم هســتند که اجرا می کنند. 
رییس شــورای فرهنگی نهاد ریاســت جمهــوری ادامه 
داد: وقتی در اروپا جنســی گران می شــود، مردم تصمیم 
می گیرند آن جنس را نخرنــد و وقتی نمی خرند به قیمت 

سابق برمی گردد؛ اما در ایران می خرند. 
رییس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری، با تاکید بر 
اینکه عمده مشــکالت اقتصادی از طرف مردم است، بیان 
داشــت: مردم باید مصرف خــود را اصالح کــرده و تولید 
کنندگان خود را کیفی سازی کرده و میزان آن را افزایش 
دهند؛ متاسفانه این گونه نیســت و آمار حکایت از اسراف 

15میلیون تنی در سال دارد. 
اکرمی با اشــاره به اینکه بعــد از برجام، حل مشــکالت 
اقتصادی بیش از قبل مورد انتظار قرار گرفت، اظهار داشت: 
نامگذاری سال به عنوان اقتصاد مقاومتی، نشان دهنده این 
اســت که این موضوع صرفا بر دوش دولت نیســت و همه 

مردم ایران باید به اندازه خود در این مسیر گام بردارند.

مردم اصفهان همچنان از کمبود شکر در بازار گاليه مندند؛

چالش شکر!
به نعمت زاده گفتم:

آقای ابوالمشاغل، ديگر بس است!

در حاشیه نگاه روز

»و به مجلس و دولت و دست اندرکاران 
توصیه مي کنم که قدر این ملت را بدانید 
و در خدمتگزاري به آنان خصوصا مستضعفان و محرومان و 
ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیاي نعم همه هستند و 
جمهوري اسالمي رهاورد آنان اســت و با فداکاري هاي آنان 
تحقق پیدا کرد و بقاي آن نیز مرهون خدمات آنان اســت، 

فروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید...« 
این جمالت برایتان آشــنا نیســت؟ برای شــما مسئوالن 
محترمی که بیش از ما-شاید خیلی بیشتر-سن و سال دارید 
و حضرت امام )ره( را درک کرده اید؛ توفیقی که نصیب نسل 
ما نشد. ما دهه شصتی ها، تنها خاطرات بزرگمردی را شنیده 
و خوانده ایم که همواره از لزوم توجه مسئوالن به مستضعفان 
سخن می گفت و آنها را ولی خود و این نظام و این کشور می 
دانست؛ همان پیرآشنای ســفر کرده که می گفت : »هر روز 
برای مملکت مشــکلی پیدا می شــود، حاّللش خود مردم 
]باشند[ اآلن این مشکل برای کشور ما پیدا شده، خوب مردم 
دارند کمک می کنند. حاّللش خود این مردم هســتند. این 
پشتیبانی های عظیمی که مردم می کنند و آن حضوری که 

خودشان دارند و خودشان هستند.«

کشاورزان شــرق اســتان حال و روز خوبی ندارند. خسته از 
بی مهری ها و وعده و وعیدهای عملی نشده و مدیریت های 
اشتباه، نمی دانند به چه کسی پناه ببرند؛ اعتراض و تهدید 
هم دوای دردشان نمی شود. البد خودشان هم می دانند اما 
نمی دانند چه کنند. صدایشان به رییس جمهور و نماینده و 
وزیر و استاندار و فرماندار که هیچ، به »بهرام رادان« و »بهاره 
رهنما« و »رضا کیانیان« هم نمی رسد که الاقل ژست فعال 
محیط زیستی به خودشان بگیرند و مثل »دریاچه ارومیه« 
برای احیای »زاینــده رود« هم کمپین تشــکیل بدهند و 
پست بگذارند و این قدر که برای ماهی های دریاچه ارومیه 
نگران هستند، برای انسان هایی دل بسوزانند که در حاشیه 
زاینده رود زندگی می کنند و از قضا تمام زندگی شــان مثل 

همان ماهی ها، به این آب بسته است!
 

»معصومــه ابتکار« کجاســت و چه می کند، نمــی دانیم؛ 
اما همیــن قدر می دانیم که برای تســخیرکننده ســابق و 
تفســیرکننده امروز)!( نه خفه شــدن مردم خوزستان در 
گرد و خاک اهمیتی دارد و نه مــردن ماهی ها و نه بدبختی 
کشاورزان شرق استان اصفهان. برای رییس محترم سازمان 
محیط زیست، ورود به مسائل سیاسی و سیاسی کردن همه 
مسائل، در اولویت است. حمایت از برجام و همسر، مهم تر از 
آلودگی هوا و خشک شدن دریاچه است. البته اینجا، کسی 
هم از ابتکار، انتظار »ابتکار« ندارد. بهتر اســت سرگرم امور 

سیاسی خودشان باشند!
 

از »بارش های پاییزی« خبری نیســت و در این میان شاید 
کشاورزان استان به ویژه در شرق اصفهان هستند که بیش 

از همه از این کم بارشی متضرر می شوند؛ کشاورزانی که نان 
شبشان هم به همین بارش ها و پرآبی زاینده رود بسته است 
اما حاال میرمیران، عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی 
شهرســتان اصفهان، می گویــد: »همان طور که شــرکت 
آب منطقه ای اصفهان رســما اعالم کرده  و گفته، هیچ گونه 
حقابه ای برای کشــاورزان اصفهان باقی نمانده است. دولت 
برای تامین آب مورد نیاز صنایع و آب شــرب شهرهای یزد 
و کاشــان تعهد داده که پس از عدم توانایی در ارائه تعهدات 
خــود، مجبور بــه برداشــت از حقابه کشــاورزان اصفهان 

شده است.«
همین ادعا سبب می شــود که خبرگزاری فارس یک سوال 
را مطرح کند؛ ســوالی که جواب آن مهم اســت و می تواند 
شــاهدی بر ادعای ضعف مدیریتی مســئوالنی باشــد که 
سال هاست به جای حل مسئله ، صورت مسئله را پاک کرده 
و به مســکن های موقتی روی می آورند. فارس می نویسد: 
»صحبت میرمیران تعجب هر خواننــده ای را بر می انگیزد و 
به سرعت این ســوال را به ذهن متبادر می کند که چرا عدم 
تعهد دولت در یک استان دیگر را کشــاورزان بی نوای شرق 
اصفهان باید پرداخت کنند؛  کســانی که از 100 هزار هکتار 
زمین کشاورزی حاصلخیز خود به دلیل کمبود آب طی دو 
سال گذشــته، فقط در 30 هزار هکتار آن کشت و کار انجام 
داده اند.«  محمد صادقی، دبیر خانه کشاورز استان اصفهان 

هم در این باره به خبرنگار فارس می گوید: »یکی از مســائل 
اصلی در خصوص مشــکالت کشــاورزان شــرق اصفهان، 
مشخص نبودن سهم »خشکسالی« و »بی مدیریتی« در این 
زمینه است؛ مســئله بعدی تفکیک سهم مدیریت استانی و 
فرااستانی است که در اینجا هم روشن نیست سهم هر کدام 

چه میزان است!« 
نکته جالب اینکه واکنش های مسئوالن به این چالش جدی 
است؛  واکنش هایی که توپ را در زمین نهاد دیگر می اندازد و 
آن نهاد هم پاس می دهد به یک شخص سومی و نتیجه اش 
می شود تراکتورهایی که از 5 آبان تجمع کرده اند و اگر همین 
روند ادامه پیدا کند، بعید نیست اتفاقات ناخوشایندی تکرار 
شود.  علی الریجانی که برای سخنرانی در کنگره ملی 2300 
شهید خمینی شهر به اصفهان آمده بود، برخی از راه حل های 
ممکن برای حل موضوع آب را مطرح کرد و گفت: استفاده از 
آبیاری تحت فشــار باید در نظر گرفته شود و البته بودجه ای 
هم در برنامه ششم در نظر گرفته  شده که تقریبا به سالی 4 تا 

5هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.
آیــت ا... طباطبایی نژاد، امام جمعه و نماینــده ولی فقیه در 
اســتان اصفهان، در خطبه هــای این هفته نمــاز جمعه به 
موضوع کم آبی واکنش نشــان داد و بیان کرد: باید مصرف را 
در رودخانه کنترل کرد تا آب در زرین شهر و قبل آن به هدر 
نرود؛  از طرفی نمی توان آب را رها کرد چرا که به مشکل آب 

شرب بر می خوریم.
امام جمعه ورزنه هم روز گذشــته گفت: شایسته نیست که 
در یک کشور اسالمی، سخنان شخص دوم مملکت که نه در 
یک جلسه خصوصی یا هیئت وزیران، بلکه در مقابل دیدگان 

جمعیت انبوه اصفهانی گفته شده، در عمل تحقق پیدا نکند.
نظارت برداشــت غیرمجاز از زاينــده رود بر عهده 

کشاورزان است
اســتاندار اصفهان روز گذشته با اشــاره به تفاهم نامه ای که 
در راستای رفع مشــکل زاینده رود با اســتاندار چهارمحال 
و بختیاری امضا شــد، گفت: در این تفاهم نامه مقرر شــد 
برداشــت های حوزه آبریز زاینده رود از زردکوه بختیاری تا 
تاالب گاوخونی زیر نظر کشاورزان انجام شود؛ زیرا کشاورزان 
با مدیریت و جدیت بیشتری بر برداشــت مازاد آب نظارت 

دارند و از بروز آن جلوگیری می کنند.
کار را به خود کشــاورزان ســپرده اند؛ کشــاورزانی که از 
5آبان تراکتور جمع کرده و در ورودی شــهر تجمع کردند 
و اعتراضاتشــان بوی خوشــی نمی دهد؛ کشــاورزانی که 
نگران هستند و از پاسکاری های مسئوالن خسته شده اند؛ 
کشاورزانی که شــاید خیلی از آنها پدر و مادر شهید باشند، 
شــهید داده اند و حاال در خانه های روستایی محقر، نه سهم  
می خواهند و نه دنبال پست و مقام هستد؛ اما حقابه که دیگر 
حقشان است. نباشد، زندگیشان فلج می شود. مگر امام امت 
نمی گفت » اینها ولی نعمت ما هستند«؟ حیدرعلی عابدی، 
نماینده مردم اصفهان هم همین را می گوید. نماینده ای که 
در جمع لیست امید توانســت به بهارستان راه پیدا کند و به 
نظر می رســد این روزها، بیش از سایر نمایندگان اصفهانی، 
دغدغه زاینده رود و کشاورزان استان را دارد. این نماینده با 
انتشار یادداشتی، نســبت به وضعیت آب در استان و به ویژه 
شهرستان اصفهان واکنش نشــان داد و کشاورزان معترض 
 را کســانی دانســت که اغلب آنان پــدر یا برادر شــهید یا

آزاده هستند.
نمایندگان این اســتان کجا هســتند؟ آنهایی که له یا علیه 
احمدی نــژاد یا روحانــی، گریبان چاک مــی کنند و برای 
اکران شدن یا نشدن یک فیلم، فریاد سر می دهند و هرشب 
خواب برجام می بینند و حتی مناظــرات هیالری و دونالد 
هم برایشــان جذابیت دارد و با جدیت آن را دنبال می کنند 
اما صدای کشاورزان شهر و اســتان خود را نمی شنوند! چرا 
اصفهان هیچ نماینده ای در کمیســیون کشاورزی مجلس 
ندارد؟ اســتانی که حدود 20 نماینده دارد، یــک نفر را در 
کمیسیونی ندارد که عضویت در آن می توانست گره گشای 
مشکالت آبی استان باشد؛ نمایندگانی که به قول »فارس« 
حضورشــان پشــت تریبون ها و در تجمعات شــهرهای 
شــرق اصفهان پر رنگ است. حق خانواده شــهدا این نبود 
و نیســت. حق کشــاورزان اســتان این نبود و نیست. حق 
»ولی نعمت«های انقالب این نبود و نیست. لطفا گوش هایی 
که باید بشنوند، »بشنوند« و چشــم هایی که باید ببینند و 

بخوانند، »ببینند« و »بخوانند«...

لطفا گوش هايی که بايد بشنوند، بشنوند و چشم هايی که بايد بخوانند، بخوانند؛

حق خانواده شهدا، این نبود...

حق »ولی نعمت«های 
انقالب اين نبود 

و نیست. لطفا 
گوش هايی که بايد 
بشنوند، »بشنوند« 

و چشم هايی 
که بايد ببینند و 

بخوانند، »ببینند« و 
»بخوانند« ...

واردات کدام خودروها متوقف می شود؟

برخــی از خودروســازان خارجی کــه محصوالت آنها توســط 
شــرکت های ایرانــی با واســطه وارد ایــران شــده، از عملکرد 
واردکننــده ها راضــی نیســتند. در حالی مهلت تعیین شــده 
از ســوی وزارت صنعت، معــدن و تجارت بــرای واردکنندگان 
خودرو مبنی بر اخذ مجوز نمایندگی رســمی از خودروســازان 
خارجی رو به پایان اســت که هنوز مشخص نیســت چه تعداد 
از این شــرکت ها موفق به کســب این مجوز شــده اند. از حدود 
30شــرکت اصلی واردکننده خودرو به ایران، حدود نیمی از آنها 
مجوز نمایندگی مستقیم و رســمی برندهای خودرویی خارجی 
را در اختیار داشــته و مابقی شرکت هایی هســتند که از طریق 
شرکت های واسطه خارجی و نه خودروســاز مادر، مجوز واردات 
خودرو را اخذ کرده اند. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
زمان تحریم دست شــرکت های واردکننده خودرو را برای اخذ 
نمایندگی غیرمستقیم باز گذاشــت، اما با اجرایی شدن برجام و 
رفع تحریم ها، از این شرکت ها خواست نسبت به اخذ نمایندگی 
مستقیم از خودروســازان خارجی اقدام کنند. با این حال شنیده 
می شــود که برخــی از خودروســازان خارجی کــه محصوالت 
آنها توســط شــرکت های ایرانی، با واســطه وارد ایران شــده، 
از عملکرد این شــرکت ها راضی نیســتند و در مذاکرات صورت 
گرفته نیز از اعطای مجوز نمایندگی رســمی بــه آنها خودداری 
کرده اند. به این ترتیب به زودی با پایان یافتن مهلت ســه ماهه 
تعیین شــده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ 
نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی، برخی از شرکت های 
واردکننده خودرو باید فعالیت خود را متوقف کنند. در این زمینه 
اخیرا نیز سرپرســت معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت، به شــرکت های فاقد نمایندگی مســتقیم از 
خودروسازان خارجی هشدار داد که با پایان یافتن مهلت تعیین 
شــده، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شــد. یدا... صادقی 
در این زمینه اظهار کرد: در صورتی که واردکنندگان فاقد مجوز 
نمایندگی رسمی تا موعد تعیین شــده مجوز نمایندگی خود از 
شرکت خودروساز خارجی را ارائه ندهند، مجوز فعالیت آنها باطل 
خواهد شد. به گفته وی، این دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، در راستای حفظ حقوق مشتریان است و چنانچه شرکت 
خودروساز خارجی در ارائه مجوز مستقیم به ایران تعلل کند، ما 
نیز نمی توانیم بــازار مصرف خود را در اختیــار خودروهایی قرار 

دهیم که با واسطه به کشور وارد می شوند.

سمیه 
پارسادوست

بازار

قیمت انواع
دستگاه حضور و غیاب

ZKT iface 702

1،25
0،00

0

تومان

ZKT TX628

730،
000

تومان

ZKT CH101

590،
000

تومان

ZKT K30

750،
000

تومان
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

وجود خون در مدفوع را جدی بگیريد

رییس انجمن کولوپروکتولوژی، در آســتانه برگزاری دهمین انجمن 
ســالیانه کولوپروکتولوژی اظهار داشت: رشــته کولوپروکتولوژی در 
حوزه بیماری های روده بزرگ و ســرطان های مختلف این دستگاه از 
بدن بوده و بیماری های التهابی روده، هموروئید و فیســتول را شامل 

می شود.
رسول عزیزی در ارتباط با بیماری  هموروئید گفت: هموروئید بیماری 
نیست بلکه عضوی از بدن است و همه افراد آن را دارند ولی مشکالتی 
همچون یبوســت و مصرف برخی از غذاها سبب التهابی و پاتولوژیک 

شدن آن می شود.
وی بیان داشت: این مسئله بیرون زدگی هموروئید و خونریزی آن را به 
همراه داشــته  که درمان آن عموما از طریق جراحی صورت می  گیرد. 
البته تشخیص درست این بیماری بســیار حائز اهمیت است چرا که 
ممکن است در زمینه بیماری های دیگر همچون افتادگی روده باشد 

که این مسئله نیز جراحی خاص خود را می طلبد.
عزیزی با اشاره به اینکه سرطان روده در قسمت تحتانی، عالئمی شبیه 
هموروئید دارد و گاهی با هم اشتباه تشخیص داده می شود، گفت: لذا 
تشــخیص دقیق و به موقع بیماری های روده بزرگ بسیار مهم است؛ 

همچنین جراحی هموروئید همچون قدیم بریدن هموروئید نیست.
رییس انجمن کولوپروکتولوژی تاکید کرد: در بســیاری از شبکه های 
اجتماعی و ماهواره ای تبلیغ شــده که از طریق لیــزر می توان به طور 
کامل هموروئید را درمان کرد؛ در حالی که بزرگ نمایی زیادی در این 

زمینه صورت گرفته است.
وی ضمن هشــدار در ایــن رابطه گفت: اســتفاده از لیــزر چندان با 
روش های اســتاندارد مطابقت ندارد و بیش از حد در این زمینه تبلیغ 
می شــود چرا که درمان از طریق لیــزر خیلی در درمــان موثر واقع 
نمی شود و در موارد زیادی در شرایط غیر استاندارد و در مطب ها بدون 

بیهوشی انجام می گیرد.
عزیزی گفت: انجام درمان هموروئید از طریق لیزر در مطب، عوارض 
غیرمنتظره ای برای بیمار به همراه دارد؛ لذا مردم نباید به هر طریقی 

در این زمینه اعتماد کنند.
رییس انجمن کولوپروکتولوژی گفت: هر عالئمی همچون مشــاهده 
خون در مدفوع باید جدی گرفته شــود و فرد بــه متخصص مراجعه 
کند چرا که تشخیص زودرس بیماری های مرتبط با روده بسیار حائز 

اهمیت است.

از منظر علم پزشکی، ۳۰ ســالگی زمان مهم و خاصی است. امکان 
دارد بــرای ۱۵ دقیقــه مالقات با پزشــک و دریافــت توصیه های 
پزشکی مجبور باشــید وقت زیادی را در اتاق انتظار تلف کنید؛ اما 
دانســتن جواب برخی ســواالت ارزش این وقت گذاری و آگاهی را 
دارد. متخصصان زنان و زایمان دانشــگاه ییل آمریکا به تعدادی از 

پرسش هایی پرداخته اند که شما باید از پزشک خود بپرسید:
اولین ماموگرافی را چه زمانی انجام دهم؟

اگر سابقه قوی خانوادگی در زمینه ســرطان سینه دارید )خواهر یا 
مادرتان به این بیماری مبتــال بوده اند(، احتماال اولین ماموگرافی را 
باید در ۳۵ ســالگی انجام بدهید. اما اگر تاریخچه خانوادگی مهمی 

ندارید، بهتر است تا 4۰ سالگی برای اولین آزمایش صبرکنید.
وزنم چطور است؟

قبل از مشخص شــدن پاســخ این پرســش، به کاهش یا افزایش 
وزنتان اقدام نکنید. تا جایی که ممکن اســت، بایــد به وزن ایده آل  
خود نزدیک شوید؛ زیرا افزایش وزن زیاد، خطر بسیاری از سرطان ها 
به ویژه سرطان سینه را افزایش و شــما را در معرض خطر دیابت و 
بیماری های قلبــی قرار می دهد. همه زنان باید تمرینات ورزشــی 

منظمی را برای تامین سالمت بلندمدت دنبال کنند.
آيا بايد آزمايش ژنتیک سرطان بدهم؟

اگر تاریخچه خانوادگی قوی سرطان ســینه و تخمدان دارید )مادر 
یا خواهرتان(، قطعــا موضوع آزمایش ژنتیک را با پزشــک درمیان 
بگذارید. سندروم ژنتیک مهم دیگر، سندروم لینچ است که می تواند 
عامل سرطان های دستگاه گوارش و ســرطان رحم باشد. پزشک با 
توجه به تاریخچه پزشــکی تان به شــما خواهد گفت که الزم است 

آزمایش ژنتیک سرطان بدهید یا خیر.
گاه شمار باروری من چگونه است؟

باروری پس از ۳۵ ســالگی رو به افول می رود. احتماال پزشــک به 
بســیاری از زنانی که به دنبال بهترین زمان باروری هستند خواهد 
گفت بعد از ۳۵ ســالگی چنین زمانی وجود نــدارد، بنابراین اگر به 
باروری فکرمی کنید با پزشک متخصص درباره بهینه سازی شرایط 

خود )مثال استفاده از ویتامین های دوره بارداری( مشورت کنید.
چه اقدامات پیشگیرانه ای انجام بدهم؟

با پرسیدن این پرسش کلی از پزشــکتان، می توانید انتظار داشته 
باشید توصیه هایی در مورد تمرینات ورزشی منظم و تغذیه مناسب 
برای رســیدن به شــرایط ایده آل دریافت کنید. پزشک همچنین 
 D خطرات مصرف دخانیات، لزوم اســتفاده از مکمل های ویتامین
)مصرف روزانه هزار واحد برای همه زنان( و توجه به دریافتی کلسیم 
را به شما گوشــزد خواهد کرد. کنترل اســترس و توجه به سالمت 

ذهن نیز احتماال از دیگر توصیه های پزشک شما خواهد بود.

متخصصان معتقدند که ورزش در ســرما کالری سوزی را افزایش 
می دهد. ممکن است دویدن در سرما و هوای زیر صفر درجه، لذت 
کمتری از دویدن در هوای خنک پاییزی داشته باشد؛ با این حال 

هوای سردتر میزان کالری سوزانده شده را افزایش می دهد.
ورزش های متداولی در فصل زمســتان وجــود دارد که هواداران 
خاص خود را نیــز دارند. بســیاری از افــراد در فصل زمســتان 
ورزش هایی از جمله اسکی و اســنوبورد انجام می دهند. بررسی ها 
نشان داده اســت که ورزش کردن در ســرما باعث می شود بدن 
کالری بیشــتری بســوزاند. مدیر این تحقیقات درباره دلیل این 
مســئله می گوید: بدن در هوای سرد باید بیشــتر فعالیت کند تا 
دمای بدن خود را افزایش داده و بنابراین کالری بیشتری بسوزاند؛ 
به  این  ترتیب سوخت و ســاز بدن نیز افزایش می یابد. البته شدت 
تمرین می تواند بر کاهش وزن موثر باشد. اگر بدن به هنگام ورزش 
در ســرما عرق کند، قطعا ایــن فعالیــت وزن را کاهش می دهد.

مطالعات انجام شده در ســال 2۰۱4 نیز نشان داده بود که ورزش 
در سرما باعث می شود چربی های سفید در بدن به چربی قهوه ای 
تبدیل شوند. چربی های موجود در شــکم و پاها با ورزش در سرما 
راحت تر آب می شــوند. هنگامی که چربی های ســفید به چربی 

قهوه ای تبدیل شود، احتمال سوزانده شدن آن بیشتر است.

ريیس انجمن کولوپروکتولوژی:

وجود خون در مدفوع را جدی بگیريد

 ۵ سوالی که در ۳۰ سالگی
بايد از پزشک خود بپرسید

 ورزش در هوای سرد کالری سوزی 
را افزايش می دهد

 تاثیــر دارونما در صورت اســتفاده از درمان ســاختگی روی 
می دهد و معموال شامل قرص های قندی است. در نوع درمان 
ساختگی، معموال استفاده از دارونما منجر به کاهش قابل توجه 
درد یا بهبود مشکالت سالمت می شود.پژوهشگران با استفاده 
از اســکن MRI پیشــرفته برای این مطالعه توانستند منطقه 
درون مغز را که به دارونما واکنش نشــان می دهد، شناسایی 
کنند. وانیا آپکاریان، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی 
فینبرگ شــیکاگو، در این باره می گوید: »تکنولوژی جدید به 
پزشکان این امکان را می دهد که مشاهده کنند کدام قسمت 
مغز در طول مــدت درد فعال می شــود و داروی ویژه ای برای 
هدف قرار دادن آن قسمت انتخاب نمایند.« به گفته محققان، 
پیش بینی واکنش افــراد به دارونما در مــورد یک درد مزمن 
هم می تواند به ایجاد یک درمان شــخصی برای فرد و افزایش 

موفقیت آزمایشات بالینی کمک کند.

 مطالعه جدید نشــان می دهد اسیدهای چرب امگا۳ موجود 
در ماهی نقش مهمی در پیشــگیری از شــروع آلزایمر ایفا 
می کنند. محققان دریافته اند اســیدهای چــرب امگا۳ پلی 
اشباع نشــده موجود در روغن ماهی می توانند موجب بهبود 
عملکرد سیستم glymphatic شده و به پاکسازی ضایعات 
مغز کمک کند. در بلندمدت این روند پاکسازی مغز موجب 
پیشــگیری از ابتال به بیماری آلزایمر می شود. اگرچه علت 
دقیق بیماری آلزایمر هنوز مشــخص نیست اما دانشمندان 
معتقدند تشــکیل »پروتئین تاو« در مغز موجب تشــکیل 
پالک هایی می شود که اتصال بین نورون ها را مسدود می کند 
و در بسیاری از عالئم شــناختی آلزایمر نقش دارد. به عالوه 
محققان عنوان کردند اســیدهای چرب امگا۳ ممکن است 
به پیشگیری از آسیب مغزی ناشــی از آسیب تروماتیک مغز 

کمک کرده و اختالل خواب را کاهش دهد.

فوايد امگا۳ در پیشگیری
 از بیماری آلزايمر

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

شیر سويا 
را می توان 

جايگزين شیر 
طبیعی کرد؟

یک متخصص تغذیه با اشــاره به اینکه شیرســویا نمی تواند جایگزین 
شیر طبیعی شــود گفت: اگر به این شیرها کلســیم اضافه شده باشد، 
می تواند جلوی ابتال بــه بیماری پوکی اســتخوان را بگیرد و مکمل و 
جایگزینی مناســب برای کســانی اســت که نمی توانند از شیرهای 
معمولی اســتفاده کنند. دکتر کــوروش جعفریان با اشــاره به اینکه 
شیرســویاهای تولیده شــده به طور طبیعی حاوی کلسیم نیستند و 
آنها را با کلسیم غنی می کنند، افزود: شیر ســویا نمی تواند جای شیر 
طبیعی را بگیرد. در مواردی که فرد به خوردن شیر معمولی حساسیت 

دارد و قادر به هضم آن نیست یا پزشــک، بیمار را از مصرف شیر منع 
کرده است، می توان از آن به عنوان مکمل استفاده کرد. وی ادامه داد: 
گاهی شیر منافعی دارد که شیر سویا ندارد و بالعکس؛ ضمن اینکه باید 
توجه داشت نوع کلسیم به کار رفته در شیر ســویا از چه نوعی است؛ 
مثال از نوع کلسیم فسفات، کلسیم کربنات، کلسیم گلوکونات و... است 
یا خیر، زیرا هر کدام از اینها می توانند ســاختار متفاوتی داشته باشند. 
در هر صورت باید بدانیم نوع کلســیمی که به شیرســویا اضافه شده 
است، بر چه پایه ای قرار دارد. دکتر جعفریان با ذکر اینکه شیر سویای 

غنی شده با کلسیم فسفات، ممکن است عوارضی در پی داشته باشد، 
اظهار کرد: این باور وجود دارد که کلسیم فسفات موجود در شیر سویا 
به دستگاه گوارش آسیب می رســاند و در نتیجه میزان جذب کلسیم 
را کاهش می دهد، در حالی که چنین نتیجه ای تاکنون اثبات نشــده 
اســت. وی با مفید ارزیابی کردن مصرف شــیر ســویا اظهار داشت: 
مصرف شیر سویا حتی برای کسانی که شیر معمولی مصرف می کنند 
و مشــکلی با آن ندارند، محدودیتی ندارد و همه افراد می توانند روزانه 

بین دو تا سه واحد از این ماده مغذی را مصرف کنند.

شناسايی منطقه مغزی که به 
دارونما واکنش نشان می دهد

زيبايی

حتما شما هم بارها این جمله را شــنیده اید که موهای من 
همیشه چرب است. حتی چند ساعت بعد از اینکه از حمام 
می آیم، موهایم کم کم چرب می شــود. به این ترتیب است 
که موهای چرب به یکی از مشــکالت جدی خانم ها تبدیل 
می شود؛ مشــکلی که شاید ناخواســته و ندانسته خودتان 
موجب آن شده باشید و صرفا برخی از مراقبت های سطحی 
و روزمره به شــما کمک خواهد کرد تا چربی موهایتان را به 
حداقل ممکن برســد. این راهکارها را در همین متن دنبال 
کنید. کســی چه می داند؛ شــاید سبک شــما در مراقبت 
از موهایتان اشتباه اســت و با آگاهی از این موضوع بتوانید 

مشکل چربی موهای خود را حل کنید. 
بیش از حد به موهايتان شامپو می زنید 

شست وشوی بیش از اندازه با شــامپو می تواند سبب چرب 
شدن آنها شود. اگر مرتب موهایتان را بشویید، چربی پوست 
سر شما گرفته می شــود و همین مسئله باعث تولید هر چه 
بیشتر چربی در قسمت سر شــما خواهد شد که در نتیجه 
چرب شدن موهایتان را در پی خواهد داشت. به این ترتیب 
هرقدر هم تالش کنید که موهایتان را تمیز نگه دارید، باز هم 
چربی بیش از حد، ظاهر آن را کثیف نشان می دهد. بنابراین 
بســته به اینکه در چه شــهری و با چه آب و هوایی زندگی 
می کنید، به موهای خود شــامپو بزنید که قاعده اش هر دو، 
سه روز یک بار است؛ هر چند اگر در شهرهای آلوده زندگی 

می کنید، این زمان باید کوتاه و کوتاه تر شود. 
به اندازه کافی به موهايتان شامپو نمی  زنید

خیلی ها معتقدند با شــامپو نزدن به موهایتــان می توانید 
مانع صدمه دیدن آنها شــوید. این در حالی است که شما با 
شامپو نزدن به موها، سبب چرب شــدن هرچه بیشتر آنها 
خواهید شد. به این ترتیب است که چربی، سلول های مرده 
و باقیمانده آلودگی ها روی پوسته سر شما شکل می گیرند و 
سبب ایجاد چربی می شوند. بنابراین موهایتان را به موقع و 

به اندازه با شامپو بشویید. 
از حالت دهنده اشتباه استفاده می کنید

موهای شــما بــرای مرطوب شــدن و ســالم مانــدن به 
حالت دهنده احتیــاج دارند. بــا این حال باید حواســتان 
باشد اگر پوست ســرتان به خودی خود چرب است، وقتی 
حالت دهنده را به پوست ســرتان می زنید، با چربی کف سر 
شما ترکیب می شود و با پخش شــدن البه الی موهایتان، 
سبب چرب شدن هر چه بیشــتر آنها می شود؛ بنابراین باید 
بدانید که حالت دهنده برای استفاده کف سر مناسب نیست 
و بیشتر باید به ســطح مو و نوک آنها زده شود تا از خشکی 
و موخوره جلوگیری کند و رطوبت کافی را به قســمت های 

آسیب دیده برساند.

روش های اساسی برای 
درمان موهای چرب! )1(

ماســاژ درمانی برای رفع گرفتگی و درد در 
پايین کمر

در حالت ایســتاده قرار بگیرید و دستان خود را روی کمر 
قرار دهید؛ به شکلی که انگشــت های شست در پشت و 
انگشتان دیگر به ســمت جلو قرار گرفته باشند. به آرامی 
با انگشــتان شســت خود به عضالت هر دو طرف ستون 
فقرات فشــار وارد کنید اما مراقب باشــید به خود ستون 

فقرات فشار وارد نشود.
در شرایطی که فشــار را با انگشتان شســت خود حفظ 
می کنید، حرکات کوچک دایره ای شــکل به سمت باال، 
پایین و اطراف انجام دهید. هنگامی که یک نقطه حساس 
پیدا می کنید زمان بیشتری را به ماساژ اختصاص دهید 

اما به گونه ای ماساژ ندهید که به درد اضافه شود.
انگشت شســت خود را به تدریج به ســمت باال در هر دو 
سمت ستون فقرات حرکت دهید؛ تا جایی که به راحتی 
در دسترس دستان قرار دارند. سپس به تدریج به سمت 
پایین کمر بازگشته و روی ســطح استخوان خاجی فشار 

وارد کنید.
ماساژ درمانی برای تسکین پاهای خسته

پای چپ را روی نشــیمنگاه صندلی خود قــرار دهید تا 
بتوانید پاشنه پا را مشاهده کنید. از انگشت شست دست 
راست خود اســتفاده کرده و فشــاری محکم در امتداد 

کناره های پا وارد کنید؛ در حالی که از پاشــنه به سمت 
انگشت بزرگ پا حرکت می کنید. انگشت شست خود را 
روی پیوندگاه انگشتان پا با توپ پا حرکت دهید. هنگامی 
که به انگشــت کوچک پا رســیدید، از انگشت شست و 
اشاره برای اعمال فشــار و پیچش در امتداد تمام سطح 
پا اســتفاده کنید. روی هر انگشت به صورت جداگانه کار 
کنید تا دوباره به انگشت بزرگ پا برسید. تمامی انگشتان 
پا را در یک دســت گرفته و آنها را به ســمت عقب و جلو 

کشیده و خم و باز کنید.

هیچ چیز به اندازه شــنیدن صــدای خروپف وقتــی که تالش 
می کنید به خــواب بروید، آزار دهنده نیســت. شــاید خودتان 
جزو همان کســانی هســتید که با خروپف کردن، شب ها افراد 
خانواده شان را اذیت می کنند. خروپف کردن فقط یک سروصدای 
اضافی نیست بلکه می تواند نشان دهنده وجود برخی مشکالت 
یا حتی بیماری ها باشــد که نیاز به درمان دارند. خروپف کردن 
تقریبا یک مشکل همه گیر در میان اغلب خانواده هاست. معموال 
افراد مسن بیشتر درگیر این مسئله هستند ولی در بسیاری موارد 

حتی کودکان نیز درخواب خروپف می کنند.
زمانی که هوا به راحتی نتواند از بینــی و دهان عبور کند، صدای 
ناخوشــایندی ایجاد می کنــد. در ایجاد خروپف دهــان، گلو، 
زبان، کام، زبان کوچک و لوزه سوم نیز ممکن است درگیر شوند.

خروپف کردن باعث می شود که کودک یا بزرگسال خواب شبانه 
با کیفیتی نداشته باشد و خستگی اش به اندازه کافی به در نرود.

علل خروپف در کودك
باعث  حساسیت های فصلی: حساســیت های فصلی 

آبریزش بینی و گرفتگی آن می شوند و ایجاد خروپف می کنند.
مسدود کردن مجاری تنفسی برای عبور هوا: مسدود 
شدن مجاری تنفســی در اثر عفونت سینوسی یا سرما خوردگی 

ایجاد می شود.
انحراف بینی: وقتی که بینی کج می شــود، مخصوصا در 
افرادی که این کجی خیلی زیاد است، هوا به صورت طبیعی وارد و 

خارج نمی شود و عمل تنفس به سختی انجام می گیرد که معموال 
این مشکل را می توان با جراحی بینی برطرف کرد.

لوزه سوم و تورم آن: تورم لوزه سوم می تواند باعث ایجاد 
خروپف شــود. لوزه های سوم غده هایی هســتند که در نزدیکی 
مجاری تنفسی جای دارند. گاهی اوقات این لوزه می تواند بزرگ 
شود و تورم کند و بیشتر کسانی که خروپف می کنند به تورم لوزه 

دچارند.
داشــتن اضافه وزن: اضافه وزن نیز باعث تنگ تر شدن 

مجاری تنفسی می شود و در پی آن مشکل خروپف بروز می کند.

آيا خروپف کودکان در خواب خطرناك است؟)1( ماساژ درمانی ساده برای مشکالت سالمت )4(

به گزارش »هلثی لیوینــگ« درد عضالنی به طور معمول 
از چند ثانیــه تا چند دقیقه طول می کشــد. هنگامی که 
درد شدید و گرفتگی برطرف می شود، عضالت پا در ادامه 
شب یا حتی کل روز بعد دردناک باقی می ماند. گرفتگی 
عضالت پا برای مــردان و زنان رخ می دهــد؛ اما در افراد 

باالی ۵۰ سال شایع تر است.
گرفتگی عضالت پا هنگام شــب و ســندروم پای بی قرار 
به طور معمول طی خواب رخ می دهد و این تنها تشــابه 
آنها محسوب می شود. ویژگی های دیگر این دو، متفاوت 

هستند و در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:
- سندروم پای بی قرار بیشــتر یک حس درد یا احساسی 

خزنده در پاهاست.
- ســندروم پای بــی قرار موجب شــکل گیــری درد یا 
 گرفتگی نمی شــود کــه در گرفتگی عضالت پا شــاهد

 آنها هستیم.

- حرکت دادن پا به تسکین ســندروم پای بی قرار کمک 
می کند، اما در گرفتگی عضالت پا این گونه نیست و شما 

باید به جای حرکت، در پای خود کشش ایجاد کنید.
- هنگامی که ســندروم پای بی قــرار را تجربه می کنید، 
این احساس در شما ایجاد می شود که می خواهید پاهای 
خود را حرکت دهیــد، اما آنچه در گرفتگــی عضالت پا 

تجربه می کنید، پرهیز از انجام هرگونه حرکتی است.
داليل و عوامل خطرآفرين گرفتگی عضالت پا 

در شب
آنچه به شــگل گیری گرفتگی عضالت پا منجر می شود 
همچنان به طور دقیق مشــخص نشده اســت، اما دالیل 
احتمالی و عوامل خطرآفرینی وجــود دارد که می تواند 
گرفتگی عضالت پا را تحریک کند که از آن جمله می توان 
به موارد زیر اشاره کرد: نشســتن بیش از اندازه و طوالنی 
مدت، نشســتن در وضعیت نادرست، اعمال فشار بیش از 

اندازه بر عضالت پا و ایســتادن طوالنی مدت یا کار کردن 
روی کف های بتنی.

گرفتگی عضالت پا گاهی اوقات می تواند در نتیجه برخی 
شرایط پزشکی از جمله موارد زیر شکل بگیرد:

کم آبی بدن، بیماری پارکینســون، بــارداری، اختالالت 
ســاختاری )ماننــد کــف پــای صــاف(، اختــالالت 
عصبی عضالنــی، اختــالالت غــدد درون ریــز )مانند 
بیمــاری دیابت(، اســتفاده از ادرارآورها، اســتاتین ها و 

بتا آگونیست ها
درمان و پیشگیری از گرفتگی عضالت پا

روش درمان گرفتگی عضالت پا به دلیل آن بستگی دارد؛ 
به عنوان مثال اگر دلیل این گرفتگی کم آبی بدن باشــد، 
شما باید مایعات بیشــتری در طول روز بنوشید. ازجمله 
دیگر روش های درمان و پیشگیری از گرفتگی عضالت پا 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حمام گرم و آرامبخش پیش از به خواب رفتن و کاهش 

سفتی در عضالت
- قــرار دادن یک پتوی برقــی یا حوله گــرم روی محل 

گرفتگی عضالت
- پوشــیدن کفش هایــی راحت و ارگونومیــک و دوری 

جستن از کفش های پاشنه بلند
- انجام حرکات کششی پیش از خواب

- انجام ورزش های آبی به منظور ساخت عضالت پا
- امتحان کردن طب سوزنی برای رفع سفتی در عضالت 

پا
- مصرف شــاه بلوط هندی برای بهبــود گردش خون در 

بدن و پاها
- دریافت پتاســیم و منیزیم کافی از رژیم غذایی به این 
دلیل که کمبود ایــن مواد معدنی می توانــد به گرفتگی 

عضالت پا منجر شود
کارهايی که به هنگام گرفتگی عضالت پا بايد 

انجام دهیم
هنگامی کــه گرفتگی عضله پــا در نیمه شــب را تجربه 
می کنید، تقریبا احســاس فلج شــدن به شــما دســت 
می دهد. بر همین اســاس اســت که آگاهی از چگونگی 
رسیدگی به این وضعیت و کســب آرامش و کاهش درد 
پس از آن اهمیت دارد. شما می توانید نکات زیر را مدنظر 

قرار دهید:
یک قاشــق غذاخوری خردل زرد بخورید؛ زیرا به تسکین 

درد و ناراحتی کمک می کند؛
از بســتر خواب بلند شــده و برای مدتی راه بروید. پاهای 

خود را تکان دهید تا گردش خون در آنها افزایش یابد؛
روی زمین نشسته و پاها را روبه روی خود دراز کنید. آنها 
را از ناحیه مچ خم کرده و انگشــتان را به سمت زانو نشانه 
بروید، پاهای خود را بکشید تا کشش خوبی در آنها ایجاد 

شود؛  
به آرامی عضــالت دچار گرفتگــی را ماســاژ دهید و از 

حرکات دایره ای برای این کار استفاده کنید.

گرفتگی های شبانه عضالت پا به اندازه ای دردناك است که می تواند شــما را از خواب بیدار کرده و به طور 
معمول زمانی رخ می دهد که فعالیت چندانی در طول روز نداشــته ايد. گرفتگی شبانه عضالت پا بیشتر در 

عضالت ساق پا رخ می دهد؛ اما می تواند در ناحیه پنجه پا و ران ها نیز شکل بگیرد.

دالیل گرفتگی شبانه عضالت پا

هنگامی که 
گرفتگی عضله 

پا در نیمه 
شب را تجربه 

می کنید، تقريبا 
احساس فلج 
شدن به شما 

دست می دهد؛ 
بر همین اساس 
است که آگاهی 

از چگونگی 
رسیدگی به اين 
وضعیت و کسب 
آرامش و کاهش 

درد پس از آن 
اهمیت دارد
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شرکت لنوو قصد دارد گوشی هوشــمند تازه خود موسوم به Moto M را با باتری 
قدرتمند ۵۱۰۰ میلی آمپری عرضه کند که می تواند شــارژ مــورد نیاز کاربران 
 را برای مدت نســبتا طوالنــی تامین کنــد. از جمله دیگر ویژگی های گوشــی 
Moto M می توان بــه پردازنــده Snapdragon ۶۲۵ شــرکت کوآلکوم، با 
حداکثر ۴ گیگابایــت رم، ۶۴ گیگابایت حافظه داخلــی، حافظه میکرو اس.دی 
و... اشاره کرد. هنوز اطالعات دقیقی در مورد نمایشگر و ویژگی های دوربین های 
این گوشی منتشر نشده است؛ اما تصاویر لو رفته از گوشی یاد شده نشان می دهد 
بدنه آن تمام فلز بــوده و از طراحی جذابی برخوردار اســت. برخی منابع مدعی 
هستند گوشی یاد شده دارای نمایشگر ۵/۵ اینچی فوق دقیق بوده و دوربین های 
آن به ترتیب ۱۶ و ۸ مگاپیکســلی هســتند. از جمله دیگر امکانات احتمالی این 
گوشی می توان به حسگر اثر انگشت و پشــتیبانی از شبکه های فوق سریع نسل 
چهارم اشاره کرد که تبادل داده را با سرعت ۹۰ مگابیت در ثانیه ممکن می کند. 
تعدادی از برنامه های موبایلی مایکروســافت هم به طور پیش فرض روی گوشی 

یاد شده نصب شده اند.

اولین تریلر حمل بار خودران، هفته گذشته با طی مسیر بزرگراه های ایالت کلورادو، 
ماموریت خود را به سالمت و با موفقیت به انجام رساند. کمپانی فعال در حوزه هوش 
مصنوعی و اتومبیل های خــودران Uber با همکاری کارخانجات تولید نوشــیدنی 
آلمانی Anheuser-Busch نخستین حمل و نقل تجاری موفق بدون راننده را رقم 
زدند. هیجده چرخ ولووی به کار گرفته شده در این پروژه، با همراهی خودروی پلیس 
و راننده ای که روی صندلی عقب مشغول استراحت بود، مسیر ۲۰۰ کیلومتری را به 
صورت تمام خودران طی کردند. مدیران گروه خودروسازی Otto که چند ماه پیش 
توسط Uber خریداری شد، معتقدند »این دستاورد پایه های تکنولوژی مورد بحث 
هستند و ما در حال حاضر فناوری به کارگیری آن را در بزرگراه ها داریم؛ هرچند هنوز 
در مراحل توســعه قرار داریم و روز به روز به نرم افزار و سخت افزارهای قدرتمندتری 
دســت می یابیم.« از طرفی موسسان شرکت نوشــیدنی آلمانی نیز بر این باورند که 
چنین رویکردی می تواند ساالنه ۵۰ میلیون دالر صرفه جویی مالی داشته باشد. حتی 
اگر راننده تمام مدت همراه با تریلر باشــد، کاهش مصرف سوخت و برنامه ریزی های 

زمانی خستگی ناپذیر و دقیق تر، می تواند منفعت های زیادی داشته باشد.

همگام با طراحی، ســاخت و تولید انواع متنوعی از شارژرها برای دستگاه های 
مختلف، دســت افراد نیز در زمینه انتخاب بازتر شــده اســت و قطعا هر کس 
می تواند مناسب ترین نوع شــارژر را برای خودش پیدا کند. یکی از جدیدترین 
شــارژرهایی که می تواند با اکثر ســلیقه ها جفت و جور شــود، ایستگاه شارژ 
Eclipse اســت. ابعاد این شــارژر چند کاربردی و مــدرن، ۱۵۰ در ۱۵۰ در 
۶۲/۵میلی متر اســت. همان طور کــه در تصاویر نیز مشــاهده خواهید کرد، 
Eclipse حالتی گرد و صیقلی داشــته که جنس پوشــش باالیی آن از چوب 
طبیعی است و همین طراحی موجب جلب نظر افراد عالقه مند زیادی می شود.

سه پورت یو اس بی در این دستگاه دیده می شود که یکی از آنها قابلیت تبدیل 
شدن به درگاه یو اس بی سی را خواهد داشت. تکنولوژی به روز شارژر، شما را از 
شارژ کامل دستگاه های الکترونیکی خود با باالترین سرعت مطمئن می سازد. 
کابل های شــارژ نیز در قســمتی داخل شارژر پنهان می شــوند؛ در نتیجه در 
زمانی که اســتفاده نمی شــوند، زیبایی Eclipse حفظ می شود. تنها با لمس 
کاور چوبی که از سنســور لمس برخوردار است، می توانید به کابل های موجود 

دسترسی پیدا کنید.

عرضه گوشی هوشمند با باتری قدرتمند 
5100 میلی آمپری

 اولین حمل بار تجاری تریلرهای خودران
با موفقیت انجام شد

 Eclipse ایستگاه شارژ

پیشنهاد سردبیر: 
روباتی که دنیا را برای نابینایان به تصویر می کشد

اگرچه جهان دیجیتالی ما از امنیت بسیار پایینی برخوردار است 
اما شــرکت های بزرگ تکنولوژیک همواره وعده می دهند که 
دست کم خودشــان از داده های دیجیتالی ما بهره نگرفته و از 

آنها جهت کسب درآمد بیشتر استفاده نمی کنند.
اما به تازگی اتحادیه اروپا اخطاری را برای واتس اپ به دلیل عدم 
رعایت حریم خصوصی کاربران ارســال کرده و عنوان نموده که 
این سرویس پیام رسان، برخی اطالعات کاربران را با فیسبوک 
به اشتراک گذاشته اســت تا بزرگ ترین شبکه اجتماعی جهان، 

بتواند داده های غنی تری از کاربران داشته باشد.
تغییرات جدیــد در توافــق نامه کاربــری واتــس اپ، به این 
پیام رســان اجازه می دهد تا شماره تماس شــما را با فیسبوک 
به اشــتراک بگذارد. فیســبوک در ســال ۲۰۱۴ واتس اپ را با 
پرداخت مبلغی حدود ۱۹ میلیــارد دالر خریداری کرد و اکنون 
برای اولین بار اســت که چنین تغییری در شــرایط استفاده از 

واتس اپ اعمال شده است.
اتحادیه اروپــا نیز با ارســال نامه به این شــبکه پیام رســان، 
درخواست متوقف شدن این روند را داشــته تا اقدامات قانونی 
در این خصوص انجام شــود. سیاست حریم خصوصی واتس اپ 
)که در ابتدای نصب مســتلزم توافق شماست( هیچ اشاره ای به 
هدف اشتراک گذاری داده ها با فیســبوک نکرده است. رویترز 
در همین رابطه می نویسد: یکی از سخنگویان واتس اپ چنین 
عنوان کرده که این شــرکت در حال رایزنی با مسئولین است تا 

نگرانی های آنها را برطرف کند.

یک مشــتری اپل با نام »شاراکات حســین« هنگامی که قصد 
داشــت آیفون خریداری شــده خود را پس دهد، با درخواست 

عجیب شرکت اپل مواجه شد. 
داستان از آنجا آغاز شــد که وی گوشــی آیفونی را ماه گذشته 
برای خواهرش به قیمت 7۹۹ یورو از یک فروشــگاه محلی اپل 
خریداری کرده بود که مورد پسند خواهرش واقع نشد و مجبور 

شد آن را دوباره پس دهد.
 شاراکات  ۲۶ ساله وقتی به فروشــگاه اپل مراجعه کرد، کارمند 
حواس پرت فروشگاه اپل به اشتباه ادعا کرد که  وی جزو لیست 
حزب ممنوعه عراق )بعث(  اســت و از این مشــتری خواست تا 

عدم وابستگی خود به رهبر مخلوع عراق را اثبات نماید.
بعد از گذشــت چند هفته و عدم ترانســفر پول، وی ایمیلی از 
شرکت اپل دریافت کرد که در آن از وی خواسته شده بود ثابت 

کند که صدام حسین نیست.
گویا کارمند حواس پرت شرکت اپل ادعا کرده بود که وی یکی 
از اعضای حزب ممنوعه عراق اســت که اپل، فروش محصوالت 
خود را به آنها ممنوع کرده است. شاراکات حسین که یک راننده 
تاکسی در بیرمنگام انگلیس است، در این خصوص گفت: »ابتدا 
خیال کردم این ایمیل یک اسپم باشد اما وقتی فهمیدم از طرف 
اپل اســت، واقعا گیج شــدم. از اینکه مرا به صدام نسبت داده 

بودند واقعا عصبانی شدم.«
گفتنی است شب گذشته، اپل ضمن عذرخواهی، قول داد مبلغ 

پرداخت شده را بازگرداند.

به تازگــی رخنه جدیــد امنیتــی در سیســتم های اندرویدی 
مشاهده شده که موجب شــده اســت تا میلیون ها دستگاه به 
خطر بیفتند؛ ولی این رخنه کــه Rowhammer نام دارد، در 
حقیقت یک حمله سخت افزاری اســت که از ضعف پیاده سازی 
نرم افزار بهره گرفته اســت. امروزه امنیت تلفن های همراه بیش 
از امنیت کامپیوترهای خانگی هدف هکرهــا قرار می گیرد که 
با توجه به محبوبیت باالی این دســتگاه ها، نمی توان این امر را 
چندان غیرمعقول دانســت. رخنه امنیتی جدید سیستم  عامل 
اندروید که Rowhammer نــام دارد، در طول چند روز آینده 
بسیاری از کاربران را نگران ســاخته؛ ولی باید دید این حمله در 

عمل چگونه است و چرا نباید چندان نگران آن بود؟
این عیب امنیتی در حقیقت یک رخنه بر روی تراشــه پردازنده 
اســت که موجب می شــود دســتگاه فــرد قربانــی به صورت 
ناخودآگاه، به واســطه آن روت شــود. در حال حاضر اعمال این 
حمله برای تمامی دســتگاه ها ممکن نیســت؛ زیرا انجام آن به 
سخت افزار و تراشــه های حافظه به کاررفته در دستگاه بستگی 
دارد. تیم امنیتی کاشــف این رخنه تایید کرده اند که تا به امروز 

دستگاه های زیر با این مشکل روبه رو شده اند:
نکســوس ۵ ، گلکسی اس ۵ ، گلکســی اس ۴ ، گلکسی اس ۶ ، 

ال جی جی ۴ ، موتوروال موتو جی و...
با این  وجود این رخنه چندان نگران کننده نیســت زیرا کاشفان 
آن یک تیم امنیتــی بوده و هکرها هنوز از نحــوه انجام آن آگاه 
نیستند و به همین دلیل نیازی به نگرانی نیست و به زودی وصله 

مناسب برای رفع این مشکل عرضه خواهد شد.

با عرضه تازه ترین نســخه از سیســتم عاملiOS 10 موســوم 
بــه iOS 10.0.2 رقابــت هکرها بــرای شکســتن قفل این 
سیستم عامل و نفوذ به آن هم تشدید شــده است. در حالی که 
بسیاری از هکرهای مشهور سیســتم عامل آی.او.اس اپل موفق 
 Pangu به نفوذ به این سیستم عامل نشده اند، هکرهایی مانند
و TaiG از نفوذ به iOS 10 در آینده نزدیــک خبر داده اند. اپل 
اعالم کرده اســت که دومیــن به روزرســانی iOS 10 را کامال 
ایمن ســازی کرده تا جلوی نفوذ به آن را بگیرد. نسخه اولیه این 
سیستم عامل دارای آسیب پذیری های فراوانی بود و کارشناسان 
 iOS 10.0.2 آن را ضعیف قلمداد کردند، اما به نظر نمی رســد
هدف ســاده ای باشــد.در این نســخه اپل برخی از حفره ها را 
برطرف کرده اســت. از مهم ترین آنها می توان به مشکل مربوط 
به هدفون های الیتنینگ اشــاره کرد که برای برخی از کاربران 

مشکل ایجاد کرده بود.
فهرســت کامل تغییرات ایجادشده در این سیســتم عامل که 
توسط خود اپل منتشر شده، شامل این موارد است: رفع مشکلی 
که به صــورت موقت کنترل هــای هدفون هــای الیتنینگ را 
 از کار می انداخت؛ رفع مشــکلی که هنگام فعال ســازی قابلیت

 iCloud Photo Library باعث بسته شدن ناخواسته نرم افزار 
Photos می شــد و رفع مشکلی که از فعال ســازی افزونه های 

برخی نرم افزارها جلوگیری می کرد.

اخطار اتحادیه اروپا به واتس اپ، در پی 
عدم رعایت حریم خصوصی کاربران

گاف عجیب شرکت اپل

 کشف رخنه امنیتی جدید 
در اندروید

تشدید رقابت برای هک کردن 
تازه ترین سیستم عامل موبایلی اپل

اخبارفناوری

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید. برای اطــالع از تمــاس هــای از دســت رفته یا چــک کردن 
اینکه چه کســی برایتان پیامک فرســتاده، حتما الزم نیســت 
موبایلتان را روشــن کنید. بــرای اندروید حتــی لمس موبایل 
هم ضروری نیســت. اگر گجت هوشــمندتان دارای یک چراغ 
LED رنگی باشــد، به لطف اندروید می توانیــد رفتار این چرغ 
را بــرای اطالع رســانی اعالن های مختلف شــخصی ســازی 
کنید. ســاده تر بگوییم: کاری کنید که LED بــا تغییر رنگش 
 بتوانــد شــما را از اعالن هــای جدیــد آگاه کند. اپلیکیشــن

 Light Manager همیــن کار را انجــام می دهــد؛ امکانی 
فراهم می کنــد تا بــرای اعالن تمــاس های از دســت رفته، 
پیامک ها، ایمیل های جدید، فعال یا غیر فعــال بودن اینترنت 
و تمام اپلیکیشن های شخص ثالث، رفتار چراغ LED را تنظیم 
کنید. Light Manager رفتــار LED را در دو حالت تنظیم 
می کند: یکی حالت نرمال و دیگری حالت متناوب. البته حالت 
ســومی هم وجود دارد که برای موبایل های فاقد LED در نظر 

 گرفته شده تا اعالن ها روی صفحه دستگاه به نمایش درآیند. اما 
Light Manager بیشترین کاربردش را در دو حالت نرمال 
و متناوب به نمایش می گذارد.گاهی ممکن است دو اتفاق پشت 
ســر هم بیفتد؛ مثال هم پیامک جدید داشته باشید و هم ایمیلی 
به شما برسد. با تنظیم Light Manager در حالت متناوب، 
چراغ LED به دو رنگ متفاوت چشــمک خواهد زد؛ مثال دو بار 
نارنجی و بالفاصله یک بار آبــی تا بدانید که هــم ایمیل  دارید 
 ،MMS ،و هم پیامک. تماس های از دســت رفته، پیامــک ها
یادآورهای تقویم، جیمیــل، وضعیت باتری، حالت ســایلنت، 
روشن و خاموش بودن وای فای و دیتا و بلوتوث و اپلیکیشن های 
شخص ثالث، گزینه هایی هســتند که می توانید چراغ LED را 
برای اعالن های آنها شخصی ســازی کنید؛ هــم از نظر رنگ و 
هم تعداد دفعاتی که چشــمک می زند.اگر مشغله زیادی دارید 
و فرصت نمی کنید مرتبــا موبایلتان را برای رســیدن اعالن ها 
چک کنید، Light Manager می تواند کمک بســیار بزرگی 

برای شما باشد.
این اپلیکیشن بســیار کاربردی را می توانید با حجمی کمتر از 

۱مگابایت برای گجت های اندرویدی دانلود کنید.
 goo.gl/QNlZXZ بــرای دریافــت ایــن اپلیکیشــن بــه

مراجعه کنید.

معمای  1995
تســت هوش تصویری؛ 
هرکــس این تســت را 
حل کند Iq باالی ۱۲۰ 

)در مبنای ۱۶( دارد.

جواب معمای 1994
جواب: در اعــداد بین ۱ تــا ۱۰۰۰، صفر بــا تعداد 
 ۱۹۲ تکرار، کمترین و یک با3۰۱  تکرار، بیشــترین 

است.
و بقیه اعداد مساوی تکرار شــده اند؛ یعنی هر کدام 

3۰۰ بار.
کســانی که پاســخ صحیح به معمای ۱۹۹۲

 داده اند:
آقای احمدرضــا باقری از اصفهان روســتای مزرعه 

گورت
 لطفا جــواب معماهای طرح شــده را بــه همراه نام 

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

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

معرفی Light Manager؛ 

اپلیکیشنی برای شخصی سازی 
عمل LED در اندروید

روباتی که دنیا را برای نابینایان 
به تصویر می کشد

احســان زهره وند که به دنبال ایده ای منحصربه فرد، 
روبات مســیریاب نابینایان را طراحی و تولید کرده 
اســت، اظهار داشــت: حوزه روباتیک طی سال های 
اخیر پیشــرفت های زیادی داشــته و در عرصه های 
فراوانی به انسان ها کمک کرده است. دانش آموخته 
کارشناسی ارشــد مکاترونیک دانشــگاه آزاد واحد 
قزوین، به هدفگذاری فدراسیون بین المللی ربوکاپ 
)RoboCup( در حــوزه روبــات های انســان نما 
در افــق۲۰۵۰ اشــاره کــرد و گفت: براســاس این 
هدفگذاری، روبات های فوتبالیســت بایــد بتوانند 
تا ســال ۲۰۵۰، برترین تیم فوتبال دنیا و قهرمانان 
فیفــا را با هوش، چابکــی، اســتقامت و ادراک خود 
شکســت دهند. زهره وند از دوران تحصیل در مقطع 
کارشناسی، به عضویت کمیته روباتیک دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد قزوین درآمد و در لیــگ روبات های 
انســان نما به فعالیت ادامه داد و در همین زمان، ایده 
طراحی و ســاخت روباتی در ذهنش شــکل گرفت 
که بتوانــد یاریگر انســان های نابینا باشــد. وی این 
ایده را به صــورت عملی دنبال کرد و بــا راهنمایی و 
همکاری دکتر »علیرضا محمدشــهری«، مدیر گروه 
مکاترونیــک دانشــگاه آزاد واحد قزویــن، موفق به 
ساخت روبات مسیریاب نابینایان شد. این پژوهشگر 
جوان، قابلیــت شبیه ســازی بینایی انســان برای 
نابینایــان را مهم ترین ویژگی ربــات اختراعی خود 
عنوان کرد و گفت: انســان ها معموال زمانی که یک 
حس خود را از دســت می دهند، حواس دیگرشــان 
تقویت می شود و در مورد افراد نابینا نیز قوه شنوایی 
یا المســه آنها اغلب قوی تر از انسان های بیناست و 
همیــن خصوصیــت در طراحی روبات مســیریاب 
نابینایان مورد استفاده قرار گرفت. وی ادامه داد: این 
روبات به گونه ای طراحی شده که محیط اطراف را با 
دوربین فیلمبرداری می کند و حدود جایگیری اشیا 
و موانعی را که بر ســر راه افراد نابینا قرار دارد، با یک 
الگوریتم و قرار دادن یک کمربند لرزشی روی پوست 
شکم نابینا در ابعاد کوچک شــده ترسیم می کند تا 
فرد بتواند این اشــیا را تصور کند. روبات مســیریاب 
نابینایان درحال حاضر مرحله تولید آزمایشــگاهی 
را پشــت سرگذاشــته و در صورت حمایت الزم، به 
تولید صنعتی و مهندســی خواهد رسید. این روبات 
به عنوان یکــی از ۱۰ طرح برتر نمایشــگاه خالقیت 
کنفرانس بین المللی روباتیک و مکاترونیک )ایکرام( 

ICROM انتخاب و معرفی شد.

تســنیم: اپراتورهای ارتباطی سیار با انتشــار گزارشی در زمینه 
عدم وجود گواهی امنیت دیجیتال برای سایت هایشان، سریعا به 
ســمت اصالح و تمدید اعتبار گواهی های خود رفتند اما گواهی 
SSL یک اپراتور موبایل در بخش ترابردپذیری همچنان نامعتبر 
و غیرایمن است. بیش از یک ماه از انتشار گزارشی پیرامون ناامنی 
سایت اپراتورها با رویکرد عدم وجود پشتیبانی از پروتکل SSL در 

صفحه مربوط به ترابرد مشترکان می گذرد که دو اپراتور ارتباطی 
در صدد رفع این معضل برآمده؛ امــا جز یک اپراتور اقدامی نکرده 
است. حساسیت به وجود این پروتکل امنیتی در سایت اپراتورها، 
بعد از جلســه شــورای عالی فضای مجازی و تاکید بر صیانت از 
اطالعات و حریم خصوصی مشــترکان اپراتورهــای تلفن همراه 
و برخورد قانونی با هرگونه ســوء اســتفاده در این حوزه، بیش از 

پیش شد. اعضای شورای مذکور، بر اتخاذ تدابیر ویژه ای در حوزه 
حفاظت از حریم خصوصی برای جلوگیری از هرگونه دسترســی 
غیرمجاز تاکید داشتند. یکی از متداول ترین روش های حفاظت 
از اطالعات در سطوح فردی یا ســطوح باالی ملی، رمزی کردن 
اطالعات اســت؛ به طوری که دســتیابی به اطالعات بــرای افراد 
غیر مجــاز امکان پذیر نبــوده و تنها افرادی کــه دارای کلید رمز 
باشند، بتوانند محتوای رمز را بازگشایی کنند. برای امن سازی این 
ارتباطات به پروتکل SSL نیاز است که به بیان ساده یک پروتکل 
استاندارد امنیتی برپایه رمزنگاری اطالعات به حساب می آید. در 
 )Server( این پروتکل، داده های مبادله شده بین سرویس دهنده
و سرویس گیرنده )Client(، توسط کلیدهای خصوصی و عمومی 
 رمزنــگاری )Encrypt( شــده و در ســمت دیگر رمزگشــایی

)Decrypt( می شود. امنیت در این پروتکل دو طرفه است؛ یعنی 
در هر دو طرف، فرایند رمزنگاری و رمزگشــایی انجام می گیرد. با 
این حال همراه اول و ایرانســل بعد از کشف این ضعف امنیتی در 
ســایت خود و مخصوصا در بخش ترابرد مشترکان که با اطالعات 
هویتی ســر و کار دارد، ســریعا به قصد رفع این چالش رفتند و 
گواهی های خود را برای این بخش، مستقر و به روزرسانی کردند. 
اما گواهی امنیتی اپراتور سوم همچنان در مرورگرهای پرکاربردی 
نظیر کروم، منقضی است و هیچ تضمینی بر حفاظت از اطالعات 
وارد شده توسط مشترکان در بخش ترابرد نمی دهد. اپراتورهای 
اول و دوم ارتباطی، باالترین ســطح گواهی هــای امنیتی را روی 
درگاه های خود، نصب و نماد سبز رنگی را به نشانه تایید، به ترتیب 
از شــرکت های ترک تراســت و یونیزتو دریافت کرده اند. اعتبار 
گواهی های امنیت همراه اول و ایرانسل، به ترتیب تا ۲3 دسامبر 
۲۰۱۶ و ۶ ســپتامبر ۲۰۱7 اســت. رایتل هم برخالف داشــتن 
گواهی SSL از KEYNECTIS، تا ژوئن ۲۰۱7 توســط مرورگر 
کروم ایمن شناخته نمی شود. کروم در حالی که در بخش دیدگاه 
 broken HTTPS امنیتی سایت این اپراتور به صراحت می گوید
و نماد قرمز رنگی را به نشانه هشــدار نمایش می دهد، همچنین 

می گوید:
 This site uses a weak security configuration
 (SHA-1 Signatures), so your connection may not

.be private
احتماال این گواهی به دلیل غیرمجاز بودن یا داشــتن ایراد فنی 
در شیوه نصب، مورد تایید مرورگر مذکور قرار نگرفته است.امید 
می رود این اپراتــور هم با بهره مندی از گواهــی امنیت دیجیتال 

معتبر، خیال مشترکان خود  را  راحت کند.

گواهی امنیت نامعتبر یک اپراتور موبایل

فارس: ســیگمار گابریل، وزیر اقتصــاد آلمان، با انتقــاد از چین 
گفت: این کشــور برخالف خرید شــرکت های فنــاوری کلیدی 
در آلمان، جلوی خرید بخش اعظم شــرکت هــای فناوری خود 
توسط کشــورهای خارجی را می گیرد و رویه ای تبعیض آمیز در 
این زمینه دارد. به گزارش رویتــرز، وی از این موضوع که چین با 
استفاده از الزامات تبعیض آمیز نمی گذارد خارجیان شرکت های 
فناوری چینی را خریداری کنند، ولی خود در دیگر کشورها دست 
به چنین کاری می زند، انتقاد کرد.گابریــل که معاون صدراعظم 

و رهبر حزب سوســیال دموکرات این کشــور نیز هســت، هفته 
آینده به چین ســفر خواهد کرد. این در حالی است که دو کشور 
بر سر اقدامات چین و خرید شــرکت های فناوری آلمانی توسط 
این کشور به شدت با هم اختالف دارند. وزیر اقتصاد آلمان با انتشار 
مقاله ای در روزنامه دی ولت، از اتحادیه اروپایی خواست تا رویکرد 
سخت تری در قبال چین اتخاذ کنند تا سطح مشخصی برای بازی 
این کشور تعریف شود. در بخشــی از مقاله گابریل چنین تصریح 
شده است: هیچ کس نمی تواند از اروپا انتظار داشته باشد که چنین 

بازی احمقانه ای را از سوی شرکای تجاری اش بپذیرد. وی  آلمان 
را یکی از بازترین اقتصادهای جهان روی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی توصیف کــرده و می افزاید: اما در چین شــرایط برعکس 
است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط شرکت های اروپایی 
با موانعی مواجه است و خرید شــرکت های چینی تنها در صورت 
پذیرش شرایط تبعیض آمیز ممکن است. وی از اینکه چین با به راه 
انداختن تور خرید فهرست بلندی از شرکت های آلمانی، به دنبال 
دستیابی به فناوری های استراتژیک  اســت، اظهار نگرانی کرده 
است. وزیر اقتصاد آلمان خواستار سخت گیری بیشتر  اروپایی ها 

در این زمینه با هدف تداوم موفقیت اقتصادی اروپا در آینده شد.

انتقاد مقامات آلمان از چین بر سر خرید شرکت های فناوری های پیشرفته

اخبار علمی
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پیشنهاد سر دبیر: 
مطبوعات اصفهان حال خوشی ندارند

یادداشت

اخبار فرهنگی

قاب روز

»اگر هزار بار دیگر هــم برگردم عقــب و روح ا... با همان 
شرایط بیاید سراغم، باز هم انتخابش می کنم!«

این را همسر یک شهید مدافع حرم می گفت...
چقدر رنگ و بوی جمله اش آشــنا بود! فکر می کنم شبیه این جمله را 
تو هم قبال شنیده ای؛ درست است...کربال... از یاران سید الشهدا)ع( در 
کربال جمله ای با این مضمون نقل شده است که »به خدا قسم اگر هزار 

بار بمیرم و زنده شوم، باز هم موالیم حسین)ع( را انتخاب می کنم!«
می بینی؟ مــی بینی مرام عاشــقان زینــب)س( چقدر به عاشــقان 
حسین)ع( شباهت دارد؟! ثبات در عشــق را می بینی؟ اصال گویی این 
عاشقی کردن ها خصلت بچه شــیعه هاســت که اگر نبود، سرنوشت 

خیلی چیزها در تاریخ واژگونه بود...
شــاعر عزیزی می گفت: ما را مدافعان حرم آفریده اند؛ پس شاید بتوان 
گفت شــعاع دایره این دفاع مقدس، تا بی نهایت است... و سوریه، خط 

مقدم این جبهه است...
و امروز که مدافعان ســروقامت حرم، در خط مقــدم این جبهه، کاری 

حسینی می کنند، آیا نباید »مدافعان دور از حرم« کاری زینبی کنند؟
بدون شک یکی از قوی ترین جبهه ها، رســانه و یکی از رسانه هایی که 

برد بیشتری دارد، »سینما«ست.
»آیا سینمای ایران رســالت خود را انجام خواهد داد؟!« این سوالی بود 
که دغدغه خیلــی هایمان بود... .»هنگامه« عنوان اولین اثر داســتانی 
نیمه بلند با موضوع مدافعــان حرم بود که در جشــنواره مردمی فیلم 
عمار اکران شــد... و حاال »هیهات« عنوان فیلم روی پرده این روزهای 
خیلی از سالن های سینماست؛ فیلمی در چهار اپیزود با محوریت دفاع 
مقدس و مدافعان حرم که شــاید بتوان  گفت تازه ترین اثر ســینمای 
مقاومت امید اســت که هیچ عرصــه ای ازجبهه این دفــاع مقدس، از 

مدافعان حقیقی خالی نماند.

پنجمین مجلس از »مجموعه گفتارهای اصفهان« در موسســه رویش 
مهر برگزار می شود. پنجمین مجلس از مجموعه گفتارهای اصفهان با 
مباحثی درباره »بازیافت فضا؛ گفتاری در معاصرسازی اصفهان امروز« 
با ســخنرانی »محمد عرب« برگزار می شود. عالقه مندان برای شرکت 
در پنجمین مجلس از »مجموعه گفتارهای اصفهان«، فردا ساعت 18 
به موسسه فرهنگی و آموزشــی رویش، واقع در چهارراه حکیم نظامی، 
خیابان نظر غربی، نرســیده بــه خیابان خواجه پتــروس، پالک 135 

مراجعه کنند.

اجرای نمایش »ســیل ســاکن تفکرات اذهــان بیخودی نــاآرام« به 
نویسندگی نیما دهقانی و کارگردانی سبحان قربانی، به دلیل استقبال 

تماشاگران تا 13 آبان ماه تمدید شد.
به گزارش ایمنا، کارگــردان این نمایش از تمدید مــدت زمان اجرای 
نمایش خبر داد و گفــت: از مردم اصفهان تشــکر می کنم که با حضور 
پرشور خود ثابت کردند اصفهان پتانســیل باالیی در دیدن تئاتر دارد. 
قربانی افزود: به دلیل اســتقبال تماشــاگران، این نمایش 4 روز دیگر 
تمدید شــد و این تمدید، اتفاق خاص و ارزشــمندی برای ماست که 
با کمترین امکانات تبلیغی به این جایگاه رســیدیم و دســت تک تک 
کســانی را که از این طریق به ما کمــک کردند، می فشــاریم. در این 
نمایش 65 دقیقه ای ، شــاهد وضعیــت زوج جوانی می شــوید که در 
زندگی دچــار تکرار شــده و در نتیجه این تکرار، به بن بســت عاطفی 
رســیده اند و از لحاظ روحی-روانی نیز دچار آســیب هایی شده اند و از 

این لحاظ است که این نمایش را می توان نمایشی روانکاوانه تلقی کرد.
عالقه مندان برای دیدن این نمایش که تیم آن بعد از یک سال تمرین، 
آن را به روی صحنه برده انــد، می توانند تا 13 آبان ماه، رأس ســاعت 
18:30 به سالن روباز مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان مراجعه کنند.

نمایشــگاهی از آثار آبرنگ نادر مهذب نیا به نفع کودکان بیمار پروانه 
ای EB برپامی شــود. نادر مهذب نیا، هنرمند نقاش اصفهانی است که 
در فضای هنری اصفهان بیشــتر با تکنیک آبرنگ شناخته شده است. 
این هنرمند، فارغ التحصیل دانشــکده هنر در ســال 1380 اســت و 
برگزاری چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی را در کارنامه  اش دارد. وی 
همچنین برگزیده نمایشــگاه اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسالم، 
برگزیده سومین جشنواره آموزشگاه های آزاد هنرهای تجسمی سراسر 

کشور و عضو انجمن هنرمندان نقاش استان اصفهان است.
این نمایشــگاه، جمعه 14 آبان ماه از ســاعت 16 گشــایش می یابد و 
عالقه مندان می توانند  تا 19 آبان ماه از ساعت 16 تا 20 به گالری نگاه 
نو، واقع در خیابان آبشار سوم، خیابان مســرور،کوی شماره 3، باغ ارم 

مراجعه کنند.

پوستر بیســت و دومین نمایشــگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، در 
محل مصالی امام خمینی)ره( رونمایی شد.

بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، آیین رونمایی از پوستر بیست 
نمایشــگاه  دومیــن  و 
و  مطبوعات  بین المللــی 
خبرگزاری ها، همزمان با 
برگزاری نشســت خبری 
محــل  در  نمایشــگاه، 
مصلی امــام خمینی)ره( 
برگزار شــد. گفتنی است 
بیست و دومین نمایشگاه 
مطبوعات از 14 تا 21آبان 
از ســاعت 9:30تا 20:30 
در دو طبقــه شبســتان 
بزرگ  مصــالی  اصلــی 

تهران برگزار می شود.

این جبهه خالی نمی ماند

مجلس پنجم »مجموعه گفتارهای 
اصفهان« در رویش مهر

تا 13 آبان ماه؛

»سیل ساکن تفکرات اذهان بیخودی 
ناآرام« تمدید شد

از 14 تا 19 آبان ماه برگزار می شود؛

 آثار آبرنگ نادر مهذب نیا
به نفع کودکان بیمار

پوستر بیست و دومین نمایشگاه 
مطبوعات رونمایی شد

اخبار

ده نمکــی در نظــر دارد ســه گانــه ســینمایی 
»اعدامی هــا« را بــا نگاهــی به حوادث ســال های 

1320تا1357 بسازد.
به گزارش ایمنا، مســعود  ده نمکــی کارگردان فیلم 
رسوایی 1 و 2، به دنبال ساخت یک فیلم سینمایی با 
عنوان »اعدامی ها« است؛ اثری که نویسندگی آن را 

نیز خود بر عهده دارد.
در ارتباط با داستان »اعدامی ها« آن طور که شنیده 
شده است، قصه در ســه اپیزود به  صورت جداگانه به 
بخش هایی از مبارزات حــزب مؤتلفه، نواب صفوی و 
طیب حاج رضایی از سال 1320 تا 1357 می پردازد 

و از اواسط سال آینده آماده ساخت می شود.
وی پیش از ســاخت این فیلم اعالم کرده اســت که 
»اعدامی ها« متفاوت ترین فیلــم کارنامه کاری اش 
تا امروز خواهد بود. باید منتظر بود و دید این تفاوت 
به تغییر کلمه پیــش از »ها« در عنوان فیلم های وی 

خالصه می شود یا خیر.

جدیدترین قسمت مستند »شوک« با موضوع اعتیاد 
به شیشه، زیان ها و آســیب های فردی - اجتماعی، 
امشب ساعت 22:25 روی آنتن شبکه سه سیما قرار 
می گیرد. فرشاد شــکیبی تهیه کننده این اثر گفت: 
در سری جدید شوک، سه قســمت به موضوع ماده 
مخدر شیشــه اختصاص دارد که در آن، ناگفته های 
مصرف کنندگان را به تصویر کشیده ایم. وی در این 
رابطه افزود: در این ســه قســمت از مجموعه شوک 
با عنوان »جــاده یکطرفه«، به صــورت مصداقی به 
کالبدشــکافی وضعیت مصرف و عــوارض این ماده 
مخدر پرداخته ایم و با آدم هایی که به خاطر مصرف 

شیشه مرتکب جنایت شده اند، گفت وگو کرده ایم.
مجموعه مســتند شــوک به تهیه کنندگی فرشاد 
شکیبی،کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیماست 
که معضالت اجتماعی و مســائل مبتال به جامعه را 
با نگاهی آسیب شناســانه رصد می کند. این برنامه 
سه شنبه ها بعد از اخبار شبانگاهی از شبکه سه سیما 

پخش می شود.

جدیدترین ساخته ده نمکی؛

»اعدامی ها« به جمع اخراجی ها 
و معراجی ها می پیوندند

»شوک« به ماده مخدر شیشه 
وارد می شود

به گــزارش ایمنــا، به بهانــه برگزاری بیســت و دومین 
نمایشگاه مطبوعات کشــور با فضل ا... سلطانی، مسئول 
انجمن صنفــی روزنامه نــگاران اصفهان بــه گفت وگو 
نشســتیم تا از نقش تشــکل های مطبوعاتی در ارتقای 
ســطح کیفی مطبوعات در اصفهان از دید فعاالن عرصه 

رسانه مطلع شویم.
جایگاه مطبوعات اصفهان را در سطح ملی چطور 

می بینید؟
با آنکه مطبوعات اصفهان در سال های اخیر حرکت های 
خوبی داشته و در سال گذشته در نمایشگاه تهران خوش 
درخشیده اســت، اما مطبوعات امروز در شان این استان 
نیست. اصفهان از ادوار ابتدایی عمر مطبوعات در کشور، 
همیشــه دارای رتبه دوم بعد از تهران بوده است و امروز 
جزو رتبه های پنجم یا ششم است و وضعیت خوبی ندارد.

دلیل یا دالیل گرفتاری مطبوعات اصفهان در این 
وضعیت چیست؟

اهالی مطبوعات عمدتا تخصــص مطبوعاتی ندارند، اکثر 
کســانی که امروز در مطبوعات اصفهان فعالیت دارند به 
صورت تجربی در مطبوعات وارد شــده و نیازمند آموزش 
جدی هستند. برخی از بهترین فعاالن عرصه مطبوعات، 
اصول ابتدایی خبر را نمی دانند. حتی برخی با اینکه خبر 
هم تنظیم می کنند، اجــزای اصلی خبــر را نمی دانند. 
اغلب، مطبوعات را بــه عنوان یک علم یــا یک تخصص 
فرانگرفته اند. مشــکل دوم این اســت که تشــکل های 
مطبوعاتی هم در زمینه رفع این مشکل کار موثری نکرده 
و با یکدیگر همدلی و همراهی ندارند. مســئوالن استان 

یا آن طور که باید و شــاید به مطبوعات توجــه ندارند، یا 
اینکه از منظــر منافع خود به آن نگاه مــی کنند؛ اگر هم 
توجهی داشته اند، برای تقویت جایگاه سیاسی خود بوده 
است. مطبوعات کشــور ما در زمینه مخاطب یابی تالش 
نمی کنند و همه سعی در سیاسی نویسی دارند و دقت در 
این ندارند که چه کسی این نشریه را می خواند. نشریه ای 
که با زحمت فراوان به چاپ می رســد، تعداد کمی از آن 
به فروش می رود یــا به صورت رایــگان در ادارات توزیع 
می شود. این مسئله نیازمند این است که دست اندرکاران 
مطبوعات پژوهش کرده و تشکل های مطبوعاتی نیز خود 
را ملزم به حل این مشــکل کنند. رسیدگی صحیح و موثر 
به مشکالت، نیازمند تحقیق و پژوهش و ریشه یابی است. 
اگر مشــکالت مطبوعات در سطح اســتان برطرف شود، 

نمایشگاه مطبوعات نیز پرثمرتر خواهد بود.
آیا در استان اصفهان زیر ســاخت های الزم برای 
تربیت نیــروی متخصص در زمینــه مطبوعات و 

رشته های وابسته به آن وجود دارد؟
مشــکل امروز ما، فقط نبودن مراکز آموزشی نیست؛ در 
مراکزی هم کارهایی در زمینه های آموزشــی و پژوهشی 
انجام می شود، اما آنها که عنوان دکتر دارند، با مطبوعات 

آشنا نیستند.
مطبوعات یک علم صرفا نظری نیســت؛ یک علم اجرایی 
است که نیاز به تجربه و فعالیت دارد. مانند ریاضی نیست 
که ما فکر کنیم با پیدا کــردن فرمول های آن به موفقیت 
دســت پیدا می کنیم. بین پژوهش ها و واقعیات جامعه، 
فاصله زیادی وجود دارد. شاید به صورت آماری، تعدادی را 

برای آموزش دیدن معرفی کنیم؛ اما واقعیت این است که 
کمتر از 10 درصــد آموزش دیده های این مراکز، در بحث 

خبر صاحب نظر نیستند.
یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت صنفی، ایجاد 
همدلی بین اصحاب رسانه است؛ آیا امروز همدلی 

در اصفهان به سطح مطلوب خود رسیده است؟
حرکت هــای خوبــی در اصفهــان انجام شــده، مانند 
گردهمایی مدیران مســئول هر پنجشــنبه در مجتمع 
فرهنگی فرشــچیان. این جمع در جهت همدلی حرکت 
کردند و اولیــن حرکت خــوب آنها، اتفاق نظــر در رای 
دادن بــه نماینده مطبوعــات در هیئت نظــارت بود. اما 
در ســطح خبرنگاران و دیگــر متخصصان رســانه، این 
همدلی باید تقویت شــود و نیاز اســت که تشــکل های 
مطبوعات، رشــد خود را در گرو رقبا و رقبای خود را رفقا 
بدانند. اگر این دیــدگاه به وجود بیایــد، آن روز انجمن 
صنفی از رشــد خانه مطبوعات و خانه مطبوعات از رشد 
 انجمن صنفی خوشــحال می شــود؛ اما تا امروز این گونه 

نبوده اســت. تا امــروز افراد 
برای پیشرفت خود، از پایین 
کشــیدن دیگران اســتفاده 
کــرده انــد. واقعیــت ایــن 
اســت که ارتقای هر تشــکل 
مطبوعاتــی در اصفهــان، به 
خــودی خــود باعث رشــد 
 دیگر تشــکل های مطبوعاتی

استان می شود.
برای  شــما  پیشــنهاد 
برگــزاری هر چــه بهتر 
نمایشــگاه  مفیدتــر  و 
مطبوعات تهــران به نفع 
اســتان ها  مطبوعــات 

چیست؟
اگــر فضایی در اختیــار اداره 
ارشــاد اصفهان یا نشــریات 
استان است، از این موقعیت، 
استفاده و مطبوعات اصفهان 

را در نمایشگاه به تمام ایران معرفی کنند. ما تعداد زیادی 
نشــریه در اســتان داریم که نمود خوبی در سطح کشور 
ندارند. در استان های خراسان و خوزستان و یزد، نشریات 
در سطح کشور شناخته شده هستند؛ اما انبوه نشریات ما 

نمودی در سطح کشور ندارند. 
اگر از هر یک از نشریات حتی یک عنوان هم نمایش داده 
شــود، اثرگذار خواهد بود. بنده به عنوان مسئول انجمن 
صنفی روزنامه نــگاران اصفهان، اولیــن گام را همدلی و 
همراهی به دور از خط و جناح اصحاب رسانه و تشکل های 
مطبوعاتی می دانم؛ تا این گام حل نشود گام های بعدی 
با مشکل روبه رو است و حتی در آموزش و پژوهش هم به 

نتیجه ای نمی رسیم.

مسئول انجمن صنفی روزنامه نگاران اصفهان:

مطبوعات اصفهان حال خوشی ندارند

 مسئوالن استان یا 
آن طور که باید و 

شاید به مطبوعات 
توجه ندارند و یا از 

منظر منافع خود به 
آن نگاه می کنند؛ اگر 

 هم توجهی 
داشته اند، برای 
تقویت جایگاه 

 سیاسی خود
 بوده است

تشکل ها و انجمن های مطبوعاتی نقش موثری در پیشرفت مطبوعات در کشور و استان بازی می کنند.

گفتوگو

قابرسانه

فیلمنامه، یکــی از مهم ترین بخش های موثر در فیلمســازی 
اســت که مهرانه مهین ترابی و بهمن دان از نبــود فیلمنامه 

مناسب  سخن گفتند.
فیلمنامه های دم دســتی و بی محتوا و به شــدت نازل که این 
روزها توسط برخی از فیلمنامه نویســان نوشته می شود و به 
عنوان یک خوراک فرهنگی به خورد مخاطبان ســینما داده 
می شود، تمامی میل، رغبت و اشــتیاق کهنه کارهای عرصه 
هنر را از بین می برد و باعث می شــود آنها خانه نشین شدن را 

ترجیح دهند. 
نبود فیلمنامه مناســب و دوری پیشکسوتان از این عرصه هم 
منجر به آفت آثار سینمایی شده که متاسفانه تا به امروز فعاالن 
این عرصه دست روی دست گذاشتند و با استفاده از چهره های 
جوان و تازه نفس که کمترین آگاهی از این هنر ندارند و تنها به 
دلیل دیده شدن، تن به بازی های پیش پا افتاده و بی کیفیت 
می دهند، تنها تیشه به ریشه نحیف هنر می زنند و پیشکسوتان 
را بیــش از گذشــته در الک تنهایی خود فــرو می برند. یکی 
از بزرگ ترین مشــکلی که امروز در ســینماهای ایران شاهد 
آن هســتیم، این اســت که عده ای از تهیه کنندگان سودجو 
نابازیگرانی را وارد ســینما می کنند که نه تنها دســتمزدی 
برای حضورشان در فیلم ها طلب نمی کنند، بلکه ممکن است 

مبلغی پول نیز به تهیه کننده بدهند و همین امر باعث شده تا 
هم پیشکسوتان و دغدغه مندان سینما خانه نشین شوند و هم 
کیفیت آثار تولید شده در سینمای ایران نسبت به سال ها قبل 
تنزل کند و این در حالی است که ما از نظر امکانات و تجهیزات، 

امروزه بسیار بیشتر از گذشته پیشرفت کرده ایم. 
هرگز راضی به انتخاب فیلمنامه هایی نمی شوم که مورد 

رنجش مخاطبان شوم
مهرانه مهین ترابی درخصوص چنین مشکالتی در عرصه هنر 
گفت: متاسفانه در حال حاضر شــاهد چنین روندی در عرصه 
هنر هستیم که در صورت ادامه این ماجرا، چیزی از هنر باقی 
نخواهد ماند. یکی از مهم ترین آیتم هایی که عوامل ســازنده 
یک اثر نیازمند آن هستند، فیلمنامه است که ما در این زمینه 
به شــدت ضعف داریم و همین امر باعث کنارگیری بازیگران 
از حضور در آثار هنری می شــوند. وی ادامــه داد: تا به امروز 
فیلمنامه های بسیاری به من پیشــنهاد شده اما نتوانسته نظر 
من را به خود جلب کند، هرگز راضی به انتخاب فیلمنامه هایی 
نمی شوم که عالوه بر صرف هشت ماه کار شبانه روزی، در ادامه 
آن نیز به دلیل ضعف اثر مورد رنجش خاطر مخاطبان شوم؛ به 
همین خاطر ترجیح می دهم در آثار پیشنهادی بازی نکنم تا 
زمانی که این مسیر بهبود یابد. مهین ترابی درخصوص حضور 

در تلویزیون و ســریال های مورد عالقه اش که تــا به امروز در 
آن ایفای نقش کرده، خاطرنشان کرد: سریال های بسیاری را 
در پرونده کاری ام دارم که همه آنها به نوعی برایم ارزشــمند 
هســتند؛ اما »خانه ســبز«، »زاینده رود« و »صاحبدالن« از 
جمله آثاری هستند که با آنها ارتباط خوبی برقرار کردم و برایم 

لذت بخش بودند.
بازیگری، تنها جلوی دوربین ظاهر شدن نیست

همچنین بهمــن دان در ادامه ایــن موضوع اظهار داشــت: 
مهم ترین ویژگی که می تواند یک اثــر را قدرتمند کند، وجود 
ســه ضلع توانمند کارگردان، تهیه کننده و فیلمنامه است که 
اگر هر یک از این ضلع ها در جایگاه خودش به درســتی قرار 
نگیرد، نمی توان انتظار چندانی از نتیجه آن داشت که امروزه 
دقیقا شاهد این نقص ها در عرصه هنر هســتیم و همین امر 

منجر به کاهش کیفیت اثر می شود. 
وی در ادامه افزود: کارگردان های اول بسیاری را در این عرصه 
دیدیم که توانســتند به خوبی از عهده کار برآینــد و اثر قابل 
توجهی را به نمایش گذارند که آن هــم در مرحله اول مربوط 

به فیلمنامه بوده است. 
این بازیگر در مورد گزیده کار شــدن خود خاطرنشــان کرد: 
بازیگری، تنها جلوی دوربین ظاهر شــدن نیست و یک بازیگر 
تعهد ســنگینی در قبال هنر و مردم دارد؛ بــه همین خاطر 
تالش می کنم در آثاری ایفــای نقش کنم که از چارچوب های 

قابل دفاعی برخوردار باشد.

گالیه دو بازیگر پیشکسوت از بازیگری و فیلمنامه های ضعیف:

بازیگری، تنها جلوی دوربین ظاهر شدن نیست

ابراهیم اصغری از آخرین وضعیت فیلم های در دست تولید خود گفت.
ابراهیم اصغــری تهیه کننده ســینما، درخصــوص آخرین وضعیت 
 »نیمکت« ســاخته فلورا ســام گفت: تدویــن این اثر توســط واروژ

 کریم مســیحی در حال انجام اســت و فکر می کنم هفته آینده تمام 
می شود.

وی با اشــاره به آخرین وضعیت »چهل مروارید« به کارگردانی هادی 
حاجتمند بیان کــرد: این فیلم نیز به پایان تدوین توســط حســین 
حشــمت نیا نزدیک شــده و احتماال دو هفته آینده به پایان خواهد 
رســید. صداگذاری و موسیقی نیز هنوز قطعی نشــده است.این تهیه 
کننده، همچنین از وضعیت ساخت »بهشت از جنوب شرقی« ساخته 
احمد کاوری، چنین گفت: در حال انجام مقدمات پیش تولید هستیم 

و اگر شرایط فراهم شود، یکی دو ماه آینده کلید خواهیم زد.

هاتف علیمردانی به بیان آخرین وضعیت فیلم های در دست ساخت و 
اکران خود پرداخت.

هاتف علیمردانی کارگردان ســینما، درخصــوص آخرین وضعیت 
»آباجان« گفت: جلوه هــای ویژه این اثر توســط محمد لطفعلی در 
حال پیگیری است و به این دلیل که قصه ما در فضای رئال می گذرد، 
زمان بر خواهد بود. وی افزود: صداگذاری »آباجان« به پایان رســید و 
موسیقی آن تا هفته آینده تمام خواهد شد و تمام تالشمان این است 

که در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور یابد. 
علیمردانی با اشــاره به زمان اکران »هفت ماهگی« خاطرنشان کرد: 
این فیلم احتمــاال اواخر پاییز اکران خواهد شــد. گفتنی اســت که 
داستان »آباجان« در دهه 60 می گذرد و به زندگی مردم در آن روزها 

می پردازد.

پایان تدوین »نیمکت«
تا هفته آینده

اکران»هفت ماهگی«
در اواخر  پاییز

امین داداشی، مشــاور رســانه ای برنامه تلویزیونی دورهمی، با 
اشــاره به ادامه پخش این برنامه پس از ماه صفر، از آماده بودن 
12 قسمت از این مجموعه سخن گفت. وی گفت: پخش برنامه 
تلویزیونی دورهمی پس از پایان ماه صفر ادامه پیدا می کند؛ اما 
مشخص نیست چند روز بعد از این ماه، این مجموعه تلویزیونی 
میهمان مخاطبــان تلویزیون شــود. داداشــی همچنین ادامه 
داد: البته 12 قســمت از برنامه »دورهمی« بــرای پخش بعد از 
ماه صفر، ضبط شــده تا در صورتی که مهــران مدیری به دلیل 
فیلمبرداری فیلم ســینمایی اش، بالفاصله ســر پــروژه حضور 
پیدا نکرد، چند قســمتی از این برنامه روی آنتن برود. داداشی 
خاطرنشان کرد: به طور کلی پخش برنامه دورهمی تا پایان سال 
جاری ادامه دارد. گفتنی است مهران مدیری هنوز فیلمبرداری 
فیلم سینمایی »ساعت 5 عصر« را آغاز نکرده است؛ اما به گفته 
یکی از عوامل این فیلم ســینمایی، او به زودی نخستین تجربه 
ســینمایی اش را جلوی دوربین می برد. شــایان ذکر است در 
برنامه تلویزیونی دورهمی، هنرمندانــی چون الیکا عبدالرزاقی، 
ســروش جمشــیدی، محمد نادری، ســیامک انصاری، مهران 
رنجبر و رامین ناصر نصیر، در حضور تماشاگران حاضر در سالن، 

به هنرنمایی می پردازند.

 12 قسمت از »دورهمی« 
آماده پخش است

تلویزیون

نجمه
فاتحی
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اخبار کوتاهيادداشت

مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری گفــت: ۱۳ مجتمع 
پرورش گاو شــیری در نقاط مختلــف چهارمحال و بختیــاری در حال 
احداث اســت. ذبیح ا... غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشــاره به 
اینکه ۱۳ مجتمع پرورش گاو شــیری در چهارمحال و بختیاری در حال 
احداث اســت، اظهار داشــت: با راه اندازی این مجتمع های پرورش گاو 
شــیری، چهارمحال و بختیاری به یکی از مهم ترین اســتان های تولید 
شیر کشور تبدیل می شود.وی عنوان کرد: ســاالنه حدود ۲۰۰ هزار تن 
شیر گاو در استان تولید می شــود.  مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری بیان کرد: به دنبال راه اندازی ایــن مجتمع های پرورش گاو 

شیری هستیم تا میزان تولید شیر در این استان افزایش یابد.
وی در ادامــه تاکید کرد: بخش کشــاورزی مهم تریــن بخش در تحقق 

اقتصاد مقاومتی است که می تواند مشکل بیکاری را در استان رفع کند.

 مدیر ســتاد اقامه نماز چهارمحال و بختیــاری و دبیر اولین جشــنواره 
سراســری نماز در فضــای مجازی گفت: این جشــنواره با هــدف تولید 
پیام هــای تاثیرگذار، بــه میزبانی این اســتان در شــهرکرد برگزار می 
شــود. حجت االســام محمد کریمی افــزود: فراخوان این جشــنواره 
از اول آذرماه امســال منتشــر می شــود که عاقــه منــدان می توانند 
 بــرای ثبــت نــام و شــرکت در ایــن جشــنواره بــه آدرس اینترنتی

 chb-namaz.ir مراجعه و آثــار خود را تا ۱5 بهمن ماه به این ســامانه 
ارسال کنند. وی اضافه کرد: این جشنواره در ۲ بخش تخصصی و عمومی 
برگزار می شــود که بخش تخصصی شــامل کد نویســی قالب ســایت، 
وب سایت و وباگ، اینفوگراف نماز و نرم افزار تلفن همراه و بخش عمومی 
شامل وباگ نویســی، شــبکه های اجتماعی، آلبوم های تصویری نماز، 
استیکرهای نماز و پاورپوینت ســازی با موضوع نماز است. کریمی گفت: 
اختتامیه این جشنواره هفته اول اسفند در شهرکرد برگزار و به ۱۱۰ نفر از 

برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

با حمایت پارک علم و فناوری، مرکز رشد دانشگاه شهرکرد و بنیاد نخبگان 
یکی از دانش آموختگان ارشد رشته شیمی آلی موفق به ثبت اختراع خود 
با عنوان باالبرنده اکتان سوخت شــد. مریم جهان پور مخترع این دستگاه  
در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: بهسوزی بنزین و کاهش آلودگی 
 محیط زیســت از مزایای محصول باالبرنده اکتان ســوخت است.رییس 
هیئت مدیره شــرکت پتروجم زاگرس با اشــاره به اینکه باالبرنده اکتان 
به سوخت یا بنزین اضافه می شــود، تصریح کرد: با اضافه شدن این ماده، 
عدد اکتان باال رفته و به تبع آن بهســوزی بنزین و کاهش آلودگی ناشــی 
از سوخت را به همراه دارد.مخترع این دستگاه وجود این محصول را باعث 
پیشرفت اقتصادی استان دانست و گفت: با اختراع این محصول نه تنها به 
واردات این محصوالت نیازی نیست بلکه به کشــورهایی همچون عراق و 

افغانستان نیز صادر  خواهد شد.

احداث۱۳ مجتمع پرورش گاو شیری در 
چهارمحال و بختیاری

شهرکرد،  میزبان جشنواره سراسری 
نماز در فضای مجازی می شود

تولید باالبرنده اکتان سوخت توسط 
مخترع شهرکردی

پیشنهاد سردبیر: 
»مرگ بر آمريکا«؛ شعار اساسی انقالب اسالمی است

مسئول بســیج ســازندگی چهارمحال و بختیاری از اجرای 
۳۲8 طرح اقتصــاد مقاومتی با 4۰ میلیارد ریــال اعتبار در 

استان خبر داد. 
سرهنگ پاسدار محمدعلی مرادی گفت: واحدهای پرورش 
ماهی، پرورش قارچ خوراکی، دامداری، پرورش شــتر مرغ، 
پرورش زنبور عســل، گیاهــان دارویی و صنایع دســتی و 
تکمیلی از جمله این طرح هاســت که زمینه اشتغال بیش از 
یک هزار نفر را در اســتان فراهم کرده است. به گفته وی5۰ 

درصد این طرح ها در بخش صنایع دستی و تبدیلی است.

رییس هیئت مدیره صنایع شیر ایران با اشاره به اینکه 
شیرهای صنعتی چهارمحال و بختیاری به کشورهای 
عراق، افغانستان، روســیه و یمن صادر می شود، گفت: 
در شش ماه نخست ســال جاری 5۰ میلیون دالر شیر 

خشک از استان صادر شده است.
علی رومی درگفت و گو با خبرنگار ایســنا  با اشاره به 
اینکه در حال حاضر ۱5۰ نفر در کارخانه شیر خشک 
 نوزاد پگاه شــهرکرد مشــغول به فعالیت هســتند،

 اظهار کرد: این کارخانه می تواند زمینه اشتغال ۳۰۰  
نفر را فراهــم کند اما بــه دالیل نبود اعتبــار این کار 

امکان پذیر نیست.
وی افزود: در حال حاضر در این کارخانه  ۱۰۰ تن شیر 
خام دامدار به شیر خشک تبدیل می شود که بخشی از 
این محصول در داخل کشور مصرف و مابقی نیز صادر 

می شود.
رومی گفت: طی سال های گذشته به دلیل بهره باالی 
تسهیات بانکی متاســفانه این کارخانه با مشکاتی 
همچون نبود ســرمایه در گردش و نبود مواد اولیه در 

داخل مواجه شد.
وی با اشاره به اینکه شــیرهای صنعتی چهارمحال و 
بختیاری به کشورهای عراق، افغانستان، روسیه و یمن 
صادر می شــود، تصریح کرد: در شش ماه نخست سال 
جاری 5۰ میلیون دالر شــیر خشــک از استان صادر 

شده است.
رییس هیئت مدیره صنایع شیر ایران خاطرنشان کرد: 
این کارخانــه می تواند مکمل های ورزشــی نیز تولید 
کند که به دلیل نبود ســرمایه در حال حاضر این کار 

امکان پذیر نیست.

اجرای ۳28 طرح اقتصاد مقاومتی 
در چهارمحال و بختیاری

صادرات 50 میلیون دالری شیر 
خشک از چهارمحال و بختیاری

بامسئوالن

به گزارش ایســنا، قاسم ســلیمانی دشــتکی 9 آبان ماه 
در نشســت هماهنگــی مراســم ۱۳ آبان، اظهــار کرد: 
ســه واقعه مهم آغاز حرکــت انقاب اســامی، حرکت 
عظیــم دانش آمــوزی و دانشــجویی و تســخیر النــه 
جاسوســی در ایــن روز در مقاطــع مختلــف اتفــاق 
 افتاده که  نقــش مهمــی در پیروزی انقاب اســامی

داشته اند.
وی تصریح کرد: ۱۳ آبان نماد اصلی اســتکبار ستیزی و 

مبارزه با ظلم و ستم و نماد انقاب اسامی است.
سلیمانی دشتکی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری 

استانی همدل اســت، گفت: موضوعات سخنرانی در روز 
۱۳ آبان باید وحدت انگیــز و همراه بــا موضع گیری در 

مقابل استکبار جهانی باشد.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری افــزود: جناح بندی 
سیاســی در ایــن روز نبایــد وجــود داشــته باشــد 
 و اگــر ســخنرانی ها یک طرفــه باشــد تاثیــر منفــی 

خواهد داشت.
وی افزود: ۱۳ آبان، زمان احیــا و تحویل ارزش های نظام 
جمهوری اســامی به نســل های بعد و آماده کردن آنها 

برای ادامه راه است.

سلیمانی دشــتکی با بیان اینکه »مرگ بر آمریکا« شعار 
اساسی انقاب اســامی اســت، اظهار کرد: مذاکرات با 
آمریکا تنها بر سر موضوع هسته ای صورت گرفت و اینکه 
گفته شــود آمریکا عاوه بر اینکه کدخدای اروپاســت، 

کدخدای ایران هم هست اشتباه است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کشور ۳8 
سال تحریم، هشت سال جنگ مستقیم و ۳۰ سال جنگ 
غیرمستقیم را تجربه کرده اســت، تصریح کرد: جنگ با 
اســتکبار ادامه دارد و اگر در خارج از مرزها وجود نداشته 

باشد به داخل مرز کشیده می شود.
وی افزود: مردم به نظام جمهوری اســامی اعتقاد دارند 
و به همین دلیل اســت که تحریم ها نتوانســته اند مثل 

بسیاری از کشورهای دیگر به نظام آسیب برسانند.
 سلیمانی دشتکی در پایان ضمن تاکید بر حضور پرشور 
دستگاه های اســتان و نظام اداری در راهپیمایی روز ۱۳ 
آبان، خاطرنشــان کــرد: دعوت از تشــکل های مردمی، 
صنفی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای حضور در این 

راهپیمایی انجام شود.
در ادامه این نشســت مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی 
چهارمحال و بختیــاری، اظهار کرد: یکــی از برنامه های 
کمیته فرهنگی و هنــری روز ۱۳ آبان، فراهم ســاختن 

زمینه حضور فعال هنرمندان در راهپیمایی است.
جواد کارگــران تصریح کــرد: برپایی نمایشــگاه عکس 
در همه شهرســتان ها با موضــوع ۱۳ آبان، اســتفاده از 
جمات مربــوط به این روز در ســربرگ مکاتبات اداری، 
صدور بیانیه توسط شــورای فرهنگ عمومی و استفاده از 
ظرفیت های خبرگزاری ها به منظور انعکاس اخبار روز ۱۳ 

آبان از دیگر اقدامات این کمیته خواهد بود.

۱۳ آبان، زمان احیا 
و تحويل ارزش های 

نظام جمهوری 
اسالمی به نسل های 

بعد و آماده کردن 
آنها برای ادامه راه 

است

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اينکه »مرگ بر آمريکا« شــعار اساسی انقالب اسالمی است، گفت: 
مذاکرات با آمريکا تنها بر سر موضوع هســته ای صورت گرفت و اينکه گفته شــود آمريکا عالوه بر اينکه 

کدخدای اروپاست، کدخدای ايران هم هست اشتباه است.

استاندار چهار محال و بختیاری:

»مرگ بر آمـریکا«؛ شعـار اساسی انقالب اسالمی است

تحدید حدود اختصاصی
8/253 شماره صادره : 1395/43/291208 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ساختمان پالک شماره 27/2082 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آ قای حسین جمشــید نژاد فرزند مرتضی و خانم 
زهرا کریمی کتایونچه فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
 قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون

 ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
95/9/6 ساعت 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 مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 1395/8/11 م الف: 23999 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/80  شماره: 95/828307 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 
شماره 45/344 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام لطف 
علی انالویی عادگانی فرزنــد امیراقا در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 
95/9/4 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشــار: 95/8/11 م الف: 23407 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/182 شماره صادره : 1395/43/291225 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 1/279 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام حســن شــیرانی فرزند محمد جعفر 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 شــنبه

 مورخ 95/9/6 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1395/8/11 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

)138 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

7/462 اجرای احکام شعبه 9 دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 950040 له مظاهر تیموری جروکانی علیه 
حسن پیر نجم الدین مبنی بر مطالبه مبلغ 326/220/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 23/518/000 ریال حق االجرای دولتی در روز پنجشنبه تاریخ 95/8/27 
ســاعت 9 صبح در محل این اجرا 200 متر پایین تر از ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 واحد 5 جهت فروش 25/18 حبه از 72 حبه از ششدانگ 
پالک ثبتی 44/166 بخش 14 به نشانی خ نبوی منش ک 28 فرهنگ جنب بهزیستی 
محمودیه جنب سه راهی به سمت مسجد ســرخی جروکان محله امت پالک 56 
که اکنون در تصرف حسن پیر نجم الدین می باشد با وصف کارشناسی زیر که 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند 5 
روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق الذکر مراجعه و از آن بازدید و با تودیع 
10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 
در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک بر اساس 
نظریه کارشناس: شــامل یک باب مغازه با موقعیت ورود از سمت غربی بوده 
که به صورت یک طبقه می باشــد. ســاختمان فوق دارای اسکلت فلزی با سقف 
تیرآهن) طاق ضربی( می باشد. واحد تجاری فوق جزیی از پالک فوق بوده که از 
قسمت مسکونی جدا شده است. بدنه دیوار آجری با پوشش کف و بدنه تا سقف 
سرامیک می باشــد. مغازه مذکور دارای دو درب پلیتی بوده و فاقد درب فلزی 
بوده که فضای داخل به صورت یکباب مغازه می باشد. ارتفاع سقف حدود چهار 
متری بوده و دارای یک کنتور برق ســه فاز می باشــد. بنابر اظهارات سرامیک 
کف و دیوار توسط خریدار نصب شــده و در زمان بازدید فاقد کلید و پریز برق 
می باشد. پالک فوق دارای سند کلی با شــماره چاپی 2/096107 و شماره ملک 
44/166 و شماره ثبت 32074 واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان می باشد. طبق 

استعالم شهرداری به شماره 9/93/11408 مورخ 93/08/21 پالک مذکور دارای 
مسا حت 73 متر مربع واحد تجاری می باشد. همچنین قسمتی از پالک در مسیر 
گذر قرار گرفته است. نظریه کارشناســی: با عنایت به موارد فوق االشاره و با 
بررسی های به عمل آمده و در نظر گرفتن جمیع جهات شامل متراژ واحد تجاری 
دروضعیت موجود، قدمت و موقعیت مکانی، انشــعابات و کلیه عوامل موثر در 
موضوع، ارزیابی واحد تجاری مذکور در زمان بازدید به مبلغ 1/000/000/000 
ریال ) یک میلیارد ریال( برآورد و اعالم نظر می گردد.  م الف: 22070 اجرای احکا 

م شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )435 کلمه، 5 کادر(
ابالغ

8/199 شــماره: 1394/126 احترامًا عطف به دعوتنامه پرونده کالسه 497/94 
موضوع دعوی آقای محمد علــی منصوری به طرفیت آقای علی خســروی به 
اســتحضار عالی می رســاند: با توجه به قرار کارشناســی مبنی بر )ارزیابی 
لــوازم توقیفی موصــوف پرونده( بــا راهنمایــی و حضور خواهــان و آقای 
 محمد برفی ) حافظ اموال( در مورخ 1394/07/16 حدود ســاعت 20 به آدرس

 اصفهان – خیابان زینبیه شــمالی خیابان مهدیه کوچه شهرزاد بن بست خیام 
پالک 757 مراجعه و از اموال مستعمل معرفی شــده بازدید و صورت برداری 
گردید که نتیجه ارزیابی با عنایت به کیفیت موجود و در نظر گرفتن نرخ عادالنه 
روز در این مقطع از زمان و در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه 
و دخیل در تعیین قیمت پایه و مبنای مزایده به شــرح ذیــل تعیین و برآورد می 
گردد: 1- یک دستگاه چرخ خیاطی Brand kachiran Threadma tic 1139 به قیمت 
 Brand Buterfly-Peoples Repoblic 2/500/000 ریال 2- یک دستگاه چرخ خیاطی
of China به مبلغ 1/500/000 ریال، مبلغ کل: چهــار میلیون ریال ) 4/000/000 
ریال( ضمنًا در خصوص پرونده کالســه 497/94 ش ج 3 لــه آقای محمد علی 
 منصوری حبیب  آبادی علیه علی خســروی باقوه خواهشــمند است یک نوبت

 آگهی ابالغ نشد با این مضمون که چنانچه به نظریه کارشناسی اعتراضی دارید 
ظرف مهلت سه روز پس از رویت به این مرجع واقع در خ آتشگاه روبروی پمپ 
بنزین ســاختمان شــماره 2 دادگســتری مراجعه نمایید. آگهی ابالغ طبق مفاد 
صورتجلســه کارشــناس انجام می گیرد. م الف: 23784 اجرای احکام شعبه 
3  حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اســتان اصفهان )252 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/200 در خصوص پرونده کالسه 477/95 خواهان آتنا خواجه با وکالت زهرا 
سلیمانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت حسین یوسف وند تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/9/14 ساعت 16 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 41 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 23855 شــعبه 41 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/201 در خصــوص پرونده کالســه 1356/95 خواهان ابوالقاســم کریمی با 
وکالت خانم عرب زاده و آقای محمدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
ابراهیم رحیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/22  ساعت 10 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23804 شعبه 8 مجتمع شماره 

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

8/202 در خصوص پرونــده کالســه 950429 خواهان علی اکبــر دیانت دار 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- رسول هاشــمی 2- مرتضی سیفی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/9/21  ساعت 11 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:23812 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)118 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/203 در خصوص پرونده کالسه 950818 خواهان رمضان جزی خورزوقی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت حسین حیدری کیانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/21  ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود. م الف:23814 شعبه 7 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/204 در خصوص پرونده کالســه 1364/95 خواهان آقای منوچهر روحانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ به طرفیت  آقای مصطفی لطفی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 95/9/21  ســاعت 8/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شــود. م الف:23806 شعبه 9 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/205 در خصوص پرونده کالســه 715/95 خواهان جمال امینی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه فاکتور و استماع شهود شهادت سجاد یزدی و محمدرضا اسدیان 
به طرفیت حمید اباذری تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/20 
ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 23876 شعبه 13 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/206 در خصوص پرونده کالسه 1356/95 خواهان آقای اصغر کیانی با وکالت 
آقای محمدرضا محمدیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت  آقای مهدی 
ذوالفقاری تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/9/20  
ســاعت 11 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23849 شعبه 9 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/207 در خصوص پرونده کالسه 950778 خواهان بانک قرض الحسنه رسالت 
سهامی عام به شماره ثبت 420440 به مدیریت عاملی و حق امضاء آقای محمد 
حسین حسین زاده با وکالت حسین محمدیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت عزیزا... مشفقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
95/9/20  ساعت 10 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23821 
شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )135 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/208 در خصــوص پرونــده کالســه 950819 خواهان آقای عبدالحســین 
خسرویان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت  آقای عادل خسروی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/9/17  ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است و جهت استماع شهادت شهود با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 

ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23808 شعبه 
9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8 شــماره ابالغیــه: 9510100351109222 شــماره پرونــده:  /209
9109980351101163 شماره بایگانی شعبه: 911164  خواهان بهمن قاسمی 
جم طاقی دادخواستی به طرفیت  خوانده سید احمد عقیلی به خواسته مطالبه طلب  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال 
– خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
356  ارجاع و به کالسه 9109980351101163 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/09/17 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:23756 

شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)166 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/210 در خصوص پرونده کالســه 622/95 خواهان عباس بینا دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی وزیری کته تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/9/16  ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:23881 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغیــه: 9510106825308018 شــماره پرونــده:  /211
9509986825300472 شماره بایگانی شعبه: 950585  خواهان/ شاکی زهرا 
آقاجانی خوراســگانی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهــم بتول آقاجانی 
خوراسگانی و محمد حســین آقاجانی و صدیقه آقاجانی خوراسگانی و زهره 
آقاجانی خوراسگانی و رســول آقاجانی خوراســگانی و فاطمه آرایی و ملک 
آقاجانی به خواسته تقسیم ترکه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان- طبقه اول اتاق 121  ارجاع و به کالسه 9509986825300472 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/09/16 و ساعت 10 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:23765 شعبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغیــه: 9510100351408025 شــماره پرونــده:  /212
9509980351400284 شماره بایگانی شعبه: 950320 خواهان/ شاکی مرتضی 
رومی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم عبدالرضا حیدری  به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 323  ارجاع و به کالسه 9509980351400284 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/09/15 و ساعت 9/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:23782 شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)185 کلمه، 2 کادر(

به گزارش ایســنا، علیرضا شفیع زاده در حاشــیه نشستي که با 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان و به منظور رفع 
موانع تحقق ایجاد پست مذکور داشــت، اظهار کرد: راه اندازي 
پست اختصاصي 6۳/۲۰  شــهرک صنعتي سفیددشت، مشکل 
کمبود بــرق را برطرف کــرده و موجب تســهیل روند تکمیل 
ظرفیت حداقل پنج واحد صنعتي و اشتغالزایي ۱8۰ نفر در این 

شهرک صنعتي مي شود.
وی افزود: با توجه به تفاهم نامه منعقد شــده، مقدار زمین الزم 
براي احداث پست برق در اختیار شرکت برق منطقه اي اصفهان 
قرار گرفته و این شــرکت نیز متعهد شده اســت که نسبت به 

تجهیز و احداث پست مذکور همکاري الزم را داشته باشد.

شفیع زاده گفت: اعتبار مشــارکتي شرکت شهرک هاي صنعتي 
چهارمحال و بختیاري براي احداث پســت برق شهرک صنعتي 
سفیددشــت معادل ۲5 میلیارد ریال اســت و مطابــق برنامه 
زمانبندي اعام شــده از سوي شــرکت برق منطقه اي استان 
اصفهان، این پست با ظرفیت 8۰ مگاولت آمپر )۳۰ مگاوات( تا 

پایان شهریور سال آینده راه اندازي مي شود.
وی خاطرنشــان کرد: روند مناســب و مطلوب تمامی مراحل 
انعقاد و اجــراي تفاهم نامه مذکــور بدون همــکاري مجدانه 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت میسر نمي شــد و این نشانه 
ارزشــمندي در تصویر تعامل این دو بخش در حــوزه اقتصاد 

مقاومتي است. 

تسهیل زمینه اشتغال ۱80 نفر؛ با راه اندازي پست برق شهرك صنعتي سفیددشت
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هر ســاله و در هر هفته اول آبان مــاه در کلیه  سعید نریمانی
مدارس کشور شاهد برگزاری انتخاباتی هستیم 
 کــه به منظــور تشــکیل شــورای دانــش آمــوزی انجام می شــود. 
دانش آموزانی که به عضویت در شــورا تمایل دارند، از دو هفته پیش از 
 برگــزاری انتخابات خــود را نامزد عضویــت نموده و در دفتر مدرســه 
ثبت نام می کنند .کارکنان مدرسه با همکاری مسئوالن پرورشی موظف 
هستند تا اسامی دانش آموزان کاندیدا را در تابلوی اعالنات مدرسه اعالم 
کنند.دانــش آموزان عضو شــده همچنین با چاپ و پخــش کاغذ های 
تبلیغاتی از اهداف خود سخن می گویند و حتی در مراسم صبحگاه برای 
دانش آموزان سخنرانی می کنند. بازار وعده های تبلیغاتی و شیرینی و 
خوراکی هم برای کسب محبوبیت داغ است .معموال دانش آموزانی که در 
باالترین پایه درسی مدرسه تحصیل می کنند و از بیان مناسبی برخوردار 
هســتند، نســبت به دیگران محبوبیت بیشــتری دارند .به هر صورت 
انتخابات برگزار می شود و با نظارت و شــمارش عده ای از دانش آموزان 
آراء شمرده شــده و افراد برتر مشخص می شــوند .تعداد اعضای شورا 
متناسب با  هر مدرسه اســت که می تواند از 5تا 9نفر تغییر کند. در این 
میان ســه نفر هم به عنوان عضو  علی البدل انتخاب می شوند. تا اینجای 
کار ،مسئله شورای دانش آموزی حرکتی مثبت و پرسود در جهت رشد و 
فعالیت هــای اجتماعی  دانش آموزان اســت. در واقع دانــش آموزان با 
مشــارکت اجتماعی و امر شــورا آشــنا می شــوند و از مزایای آن بهره 
می گیرند. می توان گفت شورای دانش آموزی به نوعی تمرین دموکراسی 
در دوران نوجوانی است. اما این فعالیت دانش آموزی اشکاالت پنهانی در 
دل خود دارد. پس از انتخاب نفرات از شــورا فقط برگزاری جلسات باقی 
می ماند و اهدافی که محقق نمی شــود .گرچه شــمارش آرا  با نظارت 
نمایندگان دانش آموز انجام می شــود،اما کیست که نداند این مسئوالن 
مدرســه هســتند که در پایان و بنا بــه  مصلحت مدرســه ، صالحیت 
دانش آموزان  پیروز در انتخابات  را تایید می کنند! علت این امر را می توان 
در رقابت شدید بین برخی از مدارس یافت.هر مدرسه بر آن است تا گوی 
سبقت را از دیگران برباید و با عکس های متنوع مراسم انتخابات و اعضای 
انتخاب شــده را با شــکوه هرچه تمام تر جلوه دهد .   بررســی ها نشان 
می دهد که اکثر شعار ها و  وعده های انتخاباتی کاندیداها درباره مسائل و 
مشکالت ورزشی و اردوهای تفریحی اســت . این امر به گفته نامزدهای 
شورا، حربه ای برای کســب رأی بیشتراســت. اگرچه طبق اساسنامه، 
تبلیغات شورا قوانین خاص خود را دارد اما وعده های مبالغه آمیز در بین 
تبلیغات موج می زند. کمتر نامزدی را می تــوان یافت که اهدافی  چون 
پیشرفت علمی ودرسی مدرسه را در سر بپروراند. برگزاری جلسات شورا 
معموال  فرصت مناسبی برای فرار از کالس درس است.این هدف در ذهن 
برخی از دانش آموزان عضو شورا وجود داردکه البته امری ناپسند است و 
باید برای رفع آن راهکاری اندیشید. انتظارات غیر معقول از شورا و اعضای 
آن باعث شده تا برخی  از دانش آموزان برگزاری شورای دانش آموزی  را 
امری بی فایده بدانند چرا که اهداف شخصی خود را به واسطه  آن دست 
نیافتنی می بینند این دانش آموزان ممکن است در سنین بعدی چنین 
نگرشی را نسبت به شوراها ی  کشوری  پیدا کنند. مسئوالن مدرسه باید 
به دانش آموزان تفهیم کنند که اعضای شورای دانش آموزی قرار نیست 
بر مسند مدیریت تکیه بزنند و هر آنچه را که می خواهند اعمال کنند. در 
طرف مقابل  می توان گفت که  این مدیر مدرسه است که در نهایت حرف 
آخر شورا را بیان می کند. کمبود بودجه و امکان ناپذیری اجرا  و...  راهکار 
مناسبی برای رد برخی از پیشنهاد های مناسب اعضای شوراست .اگر چه  
کلیه نامزدهای شورا حق بیان اهداف را دارند اما بررسی ها نشان می دهد 
رفاقت با دانش آموزان امری ســودمند در کســب رأی اســت. در واقع 
هرکس رابطه دوستانه بیشتری داشته باشد شانس بیشتری برای کسب 
آرا دارد.در این حالت  دانش آموزانی که رابطه اجتماعی کمتری دارند یا 
خوش صحبت نیســتند ممکن اســت دچار تنش های روحی  شــوند  

وآرمان های خود را سرکوب شده ببینند. 
برگزاری انتخابات شورا نیازمند رقابت است و برای پیروزی در رقابت باید 
راهکار های خالقانه ای انجام داد،اما اگر رقابت بیش از حد شــود ممکن 
است عاملی اســترس زا برای دانش آموز باشــد. دانش آموزان نوجوان 
ممکن اســت حضور دوست و همکالسی خود را در شــورا تاب نیاورند و 
خود را شایســته تر از او بدانند. این رقابت با استرس عاملی نگران کننده 
 برای والدین دانش آموزان اســت. با وجود همه حســن های شــورای  

دانش آموزی این تشکل آموزشــی دارای اشکاالتی نیز هست که برخی 
از آن با بررســی دیدگاه خود دانش آموزان و اعضای شورا ها بیان شد.به 
نظر می رســد  پیش از برگزاری شــورا باید فرهنگ دعوت به شــورا در 

دانش آموزان ایجاد شود .

امتحانات نهایی دی ماه دانش  آموزان ســال ســوم و چهارم متوسطه 
از ۴ تا ۲5 دی مــاه برگزار می شــود. برنامه امتحانــات نهایی دی ماه 
دانش  آموزان ســال سوم متوســطه و پیش دانشــگاهی به استان های 
سراسر کشور ابالغ شد. این برنامه ها مخصوص دانش آموزان سال سوم 
متوسطه رشته های نظری شیوه ســالی- واحدی )روزانه( و نیم سالی- 

واحدی )بزرگساالن و داوطلبان آزاد( است.
امتحانات نهایی دی ماه دانش  آموزان از ۴ دی مــاه با امتحان از درس 
تعلیمات دینی و معارف اسالمی آغاز می شود و ۲5 دی ماه با امتحان از 

درس زبان خارجی ۳، پایان می یابد.

سرپرست مطالعات و پژوهش های کاربردی وزارت ورزش و جوانان از 
اجرای ۱۴5 طرح تحقیقی در ۳۱ استان کشــور و ثبت شده در سامانه 

سمات خبر داد.
محمدرضا فضلی با تاکید بر هدفمندســازی پژوهش هــا بر کاربردی 
و راهبردی بــودن مطالعات افزود: یکــی از اهداف اصلی مــا تعامل با 
پژوهشگران نخبه است تا با کمک آنها بتوانیم به نتایج قطعی و مفیدی 
دســت یابیم. بدین جهت حمایت از رســاله های دکتری و بررســی 

اولویت های مهم پژوهشی باید در رأس کار قرار گیرد.
سرپرســت مطالعات و پژوهش های کاربردی وزارت ورزش و جوانان با 
اشاره به همایش علمی ســازمان اجرایی و سمپوزیوم اقتصاد مقاومتی، 
از برگزاری کنگره پژوهشــی جوان در روزهای آتــی و همایش دبیران 
پژوهش در آذر ماه ســال جاری خبر داد و اضافه کرد: هدف از برگزاری 
این کنگره به روز کــردن اطالعات، بررســی تکنیک های پژوهشــی 
و شناخت موانع آن اســت. وی همچنین با اشــاره به برگزاری نشست 
پژوهشــی منطقه ۲ کشــور در زنجان تصریح کرد: تعامل مستقیم با 
دبیران پژوهشی اســتان ها و دریافت مســتقیم اطالعات در راستای 
پیشروی سریع تر موثر خواهد بود. فضلی همچنین از اجرای ۱۴5 طرح 

تحقیقی در ۳۱ استان کشور و ثبت شده در سامانه سمات خبر داد.

به بهانه برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی؛

دعوت به شورا مهم تر است

آغاز امتحانات نهایی دی ماه
 دانش  آموزان از ۴ دی

۱۴۵ طرح تحقیقی از ۳۱ استان 
کشور در حال اجراست

زیبایی و میل به زیبا شــدن،امری طبیعی به شــمار می رود که در فطرت تمامی 
انسانها نهفته و نهادینه شده است.

این روحیه مربوط به امروز و دیروز نیســت،بلکه از ابتدای خلقت بشری،آن طور که 
آثار و شواهد نشان می دهد،آدمی عالقه مند به زیبایی و زیبایی آفرینی بوده است.

آرایش و پیرایش بــا قدمتی کهن و تاریخــی گواهی می دهد که پیراســتن و زیبا 
شدن همواره مورد توجه انسان قرار داشته اســت اما آنچه که در این وادی مخرب 
و زیان آور به نظر می رســد، افراط و زیاده روی هایی است که برخی برای زیبایی و 
زیبا شــدن لحاظ می کنند. یکی از نمونه های این ناهنجاری رفتاری، میل فزاینده 
به جراحی های زیبایی در جامعه ایرانی اســت. طبق آمار غیر رسمی عمدتا جوامع 
شرقی بیشتر از غربی ها درگیر چنین مسائل و افراط هایی هستند که البته این خود 

نیز معلول مسائلی است که به آن پرداخته خواهد شد.
آمارها از افزایش جراحــی های زیبایی در ایــران حکایت دارد و گویــا میزان این 

عمل ها و متقاضیان به انجام چنین جراحی هایی،هفت برابر اروپا و آمریکاست.
توهم نازیبایی

به طور یقین آنچه که ســنگ بنای تصمیم و عــزم به انجام جراحــی های زیبایی 
می شــود تصور و تلقی بد ریختی یا زیبا نبودن چهره اســت. جراحی های زیبایی 
فی نفســه مطرود و غیرقابل قبول نیســتند،زیرا بسیارند انســان هایی که در اثر 
ســوختگی،تصادفات، ســوانح طبیعی و غیر طبیعــی نیاز به این نــوع جراحی ها 
پیدا کرده و یا از بدو تولد عضوی از چهره و صورتشــان دچــار تخریب یا ناموزونی 
اســت که با همین جراحی های زیبایی اصالح می شــوند و  نقصــان های موجود 
در سیمای آنها پوشــش داده می شــود. اما این تمامی ماجرا نیست،بلکه هستند 
افرادی که با تلقی نادرســت از چهره خــود به گمان اینکه دچار نازیبایی هســتند 
با صرف هزینه های مادی بســیار مبادرت به جراحی هایی می کننــد که بعضا  با 
صدمات جســمی و جانی جبران ناپذیــری نیز روبه رو می شــوند. توهم بدریختی 

نوعی از بیماری روحی و روانی است که در میان برخی 
از متقاضیــان انجام عمــل زیبایی در ایران مشــاهده 
می شود،متقاضیانی که از قضا تعداد آنها اندک هم نیست 

و اکثریــت داوطلبان انجــام چنین جراحــی هایی به آن 
دچار هستند. فرج ا...پورمرادی روانشناس و آسیب شناس 

آســیب های اجتماعی با تایید مطلب موضــوع فوق عنوان 
کرد:توهم بدریختی وابسته به یک یا دو عامل نیست و در واقع 

می توان گفت برای ریشــه یابی این معضل روحــی و روانی باید 
به ابعادگوناگون زندگی فرد یا گروه هایی که به آن دچار هســتند 

پرداخته شــود. وی افزود:به صورت جزئی،شــرایط خانوادگی فرد و 
خاستگاه اجتماعی او تاثیر بسزایی در بروز چنین ذهنیتی ایفا می کند. 

پور مرادی گفت:عموما افرادی که از اعتماد به نفس قوی برخوردار نیستند 
و دچار ضعف شــخصیتی هستند،بیشــتر دچار توهمات بدریختی می شوند. 

این روانشــناس و آسیب شــناس اجتماعی عنوان کرد: در کنار این موارد نباید از 
نقش تحقیر و قضاوت های اطرافیان در ارتباط با ســیما و صورت چنین افرادی به 
سادگی گذشــت. پور مرادی گفت: اکثر قریب به اتفاق این افراد،حتی پس از انجام 

جراحی های زیبایی نیز با خود در گیر هستند و نمی توانند گره های 
ذهنی خود را باز کنند و گمان می کنند پزشــک و جراح 

آنها نتوانسته آن طور که باید جراحی را با موفقیت 
انجام دهد.

وی افزود: در واقع، ایراد از پزشــک نیســت و 
اساســا چهره چنین افرادی با نقص و یا مشکل 

خاصی نیز روبــه رو نبوده، بلکه ایــن درونیات و 
افکار آنهاست که با نقصان و نارسایی مواجه است.

با مسئوالن

رییس پلیس پیشــگیری ناجا با اشــاره به توجــه ویژه پلیس 
پیشگیری در بخش کالنتری و پاسگاه ها، از رونمایی سند تحول 

کالنتری ها در آینده نزدیک خبر داد.
سردار محمد شــرفی با اشــاره به اینکه امور مربوط به نظارت و 
پایش کالنتری ها را شخصا و با وسواس بسیار پیگیری می کند، 
اظهار کرد: ســند تحــول کالنتری ها که در راســتای منویات 
 فرمانده معظم کل قواســت نیــز در چند روز آینــده رونمایی 
خواهد شــد. وی افزود: حتی یک مورد منفی بسیار کوچک هم 
در خصوص عملکرد ما می تواند تمام زحمات را تحت الشــعاع 
قرار دهد، پس باید با هوشــیاری کامل به پایش و نظارت ادامه 

دهیم.
 رییس پلیــس پیشــگیری ناجا بــا بیــان اینکه همزمــان با 
راه اندازی قرارگاه جهادی صیانت و آموزش، پلیس پیشگیری، 
پرشتاب تر از ســایر بخش های ناجا وارد این عرصه شده است، 
افــزود: همواره به نقش دانــش و آگاهی برای پیشــبرد اهداف 
ســازمان توجه جدی داشــته ایم. وی ادامه داد: از زمان آغاز به 
کار قــرارگاه، پلیس پیشــگیری، ۱۰ دوره آموزشــی را برگزار 
کرده اســت و ۱۸ دوره نیز برای امســال در برنامه خود داریم و 
مصمم هســتیم که با وجود تمام مشکالت مالی و سخت افزاری 
حتما تمام آنها را برگزار کنیم. سردار شرفی با اشاره به برگزاری 
همایش کالنتری ها و پاســگاه ها به صورت تخصصی و ســفر به 

همه استان ها برای بررســی وضعیت کالنتری ها، بیان کرد: در 
این روند ما تمامی شــاخص های مربوط به بازرسی و صیانت را 

دقیقا احصا کردیم و برای اقدامات آتی خود به کار گرفتیم.
این مقام ارشــد انتظامی در توضیح مســائل و شــاخص های 
پیگیری شده در بازرســی پلیس پیشگیری به شاخص سالمت 
اداری اشــاره کرد و گفت: البته بخش اعظــم نارضایتی مردم 
در این حوزه مربوط بــه تجهیزات و امکانــات فیزیکی و اداری 

کالنتری هاست که به دنبال رفع این مشکالت هستیم.
وی بــا تاکید براینکه انتظــار ما از رده های پلیس پیشــگیری، 
نــگاه کالن و آینده نگرانه اســت، شــناخت علمــی و دقیق از 
مسائل و مشکالت سازمان را از دیگر شــاخص های بازرسی در 
پلیس پیشگیری دانســت. سردار شــرفی همچنین مشخص 
کردن عوامل تهدید کننده تجهیزات ســازمان، اشاعه فرهنگ 
خودکنترلی، زمینه ســازی بــرای ترویج هنجارهای انســانی 
و مستندســازی انحرافات درون ســازمانی را بــه عنوان دیگر 

شاخص های بازرسی در پلیس پیشگیری برشمرد.
رییس پلیس پیشــگیری خاطرنشــان کرد: تحلیــل اخبار و 
گزارش های مردمی نیز همواره در باالترین ســطح، مورد توجه 
پلیس پیشــگیری و بازرسی آن بوده اســت و ما بیشترین بهره 
را از ســامانه انتقاد و پیشــنهاد شــهروندان) ۱9۷( در تدوین 

سیاست های کالن خود داشته ایم. 

رییس کمیته امداد گفت: مسئوالن نظام باید فاصله طبقاتی خود 
را با اقشــار محروم جامعه کاهش دهند، زیرا شکاف طبقاتی در 

جامعه بیشتر شده است.
ســید پرویز فتاح رییس کمیته امداد و محمدکاظم چقازردی، 
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره بانک ســپه برای تســهیل در 
 ارائه تسهیالت اشــتغالزایی به مددجویان واجد شرایط، دیدار و 
گفت و گو کردند. ســید پرویز فتاح، رییس کمیته امداد در این 
دیدار با بیان اینکه تعامل و همکاری هــای خوبی بین بانک های 
 عامل به ویــژه بانک ســپه برای خدمــت به محرومــان ایجاد

 شده است که نشان از اعتقادات مذهبی در رسیدگی به امور فقرا 
و محرومان در پرداخت تســهیالت قرض الحســنه دارد، گفت: 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه بانکی منجر به کارآفرین شدن 
خانواده های تحت حمایت شده و در آنها  عزت و غرور ایجاد کرده 
اســت. مهندس فتاح افزود: بانک ســپه در پرداخت تسهیالت 
به مددجویــان تحت حمایت این نهاد همــواره همکاری موثری 
داشــته،  به طوری که در پنج سال گذشــته مبلغ ۱۸۳ میلیارد 
تومان تســهیالت اشــتغالزایی با کارمزد ۴ درصد به مددجویان 
کمیته امداد پرداخت شده اســت که این رقم منجر به ایجاد ۲۲ 
هزار و ۸95 طرح اشــتغالزایی و در نتیجه خوداتکایی نزدیک به 
یکهزار و 5۰۰خانوار تحت حمایت شده است و در سال 9۴ مبلغ 
۶۳۰میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه این بانک به مددجویان 

معرفی شــده از طرف این نهاد پرداخت و در این ارتباط 5 هزار و 
۱۱۳ طرح اشتغال ایجاد شده است.

وی تصریــح کــرد : مددجویان کمیتــه امــداد دارای کمترین 
معوقات بانکی هستند و اقدام شایســته بانک سپه برای پرداخت 
تســهیالت به مددجویان، همســو با اهداف دولــت برای خروج 
از رکود و بیــکاری و رونق اقتصــادی در اجرای سیاســت های 
کلی نظام و فرمایشــات مقام معظــم رهبری در ســال اقتصاد 
مقاومتی اســت. رییس کمیته امداد گفت : این نهاد با شناسایی  
 و معرفی افراد نیازمند و واجد شــرایط به بانــک های عامل برای 
توانمند ســازی و خودکفایی آنان تســهیالت قرض الحســنه با 
کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت پنج ســاله ارائه می دهد و ســقف 

تسهیالت برای هر فرد واجد شرایط ۱5۰ میلیون ریال است.
دعای محرومان در گشایش امور حائز اهمیت است

در ادامه این دیــدار محمدکاظم چقــازردی مدیرعامل و رییس 
هیئت مدیره بانک ســپه گفت : بانک ســپه در انجــام تکالیف 
 شــرعی ، اخالقی و اجتماعی خود نســبت به ارائه تســهیالت 
تعیین شده به مددجویان کمیته امداد اقدام کرده و آمادگی دارد 
تعامل و همکاری های فی ما بین را گســترش دهــد زیرا اعتقاد 
داریم دعای محرومان و گوشه نشــینان که با گرفتن تسهیالت 
بانکی موفق به ایجاد کسب و کار شــوند در گشایش امور بسیار 

حائز اهمیت است.

رییس پلیس پیشگیری ناجا:

سند تحول کالنتری ها به زودی رونمایی می شود
رییس کمیته امداد:

مسئوالن فاصله طبقاتی خود را با محرومان کاهش دهند

اخبار کوتاه 

هر چند در ســال های اخیر با اتخاذ سیاســت های حبس زدایی ســعی شده 
جمعیت کیفری زندان ها کاهش یابد اما برخی رســوم غلط مانند مهریه های 
سنگین باعث شده دو هزار جوان که بیشترشــان نیز تازه داماد هستند، پشت 

میله های زندان باشند.
آن طور که مســئوالن ســازمان زندان هــا اعــالم کرده اند هم اکنون ســه 
 برابر ظرفیت زندان های کشــور، زندانــی وجود دارد و طبــق آخرین آماری 
که اصغر جهانگیر رییس ســازمان زندان هــا ارائه کرده، بیــش از ۲۰۰ هزار 
نفر در زندان ها به ســر می برند و همچنان ساالنه ســه تا پنج درصد زندانیان 
 کشــور را زندانیان جرایم غیرعمد مانند بدهکاران دیــه، مهریه و جرایم مالی

 غیرعمد تشکیل می دهند.
 افــرادی کــه نیــت و قصــد مجرمانــه نداشــته اند اما بــه خاطــر وقوع 
 برخــی اتفاقــات و حــوادث دچــار مشــکل شــدند و ســر از زندان هــا

در آورده اند.
 ســتاد مردمی دیه که از سال ۶9 پایه گذاری شده، هر ســال با کمک خیرین 
 و نیکــوکاران، تعــدادی از زندانیان جرایم مالــی غیرعمــد را آزاد می کند و 
موفق شــده بــا تصویــب قوانینی همچــون اجباری شــدن بیمه شــخص 
 ثالــث، جمعیــت کیفری جرایــم غیرعمــد را کاهــش دهد امــا همچنان

 تعداد این دست از زندانیان، قابل توجه است.

مشاور عالی ســازمان ســنجش آموزش کشــور گفت: نتایج نهایی پذیرش در مرحله 
تکمیل ظرفیت آزمون کارشناســی ارشد 95 اعالم شــده و ۴۴ هزار نفر در این مرحله 
پذیرفته شــدند. توکلی گفت: تعداد ۴۴ هزار و ۲۸۳ نفر در تکمیل ظرفیت کد رشــته 
محل های جدید و برخی از کد رشــته محل های دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته 

سال 95 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قبول شدند.
وی افزود: از این تعداد ۲۰ هزار و ۷۸۴ نفر معــادل۴۶/9۳ درصد زن و ۲۳ هزار و ۴99 
نفر معــادل5۳/۰۷ درصد مرد هســتند. توکلی گفت: تمام پذیرفته شــدگان مذکور، 
ضرورت دارد، برای اطالع از زمان ثبت نام در دانشــگاه و یا موسسه آموزش عالی محل 
قبولی و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام، براساس مفاد اطالعیه ای که به همراه فهرست 

اسامی آنان برروی سایت سازمان قرار می گیرد، اقدام کنند.
وی اضافه کرد: پذیرفته شــدگان بــرای اطالع از زمــان ثبت نام باید ابتدا به ســایت 
دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی مراجعه کنند و در صورت اعالم نشــدن برنامه 
مشخص از سوی دانشگاه ها و موسسات در روزهای چهارشنبه ۱۲ آبان، شنبه ۱5 آبان 
و یکشنبه ۱۶ آبان به موسسه محل قبولی مراجعه کنند. مشاور عالی سازمان سنجش 
افزود: همچنین فهرست اســامی تعدادی از داوطلبان به عنوان معرفی شده چند برابر 
ظرفیت رشــته های دارای شــرایط خاص، اعالم می شــود بنابراین ضرورت دارد این 
قبیل از داوطلبان براساس برنامه زمانی، که از فردا برروی سایت دانشگاه ها و موسسات 

آموزش عالی ذی ربط قرار می گیرد اقدام  کنند.

جانشــین رییس ســازمان بسیج مســتضعفان کشــور گفت: دشمن ســتیزی ملت 
ایران امروز در هر عرصه ای پیروزی آفرین اســت و دشــمن همواره از این شــاخصه، 
هراســان اســت. ســردار علی فضلی در یادواره سه شــهید گمنام دانشــگاه مالیر و 
گرامیداشت شــهید رســول حیدری شهید شــاخص اســتان همدان اظهار کرد: در 
عرصه کنونی نباید از دشــمن غافل شــویم و باید همیشه دشــمن را بشناسیم. وی با 
اشــاره به تفاوت ایران در قبل و بعد از پیروزی انقالب اســالمی افزود: امام راحل)ره( 
که ســابقه ای بیش از پنج دهه مبارزه همراه با ســایر علما، شــهدا و مراجع در بستر 
ســازی پیروزی انقالب را داشــتند، قــرآن، عترت و مردم را ســه ویژگی بــارز ایران 
عنوان کردند. وی ادامه داد: پیروزی انقالب ایران بر این ســه پایه اســتوار بود و مردم 
همیشه بیدار ایران اسالمی در مقابل دشمنان ســینه های خود را سپر کردند و آن قدر 
ایستادند تا انقالب اســالمی به ثمر نشست. ســردار فضلی بیان کرد: این تفاوت ها در 
 انقالب ایران با ســه ویژگی شــاخص والیت فقیه، قانون اساســی جمهوری اسالمی و 
دشمن ستیزی به وجود آمد و مردم در سایه رهنمودهای امام راحل)ره( آگاهانه به پای 
انقالب ایستادند. وی ادامه داد: اگر امروز در مجلس شــورای اسالمی مصوبه ای انجام 
می شود، باید از منظر فقهای شورای نگهبان بگذرد و تطبیق با اسالم را دارا باشد و این 
ویژگی مهم انقالب اســالمی ایران است. جانشین رییس ســازمان بسیج مستضعفان 
گفت: مردم ایران تحمــل ظلم و جور و ســازش در مقابل دشــمنان را ندارند و امروز 

دشمنان به واسطه حمایت مردم ایران از فلسطین رنگ می بازند.

آغاز ثبت نام ازفردا؛

۴۴ هزار نفر در تکمیل ظرفیت آزمون 
کارشناسی ارشد قبول شدند

سردار فضلی: 

استکبارستیزی ملت ایران 
دشمنان را هراسان کرده است

دو هزار تازه داماد
 پشت میله های زندان 

یادداشت

اخبار
پیشنهاد  سردبیر:

تیغ تیز جراحی زیر گلوی زیبایی

از هجمه های تبلیغاتی تا هموار شدن مسیر ورود به خانه بخت!

تیغ تیز جراحی زیر گلوی زیبایی
عطش سیری ناپذیر زیباتر شــدن و رغبت افراطی برای ســپردن صورت به تیغ جراحی های زیبایی از پدیده هایی به شمار 
می رود که در یک دهه اخیر به صورت چشمگیری در میان جوانان شایع شــده ،موضوعی که در این گزارش به صورت دقیق 

تری بررسی و موشکافی خواهد شد.

چه باید کرد؟
محمود افراشــته،در تشــریح راهکارهای مهار موج فزاینده جراحی هــای زیبایی در جامعه 

گفت:افزایش سطح مطالعات علمی، اخالقی و معنوی و کاربســت حقیقی و اصولی آن در زندگی می تواند روح جمعی 
جامعه را در مقابل هجمه های فرهنگی غرب واکســینه و دیدگاه های ســطحی گرایانه مانند دغدغه های زیبایی نمایی افراطی با 

روش های تصنعی همچون جراحی های زیبایی را تضعیف و مغلوب کند. وی در خاتمه یادآور شد:نقش آموزش و پرورش 
به عنوان یکی از نهادهای آموزشــی در پرورش آحاد جامعه نیز در مهار چنین نگرش هایی بسیار 

کلیدی و حائز اهمیت است.

مادی گرایی ،اساسی ترین 
عامل تاثیر گذار در جراحی های زیبایی

عبدالرضا نامور،جامعه شــناس و آســیب شــناس اجتماعی در 
تشــریح علل و عوامل موثر در شــیوع پدیده جراحی های زیبایی در جامعه 

ایران گفت:مادی گرایی یکی از اساســی ترین عوامل تاثیر گذار در افزایش تمایل به 
جراحی های زیبایی است. وی افزود:در جامعه ای که مسائل سطحی و ظاهری برجسته و 

اولویت دار می شود و ارزش های حقیقی و اصیل به حاشــیه می رود،افزایش چنین جراحی ها 
یا آرایش های افراطی برای زیباتر شــدن،تعجب آور نخواهد بود. نامور گفــت: به واقع در چنین فضا 

و شرایطی،معیارها و شــاخص های اولیه بر زیبایی استوار می شــود و خصیصه ها و ویژگی های بنیانی 
در فرع و حاشیه قرار می گیرند. این جامعه شــناس و آسیب شــناس اجتماعی عنوان کرد:عموما جراحی 

و آقایان شــایع اســت و در یــک تحقیقات های زیبایی در دختران بیشــتر از پسران 
جراحی های زیبایی انجام شده،مشخص میدانی که با عــده ای از متقاضیان 

افراد،خوشــبختی و آینــده زندگی شد که بخش قابل توجهی از این 
شدن می پندارند. وی افزود:چنین خود را مشــروط و منوط به زیبا 

دم بخــت و مجرد ظهــور و بروز ذهنیتی،اغلــب در دختــران 
غلبه مــی کند معطــوف به این پیدا می کند و آنچه که به آنها 
شدن،موقعیت های مناسب تری موضوع می شــود که با زیبا تر 
شــد. نامور گفت:ریشه چنین برای ازدواج نصیب آنها خواهد 
در جامعه است و هر چه چنین افکاری موید غلبه مادی گرایی 
بنیادی و ریشــه ای بیشــتر ارزش هایی تقویت شود،مسائل 
اجتماعی در حاشــیه قرار می گیرد. این  شــناس   آســیب 
کمی دقت در گفت وگو های عنــوان کرد:به طور مثــال با 

وضوح مشــاهده می شــود یک مراســم خواســتگاری به 
مطروحه، حول محور مادیات که عمــده مطالبــات و مباحث 

چنیــن رفتارهایــی ریشــه می چرخــد. وی افزود:البته عقبه 
هــراس از دغدغه هــای مالی در احســاس ناامنی و بی ثباتی و 

 و اولویــت برخــی از ازدواج ها دارد که چنین مسائلی در راس هرم 
حکایــت از تقویت و غلبــه جنبه قــرار می گیرد کــه تمامی ایــن موارد 

فاطمه حق گو،جامعه شــناس و آســیب های مادی بر وجــوه معنوی زندگــی دارد. 
شناس  اجتماعی نیز نقش ماهواره ها و تبلیغات رســانه ای را عاملی موثر در شیوع جراحی های زیبایی 

قلمداد می کند. وی افزود:حجم وســیع تبلیغات در خصوص اقالم آرایشــی،جراحی های زیبایی 
هر روز رو به افزایش اســت و از سویی ارائه شــدن مدها و مدل های متعدد و متنوع به صورت 

روزانه،ناخودآگاه ذهن مخاطبان را به سمت و سوی انجام چنین مواردی می کشاند.  حق 
گو عنوان کرد: با تکرار مکرر چنین تبلیغاتی،فــرد گمان می کند در صورت عدم 

اقدام به جراحی زیبایی و یا عدم تهیه اقالم و لوازم آرایشــی تبلیغ شــده 
از کاروان و قافله زیبایی عقب می مانــد و به طور طبیعی انگیزه 

 ها برای گرایش به چنین مواردی با تقویت مضاعف
 روبه رو می شود.
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهانی ها در دفاع از حرم پیشتاز هستند

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

همایش بزرگ دوی همگانی »رهروان شــهدا« ویــژه دانش آموزان 
با یادبود شهید حســین فهمیده، به یاد 1700 شهید شهرستان و به 

مناسبت »روز ایثار و شهادت کاشان« برگزار می شود.
این همایش بزرگ با نام »قدم جای پای شــهید« فردا ســاعت 11 از 
بلوار شهید معمار به طرف میدان جهاد و ســازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری همراه با اهدای جوایز نفیس به 95 نفر از شرکت کنندگان 
در این همایش به یاد تشییع پیکر پاک 95 شهید برگزار می شود.  در 
این همایش 1700 دانش آموز به یاد 1700 شهید شهرستان با هدف 
زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و پیمودن راه آنها، ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت، ارج نهادن به مقام شــهدا و پاسداری از آرمان های آن 
بزرگواران با گام های همیشــه استوارشــان که فرصت خوبی برای 
معرفی شــهدای شهرســتان و انعکاس فرهنگ ایثار در جامعه است 

مسیر مشخص شده را با ارادت به شهدا می پیمایند.
دل نوشته دانش آموزان برای شهدا و یاد و خاطره آنها، دیدار با خانواده 

شهدا از ویژه برنامه های فرهنگی این همایش است.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرســتان تیران و کرون گفت: 
توسعه کانون های مساجد در هر منطقه شهرســتان تیران و کرون در 
ارتقای شاخص های فرهنگی و هنری موثر بوده و در هم افزایی فرهنگی 
نقشی بی بدیل داشته اند که نباید از ظرفیت های این مراکز غفلت کرد. 
صادق صالحی ادامه داد: باید از ظرفیت کانون های مساجد که نهادی 
مردمی هســتند برای بازوی اجرایی مصوبات شورای فرهنگ عمومی، 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای دانش عمومی استفاده کرد.  
وی ادامه داد: این مراکز نیازمند همکاری و مســاعدت مالی مسئوالن 
هســتند و حتی یک فکر خوب و موثر یک اعتبار اســت که باید از آن 
استفاده کرد.  صالحی خاطرنشان کرد: اگر مردم و مسئوالن بر حمایت 
از این مراکز اهتمام داشته باشند نفع وسود آن به خودشان می رسد و 

خانواده ها در این خصوص بیشتر نفع می برند .
وی با اشــاره به فعالیــت های فرهنگی ایــن مراکز گفــت: کتابخانه 
کانون های مساجد در هر روستا و شهری در ترویج فرهنگ کتابخوانی 

موثر بوده است .

فرماندار نطنز به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی اظهار کرد: بسیج 
دانش آموزی پایه گذار تفکر بسیج و بهترین زمان برای ورود به بسیج 
است و این راه که دانش آموزان وارد آن می شوند به سبب سابقه بسیار 
پررنگی که این قشر از مردم جامعه در پیروزی انقالب داشته و ادامه آن 

یک ضرورت است، ارزشمند و مهم است.
یوسف حســنی افزود: اگر در این کشــور امنیت وجود دارد به سبب 
رشــادت های جانبازان و بســیجیان در دوران دفاع مقدس است و به 

فرموده  امام راحل )ره( اگر سپاه و بسیج نبود کشور هم نبود.
وی خطاب به دانش آموزان تصریح کرد: قــدر خودتان را بدانید که در 
این لباس مقدس جایگزین چه کســانی شــده اید، وظیفه اصلی شما 
بسیجیان انتقال فرهنگ ایثار شهادت در سطح واحد های بسیج است .

فرماندار نطنز تاکید کرد: بســیج دانش آموزی شجره طیبه  ای است 
که با سه ویژگی بصیرت، دشمن شناســی و دشمن ستیزی می تواند 
توطئه های دشــمنان نظام و انقالب را که امروزه بــه علت ناامیدی از 

جبهه جنگ سخت به جنگ نرم روی آورده خنثی نماید.

مدیر جهاد کشــاورزی نطنز گفت: آفــت کرم گلوگاه انار هر ســاله 
10 تــا 30 درصد محصول انــار را در منطقه کویری بــادرود  از بین 
می برد و این در حالی اســت که چنانچه باغداران به صورت مکانیکی 
انارهای آلوده را از ســطح باغ ها جمع آوری و نیز در مبارزه بیولوژیک 
از تریکوکارت اســتفاده کنند می توانند خســارت آفت را به حداقل 
برسانند. عبدالرضا مهدی بادی بیان کرد: آفت کرم گلوگاه به عنوان 
یک آفت کلیدی از گذشــته تا حال و یک دغدغه برای کشــاورزان 
منطقه بادرود مطرح بوده و علی رغم اجرای راه های فراوان مبارزه با 
این آفت، هنوز هم کشاورزان دچار خسارات فراوانی در این زمینه می 
شوند. مدیر جهاد کشاورزی نطنز اظهار داشت: روش های بیولوژیک 
رهاسازی زنبورتریکوگراما، گیاه آنغوزه، نصب تله های فرمونی، روش 
حذف پرچم با اســتفاده از دســتگاه تاج تراش و جمع آوری انارهای 
آلوده از جمله روش هایی اســت که علی رغم توجه نسبی کشاورزان 
بــه آن و انجام بعضــی از روش ها، مــی تواند از میزان خســارت ها  

تاحدودی بکاهد.

دانش آموزان کاشانی 
قدم جای پای شهیدان 

می گذارند 

کانون های مساجد 
بازوان اجرایی شورای 

فرهنگ عمومی هستند

 بسیج دانش آموزی 
پایه گذار تفکر

بسیج است

خسارت 30 درصدی 
کرم گلوگاه به باغ های 

انار بادرود

خبر

امام جمعه ورزنه اظهار کرد: یک ماه قبل از طرف آب منطقه ای اعالم شــد که 
آب برای کشت پاییزه به کشــاورزان داده نمی شود و از بنده نیز خواسته شد به 

مردم اطالع دهم که این کار انجام شد.
حجت االسالم اسماعیل شــامحمدی افزود: پس از مطرح شدن این قضیه در 
شــرق اصفهان و به ویژه در منطقه بن رود، بخشی از کشاورزان اعالم کردند که 
می خواهند دست به تجمع بزنند؛ به آنها گفتیم بهتر است از طریق قانونی این 

مطالبه مطرح شود اما کشاورزان این راه حل را ناکارآمد می دانند.
امام جمعه ورزنه ادامه داد: کشاورزان معتقدند سال های قبل از تمامی راه های 
قانونی اقــدام کرده و به نتیجه نرســیده و زمانی به درخواست هایشــان توجه 
می شــود که یک اقدام عملی انجام دهند، به همین دلیــل از ابتدای آبان ماه 

تجمعی آغاز شده که هر روز بر تعداد افراد آن افزوده می شود.
شــامحمدی عنوان کرد: جلســه ای با حضور مســئوالن جهاد کشــاورزی و 
شهرســتان برگزار شــد و  همه متفق القول گفتنــد حقابه قانونی و شــرعی 
کشــاورزان باید به آنها تعلق پیدا کند و از طرفی نباید بــا تجمعات غیرقانونی 

بهانه ای به دست دشمنان داد.
وی تصریح کــرد: کشــاورزان در مقابل گفتند مــا به تجمع خودمــان ادامه 
می دهیم تا مطالباتمان تحقــق پیدا کند اما نمی گذاریم تنشــی هم به وجود 
بیاید، اگر وعده ها محقق شــد که تجمع هم خاتمه پیــدا می کند، در غیر این 
صورت حرکت هــای بعدی را انجــام خواهیــم داد.امام جمعه ورزنــه با بیان 
 اینکه چند روز قبل در جمع کشــاورزان حضور پیداکــرده و  پای صحبت ها و 
درد دل های آنها نشســته است تصریح کرد: علی رغم دســتور رییس جمهور 
به وزیر نیرو و استاندار اصفهان که در ســال 93 در مقابل هزاران نفر داده شد 
مبنی بر جاری بودن زاینده رود حتی در حد خیلی کم،  شــاهد خشــکی کامل 

زاینده رود هســتیم. وی با تاکید بر اینکه نباید دســتور رییس جمهور، نادیده 
گرفته شود اضافه کرد: اینکه در کشور اسالمی ســخنان شخص دوم مملکت 
که نه در یک جلسه خصوصی یا هیئت وزیران بلکه در مقابل دیدگان جمعیت 

انبوه اصفهانی گفته شده در عمل تحقق پیدا نکند شایسته نیست.
شامحمدی خاطر نشــان کرد: تجمع کشــاورزان را نه تایید می کنم و نه رد ؛ 
اما مســئوالن باید واقعا و به صورت جدی این موضوع را پیگیری کنند و تصور 
کنند که خودشــان کشاورز هســتند و از طریق آب، نانشــان تامین می شود.

امام جمعه ورزنه به اشــاره به تاثیر خشکسالی بر مشــکالت ایجاد شده گفت: 
نمی توانیم چشــممان را بر واقعیت ببندیم،  خشکســالی وجود دارد اما طبق 
گفته های اســتاندار اصفهــان در سرچشــمه زاینــده رود 25 درصد کاهش 
بارندگی بوده و  طبیعتــا نباید با کاهــش 25 درصدی کل رودخانه خشــک 
 می شــد و این یعنی مشــکل اصلی عدم مدیریت و عمل نکــردن به مصوبات

 9 گانه شورای عالی آب است.

وی یادآور شد: نباید انتظار داشت با این حجم کم آب پشت سد و خشکسالی، 
آب به سرعت به زمین کشاورزان برسد و مشکل به صورت موقت حل 

شــود، مطالبه کشــاورزان باید این باشــد که مسئوالن 
مشــکل را به صورت ریشــه ای حل کننــد که برای 

سال های آینده هم این موضوع تکرار نشود.
شــامحمدی در پایان اظهار کرد: در این مســئله سه 

استان درگیر هســتند و می دانیم که مسئوالن استان 
پیگیر ایــن موضوع بوده و در جایی هم اســتاندار گفته 

است که اگر اجازه اش داده شود با هزینه خودمان آب 
را مدیریت می کنیم؛ حل بحران آب اصفهان 

نیاز به یــک تصمیم کشــوری دارد  و تا   
فرصت هست و چالش های جدیدی به 

وجود نیامده باید اقدام کرد.

امام جمعه ورزنه:

رییس جمهور در مقابل هزاران نفر قول داد 

فرماندار شهرســتان لنجان مشــکالت مســکن مهر 
 فوالدشــهر را مثنــوی هفتــاد مــن کاغذ دانســت و 
تصریح کرد: امــروز با در نظــر گرفتن پــروژه عظیم 
مسکن مهر فوالدشــهر جمعیت در این شهر با افزایش 
چشمگیری روبه روست از این رو باید گفت پروژه عظیم 
مسکن مهر فوالدشهر یک پروژه ملی به شمار می آید که 
با توجه به حجم عملیات اجرا شــده در این مکان، این 
پروژه پس از مسکن مهر  پرند، دومین شهر جدید کشور 
به حســاب می آید و به این جهت بیشــترین مشکالت 
مربوط به فوالدشــهر اســت که این مشکالت ریشه ای 
است.سیدمحســن ســجاد در ادامه به  لــزوم اجرای 
طرح توســعه تصفیه خانه فاضالب فوالدشــهر اشاره 
کرد و افزود: در راســتای جلوگیــری از ورود فاضالب 
به کانال ها و اجــرای اقدامات پیشــگیرانه برای تامین 
سالمت ساکنین مســکن مهر و همچنین شهر جدید 
فوالدشــهر اجرای طرح توســعه تصفیه خانه فاضالب 
 فوالدشهر در دستور کار شرکت آب و فاضالب این شهر

قــرار گرفتــه اســت. وی متذکــر شــد: بایــد توجه 
داشــت که اجرای فاز نخســت ایــن پــروژه نیازمند 
80 میلیــارد ریال اعتبار اســت تا بتــوان ظرفیت90 
هزار نفری ایــن تصفیه خانه را بــرای جمعیتی حدود 
250 هــزار نفر افزایــش داد، از این رو باید مســئوالن 
 اســتانی و حتی کشــوری به ایــن مهم نگاهــی ویژه 
داشته باشــند چرا که مسائل و مشــکالت مسکن مهر 
فوالدشهر با مسائل و مشکالت کشور گره خورده است 
و رفع این مشکالت به تنهایی از عهده شهرستان خارج 
است.ســجاد ادامه داد: کارهای بزرگی در پروژه عظیم 
مسکن مهر فوالدشــهر انجام گرفته اما باید به این نکته 
نیز توجه داشت که ساکنان این مجموعه از دستگاه های 
خدمت رسان، خدمات می خواهند و با توجه به جمعیت 
روز افزون در مســکن مهر باید مســئوالن کشــوری، 
اســتانی و شهرستانی دست در دســت یکدیگر  داده و 
زیرساخت ها هرچه ســریع تر فراهم شــود و این مهم 
نیازمند عزم ملی اســت.وی اضافه کرد: پروژه پســاب 
فوالدشــهر به عنوان یکی از پروژه های مهم و اثر گذار 
در منابع آبی مطرح اســت که گام جدیدی در مصرف 
 بهینــه آب بــوده اســت.فرماندار شهرســتان لنجان  
خاطر نشان کرد با اشــاره به اینکه ما در آینده با توجه 
به محدودیت هایــی که در زمینه آب خواهیم داشــت 
مجبوریم از منابع آب جدیدی اســتفاده کنیم و پساب 

یکی از این منابع است .

فرماندار شهرستان لنجان:

پروژه مسکن مهر فوالدشهر 
یک پروژه ملی به شمار می آید

با مسئوالن

امیر احمدرضا پوردســتان با اشــاره به قیام امام حســین 
)ع( افزود: کوفیان از امام حســین)ع( گلــه می کردند که 
چرا قیــام نمی کنید، حضــرت زینب)س( هم شــب آخر 
 از همیــن بدعهدی ها نگران بودند چراکــه در زمان خروج

 امام حســین)ع( از مکه افراد زیادی کنار امام بودند اما در 
نینوا کسی دیگر همراه امام)ع( نبود.  فرمانده نیروی زمینی 
ارتش ادامه داد: اما امام حســین)ع( در جواب این نگرانی 
فرمودند: »اینهــا را آزمایش کرده ام و جــز دالوری در آنها 
ندیدم، این افراد برای کشته شــدن در راه اسالم بیشتر از 

بچه به مادرش مشتاق هستند.«
امیر پوردســتان افزود: هدف اول امام حســین)ع( از این 
ســخن آرامش قلب خواهرشان اســت و هدف دیگرشان 
این اســت که یاران خود را به تاریخ معرفــی کنند تا تاریخ 
بداند یاران امام حسین)ع( کســانی نبودند که پشت امام و 
رهبرشــان را خالی کنند. وی با بیان اینکــه چنین افرادی 
کسانی هســتند که مرگ را در مقابل خودشان می بینند و 
پروانه وار دور آن می چرخند خاطرنشان کرد: سومین هدف 
امام حسین)ع( الگوســازی یارانشــان برای دیگران بود تا 

کســانی که می خواهند در رکاب امام زمان)عج( و نایبش 
باشند، از تمام وجود چنین حسی را داشته باشند.

 فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش با بیــان اینکــه جز 
خدمت رســانی هیچ انگیزه ای نباید باشــد تصریح کرد: ما 
نیز به امام حسین)ع( می گوییم آن زمانی که شیپور جنگ 
نواخته شــد و رژیم عراق مرزهای ما را مورد تجاوز قرار داد 
و آن زمانی که فرزند شــما امام خمینی)ره( ندای یاری سر 
دادند همه لبیک گفتند و راهی جبهه ها شــدند که در این 
میان جلوتر از همه شهدا بودند. امیر پوردستان بیان داشت: 
ملت ایران ملت متدین و وفاداری است و از زمانی که اسالم 
را شناخت در خدمت اســالم و قرآن بوده است.  وی با بیان 
اینکه باید قــدر خودمان را بدانیم چراکــه ملت بی نظیری 
داریم ادامه داد: طبق نظر یک  مستشرق شناس آلمانی بین 

20 تا 30 نفر از لشکریان امام حسین)ع( از ایرانیان بودند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش افــزود: عابس ایرانی در زمان 
مبارزه در کربال باال تنه اش را برهنه می کند و می گوید »من 
شهید می شــوم، می خواهم شمشــیرها عمیق تر بر پیکرم 

وارد شوند تا ارادتم را به امام بیشتر نشان دهم.«

امیر پوردســتان خاطرنشــان کرد: پیامبــر)ص( در مورد 
ســلمان می فرمایند »او از اهل البیت است« که این سخن 
ایشان اشاره به قوم سلمان اســت که قوم سلمان هر جا که 

اسالم باشد در حال دفاع از اسالم است.
وی با بیان اینکه ســلمان از منطقه اصفهان بوده اســت و 
اصفهانی ها دینشــان را ادا کرده اند اظهار داشت: سال های 
دفاع مقدس را فراموش نمی کنیم بــه اصفهانی ها عالوه بر 
حضور در لشکرهای اصفهان در ســایر دسته ها نیز حضور 
داشتند.فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه در دفاع 
از حرم نیز اصفهانی ها پیشتاز هستند گفت: آرزو داریم که 

خداوند همیشه ما را در حفظ این سنگر یاری کند.
امیر پوردســتان در ادامه با بیان اینکه در سال جاری رهبر 
معظم انقالب راهبردی را مبنی بر جهاد کبیر ترسیم کردند 
خاطرنشــان کرد: یکی از این اصول سیاست خارجه نظام 

است که این هم دنیایی دارد.
وی با بیــان اینکه رفتار جمهوری اســالمی در سیاســت 
خارجی به استناد قرآن کریم است اظهار کرد: قرآن و اسالم 
در این زمینــه می گوید که از دشــمنان نباید تبعیت کرد، 
جهاد کبیر یعنی عــدم تبعیت از دشــمن و برخالف میل 

دشمن عمل کردن.
فرمانده نیروی زمینــی ارتش با بیان اینکــه جهاد کبیر با 
جهاد اکبر و اصغر فرق می کند افــزود: جهاد اکبر، جهاد با 
نفس اســت چون تا پایان عمر باید در مبــارزه بود و جهاد 

اصغر مقاتله با دشمن است.
امیر پوردســتان با بیان اینکه جهاد کبیر عــدم تبعیت از 
دشــمن و برخالف میل آن حرف زدن و عمل کردن است 
اذعان داشت: کســی که از دشــمن خدا تبعیت کند دچار 

ذلت خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به دوران پهلوی تصریح کرد: در همین 
ســال های اخیر، پهلوی دوم از آمریکا تبعیت کامل داشت 
 و کشــور را تمام و کمال در اختیار دشــمن قرار داده بود 

به طوری که مقدرات نظامی ما را آنها مشخص می کردند.
فرمانده نیروی زمینــی ارتش ادامــه داد: در آن دوران در 
تمام بازار کشــور محصــوالت آمریکایی عرضه می شــد 
و رییس جمهــور آمریکا احســاس می کرد ایــران یکی از 
ایالت های آمریکاســت؛ اما زمانی که انقالب پیروز شــد و 
شاه از کشــور فرار کرد، از تهران تا واشــینگتن، 16 ساعت 
به آنها التماس کرد تا هواپیما در آمریــکا فرود بیاید اما به 
او اجازه ورود به آمریکا ندادند. امیر پوردســتان با تاکید بر 
اینکه کسی که از دشــمن خدا تبعیت کند نتیجه اش ذلت 
است تصریح کرد: پس از انقالب نقش ژاندارمری منطقه را 
به عربســتان دادند، آنها نیز از صنایع آمریکا حمایت کرده 
و در قالب های مختلف از لحاظ مالی آمریکا را پشــتیبانی 
می کنند. وی ادامه داد: امــروز با چهره تــازه ای از تهدید 
روبه رو هستیم و باید متناســب با تهدید خودمان را آماده 
کنیم، این موضوع مطلبی نیســت که فقط بــه نظامی ها 

مربوط شود بلکه تهدیدی است که همه به آن توجه کنند.

امروز با چهره 
تازه ای از تهدید 
روبرو هستیم و 
باید متناسب با 

تهدید خودمان را 
آماده کنیم، این 
موضوع مطلبی 

نیست که فقط به 
نظامی ها مربوط 

شود بلکه تهدیدی 
است که همه باید 
به آن توجه کنند

فرمانده نیروی زمینی ارتش در همایش شهدای شهر اصغرآباد خمینی شهر اظهار داشت:خدا را شاکرم که 
در جمع نورانی خانواده شــهدا، جانبازان، رزمندگان، دالور مردان و مردم والیتمدار شهر اصغرآباد حضور 

دارم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

اصفهانی ها در دفاع از حرم پیشتاز هستند
قاضی شــعبه خانواده دادگستری شــهرضا در جلسه »شورای 
فرهنگ عمومــی« این شهرســتان گفــت:  خانــواده یکی از 
اصیل ترین و قدیمی ترین نهادهای بشری است که سابقه آن با 

خلقت بشر و تعلیم حضرت آدم)ع(، همراه بوده است.
مجتبی حاجی نژاد ادامه داد: نهاد خانواده، بنیان و اســاس همه 
جوامع بشری اســت و به دلیل اهمیت فوق العاده آن در حیات 
بشری، آســیب دیدگی آن باعث افزایش میزان ناهنجاری های 

اجتماعی در سایر بخش های اجتماع می شود.
قاضی شــعبه خانواده دادگســتری شــهرضا، طالق را از جمله 
بدترین معضالت اجتماعی برشــمرد و افــزود: وقوع این پدیده 
معلول مجموعه ای از عوامل است که باید بررسی و برای حل هر 

یک از آنها چاره اندیشی شود.
وی گفــت: از زمان تشــکیل شــعبه تخصصی رســیدگی به 
پرونده های خانواده در دادگســتری شــهرضا، در کنار ســایر 
پرونده های حقوقی، پرونده هایی با موضوع نفقه، تقاضای طالق، 
تمکین زوجه، عسر و حرج زوج، مهریه و سایر موضوعات مندرج 

در قانون حمایت از خانواده در این شعبه بررسی شده است.
قاضی شــعبه خانواده دادگستری شــهرضا در بخش دیگری از 
سخنان خود، گفت: نخســتین عامل وقوع طالق در شهرستان 
شهرضا شتابزدگی در انتخاب همســر و عدم مهارت زوجین در 
این زمینه اســت، افراط در این زمینه تا جایی بوده است که در 
برخی موارد، دختری به دلیل عشق زودگذر، حاضر به ازدواج با 

مردی معتاد شده است.
حاجی نژاد ادامه داد: اعتیاد نیــز در رده بعدی علل وقوع طالق 
در شهرضا قرار دارد، در پرونده های زیادی زوجه به دلیل اعتیاد 
همســر و در نتیجه ســوء رفتار و مشــکالت مالی ناشی از آن، 

تقاضای طالق را ارائه کرده است.
وی گفت: بیکاری و فقر نیز به عنوان ســومین دلیل وقوع طالق 
در شــهرضا مطرح اســت، امروزه بیکاری به عنوان یک معضل 
عمده اجتماعی مطرح اســت که در بســیاری مــوارد منجر به 

فروپاشی نهاد خانواده نیز می شود.

قاضی شعبه خانواده دادگستری شهرضا مطرح کرد:

عدم مهارت در انتخاب همسر 
مهم ترین علت وقوع طالق 

رییــس اداره تبلیغات اســالمی آران و بیدگل با گرامیداشــت 
 هفته بســیج دانش آموزی و یاد و خاطره شهید حسین فهمیده 
عنوان کــرد: بیــان و بازگویی رشــادت های شــهید فهمیده، 

دانش آموزان را با فرهنگ مقاومت مأنوس می کند.
حجت االسالم سمیع ا... مردان، شهید فهمیده را قهرمان کوچک 
و الگوی شایسته ای برای نسل تازه انقالب دانست و اظهار کرد: 
این قهرمان کوچک، می تواند سرمشق مناسبی برای نسل سوم 
و چهارم انقالب در راه حفــظ آرمان ها و ارزش هــای انقالب و 

دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی باشد.
وی از طــرح مباحثی در خصــوص حذف نام شــهید فهمیده 
در کتب درســی انتقاد کرد و گفــت: ادبیات مقاومــت باید در 
کتاب های درسی نمود یابد و بیش از گذشــته مورد توجه قرار 
گیرد تا دانش آموزان با جانفشانی های همساالن خود در حفظ و 

صیانت از کشور آشنا شوند.
عضو شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان، نقشــه های شوم 
دشمنان را برای دورکردن نســل جوان و نوجوان از آرمان های 
مقدس انقــالب یادآور شــد و تاکیــد کرد: دشــمن مرزهای 
اعتقادی و فرهنگی جوانان ما را نشــانه رفته است و در این برهه  
 حســاس، خانواده ها باید نگاه ویژه ای در تربیت دینی فرزندان 
داشته باشند. وی نسل جدید را به آشــنایی و مطالعه زندگی و 
وصیت شهدا فراخواند و تصریح کرد: آشنایی با شخصیت شهدا و 
مطالعه وصیت نامه و سبک زندگی آنان، نسل جوان را در مقابل 

جنگ نرم دشمن مقاوم و استوار می سازد.
حجت االســالم مردان در پایان، تشــکیل بســیج دانش آموزی 
را از برکات جمهوری اســالمی عنوان کرد و افزود: نقش بســیج 
دانش آموزی در رشد، تعالی و پرورش نیروهای ارزشی و انقالبی در 

سنگر علم و سازندگی برای مدیریت آینده کشور انکارناپذیر است.

فرماندار اردســتان افزود: در پــی بروز مشــکالت بدهی بیمه 
7 واحــد تولیدی صنعتی در ســطح شهرســتان اردســتان با 
پیگیری های به عمل آمده و حضور مدیــر کل تامین اجتماعی 

استان اصفهان این مشکالت حل و فصل شد.
علیرضا غیور  افزود: با توجه به موافقت مدیرکل تامین اجتماعی 
اصفهــان، کلیه بدهی بیمــه ای 7 شــرکت و کارخانه تولیدی 

صنعتی به صورت اقساط60 ماهه پرداخت می شود.
غیور، مجموع بدهی بیمه ای این واحدهــا را طبق اعالم تامین 
اجتماعی اردســتان بالغ بر50 میلیارد ریال اعالم و تصریح کرد: 
با تقسیط این مبلغ مشــکالت این واحدها برطرف شده و زمینه 

ادامه کار آنها فراهم می شود.
شهرستان اردستان با 45 هزار نفر جمعیت، دارای 64 کارخانه 
و کارگاه صنعتی بوده که 28 کارخانــه فعال و14 کارخانه نیمه 
فعال با مجموع 1600اشتغال دارد و در 118 کیلومتری شمال 

مرکز استان اصفهان قرار دارد.

عضو شورای فرهنگ عمومی آران و بیدگل:

دشمن، مرزهای اعتقادی و فرهنگی 
فرزندان ما را نشانه رفته است

رفع مشکل بیمه ای 7 شرکت و 
کارخانه تولیدی اردستان
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اخطار اجرایی
8/214 شماره: 940938 به موجب رای شــماره 230 تاریخ 95/2/9 حوزه 14 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محســن دوراندیش فرزند هاشــم به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 725015 
عهده پســت بانک و ســیصد و ســی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
 هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از سررسید چک 
) 88/5/21( در حق محکوم له عین اله مرادی فرزند بدیع اله به نشانی اصفهان 
ملک شهر خ مفتح خ بهاران چهار راه ایثار سمت چپ کوچه بهمن فاقد پالک درب 
قرمز رنگ و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:23811 
شعبه 14 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )205 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/215 شــماره: 950293 به موجب رای شــماره 938 تاریخ 95/6/6 حوزه 8 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حسین داود وندی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به انتقال سند یک 
دستگاه خودرو ب ام و به شماره انتظامی ایران 53-925 د 84 به نام محکوم له 
و پرداخت مبلغ 2/865/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له حمید قناعت با وکالت 
لیال هیبت الهی به نشانی اصفهان هتل پل چهار باغ باال مجتمع کوثر فاز یک ط 4 
واحد 602 نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
 موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که

 اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:23799 
شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )195 کلمه، 

2 کادر(
اجرایيه

9510420352200259  شــماره پرونــده:  8 شــماره اجراییــه: /216
941335 بموجــب  9409980352201211 شــماره بایگانــی شــعبه:
درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509970352200060 محکوم علیهم: 1- محمد جــواد  پناهی دهنوی فرزند 
خداداد به نشانی استان اصفهان شهرستان لنجان فوالدشهر محله 21 ورودی 
104 پالک 14 محل انعقاد قرارداد اصفهان است 2- مهرزاد قربانی فرزند پور 
جوان به نشانی اســتان اصفهان شهرســتان فالورجان کلیشاد و سودرجان 
نمایندگی ایران خودرو کلیشاد کدپســتی 8149963361 محل انعقاد قرارداد 
اصفهان اســت ) مجهول المکان( 3- رمضان گل باغ فرزند حســین به نشانی 
اصفهان اتوبان ذوب آهن نبش سه راه آب و برق خدمات رنجبر یدک گلبار 133 
طبقه 5 کدپســتی 81730324702 محل انعقاد قرارداد اصفهان است )مجهول 
المکان( محکومند متضامنًا به پرداخت مبلــغ 152/866/811 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 5/776/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 5/200/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1394/10/14 که محاسبه آن طبق شاخص بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به عهده اجرای احکام دادگستری می باشد در حق خواهان بانک 
ملت استان اصفهان به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی ساختمان 
شعب بانک ملت استان اصفهان سرپرستی بانک ملت با وکالت انسیه نبی زاده 
فرزند عباس به نشانی اصفهان چهار راه ملک خیابان هشت بهشت غربی مجتمع 
الماس طبقه دوم واحد3 و نیم عشــر اجرایی به مبلغ 7/643/340 ریال در حق 
صندوق دولت .محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 

غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام 
 مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(

 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 23777 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)529 کلمه، 

6 کادر(
اجرایيه

9510420351400245 شــماره پرونــده:  8 شــماره اجراییــه: /217
950455 بموجــب  9509980351400387 شــماره بایگانــی شــعبه:
درخواســت اجراي حکــم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه 
9509970351400733 محکوم علیه حســین ابدال به نشــانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام 
خســارت تاخیر تادیه که مبلغ 13/000/000 ریال از تاریخ 1382/3/8 و مبلغ 
12/000/000 ریال از تاریخ 1382/2/28 بر اساس شاخص اعالمی قابل وصول 
و پرداخت مبلغ 503/600 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له محمد 
صادقی نژاد فرزند حسین به نشانی اصفهان) مجهول المکان( و پرداخت مبلغ 
12/500/000 ریال بابت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره 
غیابی است. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام 
 مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(

 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 23783 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)411 کلمه، 

4 کادر(
اجرایيه

9510420350200267 شــماره پرونــده:  8 شــماره اجراییــه: /218
9409980350200973 شماره بایگانی شــعبه:941113 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره دادنامه 9509970350200151 محکوم علیهم 
1- محمد صباغ نیل فروش فرزند حســین به نشانی اصفهان چهار باغ خواجو 

کوچه صدر چهرسو آجری آپارتمان کسری پالک 203، 2- فخر السادات سید 
بکائی فرزند حسن به نشانی اصفهان خ ولی عصر کوچه شیخ یزدی پالک 40، 
3- محسن کاله دوزان فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان متضامنًا محکومند 
به پرداخت مبلغ 103/174/000 ریال بابت اصل خواســته و سود و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان سررســید تا تقدیم دادخواست 94/10/12 به شرح تفکیک 
مبالغ) که زمان سررســید مبالغ از ناحیه محکوم له به اجــرای احکام با ارائه 
مدارک اعالم می گردد( و پرداخت مبلغ 4/515/220 ریال بابت هزینه دادرسی 
و 60 درصد حق الوکاله در مرحله بدوی و خســارت تاخیر بر اساس قرارداد 
بانکی روزانه 45/421 ریال از تاریخ تقدیم دادخواســت 94/10/12 تا اجرای 
حکم در حق محکوم له بانک ملت استان اصفهان به نشانی اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی ساختمان شعب بانک ملت استان اصفهان سرپرستی بانک ملت 
با وکالت انسیه نبی زاده فرزند عباس به نشانی اصفهان چهار راه ملک خیابان 
هشت بهشــت غربی مجتمع الماس طبقه دوم واحد 3 و پرداخت حق االجرا به 
مبلغ 5/158/700 ریال در حق صندوق دولت محکوم اند. دادنامه مذکور برای 
محســن کاله دوزان و محمد صباغ نیل فروش غیابی است. محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری 
ایرانی یــا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هــر نوع تغییر دیگر در امــوال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
 توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(. 
م الف: 23751 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)530 کلمه، 

4 کادر(
اجرایيه

9510420350100335 شــماره پرونــده:  8 شــماره اجراییــه: /219
9409980350100578 شماره بایگانی شــعبه:940683 بموجب درخواست 
اجراي حکــم مربوطه به شــماره 9510090350102760 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9509970350100012 محکوم علیه محمد طاهری فرزند محمد علی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به 1- ایفاء تعهد مبنی بر تحویل و عودت 
هفت دهنه انبار واقع در فلکه چهارسوق شیرازیها سرای سه طبقه 2- پرداخت 
مبلغ 1/394/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/170/000 ریال بابت هزینه 
نشــر و مبلغ 2/856/000 ریال بابت حق الوکاله وکیــل در حق محکوم له داود 
داورپناه فرزند حسن به نشانی اصفهان چهار سوق شیرازیها ک روضاقی پ 36  
با وکالت ملودی محتشمی فرزند حسین به نشانی اصفهان شیخ صدوق جنوبی 
روبروی دبیرستان سمیه دفتر وکالت 3- پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 

که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
 اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحــوی که باقیمانده امــوال برای پرداخت دیون کافی نباشــد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط بــه موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

 .)1394
م الف: 23753 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)438 کلمه، 

5 کادر(
اجرایيه

9510420350300322 شــماره پرونــده:  8 شــماره اجراییــه: /220
950135 بموجــب  9509980350300098 شــماره بایگانــی شــعبه:
درخواســت اجراي حکم غیابی مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509970350300833 محکــوم علیهــم 1- مرتضی یعقوب زاده به نشــانی 
اصفهان میمه روستای جوشقان 2- محمدرضا بزرگیان فرزند محمد حسین 
به نشــانی اصفهان خ الله اداره پلیس مبارزه با مواد مخدر پ 1 محکوم اند به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 280/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 9/379/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و تمبر و مبلغ 7/920/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
) 140/000/000 ریال 94/12/10( ) 140/000/000 ریــال 94/12/14( لغایت 
زمان تادیه در حق محکوم له ســید مصطفی عسگری خوراسگانی فرزند سید 
عباس به نشــانی اصفهان دروازه تهران موبایل جاویــد ک پ 8156185815 
همراه 09139004401 بــا وکالت امیر ایثاری فرد فرزند حســین به نشــانی 
اصفهان خ شیخ بهایی روبروی دارالقرآن جنب گز مظفری پالک 270 و پرداخت 
14/000/000 ریال بابــت حق االجرا. خواهان مکلف اســت زمان اجرای حکم 
هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد 
شد در حق صندوق دولت پرداخت نماید. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقــال مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از 
 ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب

 مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصــف محکوم به یا هر 
دو مجازات می شــود )ماده 21 قانــون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط بــه موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی

 .)1394 
م الف: 23757 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)487 کلمه، 

5 کادر(

ابالغ رای
8/221 کالسه پرونده: 164/95 شماره دادنامه:417-95/6/13 مرجع رسیدگی: 
شعبه 16 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس بینا به نشانی اصفهان 
خیابان عبدالرزاق جنب بانک ســپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسســه راه 
صادق پ 30،  خوانده: محمود زین العابدینی علی آباد وزیر به نشــانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 44/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام 
هزینه دادرســی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
 اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای

 می نماید. رای قاضی شــورا: دعوای آقای عباس بینا بــه طرفیت محمود زین 
العابدینی علی آباد وزیر  به خواسته مطالبه مبلغ 44/000/000 ریال بابت وجه 
چک  شــماره 579271-91/7/20 عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات 
قانونی- با توجه  به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از ســوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و این که خوانده با توجه به ابالغ قانونی 
در جلســه رســیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیــه ای به این شــعبه ارائه 
ننموده بر شــورا ثابت اســت  لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 44/000/000  بابت اصل خواسته و 755/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر و 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 صــادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و اما در خصوص تأمین 
خواســته خواهان نظر به اینکه خواهان هزینه دادرسی مربوطه را واریز نموده 
است و با این وضعیت شورا مواجه به هیچ تکلیفی نمی باشد لذا مستنداً به ماده 
108 و مواد 51 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته 
را صادر و اعالم می دارد قرار صادره قطعی است. م الف:23878 شعبه 16 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)333 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

8/222 کالسه پرونده: 1107/94 شماره دادنامه:48-95/1/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 16 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس بینا به نشانی اصفهان 
خیابان عبدالرزاق جنب بانک ســپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسســه راه 
صادق پ 30،  خوانده: محمد باقر مریخی پور به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورا: دعوای آقای عباس بینا به طرفیت محمد باقر مریخی پور به خواســته 
مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال بابت وجه چک  شــماره 91/5/25-988642 
عهده بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی- با توجــه  به بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و این که خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده 
و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شــورا ثابت است  لذا به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000  بابت اصل خواسته و 
1/145/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاســبه 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 و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در این 
شعبه می باشد. م الف:23879 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان)271 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ رای

8/223 کالسه پرونده 950253 شماره دادنامه: 1174-95/6/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد خانی به نشانی اصفهان 
خ طالقانی ســرلت ک ش احمد امامی پــالک 11، خوانده: لیاقت علی به نشــانی 
مجهول المکان، خواسته: استرداد الشه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای محمد خانی به طرفیت 
آقای لیاقت علی به خواسته استرداد الشه چک مقوم به علی الحساب دو میلیون 
و چهارصد هزار تومان نظر به دادخواست تقدیمی و بررسی اوراق و محتویات 
پرونده و صورتجسه تنظیمی و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی) نشرآگهی( 
در جلسه حاضر نشــده و الیحه و دفاعیه ارائه نکرده است خواهان در جلسه با 
استناد به رسید عادی ضمیمه پرونده که به امضا خوانده رسیده است مبلغ چک 
موضوع دادخواست را که استرداد آن از خوانده درخواست نموده است در سه 
مرحله به خوانده پرداخت نموده خوانده ذیل رسید امضا نموده است و خوانده 

چک را در تاریخ 93/7/16 برگشت نموده ولی تاکنون دادخواست علیه خواهان 
ارائه ننموده است لذا شورا با توجه به جمیع مســتندات پرونده دعوی خواهان 
را مستند و وارد دانسته و با اســتناد به مواد 183-219-221 و بند 3 ماده 362 
قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد الشه چک به شماره 510251 
 به مبلغ 24/000/000 ریال عهده بانک تجارت در حــق خواهان صادر و اعالم 
می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
میباشد. م الف:23818 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )294 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/224 کالسه پرونده: 950395 شماره دادنامه:1226-95/7/10 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا متقی به نشانی 
اصفهان فالورجان شهر پیربکران وزیرآباد با وکالت اصغر جعفری به نشانی 
اصفهان سه راه سیمین اول بلوار کشــاورز روبروی مسجد االنبیاء ساختمان 
اداری دی واحد 9 شرقی، خوانده: محسن شاه آبادی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای محمدرضا متقی با 
وکالت آقای اصغر جعفری به طرفیت آقای محسن شاه آبادی به خواسته مطالبه 
مبلغ 20/000/000 ریال وجه چــک به شــماره 180877، 180878، 180879، 
180880 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلــغ 20/000/000 بابت اصل خواســته و 3/925/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونی و هزینه نشــر آگهی 
120/000 ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
)94/6/20-94/7/20-94/8/10-94/9/10(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:23819 شعبه 11 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان )321 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/225 کالسه پرونده: 95-582 شماره دادنامه:713-95/8/1 مرجع رسیدگی: 
شعبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به نشانی زینبیه 
دارک کوی طالب پالک 22، خوانده: رمضان کارگر بلداجی به نشــانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه چک شــماره 202575/45-93/10/20 به مبلغ 
8/800/000 ریال به انضمام مطلق خســارات قانونی و خســارت تاخیر تادیه، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای اصغــر کریمی به طرفیت آقای رمضان 
کارگر بلداجی به خواســته مطالبه مبلغ 8/800/000 ریال وجه چک به شــماره 
202575/45 مــورخ 93/10/20 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خســارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/800/000 بابت اصل خواسته و 410/000 
)چهارصد و ده هزار ریال( بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و  خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک  موصوف 93/10/20  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد و در خصوص قرار تامین خواسته با توجه به عدم واریز هزینه 
خسارت احتمالی و عدم واریز هزینه دادرسی مربوطه از سوی خواهان مستند 
به بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می گردد 
رای صادره در این بخش قطعی است. م الف:23822 شعبه 27 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )351 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/226 کالسه پرونده 280/95 شماره دادنامه: 711-95/7/12 مرجع رسیدگی: 
شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جالل الماسی به نشانی خ پروین 
طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل پایتخت، خوانده: امیر عباس جاودان رضایی به 
نشانی خ معراج خ زرین کوب جنب پارک زرین کوب ســوپر مواد غذایی مانی، 
خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست جالل الماسی به طرفیت امیرعباس جاودان به 
خواسته مطالبه مبلغ 43/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 679531-

94/6/15 عهده بانک رفاه به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک 
محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/7/4 و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در 
ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد 
و نظر به اینکه از ناحیه خوانده با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حاضر نشده 
دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه 
مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/7/10 و با احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف و 
مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مــواد 198، 519 و 522 از قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 43/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
1/245/000 ریال هزینه دادرسی و نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23825 شعبه 29 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )367 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/227 کالسه پرونده 606/95 شماره دادنامه: 747-95/7/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به نشانی زینبیه 
دارک کوی طالب پالک 22، خوانده: اشرف اسماعیلی خرزوقی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست اصغر کریمی به طرفیت اشرف اسماعیل 
خرزوقی به خواســته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 
98557-94/11/25 عهده بانک صادرات شــعبه خرزوق به انضمام خسارات 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجــه به اظهارات خواهان در 
جلسه رسیدگی مورخه 95/7/19 و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی شورا 
و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده 
و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت 
از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضا 
شورا به شرح صورتجلســه مورخه 95/7/19 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و 
استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 
311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلــغ ده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/11/25 تا 
زمان اجرای حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
یک میلیون و سیصد و ده هزار ریال همچنین هزینه نشر آگهی روزنامه در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز 
پس از آن قابل واخواهی در همین شورا می باشد.  م الف:23826 شعبه 29 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )342 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/228 کالسه پرونده 608/95 شماره دادنامه: 746-95/7/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به نشانی زینبیه 
دارک کوی طالب پ 22، خوانده: حسن طالبی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواست اصغر کریمی به طرفیت حسن طالبی به خواسته 

مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 95/3/30-594612 
عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه 
به محتویات پرونــده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چــک از ناحیه بانک محال 
علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/7/19 و عدم 
حضور خوانده در جلسه رسیدگی شــورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در 
ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد 
و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه 
نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 
95/7/19 و با احراز اشتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 
قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و 
مواد 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و 
به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک 95/3/30 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت دو میلیون و شــصت هزار ریال هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی مبلغ ششــصد هزار ریال در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از آن قابل 
واخواهی در همین شورا می باشد. م الف:23827 شــعبه 29 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )341 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/230 کالسه پرونده 950248 شماره دادنامه: 853-95/5/17 مرجع رسیدگی: 
شعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: داوود محسن زاده به نشانی 
اصفهان ملک شهر آزادگان افشــار غربی روبروی فرعی 19 خوانده: سلیمان 
موسوی دخت- منوچهر حســامی هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای داوود محسن زاده به طرفیت آقایان سلیمان موسوی دخت 
و منوچهر حسامی به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه خودروی پراید به 
شماره انتظامی 937/53 س 44 به انضمام هزینه دادرسی مقوم 70/000/000 
ریال. با عنایت به محتویات پرونده و استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در 
خصوص آخرین مالک خودرو و مالحظه تصویر مصدق قولنامه ارائه شده از 
طرف خواهان همچنین عدم حضور خواندگان علی الرغم ابالغ قانونی طبق ماده 
73 در جلسه دادرسی و تصویر مصدق بیمه نامه و سند مالکیت صادره توسط 
پلیس راهور شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد 
ماده 198 و 519 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 219 و 220 و 221 و 223 و 
225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم )منوچهر حســامی( به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو پراید به شماره 
انتظامی 53-937 س 44 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/050/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ 120/000  ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق 
خواهان صادر و همچنین با توجه به اینکه مالک رسمی خودرو فوق الذکر خوانده 
ردیف دوم می باشد لذا به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی  نســبت به خوانده ردیف اول را صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف 20 رزو قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:23810 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )348 کلمه، 4 کادر(
اخطار اجرایی

8/213 شماره: 950303 به موجب رای شــماره 920 تاریخ 95/5/30 حوزه 9 
حقوقی شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سید ابراهیم موسوی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ بیســت و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و هشتصد و هشتاد هزار 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 518033/15-94/2/25 و 
518034/54-94/2/25 موصوف سررسید چکها تا تاریخ اجرای حکم در حق 
محکوم له راضیه بهنام حقیقی با وکالت خانم فاطمه مظاهری به نشانی اصفهان 
چهارباغ باال مجتمع تجاری کوثر طبقه هفتم. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر بــه اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 

نماید. 
م الف:23807 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)196 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
ترک برداشتن سی و سه پل عادی است

اخبار

کشف بقایای دهکده باستانی
در المرد استان فارس

آثاری از دوران هخامنشی و ساسانی 
در کردستان عراق کشف شد

دستگیری گروهی از 
شعاردهندگان در پاسارگاد شیراز

آن طــور که مســئول اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرستان المرد می گوید بقایای یک دهکده باستانی 
در اطراف یکی از روســتاهای این شهرســتان با نام میرحسینی 
کشف شده است. شهرســتان المرد از شهرســتان های استان 
 فارس محسوب می شــود؛ همچنین روســتای میرحسینی در 
۱۱ کیلومتری المرد واقع شــده که اثر تاریخی ثبتی هفت برکه 

مربوط به دوره تاریخی در محدوده این روستا قرار دارد.
مســعود تقی زاده در این باره گفــت: این دهکده باســتانی در 
تنگه ای مشــرف بر روســتای میرحســنی قــرار دارد و قبل از 
تخریب شامل اتاق هایی ایجاد شــده در دل کوه بوده که با توجه 
به عالئم و نشــانه های موجود به لحاظ علمی، ســابقه سکونت 
انسان در آن به دوران ساســانیان و حتی قبل از آن بازمی گردد. 
وی افزود :    در دهــه ۶۰ به دلیل نبــود اداره میراث فرهنگی در 
 شهرســتان المرد، بخش  اعظمی از این دهکده تاریخی تخریب

 شده است. 
تقی زاده ادامه داد: این اثر شاخص در دهه شصت و قبل از تخریب 
گســترده، دارای بازدیدکنندگانی بوده، اما در کمال ناباوری و به 
واسطه سهل انگاری و بی توجهی محض، به بهانه برداشت سنگ 
گچ ، قسمت عمده آن تخریب شده اســت، اما به لحاظ اهمیت و 
موقعیت و قدمــت این اثر ارزشــمند، کار پژوهــش و تحقیق با 
هدف تکمیل اطالعات در بقایای این دهکده باستانی انجام شد.   
متاسفانه در ادامه این تحقیقات، پژوهشگران با صحنه دردآوری 
از تخریب های گسترده با انواع وسایل انفجاری و حفاری روبه رو 
شدند که منجر به از بین رفتن بســیاری از عالئم و نشانه های این 

اثر ارزشمند شده است.

گزارش باســتان شناســان اعزامی به همراه هیئــت چهارمین 
فصل بررســی، شناسایی و کاوش در اســتان دهوک کردستان 
عراق حاکی از وجود حجم وسیعی از آثار معرف فرهنگ دوران 

هخامنشی و ساسانی در منطقه است.
یوسف فالحیان باستان شــناس و عضو هیئت چهارمین فصل 
بررسی، شناســایی و کاوش در اســتان دهوک کردستان عراق 
با بیان این مطلب گفت  : آثــار این دوره ها بعــد از آثار متعلق 
به دوره آشور نو بیشــترین آثار تاریخی در منطقه محسوب می 

شوند.
وی افزود :چهارمین مرحله از پروژه بررســی و شناسایی منطقه 
زاخو و کاوش تپه باســطکی دهوک در اقلیم کردستان عراق به 
سرپرستی پروفسور پیتر فلستنر از دانشــگاه توبینگن آلمان با 
عضویت تعداد زیادی از باستان شناس و متخصصین علوم میان 
رشته ای از کشورهای آلمان، ایتالیا، انگلیس، فرانسه و ایران از 
جمله رضا حیدری، باستان شــناس میراث فرهنگی آذربایجان 
غربی در اواخر تابســتان جاری به انجام رسید. وی در خصوص 
ویژگی های این پروژه  افــزود :محوطه باســطکی در نزدیکی 
روســتایی به همین نام در کنار جاده ترانزیتی عراق به ترکیه و 
سوریه ،حد فاصل شهرهای دهوک و زاخو به صورت یک تپه به 
بلندای حدود ۷ متر و محوطه همــوار در طرفین آن قرار گرفته 
است.این باستان شناس با اشــاره به حفر سه ترانشه در محوطه 
باســطکی گفت : اولین ترانشــه به صورت پلکانی در  غرب تپه 
، ترانشه دومی  افقی ســاده در شرق تپه و  ســومین ترانشه  به 
صورت مجموعه ترانشــه ها با یک فاصله حدودا ســیصد متری 
در منتهی الیه غرب محوطــه در زمین هموار حفر شــدند که 
کاوش در آنها ســکونتگاه هایی از دوره های متعدد و با ویژگی 
آثار مختلف را آشکار ســاخت. وی در توضیح این مطلب افزود : 
ترانشه پلکانی آثار متعلق به دوره های مفرغ، آشوری، ساسانی 
و اسالمی را نشــان داد در حالی که ترانشه ســاده طرف شرقی 
داللت بر سکونتگاه عصرآهن داشت و ترانشه های زمین هموار 
غرب محوطه هم نقاطی ســنگفرش و سفال فرش را آشکار کرد  
که به اعتقاد سرپرســت هیئت این پدیده جاده های سنگفرش 

آن دوران را نشان می دهد.

علی صالحی دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان فارس از 
دســتگیری عوامل اصلی هنجار شــکنی در تجمع روز جمعه در 
پاســارگاد فارس خبر داد و گفت: اقدامات ایــن افراد پیش از این 
از ســوی دســتگاه های امنیتی، اطالعاتی و انتظامی مورد رصد 
قرار گرفته بود.وی افــزود: پس از انجام تحقیقــات الزم، لیدرها 
و سرشــاخه های اصلــی این تجمع که به ســردادن شــعارهای 
هنجارشــکنانه و ضدارزش ها  اقدام کرده بودند، دســتگیر شدند.

دادستان شــیراز خاطرنشــان کرد: برای این افراد پروند قضایی 
تشــکیل شــده و وفق مقررات برخورد قضایی الزم با آنها صورت 

خواهد گرفت.

قاب روز

پناهگاه حیات وحش موته- اصفهان
پس از تشکیل کانون شکار ایران در ســال ۱۳۴۳، محدوده ای با وسعت ۳۴۳،۹۴۰ هکتار شامل دشــت ها، ارتفاعات و مراتع، واقع در حوزه استحفاظی استان های اصفهان و مرکزی به عنوان منطقه حفاظت شــده موته انتخاب شد و در سال ۱۳۴۶ با 
تشکیل سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، به تصویب شورای عالی شکار بانی و نظارت بر صید آن زمان رسید. این پناهگاه، یکی از پر ارزش ترین مناطق ایران، به خصوص از نظر گیاهان منحصر به فرد و زیستگاهی مناسب، برای زندگی آهو و منطقه ای 

برای تکثیر این گونه می باشد. پناهگاه حیات وحش موته، دارای دو بخش مختلف است.یکی بخش جلگه ای و همواری ها که محل زیست آهو هاست، دیگری مناطق کوهستانی که محل زیست قوچ و میش و کل و بز می باشد.

اخبار

قیمت بلیت هواپیما بــه اماکن متبرکه با نزدیکی هر 
چه بیشــتر به ایام اربعین در حال افزایش است و با 
وجود تعیین نرخ مصوب برای آن شاهد قیمت های 
نجومی از یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون 

تومان هستیم.     
در حالی که حدود 2۰ روز به اربعین حســینی باقی 
مانده قیمت بلیت هواپیما هــر روز در حال افزایش 
اســت. تا جایی که نرخ چند هفته گذشــته از ۷۰۰ 
تا 8۰۰ هــزار تومان به یــک میلیــون و 5۰۰ هزار 
تومان رسیده اســت. این در حالی اســت که برخی 
از آژانس های هواپیمایی با وجــود اینکه هنوز زمان 
زیادی به ایام اربعین باقی مانــده بلیتی برای فروش 

ندارند.
به عالوه قیمــت بلیت هواپیما برای ســفر به اماکن 
متبرکه در روزهای اول و دوم آذر مــاه تا ۳ میلیون 
تومان نیز می رســد، نرخــی که به گفته ســازمان 
هواپیمایی بلیــت هواپیما از مقصــد تهران به نجف 
یک میلیــون و ۱۰۰ هزار تومان و از مقصد مشــهد 
به نجف یک میلیون و 25۰ هزار تومان اســت که در 
 واقع این نرخ ها با نرخ های موجود در ســطح شــهر 

متفاوت است.
با این وجود تفــاوت قیمت بلیت هــا در فاصله یک 
هفته ای بعضا تا یک میلیــون و 5۰۰ هزارتومان نیز 
می رســد که رقم واقعی تا رقم فعلــی و رقم نزدیک 
 شــده به ایام اربعیــن از ۳۰۰ هزار تومــان تفاوت 

دارند.
با این وجــود آژانس های هواپیمایــی ازاین فرصت 
سوء استفاده کرده و ســود خوبی را به جیب می زنند 
و با فروش بلیــت و تعیین نرخ هــای متفاوت از آب 
گل آلود ماهی می گیرند و مردم نیز با وجود باال بودن 
قیمت و با توجه بــه ارادت خود به این امکان متبرکه 

حاضر هستند هر مبلغی را پرداخت کنند.
به عــالوه برخی از آژانس های مســافرتی لیســت 
قیمت های خود را برای این ایام طبقه بندی کرده اند 
که این ارقــام از یک میلیون و 5۰۰ هــزار تومان در 
 فاصلــه زمانــی 2۰ روز از ایــام اربعین شــروع و تا

 ۳ میلیون تومان در روز اربعین ادامه می یابد.
حال نکته قابل توجه اینجاســت که بــا وجود اعالم 
نرخ های مصوب ســفر بــه عتبات عالیات توســط 
ســازمان هواپیمایی چــرا هیچ نهــاد نظارتی برای 
کنترل بــازار فروش بلیت با قیمــت های نجومی در 

سطح شهر وجود ندارد؟

قیمت های نجومی سفر به 
عتبات عالیات در آستانه اربعین 

نگاه روز

در ســال ۱۳85 با هدف گســترش برخی فضاهــا و بازنگری بر 
چگونگی نمایش آثار، موزه دوران اسالمی تعطیل شد و درنهایت 
بعد از ۹ سال تعطیلی، ۷ شــهریورماه ۱۳۹۴ بازگشایی شد. آثار 
موزه دوران اســالمی در دو طبقه اول و دوم، بر اساس زمان بندی 
تاریخی چیدمان شــده و بازدید از طبقه دوم شروع می شود و در 
طبقه اول به پایان می رسد. این موزه شــامل ۶ تاالر در دو طبقه 
است، طبقه دوم شامل تاالرهای صدر اسالم، سلجوقی و ایلخانی 
 و طبقه اول تاالرهــای قرآن، تیمــوری، صفویه، افشــار، زند و 

قاجار است.
شــرایط ویترین های مــوزه دوران اســامی در 

بازگشایی مجدد
انتظار می رفــت بعد از ۹ ســال تعطیلی موزه دوران اســالمی، 
شــرایطی ایده آل دیده شــود اما چنین نبود! درزهای تعدادی 
از ویترین های نمایش دهنده آثار تا یک ســانتی متر باز بود که 
ســبب ورود هوا و گرد و خاک به داخل ویترین می شد. درزهای 
تعداد دیگری از ویترین هــا به کمک نوارچســب به هم متصل 
شــده بود، شیشــه های برخی نیز ترک خورده و حتــی یکی از 
ویترین های دیواری در طبقه اول فاقد شیشــه محافظ بود. گرد 
و خاک، حشرات و ســفید بالک های موجود روی هر کدام از آنها 
نیز اشــک دوســتداران میراث فرهنگی را درمی آورد و انگار که 
مســئول نظافت موزه با قد یک متر و اندی، بنده خدا دستش به 
تمام بخش های ویترین نرســیده است و نتوانســته کامل آن را 
تمیز کند و ویترین هــا بعضا تا نیمه تمیزند! برخــی نور دارند و 

برخی نه و البته در برخی ویترین ها نور مستقیم به اشیا می تابد! 
نبودن تابلوی معرفی اثر در ویترین ها هم حکایتی دیگر است. در 
برخی از ویترین های دیواری نیز چوب کف برآمده شــده و خطر 
افتادن وجود داشت. ویترین های بعضا خالی در روز افتتاح دیگر 
چه حکایتی است! جالب این است که یکی از علل طوالنی شدن 
بازگشایی موزه، ســاختن ویترین ها بوده است، ویترین هایی که 
چند میلیارد تومان هزینه روی دست ســازمان میراث فرهنگی 

گذاشته اند! 
 ویترین هایی بسیار سنگین و غیرفنی!

فروردین ماه سال ۹5، مدیرکل موزه ها و اموال منقول تاریخی و 
فرهنگی کشور، اعالم کرد که برای بازگشایی مجدد موزه دوران 
اســالمی با توجه به فشــار افکار عمومی، دو راه بیشتر پیش پای 
سازمان نبود. محمدرضا کارگر اظهارداشــت: »یکی از این راه ها 
چشم پوشــی از هزینه ۱2 تا ۱۴ میلیاردتومانی بود که در دولت 
گذشــته برای بازســازی موزه مصرف شــد و راه دیگر استفاده 
از وســایل و ویترین های موجــود بود که مدیــرکل موزه ها این 

ویترین ها را بسیار سنگین و غیرفنی دانست.«
آزمون و خطا آن هم در موزه مادر!

فروردین ماه ســال ۹5، معاون میراث فرهنگی ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری، ۹۰ درصد این ویترین ها 
را از نظر فنی ســالم دانست. محمدحســن طالبیان گفت: » این 
ویترین ها تاکنون 5۰ یا ۶۰ نامه بازرســی داشته، اما ممکن است 
حین حمل ونقل شیشــه و ویترین ها گوشــه اش شکسته باشد 

که باید اصالح شــود«. وی افزود: »ایــن ویترین ها حاصل تالش 
ایرانی هاســت، باید آزمون و خطا کرد تا یاد گرفت تا شاید برای 
موزه های دیگر ویترین های اســتانداردی ســاخته شود. ما باید 

ویترین ساز، معمار و روشنایی ساز ایرانی را حمایت کنیم.«
دو ظرف سلجوقی زرین فام شکست؛به همین راحتی!

روز شــنبه اول آبان  ماه به دلیل واژگونی دیواره تقســیم کننده 
شیشه ای یک ویترین در موزه دوران اسالمی، دو ظرف سلجوقی 
زرین فام به شدت آســیب دیده و به مخزن موزه منتقل شدند تا 

مورد مرمت قرار گیرند.
رییس موزه  ملی ایران می گوید، علت این اتفــاق، افتادن دیواره  
تقسیم کننده  شیشــه ای ویترین روی این اشــیای تاریخی بوده 
اســت. جبرئیل نوکنده ضمن تصریح این نکته که احتمال دارد 
شیشه  ویترین به دلیل سرد و گرم شدن دمای هوای داخل موزه 
دچار چنین آسیبی شده و روی دو اثر تاریخی افتاده باشد، گفت: 
البته این موضوع باید بررســی شــود چون زمانی که این اتفاق 
افتاده من اصال ایران نبودم و وقتی رســیدم متوجه آن شدم. وی 
افزود: ویترین آســیب دیده نیز مورد بررســی فنی قرار گرفت و 
به دلیل این حادثه تلخ، قرار شــد همه ویترین ها بار دیگر توسط 
کارشناســان فنی و مجرب مورد معاینه فنی قرار گیرند تا دیگر 

چنین اتفاقی رخ ندهد.
 نوکنده با اشاره به اینکه پیش تر هر دو شیء آسیب دیده، مرمت 
شده بودند و برای دومین بار است که این دو شیء برای مرمت به 
کارگاه انتقال یافته اند ادامه داد: کارشناســان فنی ویترین ها از 
محل حادثه بازدید کرده اند و جلســه ای تشکیل شده تا یک بار 
دیگر به طور کامل مجموعه ویترین هــای موجود، مورد ارزیابی 

فنی قرار گیرند.
اهمیت حفاظت پیشگیرانه در موزه

شاید حادثه موزه دوران اسالمی، زمانی دیگر، در موزه ای دیگر و 
برای اشیایی دیگر حادث شود که قدرمسلم لزوم آگاهی و اجرای 
حفاظت پیشــگیرانه از این حوادث تلخ خواهد کاســت. حال که 
ســازمان میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی کشور 
می رود تا فردی دیگر را بر کرسی ریاســت ببیند، باید دید که آیا 
در کشــوری کم موزه مانند ایران، بدون توجه به نقش و اهمیت 
مبحث حفاظت و صرفا به دلیل ابراز خرسندی از افزودن موزه ای 
به مجموعه موزه های کشــور، باز هم موزه ای گشایش می یابد؟ 
باید دید تا چه اندازه به تشریک مساعی میان کارشناسان موزه و 
دیگر رشــته های مختلف اهمیت داده می شود؟ آیا بنا به تعریف 
اعتمادالســلطنه، مشــکالت الینحل در موزه حل می شــوند یا 
مشکالت الینحل موزه ها باز هم بر سر زبان ها خواهد افتاد؟شاید 
این بــار انتخاب مدیریــت جدید ســازمان میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی، آینده مطمئنی را برای حفاظت از 

موزه ها و مجموعه های آنها رقم بزند... خدا می داند... شاید...

 اول آبان  ماه، دو ظرف متعلق به دوران ســلجوقیان در موزه  دوران اسامی شکســت. گفتنی ها را گفته اند... من
می گویم: »مادر! فرزندت شکست... به همین راحتی!«

رییس موزه  ملی 
ایران می گوید، علت 

این اتفاق، افتادن 
دیواره  تقسیم کننده 

شیشه ای ویترین 
روی این اشیای 

تاریخی بوده است

حادثه تاسف بار در موزه دوران  اسامی؛

صدای شکستنی در موزه مادر، آه از نهاد آل سالجقه برآورد

مدیر اجرایی آستان مقدس زینب بنت موســی بن جعفر)ع( اصفهان از صدور 
پروانه ساخت بقعه حرم مطهر زینبیه خبر داد.

 بهــزاد صبــری اظهــار داشــت: براســاس ایــن گــزارش صــدور پروانه 
 ســاخت بقعه حرم مطهر حضــرت زینب بنت موســی بن جعفــر)ع( پس از 
پیگیری  های چند ماهه و طی مراحل اداری و تایید آتش نشــانی و ســازمان 
نظام مهندســی، بدون پرداخت عوارض و تراکم ســاخت به مبلغ حدود ۱/5 
میلیارد تومان و بیمه تامین اجتماعی به مبلغ 225 میلیون تومان محقق شده 

است.
وی در ادامه افزود: همچنین براســاس گزارش مدیریت طرح توســعه آستان 
مقدس حضرت زینب بنت موســی بن جعفر)علیهم الســالم( پس از مراسم 
کلنگ زنی، در تاریخ ۱5 شهریور ماه عملیات اجرایی بقعه آغاز و بحمدا... کلیه 
آیتم های اجرایی طبق برنامه زمان بندی و حتی در بعضی از آیتم ها عملیات 

اجرایی، جلوتر از برنامه زمان بندی در حال انجام است.
مدیر اجرایی آســتان مقدس زینب بنت موســی بن جعفر)ع( اصفهان ادامه 
داد: همچنین عملیات اجرایــی بقعه حرم مطهر حضرت زینب بنت موســی 
بن جعفر)ع( در چنــد فاز عملیاتی شــامل محصور کردن محوطــه کارگاه و 
زیباســازی محیطی، بازکردن تاسیسات بقعه، آماده  ســازی مقدمات تخریب 
بقعه، حفاری و اجرای ستون و ســازه  های زیرین، تخریب گلدسته های فعلی 
 و ســاخت فضای زیارتی جایگزین موقت برای زیارت زائرین خواهر و برادر در 

حال اجراست.

مدیر امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی اصفهان با اشــاره به عادی بودن 
ترک برداشتن پل های تاریخی با توجه به نوسانات آب گفت:میراث می تواند در 
حوزه درمان فعالیت کند نه پیشگیری.شــهرام امیری پیرامون ترک برداشتن 
پل تاریخی سی و سه پل اظهار داشــت: ترک خوردن پل های تاریخی و دیگر 

آثار تاریخی امری عادی و اجتناب ناپذیر است.
وی به تشــکیل کمیته پایش پل های تاریخی شــهر اصفهان از اواخر ســال 
گذشته تاکنون اشاره کرد و افزود: از این رو اقدامات پایش روی ۱۱ پل موجود 

در محور رودخانه زاینده رود در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
 اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه در حال حاضر و با توجه به نوسانان آب در 
 محور رودخانــه زاینده رود پل هــای تاریخی موجــود روی ایــن محور نیز 
تحت تاثیر قرار گرفته  اســت، بیان داشــت: از ایــن رو در آخریــن اقدام پل 
 »جویی« در اصفهــان مورد پایــش و اقدامــات مرمتی روی ایــن پل انجام

 شده است.
وی با تاکید بر اینکه مرمت ســی و سه پل نیز در دســتور کار میراث فرهنگی 
قرار گرفته است، افزود: همچنین باید توجه داشــته باشیم در این گونه موارد 

کار میراث درمان است و نمی توان در خصوص پیشگیری اقدامی را انجام داد.
امیری همچنین به ثبت ملی شــدن ۱۱ پل موجود بــر روی محور زاینده رود 
اشــاره کرد و گفت: آخرین پلی که در ســال جاری به ثبت رســیده است پل 

»اورگان« چادگان بوده است.

شهردار منطقه ۱2 تهران از همکاری مدیریت شــهری با سرمایه گذاران بخش 
خصوصی برای تبدیل خانه های قدیمی و تاریخی منطقه به هتل، رســتوران و 

کافی شاپ خبر داد.
عابد ملکی با بیان این مطلب افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شــده، در نظر 
داریم تا با ســرمایه گذارانی که با تملیک، مرمت و بازسازی خانه های قدیمی و 
تاریخی این منطقه، بخواهند بهره برداری از این مجموعه را به شــکل انتفاعی و 
در قالب هتل، رستوران و کافی شــاپ انجام دهند، همکاری الزم داشته باشیم.

وی با اشاره به رویکرد شــهرداری تهران به ارتقای کیفیت زندگی در منطقه ۱2 
با رویکرد گردشــگری و حفظ بناهای تاریخی این محدوده ادامه داد: هدف ما از 
اجرای این طرح حفظ میراث تاریخی شهر تهران از خطر نابودی و تخریب است. 
شــهردار منطقه ۱2 گفت: در نظر داریم تا با اجرای این طرح اماکن تاریخی این 
منطقه را به مانند یک مرکز تفریحی و فرهنگی برای حضور گردشــگران آماده 
کنیم.وی با بیــان اینکه اجرای طرح تبدیل خانه هــای تاریخی به مراکز اقامتی 
و تفریحی و ارائه خدمات مناسب به گردشــگران داخلی و خارجی، انتفاع مالی 
برای مردم، ســاکنان محله های تاریخی و شــهر تهران را خواهد داشت یادآور 
شــد: در حال حاضر هزینه معضل شــب مردگی در منطقه ۱2 بیشتر از گرفتن 
عوارض از هتل ها و مراکز اقامتی اســت، به همین دلیل با ارائه تسهیالتی به این 
بخش شرایط را برای ورود ســرمایه گذاران آماده می کنیم.ملکی بیان کرد: در 
نظر داریم تا جنوب خیابان سعدی نو را برای استقرار کافی شاپ ها آماده کرده و 

خیابان ۱5 خرداد نیز به محلی برای استقرار شب بازارها تبدیل شود.

مدیر اجرایی آستان مقدس زینبیه خبر داد: 

صدور پروانه ساخت 
بقعه حرم مطهر زینبیه اصفهان

مدیر امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی اصفهان:

ترک برداشتن سی و سه پل 
عادی است

شهردار منطقه 1۲ تهران:

خانه های قدیمی 
کافی شاپ می شوند!

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1995  | November 01 , 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



12
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره  1995  |   سه شنبه  11  آبان  1395 |  1  صفر 1438

پیشنهاد  سردبیر:
بحران آب فقط با صرفه جویی برطرف نمی شود

حیات وحش

تولد اولین کانگوروی قرمز برای
 نخستین بار در ایران 

خودروهای آالینده حقوق جامعه را 
پایمال می کنند

پرندگان مهاجر
درتاالب های چهارمحال وبختیاری

مدیر باغ وحــش مجموعه تفریحــی پارک ارم تهــران گفت: 
بچه کانگوروی قرمز برای نخســتین بار در ایــران درباغ وحش 
ارم متولد شــد. پرویز قندالی افــزود: با ایجاد شــرایط محیط 
طبیعی برای این گونه جانوری و مراقبت های ویژه توســط کار 

دامپزشکی باغ وحش ارم ، یک بچه کانگوروی قرمز متولد شد. 
وی گفت: در هر دوره زایمــان این جانور فقط یــک نوزاد را به 
دنیا می آورد. قندالی اظهار کرد: جنین نارس در داخل کیســه 
با چسبیدن به پســتان، از شــیر مادر به صورت مستمر تغذیه 
 و پس از حدود 190 روز از کیســه خارج شــده یا بــه عبارتی 

متولد می شود.
قندالــی در مورد خصوصیــات بیولوژیکی گانگــورو گفت: این 
جانور با توجه به شــرایط زیســت محیطی از یک تا سه سالگی 
آماده جفت گیــری اســت و در محیط طبیعی 15 ســال و در 

اسارت حدود 20 سال عمر می کند. 
مدیر باغ وحش تهران افزود: در حال حاضر وضعیت جســمانی 
کانگورو متولد شده و مادرش رضایت بخش و در شرایط طبیعی 
 )Macropus rufus( اســت.  کانگوروی قرمز با نــام علمــی
بزرگ ترین گونه از رده کانگوروها بوده که دارای گوش های تیز 

و بلند و پوزه صاف است. 
موطن اصلی بزرگ ترین گونه پســتاندار کیســه دار در سواحل 

شرقی و جنگل های شمالی قاره استرالیاست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر لزوم مراجعه مالــکان خودروهای باالی 5 ســال برای انجام 
معاینه فنی گفت: نظارت مکانیزه دوربین ها بر خودروهای فاقد 
معاینه فنی، پروژه ای قانونمند و سودمند برای شهر و شهروندان 
است. محسن بیگلری اظهار داشت: پایمال شدن حقوق جامعه 
توسط افرادی قانون گریز که با اســتفاده از خودروهای آالینده، 
هم به خودشــان و هم به دیگران، ضرر می رسانند و خسارات و 
صدمات جبران ناپذیری را بر شهر و شــهروندان وارد می  کنند، 

غیر قابل قبول است.
نماینده مردم ســقز و بانه در مجلس شورای اســالمی با اعالم 
اینکه هر طرحی که کاهش آلودگی هوا را به دنبال داشته باشد، 
باید با جدیت اجرا شــود، خاطر نشــان کرد: بدون تردید، انجام 

معاینه فنی یکی از راهکارهای اجرایی کاهش آلودگی هواست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر لزوم مراجعه مالــکان خودروهای باالی 5 ســال برای انجام 
 معاینه فنی گفت: نظــارت مکانیزه دوربین هــا بر خودروهای 
فاقــد معاینه فنی، پروژه ای قانونمند و ســودمند برای شــهر و 

شهروندان است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست بروجن در استان چهارمحال 
وبختیاری از فرود بیش از 18 هــزار پرنده مهاجر از گونه »درنا« 

در تاالب های چغاخور و گندمان این شهرستان خبر داد.
مرتضی منصوری افزود: با شروع فصل سرما در مناطق سیبری 
و آسیای میانه، نخستین گروه از پرندگان مهاجر در مسیر کوچ 
ساالنه خود وارد مناطق گرمســیر حوزه خلیج فارس، آبگیرها و 

تاالب های این شهرستان می شوند.
وی عمده پرندگان مهاجر منطقه را شــامل انواع اردک، چنگر 
کنار آبزی، حواصیل ها و پرستوهای دریایی عنوان کرد و گفت: 
در روزهای اخیر گونه درنا در آبگیرهای شهرســتان بروجن در 

چهارمحال و بختیاری فرود آمده است. 
رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان بروجن گفت: 
کوچ زمســتانی پرندگان همه ساله از اواســط آبان ماه آغاز و تا 

یخ زدن تاالب ها در این زیستگاه ها متوقف خواهد شد. 
منصوری اظهار کرد: تا پایان فصل پاییز بیش از 45 گونه پرنده 
از خانواده غازها، اردک های آبزی و کنارآبزی در زیستگاه های 
منطقه فرود می آیند کــه در برخی مواقــع جمعیت پرندگان 

مهاجر در این خطه به 120 هزار قطعه نیز می رسد.
تاالب های چغاخور و گندمان از جمله تاالب های مطرح کشور 
است که در ضلع جنوبی شهرستان بروجن و در امتداد کوه کالر 
در رشــته کوه های زاگرس به طرف غرب اســتان چهارمحال و 

بختیاری استقرار یافته است.

کفتار یک بچه غزال تازه متولد شــده را در کنیا شکار 
کرده است.

فالمینگو ها در دریاچه بوگوریای کنیا

وجود جنــگل های زاگرس میانــی و رودخانه هــای متعدد در 
دهه های گذشــته کمتر با پدیده ریزگردها و گرد وغبار مواجه 
بوده، اما در طول 9 سال گذشــته به دلیل خشکسالی های اخیر 
و کاهش بارش و تغییر الگــوی بارش ایــن ریزگردها، معضلی 
برای این استان شــده اســت.  اســتان چهارمحال وبختیاری 
به عنوان یکی از 13 اســتان حوزه زاگرس مرکــزی 307 هزار 
هکتار رویشــگاه جنگلی و یک میلیــون و 93هکتار مرتع، یکی 
از اســتان های با تنوع گیاهی و جانوری متنوع اســت که هجوم 
ریزگردها و گرد وغبار داخلی، زیســت بوم این منطقه را تهدید 
می کند. براساس اعالم دســت اندرکاران محیط زیست و منابع 
طبیعــی چهارمحال وبختیاری منشــاء 90 درصد گــرد و غبار 
و ریزگردهای موجــود در هوای اســتان از کشــورهای عراق، 
سوریه و عربســتان و 10 درصد داخلی است.  توسعه کشاورزی، 
خشکسالی های اخیر، برداشت بی رویه آب در بخش ها و مناطق 
مختلف و ممنوعه شدن هشت دشــت در استان، چرای بی رویه 
دام و تخریب عرصه هــای طبیعی، پدیده گــرد و غبار را در این 
استان تشدید کرده است.  براســاس اظهار نظرهای کارشناسان 
هم اکنون هشــت دشــت از 11 دشــت چهارمحال و بختیاری 
ممنوعه و دشت های شهرکرد، خانمیرزا و سفید دشت در استان 

به عنوان کانون های گرد و غبار محلی تبدیل شده است.
 مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری چهارمحــال وبختیاری 
با بیان اینکه ریزگردها منشــاء خارجــی دارد و بخش عمده آن 
ناشی از تغییر اقلیم و احداث سدهاست، گفت: منشاء گرد وغبار 
داخلی اســت که تحت تاثیر مدیریت بد منابــع آب، حفر چاه و 

مدیریت بد سرزمین به وجود می آید.
 علی محمــدی مقدم افــزود: مدیریت بــد منابــع آب یکی از 

مهم ترین عوامل خشکیدگی و مرگ سرزمین است.
 به گفته وی، در کشــور ما 90 درصد منابــع آب تجدیدپذیر به 
مصرف انســان می رســد، درحالی که حداکثر اســتانداردهای 
جهانی 40 درصد اســت که این امر باعث گرفته شدن رطوبت از 
خاک و از بین رفتن پوشــش گیاهی و زیستی خاک می شود که 

یکی از دالیل گسترش پدیده گرد و غبار داخلی است.
 محمدی مقدم اظهارکرد: هم اینک رها شدن دیمزارها به دلیل 
بی آبی و خشک شدن دشت ها یکی از مهم ترین دالیل بروز گرد 
غبار در اســتان اســت که راهکار اصلی و دائمی آن، برگرداندن 
رطوبت به خاک و اجرای طرح هــای آبخوان داری و آبخیزداری 
است.  ریزگردها عالوه بر تاثیر بر سالمت انسان ها به عنوان یکی 
از عوامل تخریب منابع طبیعی و درختان جنگلی نیز به شــمار 
می روند. گرد و غبار به صورت یک الیه نازک سطح برگ درختان 
را می پوشاند که این امر تهدیدی برای گونه های جنگلی و یکی 

از عوامل تسریع خشکیدگی جنگل های زاگرس است.
به منظور مقابله با پدیده ریزگردها روی 50 درصد از مســاحت 
حوضه آبخیز اســتان کار مطالعاتی انجام شــده است، با اجرای 
طرح های پخش ســیالب ســاالنه 90 میلیــون مترمکعب به 
آب های زیرزمینی نفوذ داده شــده و رطوبت به خاک بازگردانده 
می شود.  همچنین به منظور کاهش این گرد و غبار و جلوگیری 
از تخریب خاک اجرای طرح های آبخیــزداری و آبخوان داری و 
تغییر الگوی کشت در دستور کار قرار دارد، در این طرح به جای 
گونه های پر آب و زراعت دیم گندم و جــو، گیاهان دارویی و به 
جای توســعه باغات که نیاز آبی باالیی دارند، گونه های جنگلی 

مثمر کم آب و بدون آب در استان کشت می شود.
سال گذشته یک هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گونه های 

گیاهی قرار گرفته که پیش بینی می شود امسال بیش از 2 هزار 
هکتار از اراضی استان زیر کشــت گیاهان دارویی و جنگلکاری 
اقتصادی قرار گیرد. همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
چهارمحال وبختیاری با تاکید بر اینکه منشاء بیش از 90 درصد 
گرد و غبار وارده به اســتان چهارمحال وبختیاری کشــورهای 
خارجی اســت، افزود: 10 درصد ریزگردها و گرد و خاک استان 
با منشاء داخلی اســت. شــهرام احمدی افزود: از ابتدای امسال 
تاکنون 36 روز هوای اســتان در معرض هشــدار و یک روز نیز 
به دلیل ریزگردها با منشــاء داخلــی و گرد و غبــار داخلی در 
حال بحرانی قرار گرفت. وی اظهار کرد: در راســتای جلوگیری 
از آســیب ریزگردها کارگروه مبارزه با آلودگی هــوا و کارگروه 
 مخاطــرات زیســت محیطی و مشــکالت ریزگردها تشــکیل 

شده است.
احمدی افزود: به منظور مقابله با ریزگردها و پدیده گرد و خاک 
تخصیص حقابه زیست محیطی استان و احیای زیست بوم های 
درمعرض خطر استان با کاشت گیاهان بومی و کم آب در دستور 
کار است. وی گفت: الزام شــهرداران و دهیاران استان به ایجاد 
کمربند ســبز در ورودی و خروجی شــهرها، افزایش بهره وری 
از منابع آب به منظور کاهش فشــار بر منابع آب اســتان و انجام 
پژوهش های علمی در خصوص مناطق مســتعد اســتان برای 
تولید ریزگردها و تاثیر ریزگردها بر اکوسیستم از دیگر فعالیت ها 
و برنامه های در دست اجراست. مدیرکل حفاظت محیط زیست 
چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون دشــت های اســتان به 
دشت های بحرانی تبدیل شــده اند که با گســترش این امر به 
طور حتم کانون محلی تولید گرد و غبار و ریزگردها در اســتان 

خواهند بود.
فرماندار شهرکرد نیز با اشاره به اینکه دشت شهرکرد هم اکنون 
یکی از مراکز تولید گرد و خاک اســت، گفت: بــرای احیای این 

دشت هفت سد خاکی احداث می شود.
حمید ملکپور افزود: هم اکنون بیشــترین میــزان بارش باران 
استان و همچنین آبه ای ســطح در کمتر از چند ساعت از دشت 
شــهرکرد و کمتر از نیــم روز از چهارمحال وبختیــاری خارج 
می شود که احداث این ســدهای خاکی می تواند در نگهداشت 
آب های باران و سیل موثر باشــد. وی گفت: سطح ایستایی آب 
دشت شهرکرد در طول ســال های گذشته 27 متر کاهش یافته 
که این امر فرونشست زمین و تبدیل شــدن این دشت به کانون 

گرد و غبار محلی و داخلی را افزایش می دهد.
براســاس گزارش های اداره کل هواشناســی استان چهارمحال 
وبختیاری میزان بــارش ها ازابتدای ســال زراعــی جاری که 
اول مهرماه امســال است نســبت به میانگین بلندمدت کاهش 
داشته اســت.پیش بینی می شــود در فصل پاییز امسال میزان 
 بارش ها نســبت به میانگین بلند مدت 30 تا 35 درصد کاهش 

داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری:

ریزگردها، زیست بوم چهارمحال و بختیاری را تهدید می کند 

پدیده ریزگردها و گرد وغبار در چهارمحال وبختیاری طی سال های اخیر به عنوان یک معضل زیست محیطی 
و تهدیدی برای سالمت انسان و زیست بوم در این استان تبدیل شده است. 

 در کشور ما 90 
درصد منابع آب 

تجدیدپذیر به 
مصرف انسان 

می رسد، درحالی 
که حداکثر 

استانداردهای 
جهانی 40 درصد 

است

دیدگاه

پدر علم کویرشناسی ایران با بیان اینکه بحران کم آبی در کشور 
از مرز خطر هم گذشته اســت، گفت: این بحران تنها با صرفه 
جویی برطرف نمی شود.پروفســور پرویز کردوانی در جلســه 
شورای حفاظت منابع آب استان البرز افزود: بزرگ ترین اشتباه 
این بوده که آب را برای کشاورزی محدود کرده اند این در حالی 
است که برای شــهرها همچنان اســتفاده از آب آزاد بوده و در 

شهرها احساس کم آبی وجود ندارد. 
وی اضافه کرد: برنامه ریزی های نادرست در نهایت سبب شد تا 
شاهد موج عظیمی از مهاجرت کشاورزان به شهرها باشیم و اگر 
قرار است ممنوعیتی در مصرف آب صورت گیرد این ممنوعیت 
باید در تمامی بخش های کشــاورزی، صنعت و شرب باشد و 
همه به صورت مساوی در استفاده نکردن از آب مشارکت داشته 
باشند.  کردوانی با بیان اینکه با شــعار دادن این بحران کم آبی 
حل نمی شود اظهار داشت: این تفکر که اگر بارندگی ها بیشتر 
شود بار دیگر دشت ها احیا خواهند شــد تفکر نادرستی است 
چراکه دشت ها فشــرده شــده اند و بارندگی ها دیگر تاثیری 
نخواهد داشــت.  وی ادامه داد: بحث انتقال آب از یک اســتان 
کشور به اســتان دیگر نیز سبب شده تا شــاهد نابودی هر چه 
بیشتر برخی استان های کشور باشــیم با انتقال دیگر مشکل 

حل نمی شود چرا که آبی وجود ند ارد. 
پدر علم کویر شناســی ایران در بخش دیگری از سخنان خود 
به مخرب بودن سدها در کشور اشاره کرد و گفت: سدها عامل 

نابودی محیط زیست هستند. 
کردوانی با بیان اینکه ســد کرج و لتیان به خاطر تهران هشت 
سال اســت که باز نشده اند اظهار داشــت: در مسیر این سدها 
منازل، دانشگاه ها، مدارس و شهرهای بسیاری ساخته شده و 
در صورتی که سطح آب ســدها باال بیاید در آینده نزدیک این 
ســدها ورامین و کرج را می بلعند.  وی ادامــه داد: برای اینکه 
سد ها دیرتر پر شوند سه اقدام آبخیزداری در باال دست سدها، 
سدهای رسوب گیر و شست وشــوی هیدرولیک باید صورت 
گیرد و با توجه به اینکه ســدهای کرج و لتیان زود پر می شوند 
باید با الیروبی ســدها مانع طغیان آنها شــد.  کردوانی افزود: 
تهران تا 50 ســال آینده دیگر آب زیر زمینی ندارد و آب های 
ســطحی نیز در وضعیت خوبی نخواهند بود.  پــدر علم کویر 
شناسی با بیان اینکه یک خطر بزرگ به نام تهران، استان البرز 
را تهدید می کند گفت: کاری کنید کــه آب را به ارتفاعات و یا 
روستاهای اســتان ببرید. وی با اشــاره به اینکه باید آب بارانی 
را جمع آوری کنیم اظهار داشــت: نیاز نیســت در شــرایطی 
 که نیازمند نان هســتیم آب زیاد برای کشــت پنبه و پســته

 استفاده شود.

پدر علم کویر ایران: 

بحران آب فقط با صرفه جویی 
برطرف نمی شود

دریچه

دومیــن پلنــگ تلف شــده مازنــدران در ســال جاری 
تاکسیدرمی می شود و با شماره افتادن نفس این گونه زیبا 
و منحصربه فرد، نسل آن در یک قدمی انقراض  قرار گرفت.

 دیگر به نــدرت می توان غــرش پلنــگ را در جنگل های 
مازندران شــنید و ســالیان ســال اســت که شــکارگر 
جنگل هــای شــمال از کرانه خــزری رفتــه و پیمایش 
مســیرهای کوهســتانی نیز بــرای دیدنــش نتیجه ای 
ندارد، زیرا روزگار حیات وحش بس ناخوش شــده اســت 
جنگل های مازنــدران کــه روزگاری مامن و زیســتگاه 
پلنــگ ایرانی و ببــر مازندران بــوده، اکنــون ازاین گونه 
 کــه ســلطان جنگل های شــمال بــه شــمار می رفت، 

تهی شده است. 
 بدون شــک ایران، آخرین قلمرو زیســت بــرای پلنگ 
ایرانی در غرب آســیا به شــمار می رود ولی در چهار سال 

 اخیر بیش از 70 قالده ازاین گونه منحصربه فرد در کشــور
 از بین رفته اند.

 پلنگ ایرانی بزرگ ترین گونــه پلنگ جهان بوده که هنوز 
جمعیت کمی از آن در کشور زیست می کنند، پلنگ ایرانی 
بومی غرب آسیاست که متاســفانه در فهرست گونه های 

درخطر انقراض آی یو سیان قرارگرفته است.
برخی عقیده دارنــد پلنگ ایرانــی دارای ســه زیرگونه 
و بعضی دیگــر عقیده دارنــد دارای پنج زیرگونه اســت 
 و پلنــگ ایــران می تواند تــا ارتفــاع چهار هــزار متری 

زیست کند.
  در سال های اخیر تخریب زیســتگاه ها، کاهش طعمه و 
شــکار مهم ترین دلیل مرگ پلنگ ایرانی عنوان شده است 
و به تاکید کارشناســان برای حفاظت از پلنگ ایرانی باید 

برای صیانت از طعمه های آن نیز برنامه ریزی شود.

مدیر ملی طرح حفاظت از تــاالب های ایــران، از آغاز فرآیند 
تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب بختگان خبر داد.

محسن سلیمانی روزبهانی با اشاره به برگزاری کارگاه یک روزه 
تحلیل دست اندرکاران تاالب بختگان، گفت: تاالب بختگان به 
عنوان دومین تاالب وسیع ایران، در شــرایط بحرانی به سر می 
برد.  وی تاکید کرد: پرداختن به موضوع مدیریت یکپارچه منابع 
آب در حوضه این تاالب و تقویت همکاری های بین بخشی برای 
احیا و حفاظت از این زیســت بوم ارزشمند، ضروری به نظر می 
رســد و احیای این تاالب نیازمند یک عزم ملی اســت تا اثرات 
 خشکی این تاالب بر زندگی و ســالمت مردم منطقه به حداقل  
رسانده شود.ســلیمانی با تاکید بر لزوم بازنگری شیوه ناپایدار 
مدیریت منابع آب در اســتان فارس و توجه بــه تمامی تاالب 
های استان به عنوان نشانه ســالمت و پایداری زیست بوم های 
طبیعی، خاطرنشان ســاخت: برنامه مدیریت تاالب پریشان نیز 

با مشارکت کلیه دست اندرکاران به ویژه اعضای کمیته محلی و 
اســتانی مدیریت تاالب مورد بازنگری قرار گرفته است و اکنون 
نیازمند توجه جدی تری از ســوی مســئوالن استان برای طی 
فرآیند تصویب در باالترین سطوح اســتانی و اجرای آن توسط 

کلیه ذی نفعان است.
کارگاه تحلیل دســت انــدرکاران تــاالب بختگان بــا حضور 
بالغ بــر 50 نفــر از نمایندگان بخــش دولتــی و غیردولتی و 
جوامع محلــی 9 شهرســتان حوضــه و نمایندگان اســتانی 
دســتگاه ها تشــکیل شــد.  هدف از برگــزاری ایــن کارگاه 
 تعیین دســت اندرکاران تــاالب بختگان و بحــث و گفت وگو 
در خصــوص نقــش هــر یــک از آنهــا و میــزان اثرپذیری و 
 اثرگذاری بر فعالیت های مرتبط با مدیریــت و حفاظت تاالب 
 و همچنین تعیین نقشــه راه تدویــن برنامــه مدیریت جامع

 تاالب بختگان بود.

پرندگان شکاری، در رأس هرم های غذایی چرخه طبیعت 
قرار دارند و بی دخالت انســان جمعیت برخی از حشرات 
مضر و جوندگان را تنظیم می کنند و اجازه ازدیاد غیر قابل 

کنترل آنها را ناممکن می سازند.
در میــان این پرندگان شــکاری گونه هایی چــون باالبان 
و بحری جزو گونه های در معرض خطر انقراض ســایتس 
هســتند و با توجه به اهمیت آنها در ضمیمه شماره 1 این 
کنوانسیون هستند؛ اما متاســفانه این شکارچیان آسمان 
به دلیل قابلیت دســت آموزی، توسط شیوخ عرب حاشیه 
خلیج فارس همــواره مورد توجه افراد ســود جو و دالالن 

بوده و هستند و این موضوع بالی جان آنها شده است.
این زیبایان آســمان به عنوان جزیی از چرخه حیات یکی 
از اجزای بی بدیل سیستم های طبیعی کره زمین محسوب 
می شــوند و حذف آنها از گردونه حیــات، تهدیدی جدی 
 در جهت اختالل در اکوسیســتم طبیعی وابســته به آنها 

خواهد بود.
اوج عظمت و شــکوه آنها در حین پرواز بوده و جلوه هایی از 
زیبایی خلقت خداوند است که باید برای نسل های امروز و 
فردا حفظ و نگهداری شود. این تیزباالن جایی بر شانه های 

شیوخ عرب ندارند؛ چراکه برای اوج آفریده شده اند.  
پرندگان شکاری جزو کاالهای قاچاق محسوب 

می شوند
قاســم دلفانی، رییس اداره حفاظت محیط زیست دلفان 
در این باره بیان کرد: شهرســتان دلفان زیستگاه پرندگانی 
از جمله دلیجه کوچک، شــاهین، بحری و باالبان بوده که 

متاسفانه نسل آنها در معرض تهدید است. 
وی اضافه کرد: در همین راســتا این پرنــدگان طبق ماده 
25 کارگروه قاچاق جزو کاالی قاچاق محســوب می شوند 
و هرگونه خرید و فروش آنها ممنوع بــوده و پیگرد قانونی 
دارد. دلفانــی ادامه داد: از ابتــدای مهرماه تــا اواخر آبان 
شکارچیان غیرمجاز از استان های جنوبی به این شهرستان 
می آیند و اقدام بــه زنده گیری پرندگان وحشــی در حال 

انقراض می کنند.
رییــس اداره حفاظت محیط زیســت دلفــان اظهار کرد: 
در همین راســتا گشــت های ویژه و موتوری در ســطح 
زیســتگاه های ایــن پرنــدگان برقرار شــده اســت. وی 
خاطرنشــان کرد: همچنین نیروهای اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان حین گشــت و کنترل در بایر خاوه یک 

کومه زنده گیری پرندگان شکاری کشف و تخریب کردند.
باندهــای زنده گیری پرندگان وحشــی اکثرا 

غیر بومی هستند
حســین زرین کیا، فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت 
لرســتان نیز با اشــاره بــه دســتگیری بانــد زنده گیری 
پرندگان شــکاری اخیر گفت: برحســب گزارشــی مبنی 
بر ورود قاچاقچیان زنده گیری پرندگان وحشــی به یگان 
بالفاصله این موضوع در دستور کار قرار گرفت و به صورت 
نامحســوس محل اختفای این افراد را زیرنظر قرار دادیم. 
وی اضافه کــرد: پس از 48 ســاعت کمین بعــد از اینکه 
مطمئن شــدیم اقدام به زنده گیری پرنده کرده اند، با اجازه 
دادســتان خرم آباد وارد عمل شــدیم و به همــراه نیروی 

انتظامی با ورود به محل اختفا، آنان را دستگیر کردیم.
زرین کیا با بیان اینکه این افراد سه نفر بودند، افزود: از آنان 
11 قطعه فاخته، 9 قطعه بلدرچین، 2 قطعه کبوتر، 2 رشته 
تور زنده گیری پرندگان وحشــی، دوربین چشمی و سایر 
متعلقات شکار کشف و ضبط شــد. فرمانده یگان حفاظت 
محیط زیست لرستان با بیان اینکه این افراد از استان های 
همجوار به اســتان آمده بودند، تصریح کرد: همچنین یک 

دستگاه خودروی سواری از آنان کشف و ضبط شده است.
وی ادامه داد: ایــن متخلفــان 453 میلیون ریــال بابت 
خسارت به محیط زیست جریمه شدند و برای آنان پرونده 
قضایی تشکیل شــد، همچنین برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی ارجاع داده شدند.
تمامی استان ها به صورت منطقه ای با این پدیده 

شوم مقابله کنند
مهندس مهرداد فتحــی بیرانوند، مدیرکل حفاظت محیط 
زیســت لرســتان نیز در این باره اظهار کرد: لرســتان به 
دلیل موقعیــت جغرافیایی)کوهســتانی( و وضعیت آب و 
هوایی ســاالنه پذیرای صدها پرنده شکاری مهاجر و بومی 
 اســت که جهت زمســتان گذرانی به نقاط مختلف استان 

روی می آورند.
وی اضافه کرد: متاســفانه در این چند سال هر ساله تعداد 
زیادی از آنها از چرخه حیات کشور خارج می شوند و توسط 
قاچاقچیان پرندگان سر از کشــورهای عربی در می آورند 
و خســارت های زیســت محیطی جبران ناپذیری به تنوع 

جانوری کشور وارد می کنند.

فتحی بیرانونــد ادامه داد: بــا توجه به اقدامــات تنبیهی و 
افزایش جرائم زیست محیطی اخیر، این آمار کاهش یافته 
اســت، اما باز نمی توانیم به صورت صــد در صدی کنترل 
داشــته باشــیم و مانند دیگر موارد قاچــاق، زنده گیری و 
فروش پرندگان شــکاری رونــق خــود را دارد. مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت لرســتان اظهار کرد: برای کاهش 
محســوس این مــوارد باید تمامی اســتان ها بــه صورت 
منطقه ای با این پدیده شــوم مقابله کنند و در این راســتا 

همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه ســازمان حفاظت محیط زیست به عنوان 
متولی حفاظت از تنوع زیستی ساالنه توان و وقت زیادی را 
صرف مبارزه با جلوگیــری از زنده گیری پرندگان می کند، 
افزود: این کار بار مالی مضاعفی را برای ما دارد برای همین 
اساس فرهنگ سازی و ارتقای فرهنگ محیط زیست میان 
عموم جامعه می تواند عامل بســیار مهمی در جلوگیری از 

شکار و زنده گیری این پرندگان کمیاب است. 
این مسئول با اشــاره به عملکرد این اداره کل در پنج ماهه 
امسال گفت: تاکنون حدود 50 مورد زنده گیری داشته ایم 
که شامل 11 بهله عقاب، 132 قطعه سهره طالیی، 9 قطعه 
کبک، یک بهله باالبان، یک بهله ســارگپه، 3 بهله دلیجه و 

یک بهله جغد بوده است.
قصه جدا شــدن پرندگان از طبیعت بکر ایران زمین و سفر 
قاچاقی به سرزمین شیخ نشینان عرب حکایت مهجوریت 
طبیعت ایران اســت که به نظر می رســد نیازمند توجه و 

تاملی بیش از گذشته توسط متولیان امر است.

غرش پلنگ درجنگل های مازندران
 را کسی نمی شنود

آغاز فرآیند تدوین برنامه مدیریت جامع 
تاالب بختگان

شانه شیخ عرب، جای شکارچی آسمان ایران نیست

اخبار

قاب روز

نگاه روز
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پیشنهاد  سرد بیر: 
اگر راست گفته باشد چه؟!

نوزده ساله بودم که هانک بوگارد، یکی از دوستان صمیمی ام 
وارد دانشگاه شد و در بیمارستان بئاتریکس در هلند پذیرفته 
شد تا تحصیالتش را در آن جا به پایان برساند. در کشور هلند 
قانونی اســت که دانشجویان رشته پرســتاری باید در زمان 
تحصیل، مثل سایر پرســنل بیمارستانی کار کنند. هانک در 
جریان یکی از شیفت های شب، جذب یک بیمار چهل ساله 
شد که به کما رفته بود. خانم چاپلین هیچ مالقات کننده ای 
نداشــت، بنابراین هانک بیش از زمان معمول نزد او می ماند. 
ابتدا ســعی می کرد وانمود کند که این بیمار هیچ تفاوتی با 
دیگر بیماران ندارد ولی نتوانست. او شیفته این زن شده بود. 

وقتی هانک متوجه شــد که این بیمار هیچ قوم و خویشــی 
 ندارد و همه شــان مرده انــد، محبتش به او بیشــتر شــد 

و اوقات بیشتری را در کنارش می گذراند.
او شــنیده بود بیمارانی که بــه کما می رونــد گاهی اوقات 
می تواننــد حرف هایی را که به آنها زده می شــود، بشــوند. 
 این زن در دنیــا هیچ کــس را نداشــت، بنابرایــن هانک 
هــر شــب آرام آرام بــا او صحبــت می کــرد. چــون او را 
نمی شناخت، نمی دانســت از چه موضوعی با او حرف بزند. 
بنابراین فقــط از خودش صحبــت می کــرد. برایش گفت 
که چه طور پدر و مــادرش در جریان یــک حادثه رانندگی 
کشــته شــدند و او را در عنفــوان جوانی تنها گذاشــتند. 
ســاعت ها از خاطراتش با والدینش بــرای آن زن می گفت 
و می گفت کــه یکــی از یادگاری های گرانبهــای مادرش 
 یک آویز کوچک طالیــی چهار پر بود که مادرش همیشــه 
 بر گردن داشــت و در جریــان همان تصادف مفقود شــده 

 و برخــالف تالش هــای تمام دوســتان و آشــنایان هانک، 
دیگر پیدا نشده بود. او هر شــب بر بالین خانم چاپلین حاضر 

می شد و دلبستگی ای به او بیشتر می شد.
احتمال بیــرون آمدن خانــم چاپلیــن از کما بســیار کم 
 بود و بــا فرض بــه هــوش آمدنش هیــچ کس نبــود که 
 از او مراقبت کنــد. بنابراین، بعد از مدتــی تصمیم گرفتند 

او را به مرکز مراقبت از بیماران بدحال، منتقل کنند. 
جایی که سرانجامی جز مرگ در انتظارش نبود. 

وقتی هانک بــه این موضوع اعتراض کرد، رســما او را توبیخ 
 کردند کــه دارد بــه قوانیــن و رویکردهــای حرفه ای اش 
پشت پا می زند؛ زیرا بر اســاس قوانین موجود، ایجاد رابطه 

نزدیک بین بیمار و پرستار اکیدا ممنوع است. 
هانک متوجه اســتدالل منطقی سرپرستان بیمارستان شد 

ولی نمی توانست از فکر خانم چاپلین بیرون بیاید.
 زمــان گذشــت. هانک فــارغ التحصیل شــد و توانســت 
در همــان بیمارســتان مشــغول به کار شــود. یــک روز 
 که در محــل کارش مشــغول مراقبــت از یک بیمــار بود، 
یکی از پرســتاران صدایش زد. وقتی به طرف صدا برگشت، 
 چشــمش به خانــم چاپلین افتــاد! ابتــدا باورش نشــد، 
 اما از دیدن او بســیار خوشــحال شــد و هر دو بــه خاطر 

این تجدید دیدار اشک شوق ریختند. 
آنگاه خانم چاپلین دلیل حضورش را توضیح داد.

 او یادش می آمــد که در تاریکــی مطلق و در مکانی ســرد 
و تنها گرفتار شــده بود، تا این که صدایی به گوشش رسید، 

صدایی که به نظر او از آن یک فرشته بود. 

گویی قصد داشت توجه او را به خود جلب کند. 
بعدها که آن صدا قطع شــد و دیگر کســی بــا وی صحبت 
 نکرد، خانم چاپلین شــدیدا مشتاق شــد که صاحب صدا را 
به چشــم ببیند. بنابراین مبارزه ای ســخت و بی امان برای 
خروج از حالت کما آغاز کرد و پس از به هوش آمدن مدت ها 

طول کشید تا بهبودی پیدا کند. 
 از ســویی دیگر، کادر پرســتاری را مورد پرس و جو قرار داد

و ســرانجام پرســتاران نام کســی را که مرتکب خطا شده 
 و خــود را بیــش از حد بــه بیمــارش نزدیک کــرده بود، 
فاش کردند. خانم چاپلین به محــض بهبود و خروج از مرکز 
نگهداری از بیماران بدحال، یک راست عازم بیمارستان شده 
بود تا فرشته نجاتش را به چشــم ببیند. وقتی صدای هانک 
را شــنید که مشــغول حرف زدن با یک بیمار بود، بالفاصله 
 متوجه شــد که هانک همانی اســت که هنــگام کما مرتب 
با وی صحبت می کرده اســت. خانم چاپلیــن در حالی که 
دستان هانک را در دست داشــت، به او گفت: عزیزم، من به 

پاس تشکر از تو چیزی برایت آورده ام. 
 این را پانزده ســال پیش، از داخل یک گــودال پیدا کردم. 
 اول می خواســتم عکس خودم و همســرم را در آن بگذارم 
و به دخترم یــادگاری بدهــم. وقتی دخترم مــرد، تنهای 
تنهــا شــدم و می خواســتم آن را دور بینــدازم. ولی هیچ 
 وقت این کار را نکــردم. حاال می خواهــم آن را برای خودت 
داشــته باشــی. خانم چاپلین یک جعبه بزرگ بــه او داد. 
 داخــل جعبه یــک آویز زیبــای چارپــر طال بــود. هانک، 
در حالی که قلبش به شــدت می زد؛ آویز را باز کرد تا عکس 

پدر و مادرش را به چشم خودش ببیند. 
هانک دیگر این آویز را آنی از خود جدا نمی کند. 

 ضمنا هر زمان که دلتنگ می شــود یک راســت به ســراغ 
 خانم چاپلین رفته و بــا او حرف می زند و رابطه شــان بیش 

از پیش عمیق و عمیق تر شده است.

صدایی از عمق تاریکی شب

ســوال: » آیا روش تجســم عینی واقعا در مورد من صادق 
است؟ چه مدت طول خواهد کشید تا نتایج آن را ببینم؟ «

 جواب: » پاســخ به ســول اول این اســت که برای شــما 
به اندازه دیگران مفید خواهد بود. پاســخ دقیق آن بر اساس 
زمان، ناممکن اســت، چون اشــخاص مســائل متفاوتی 
 دارند. گر چه ما م توجه شــده ایم که وقتی شــخص شروع 

به پیشرفت می کند، برنامه بسیار تسریع می شود. 
چون هیچ چیز مثل احساس موفقیت، نتیجه بخش نیست. 
بیشتر اشخاصی که روش تجســم عینی را به کار می گیرند 
طی 2 تا 4 هفته به نتایج محسوسی دست پیدا می کنند. این 
مدت مطمئنا در مقایســه با طول زمانی که شخص مسئله 

داشته، یک دوره کوتاه است. 
از شما می خواهیم درباره روشی که ما ارایه کرده ایم تا وقتی 

که عمال با آن کار نکرده اید، پیشاپیش قضاوت نکنید. 
از شــما می خواهیم از آنچه مــا درباره آن بحــث کرده ایم 
دیدگاه های منفی برای خود ایجاد نکنید. موفقیت این شیوه 
 در موارد زیادی به اثبات رســیده و از اتهام غیر عملی بودن 

و عدم کارآیی مبرا شده است.
انتخاب باالترین هدف ها

 برای انتخاب هدف، انســان باید ســعی کند همت بلندی 
داشــته باشــد و باالترین هدف ها را انتخای کند. هر چقدر 
همت انسان بلندتر باشــد در فضای موفقیت و خوشبختی، 
بیشتر اوج می گیرد و بالعکس اگر از همت بلندی برخوردار 

نباشد، می تواند به موفقیت کامل و شایانی دست پیدا کند. 
اگر واقعا در جستجو و طلب بهترین هدف ها باشیم، خداوند 

متعال نیز رسیدن به آنها را برای مان  آسان می کند...

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید فقط یک نفر از ۱ میلیارد نفر بیش از ۱۱۶ سال عمر می کند.
آیا می دانید عمومی ترین نام در دنیا محمد است.

آیا می دانید بلندترین زن دنیا 2/3۶ سانتی متر قد دارد.
آیا می دانید طوالنی ترین لباس عروس دنیا به طول۱۰ متر است.
آیا می دانید روز تولد شما حداقل با ۹ میلیون نفر دیگر یکی است.

 آیا می دانیــد جلیقه ضــد گلولــه، ضد آتــش، برف پاك کن شیشــه 
و چاپگرهای لیزری را زنان اختراع کردند.

آیا می دانید تمامی خرس های قطبی چپ  دست هستند.
آیا می دانید فیل ها تنها جانورانی هستند که قادر به پریدن نیستند.

آیا می دانید به طور متوســط، مردم آنقدر از عنکبوت ها می ترســند که 
نمی توانند آنها را بکشند.

 آیا می دانید مورچه همیشــه بر روی ســمت راســت بدن خود سقوط 
می کند.

آیا می دانید صندلی الکتریکی توسط یک دندانپزشک اختراع شد.
 آیا مــی دانید اســتفاده از هدفون در هر ســاعت باکتری هــای موجود 

در گوش را تا۷۰۰ برابر افزایش می دهد.
آیا می دانید نظیر اثرانگشت، اثر زبان هر شخص نیز متفاوت است.

آیا می دانید زنان تقریبا 2 برابر مردان چشمک می زنند.
 آیا می دانید انســان های راســت دســت به طور میانگین ۹ سال بیش 

از چپ دست ها عمر می کنند.
آیا می دانید لئوناردوداوینچی قیچی را اختراع کرد.

آیا می دانید درآمد مایکل جوردن از کمپانــی نایک، بیش از درآمد تمام 
کارکنان این کمپانی است.

آیا می دانید هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی با کلمه month هم قافیه 
نمی شود.

موفقیت

هایالیت

 آبراهــام مازلو و دیگر تئوریســین های شــخصیت معتقدند که نیاز 
به عشــق و تعلق یکی از نیازهای اساســی و بنیادین در انگیزه های 
رفتاری انسان هاست. او معتقد است که سالمت روانی همه انسان ها 
نیاز بــه توانایی تاثیرگــذاری و تاثیرپذیری در تعامــالت اجتماعی 
و خصصوی آنهــا دارد و ارتباط میان فردی کودك بــا دیگران حائز 
اهمیت تر از یک برخورد ساده در ارتباطات آنها با دیگران خواهد بود. 
بنابراین پایــداری این ارتباطات و حس ابزار وجــود آنها در تعامالت 
کوتاه و طوالنی هر دو از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر این نیاز 

تامین نشود منجر به ترس، تنهایی و رنجش می شود.
بنابراین باید به آن به عنوان یک عامل مهم تربیتی در رشد شخصیت 
کودك توجه کنیم تــا دچار عوارضی مانند نگرانی و محروم ســازی 
اجتماعی شــوند. اگر کودك هویت خود را به عنوان یک عضو در بین 
 جامعه دوستان، همســاالن و خانواده خود پیدا نکند همیشه ترس 

از عدم پذیرش یا مورد قبول واقع نشدن در وی باقی می ماند. 
او دیگر نمی تواند در بین همکالســی های خود ابــراز وجود کند یا 
به ســواالت عمومی کالس با وجود دانستن پاســخ به آنها از دیگران 
ســبقت بگیرد و شــک و دودلی دو همزاد نامیمون در ذهن و انگیزه 
وی همیشه مانع ابراز وجود وی می شوند و اگر هم جواب پرسشی را 
اشتباه بدهد به قول معروف از خجالت آب  شده و ترس در وی تقویت 

می شود.

- کمتر کســی می تواند بدون دغدغــه و در کمال متانت 
به بیان باورهایی بپردازد که بــا تعصبات محیط اجتماعی 
او یکسان نباشد. بســیاری از مردم شهامت داشتن چنین 

باورهایی را هم ندارند. 
 - به عقیده  مــن، عدم خشــونت بی نهایت پــر ارزش تر 
از خشونت اســت. بخشــش به مراتب بیشــتر از انتقام، 

نمایانگر قدرت است. 
- اگر می خواهی چیزی گفته شــود، از یک مرد درخواست 
کن، اگر مــی خواهی چیــزی انجــام شــود، از یک زن 

درخواست کن. 
- آزادی، از جمله تجمالتی اســت که هر کس توان آن را 

ندارد. 

آیا می توانید رییس خودتان باشید؟)1(
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شیوانا با کاروانی از راهی می گذشــت. به نزدیک شهری 
رسیدند. برای اینکه راه شان دور نشود، قرار شد که به یکی 
از کاروانیان که مرد جوانی بود اسب و پول و گاری بدهند 
 و او به تنهایی به شــهر برود و مایحتاج مســافران را بخرد 
و اموالی را بفروشد و در منزل بعدی به کاروان برسد. شب 
وقتی کاروان به منزلگاه توافقی رســید، مرد جوان نیامد. 

آنها روز بعد هم منتظر ماندند، اما خبری نشد. 
 ســرانجام مســافری رهگذر از راه رســید و پیغام دادکه 
دوست شــان گفته در بین راه گرفتار راهزنان شده و اسب 

و گاری و پول ها را از دســت داده و بــه همین دلیل روی 
برگشتن ندارد و به تنهایی به جست و جوی راهزنان رفته 

تا شاید بتواند اموال آنها را بازگرداند.
بالفاصله صدای اعتراض همه بلند شد. یکی می گفت که 
 مرد جوان خدعه و نیرنگ به کار بســته و با اسب و گاری 
 و پول و اموال گریخته اســت. دیگری می گفت او اســب 
 و گاری را فروختــه و پــول را جایی دفن کــرده و خود را 
به آن شــکل درآورده تا ترحم دیگران را برانگیزد و وقتی 

اوضاع آرام شد دوباره به سراغ پول ها بر می گردد. 
خالصه هر کســی در بدگویی مرد جوان از دیگری گوی 
سبقت می ربود و ســعی می کرد تصورات ذهنی احتمالی 

خود را در مورد آن جوان برای دیگران بازگو کند.

در این میان شــیوانا طاقت نیاورد و با صدای بلند پرسید: 
 موقعی که این مــرد را برای خرید به شــهر فرســتادید 

به او اطمینان داشتید یا نه؟
همگی کاروانیان پذیرفتنــد که او جزو کســانی بود که 
اعتماد همه را جلب کرده بود. شــیوانا ادامه داد: پس چرا 
به محض اینکه مصیبتی بر او نازل شــد اعتماد همه شما 
از او برگشت؟ شاید او راست گفته و گرفتار راهزن و سارق 
 شــده و اکنون از جان خود مایه گذاشــته تا اموال شما را 
 بر گرداند؟ آیا از خالق  هســتی خجالت نمی کشــید که 

این گونه آبرو و حیثیت او را می برید؟
یکی از کاروانیان با بی ادبی فریاد زد: اما اگر او دزد و سارق 

باشد و االن مشغول خندیدن به سادگی ما باشد چی؟

شیوانا به آرامی گفت: همه بدی هایی که انسان ها در حق 
دیگران روا می دارند و همه ظلم و ستمی که بر انسان های 
دیگر مجاز می شــمرند، با این فرض اســت که آنها بدکار 

هستند و سزاوار ظلم و ستم. 
در واقع ظالم خود را آدم خوب تصور می کند و به خود حق 

می دهد که به آدم بدها، ستم کند. 
اما اگر مظلومی که به او ســتم می شــود بی گناه باشــد، 
می دانیــد آن آدم خوب ظالم چه گنــاه بزرگی را مرتکب 
می شود و خالق هستی چه مجازات ســنگینی را برای او 
تعیین خواهد کرد؟ به جای اینکه به اینکه اگر او دزد باشد 
فکر کنید به این بیندیشــید که اگر او راست گفته باشد، 

جواب این بدگویی های شما، چه می تواند باشد؟

مدیر به منشــی میگه برای یه هفته باید بریم مســافرت 
کارهات رو روبه راه کن. منشــی زنگ میزنه به شوهرش 
 میگه: من باید با رییســم بــرم ســفر کاری، کارهات رو 
روبه راه کن. شوهره زنگ میزنه به دوست دخترش، میگه: 

زنم یه هفته میره ماموریت کارهات رو روبه راه کن.
معشــوقه هم که تدریس خصوصی می کرده به شــاگرد 
کوچولوش زنگ می زنه، میگه: من تمام هفته مشــغولم، 
نمیتونم بیام. پســره زنگ میزنه به پــدر بزرگش، میگه: 
 معلمم یه هفتــه کامل نمیــاد، بیا هــر روز بزنیم بیرون 

و هوایی عوض کنیم.
پدر بزرگ که اتفاقا همون مدیر شــرکت هست به منشی 
زنگ میزنه میگه مسافرت رو لغو کن من با نوه ام سرم بنده. 
منشی زنگ میزنه به شــوهرش و میگه: ماموریت کنسل 
شد من دارم میام خونه. شوهر زنگ میزنه به معشوقه اش 
میگه: زنم مســافرتش لغو شــد نیا که متاسفانه نمیتونم 
ببینمت.معشوقه زنگ میزنه به شاگردش میگه: کارم عقب 
افتاد و این هفته بیکارم پس دارم میام که بریم سر درس و 
مشق. پسر زنگ میزنه به پدر بزرگش و میگه: راحت باش 

برو مسافرت، معلمم برنامه اش عوض شد و میاد.
مدیر هم دوباره گوشی رو برمی داره و زنگ میزنه به منشی 

و میگه: برنامه عوض شد حاضر شو که بریم مسافرت.

مدیر و منشیاگر راست گفته باشد چه؟!

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 
بخشــندگی 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.
شبیه خدا شوید

بخشیدن کار راحتی نیست برای همین است که امام سجاد )ع( 
وقتی مورد ظلم قرار می گیرند، دعا می کنند تا خدا به ایشــان 

کمک کند تا بتوانند دیگران را ببخشند و در دعاهای مختلفی 
 بیان می کننــد: » مرا بر خیرخواهی از کســی کــه با من بد 
 کرده اســت، پیوســتن به کســی کــه از من بریده اســت 
و در چشم پوشــی و گذشــت از بدی ها توفیق ده. « اهل بیت 
شبیه ترین مردم به خدا هستند و یکی از رازهای جذابیت شان 
همین بخشش است. ما هم در مراتبی، بعد از اهل بیت هرچقدر 
 که بخواهیم جــذاب تر شــویم و زندگی آرام تر و شــادتری 
داشته باشــیم، بهتر است شبیه خدا شــویم. شبیه خدا شدن 
 ســخت نیســت. بچه ها بیشــتر این صفت هــا را دارند؛ زود 
می بخشند و زود خطا و بی مهری دیگران را فراموش می کنند.

 وقتی عذرخواهی دیگــران را قبول می کنیم، وقتی بیشــتر 
از تالفی کردن و آبرو بردن به فکر اصالح کردن باشــیم، تالش 

کرده ایم بیشــتر شبیه خدا باشــیم. » اگر کار خیری را آشکار 
 ســازید یا آن را پنهان دارید یــا از بدی ) دیگــران ( درگذرید 
) در همــه متخلق به اخالق خدا شــده ایــد ( و همانا خداوند 

همواره با گذشت و تواناست. «
چند قدم تا بخشش

 برای بخشــیدن بهتر است شــناخت خودتان را تغییر دهید؛ 
 مثال تا معنی اتفاقــی که افتاده را برای خودتان ســاده نکنید، 
نمی شــود منتظر بخشش بود. تغییر احســاس شما هم مهم 
است؛ اگر به زبان بخواهید ببخشــید، اما احساس تان را تغییر 

ندهید، آرامش واقعی بخشش برای تان اتفاق نمی افتد. 
پس ابتدا و به مرور زمان فرصت کنار گذاشتن احساس خشم، 

مظلوم واقع شدن و... را از خود بگیرید.

لطفا خودتان را ببخشید ) 2 (

سودوکو

مثبت  اندیشی 
باعث پیشرفت می شود ) 2 (

 امــروزه در دنیایی زندگی می کنیم که پر از مشــکالت مختلف 
و افکار منفی است. اگر بخواهید همه چیز زندگی را خیلی جدی 

بگیرید به زودی خواهید دید که همه چیز از هم می پاشد. 
غم و اندوه، حرص و ترس ما را محاصــره کرده اند، اما چیزهای 
مثبت و بســیار خوبی در زندگی وجود دارند که تعادل را در دنیا 
برقرار می کننــد. اگر می خواهید بــر روی جریان مثبت زندگی 
سوار شوید باید عشــق و امید و انگیزه و شــادی را در سرتاسر 

زندگی تان پخش کنید. 
لحظات شاد در زندگی

 بــه اعتقاد مــن هــر شــخصی در زندگــی چیزی بــا ارزش 
و لذت بخش دارد. هنگامی که مجبورید در زندگی بر یک سری 
 موانع جدی غلبه کنید باید دیدگاه مثبت تــان را نیز همراه آن 

تقویت کنید.
شما باید به خانواده، دوستان، شــغل تان و همه لحظات باشکوه 

زندگی تان افتخار کنید. 
یک تکه کاغذ بردارید و همه ویژگی های خوب و موفقیت های 
زندگی تان را بر روی آن بنویســید، آن وقت متوجه خواهید شد 

هیچ چیز به آن اندازه ای که شما فکر می کنید، بد نیست.
داروی خوب، برای لحظات سخت زندگی است

هر انسان مثبت اندیشی می داند که لحظات سخت و شاد زندگی 
همیشگی نیستند.

 انســان های مثبت اندیش همیشــه آمادگی الزم برای مقابله 
با چالش های مختلف زندگی را دارند.

بســیاری از انســان های مثبت اندیش در لحظــه حال زندگی 
می کنند و این راهکار آنها را در مقابل نگرانی و اضطراب گذشته 
و آینده در امان نگــه می دارد. صبور باشــید؛ آنــگاه به زودی 
 می بینید که مثبت اندیش بودن هزینه خود را در زندگی به شما 

خواهد پرداخت.
از نظر یک انسان مثبت اندیش مانعی کوچک در سر راه رسیدن 

به هدف تنها یک فرصت است، نه یک بار سنگین.

دلنوشتهمثبتاندیشی

بیش از حد مهم دانستن » فردا «  اشــتباه بزرگی است، تا زمانی 
که جوان و پرشــور بودیم و با این واژه زیاد آشــنایی نداشــتیم، 
 خوب کار مــی کردیــم. تمامی احساســات مان ، تــالش مان 
و هرچه داشــتیم را همین امروز خرج می کردیم. انگار امیدوارتر 

بودیم.
از وقتی » فردا « را در ذهن برجسته کردیم، همه چیز را گذاشتیم 

برای فردا.
از داشته های امروز بهره نبردیم و گذاشتیم برای روز مبادا...

شاید باید این گونه » فردا « را معنی کنیم...
» فردا «روزیست که داشته های امروزت را نداری.

پس امروز را در کنار همکاران مان هر لحظه یاد کنیم و پر شــور و 
پر تالش به پیش برویم.

فردا هر چه باشد در سایه موفقیت امروز نهفته است.
این روزها ورق های دفتر زندگی ام بسی زیبا شده اند؛

 زیبایی بغض های پنهان در گلو و اشــک هــای روان روی بالش 
به نقاشی  های دفترم رنگ و جلوه عجیبی بخشیده اند...

چقدر زیبا شده اند...
ورق زدن هر روزه این دفتر برایم عادتی شــده که اگر لحظه ای از 

آن غافل شوم روزم را به سیاهی شب یکی می کند...
دلم یک پاکن می خواهد... تا تمام شان را پاك کنم...یا نه...شاید 
دلم مدادی به رنگ دیگــری می خواهد تا تمــام ورق های باقی 
مانده دفترم را پر از یادش کنم... نقاشــی هــای زیباتر زیبایی را 
بر تن پاك روزهایم ترســیم کنم... اما کو؟ کجاست آن مداد؟ در 

ویترین کدامین فروشگاه می توان پیدایش کرد؟
آه ه ه ه ه....

خسته ام... خسته از رنگ های تکراری...
دلم رنگ بی رنگی را می خواهد...

 معلــم به بچه هــا گفــت: تو یــه کاغذ بنویســید بــه نظرتون 
شجاع ترین آدما کیان؟ بهترین متن جایزه داره.

یه نفر نوشته بود: اونا که شب می تونن تو قبرستون بخوابن. 
یکی دیگه نوشته بود: اونایی که از حیوونای جنگل نمی ترسن.

هر کی یه چیزی نوشته بود تا این که یه نوشته براش خیلی جذاب 
اومد، تو کاغذ نوشته شده بود: شجاع ترین آدما اونان کـه خجالت 

نمی کشن و دست پدرمادرشونو می بوسن... نه سنگ قبرشونو...

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
هیاهویی برای هیچ

فضای مجازی

 کریس رونالدو در تمرین رئال مادرید یــک الیی خورد و تالفی 
آن را با یک تکل خشــن روی کوئنترائو درآورد! ســتاره پرتغالی 
کهکشــانی ها اما بعد مقابل آلــوز هت تریک یک ســلفی هم با 

کوئنترائو انداخت تا همه چیز به خیر و خوشی تمام شود.

سلفی جالب رونالدو با مدافع رئال

 رییس فدراسیون پزشکی ورزشــی با بیان اینکه رضا یزدانی یکی 
از قهرمانان بزرگ کشــورمان اســت و توجه و حساسیت خاصی 
به درمان او می شــود، گفت: ما حاضریم بــرای درمان و جراحی 
مصدومیت او هرگونه همکاری را داشته باشــیم. او نیز باید زودتر 
تصمیمش را بگیرد تا زمان را بیش از این از دســت ندهد.غالمرضا 
نوروزی ادامه داد: مصدومیت یزدانی از ناحیه آشــیل پاست و نیاز 
فوری به جراحی دارد. ضمــن اینکه جای هیچ نگرانی نیســت و 
با جلســاتی که با همکاران و پزشکان حاذق کشــور در این زمینه 
داشــتیم، مطمئنم جراحی وی موفقیت آمیز خواهد بود.نوروزی 
تصریح کرد: این نوع آســیب دیدگی، مصدومیت شــایعی است و 
بارها در کشورمان توسط پزشکان جراح و متخصص داخلی درمان 
شده اســت. وی تاکید کرد: البته ما در این مورد پیشنهاد دهنده 
هســتیم و تصمیم گیرنده اصلی، شــخص رضا یزدانی اســت، اما 
طبق وظیفه ذاتی خود تمامی هزینه هــای درمان و روند بهبودی 
وی را در داخل کشــور تقبل می کنیم و از این بابت هیچ مشکلی 
نداریم.رییس فدراسیون پزشکی ورزشی افزود: فدراسیون پزشکی 
ورزشی دکتر نادری، فوق تخصص مچ پا را برای این عمل جراحی 
به یزدانی پیشــنهاد داده و وی نیــز اعالم کرده بــرای این عمل 

آمادگی کامل را دارد.

لیال رجبــی تاکید کــرد: هرگز بــه تیم ملــی دوومیدانــی ایران 
برنمی گــردد. در نشســت خبری فدراســیون دوومیدانــی عنوان 
شــد که ســازمان تیم های ملی تصمیم بــه دعــوت از لیال رجبی 
و مریم طوســی به تیم ملی برای مســابقات قهرمانی آسیا در سال 
2017 میالدی گرفته اســت. این خبر در حالی اعالم شــد که لیال 
رجبی پــس از المپیک 2016 ریــو در مصاحبه هایــش بارها خبر 
خداحافظی اش از دوومیدانی را رســانه ای کرد.رجبی در واکنش به 
خبر دعوت دوبــاره اش به تیم ملی گفت: من قرار نیســت دوباره در 
تیم ملی حضور داشته باشم و قبال هم این تصمیم را گفته ام و هرگز 
باز نخواهم گشــت. وی افزود: حتی در لیگ هم شرکت نکردم و در 
این ماه های اخیر تمرین نیز نداشــته ام، بنابرایــن خداحافظی ام از 

دوومیدانی و پرتاب وزنه قطعی است.

 دبیر فدراســیون والیبال درباره روند انتخاب ســرمربی تیم ملی 
ایران، گفــت: تاکنون با هیچ کــدام از گزینه های مطرح شــده 
مذاکره ای نداشــته ایم.محمود افشاردوســت گفت: فدراسیون 
با هیچ یک از گزینه های مطرح شــده صحبتی نداشــته و شاید 
انتشــار چنین اخباری به دلیل ابراز عالقه آنــان برای فعالیت در 
ایران صورت گرفته باشــد. وی در خصوص اینکه به نظرش کدام 
مربی از میان »آناســتازی« و »برتو« بهتر است، گفت: به عنوان 
دبیر فدراســیون نمی توانم چنین اظهار نظری را مطرح کنم، اما 
می توانم نظر شــخصی و فردی خودم را بگویم. به نظرم به عنوان 
یک کارشــناس و نه دبیر فدراسیون، »آناســتازی« مربی خوبی 
است، ولی شومن بزرگی هم هست. »برتو« نیز مربی بسیار خوبی 
اســت، اما برخی از اقداماتش بعدا به بدنه والیبــال ایتالیا ضربه 
زد.دبیر فدراسیون والیبال خاطرنشــان کرد: برای من نیز بسیار 
 سخت است که از بین این دو مربی، گزینه اصلی را انتخاب کنم، 
 چــون هــر دو گزینــه از مربیــان خــوب و توانمنــد دنیــا

 محسوب می شوند.

 تیم ملی کاراته کشورمان روز یکشــنبه با کسب سه مدال طال و 
ســه برنز در مجموع مردان و زنان موفق به کســب عنوان سومی 
جهان برای اولین بار در تاریخ ۴۴ ساله این مسابقات شد. در یک 
موفقیت تاریخی، تیم ملی کومیته هم در دیدار نهایی ژاپن را در 
یک رقابت نزدیک و جذاب ۳ بر 2 شکســت داد و عنوان قهرمانی 
خود را برای دومین دوره متوالی تکرار کرد. ســید شهرام هروی 
ســرمربی تیم ملی کاراته گفت: من بــه نمایندگی از اعضای تیم 
ملی این عنوان بــا ارزش و تاریخی را به شــهدای مدافع حرم و 
خانواده بزرگوار ایــن عزیزان تقدیم می کنــم. وی افزود: امنیت 
کنونی کشــور را مدیون این بزرگواران هســتیم، آنها که از جان 
خود گذشتند تا مردم شریف ایران در آسایش باشند. امیدوارم با 

این کار کوچک باعث خوشحالی خانواده آنها شویم.

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی:

یزدانی نباید زمان را از دست بدهد

 لیال رجبی به تیم ملی دوومیدانی 
باز هم »نه« گفت

دبیر فدراسیون والیبال:

با هیچ گزینه ای مذاکره نداشتیم

توسط ملی پوشان و کادر فنی؛

 قهرمانی تیم ملی کاراته ایران 
به شهدای مدافع حرم تقدیم شد

منهای فوتبال

. خطیبی اخالقم  را عوض  کردبازیکن پرسپولیس سر دو راهی 
پیام صادقیان، مهاجم تیم ماشین سازی نیز 
معتقد اســت خطیبی زحمــات زیادی برای 
این تیم کشیده است. او در این باره می گوید: 
خیلی ها می گویند خطیبی تیم بدی بسته و 
نتایج خوبی کسب نکرده اســت. با این حال 
نباید خودمان را گول بزنیم، رســول خطیبی 

چه کاری می تواند انجام دهد؟
ما 7 مصــدوم داریم، با این شــرایط خطیبی 
چه کنــد؟ همه بازیکنان تیــم تالش خود را 
انجام می دهند و زحمت می کشند. من شک 
ندارم تیم ما در جدول صعود می کند و به رده 
های باالیی می رسد. من حرفی نمی زنم که 
نتوانم روی آن بایستم و االن هم درباره آینده 

خوب ماشین سازی صحبت می کنم. مهاجم 
ماشین ســازی در ادامه به تغییرات رفتاری 
خودش اشاره می کند: هیچ کس در سال های 
گذشته نتوانست اخالق مرا درست کند ولی 
خطیبی این کار را کرد. او به من کمک کرد و 

دیگر مشکل اخالقی ندارم. 

اوضاع احمد نوراللهی در پرســپولیس خوب نیســت. او سال گذشته 
عملکرد خوبی در این تیم داشــت، اما امسال به نیمکت پیچ شده است 
و گاهی برای خالی نبودن عریضــه یکی دو دقیقه بــه میدان می رود. 
اما تحمل این وضعیت هم برای او راحت نیســت. نوراللهی در دوراهی 
پیچیده و بزرگی قرار گرفته اســت. او در حال حاضر دانشجو بوده  و با 
استفاده از معافیت تحصیلی مشغول بازی در پرسپولیس است. می تواند 
با ادامه همین وضعیت در پرســپولیس بماند، اما نیمکت نشینی را هم 
اصال دوســت ندارد. راه دوم برای او رفتن به تراکتورســازی و گذراندن 
دوره سربازی اســت. نوراللهی می تواند از ادامه تحصیل انصراف بدهد 
که در این صورت ســرباز می شــود و باید در یک تیم نظامی بازی کند.

به نظر می رسد برای روشن شــدن وضعیت نهایی نوراللهی منتظر نیم 
فصل باشیم. او منتظر درخواست رســمی تراکتورسازی است. اگر این 

11درخواست برسد به تبریز می رود وگرنه در پرسپولیس می ماند .
نباید سوریه را دست کم بگیریم

رؤســای فدراســیون های ملی در شــهر گوای هند و به هنگام 
برگزاری جام ملت های نوجوانان آســیا، با  انتخابات شورای فیفا 

مخالفت کردند.
فوتبال آســیا 28 فوریــه برابر با 10 اســفند را بــرای برگزاری 
این انتخابات اعالم کرده اســت. یک نامــزد زن و دو نامزد مرد از 
کنفدراســیون فوتبال آســیا برای حضــور در شــورای فیفا به 
فدراسیون جهانی فوتبال معرفی می شوند و ماموریت آنها تا سال 
2019 خواهد بود.در جلســه آتی رؤسای فدراسیون های ملی که 
در شهر کواالالمپور برگزار می شــود موارد دیگر هم مورد بررسی 

قرار خواهد گرفــت که یکی از آنها تصویب اصالحات اساســنامه 
کنفدراســیون فوتبال آســیا خواهد بود.علی کفاشــیان یکی از 
نامزدهای حضور در شورای فیفاست و گفته می شود شانس زیادی 
برای انتخاب شدن دارد. هر چند بعد از عدم برگزاری انتخابات در 
شهر گوای هند علی کفاشــیان اعالم کرده بود شاید از حضور در 

این انتخابات کناره گیری کند.

گزینه دولت برای تصدی سمت وزارت ورزش و جوانان نسبت به 
فوتبال، دید مثبتی دارد و کی روش را یک مربی باهوش می داند.

مسعود ســلطانی فر در گفت و گویی نظرش درباره فوتبال ایران 
را این طور بیان کرد: یکی از مســائل مهمی که باید در دستور کار 
خود قرار دهیم، مربوط به مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال 
اســت. تیم ملی باید صعودی مقتدرانه داشته باشد. خوشبختانه 
نتایج خوبی در ۴ بازی گذشــته به دســت آمده و مــن امیدوارم 
صعودی خوب داشــته باشیم. ان شــاءا... تیمی خواهیم داشت تا 
در جام جهانی 2018 نیز نتایج بهتری کســب کند. وقتی از وزیر 

پیشــنهادی ورزش درباره کارلوس کی روش سوال شد، این طور 
واکنش نشــان داد: نتایج و عملکرد کی روش موفقیت آمیز بوده و 
او مربی باهوش و باتجربه ای است. این مربی دارای تحلیل است و 
کارنامه خوبی از خودش برجای گذاشته است. امیدواریم به همین 
ترتیب ادامه پیدا کند تا هم در مقدماتی دســتاورد خوبی داشته 

باشیم و هم در جام جهانی نتایج خوبی بگیریم.

با کی روش 
در جام جهانی می درخشیم

 تکلیف کفاشیان
 10 اسفند مشخص می شود

بیســت وهفتم مهرماه ســال جاری بود که مدیرکل ورزش و 
جوانان استان اصفهان، در گفت وگو با فارس اعالم کرد ورزشگاه 
نقش جهان چهارشنبه هفته آینده به بهره برداری خواهد رسید.

در فاصله چند روز مانده به موعد مقرر این  بار اعالم شد که تاریخ 
افتتاح به روز سه شــنبه انتقال پیدا کرده است، اما در این تاریخ 
نیز اتفاقی رخ نداد و در ســکوت مسئوالن ورزشــی و استانی، 
سایت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، شنبه را به عنوان 
زمان جدید افتتاح این پروژه ورزشــی عنــوان کرد.با این  حال 
روز شنبه نیز فرا رســید، اما خبری از بهره برداری این استادیوم 
نشــد تا ورزش دوســتان اصفهانی منتظر اعالم تاریخ جدیدی 
باشــند که هنوز در این خصوص اظهار نظری بیان نشده است.

در حال  حاضر دو بحث مهم پیش  روی ورزشــگاه نقش جهان 
قرار دارد که بخش اول آن به نامشخص بودن زمان سفر اسحاق 
جهانگیری به اصفهــان اختصاص دارد، زیــرا عملیات تکمیل 
ورزشــگاه نقش  جهان به مرحله ای رســیده که قابلیت افتتاح 

داشته باشد و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد.بحث دوم مربوط 
به نقش  جهان و موضوع بازی افتتاحیه در این ورزشگاه است که 
طی  چند ماه گذشته ســوژ ه های متفاوتی را ایجاد کرده است.

پس از منتفی شدن افتتاح ورزشــگاه در هفته سپری شده، در 
شرایط فعلی دو گزینه پیش  روی متولیان امر برای برپایی بازی 
افتتاحیه نقش جهان است، ابتدا بازی دوستانه دو تیم اصفهانی 
و به اصطالح دربی نصف  جهان که می تواند برای تماشــاگران 
جالب باشد.برگزاری بازی دوستانه تیم ملی با تیم ملی زیمباوه 
نیز احتمال دومی اســت که طی روزهای گذشته مطرح شده، 
اما معلوم نیست سرمربی تیم ملی با این پیشنهاد موافقت کند 

یا خیر؟
البته در این میــان یک فرضیه مهم را نباید دســت کم گرفت، 
زیرا دولت یازدهم که چندان در امر ســاخت  و ســاز ورزشــی 
موفق عمل نکرده اســت، مانور رســانه ای بهتری روی تکمیل 
ورزشگاه نقش جهان داشــته و ارجحیت زیادی وجود دارد که 
افتتاح این ورزشگاه با حضور مســئوالن عالی رتبه دولت تدبیر 
و امید به انجام برسد تا بتوانند برداشت های الزم را از این پروژه 
داشته باشند و بر مبنای این نظریه، احتمال بازی دوستانه دربی 

اصفهان بیشتر از بازی تیم ملی است.

کریــم باقــری که 
در  پیــش  چندی 
کالس  اول  دور 
 A هــای مربیگری
کرده  شرکت  آسیا 
بــود، در دور دوم 
کالس های مربیگری 
فوتبال شرکت کرد.
با  کنندگان  شرکت 
حضور در این دوره 
 A و دریافت مدرک
آسیا می توانند برای 
شرکت در دوره حرفه 
ای مربیگری آســیا 

واجد شرایط شوند.

قاب  روز اتفاق روز

کریم باقری در کالس مربیگری

مدافع تیم ملی بر این باور اســت که کی روش کار درســتی می 
کند که سوریه را دست کم نمی گیرد و برای این بازی حساسیت 

ویژه ای به خرج داده است.
عــزت ا... پورقاز که در لیســت جدید تیم ملی هم قــرار دارد، در 
این باره می گوید: »شاید این طور تصور شــود که اقتضای زمان؛ 
همچنین حضــورم در اردوی تیم ملی ایجاب مــی کند که من از 
کی روش تعریــف کنم؛ اما تعریف ما به  خاطــر دیده ها و درک از 
شرایط اســت و حتی اگر دعوت هم نشــوم، نمی توانم حقایق را 
نادیده بگیرم. باید به کی روش حق بدهیم که سوریه را دست کم 

نگیرد و برای این بازی حساسیت ویژه ای خرج دهد. 
سوریه اگر ضعیف بود، در این رقابت ها حضور نداشت و به موازاتی 
که ما حریف را دســت کم بگیریم، حریف توان بازی پیدا خواهد 

کرد و این برایمان دردسر ایجاد می کند. 

 بازی  افتتاحیه 
دغدغه جدید  اصفهانی ها

درحاشیه

اوضاع و احوال این روزهای بعضی از اهالی فوتبال درســت 
به مانند آن چهره ای شــده که سال هاست برای رسیدن به 
معشــوق دوربینی خودش بــه دنبال لنز می گردد. شــاید 
بهترین نمونه برای بیان میزان حرص و ولــع تعدادی از ما 
مردم ایران به دوربین و دنیای رســانه همــان آقا دوربینی 
معروف باشــد که در همه برنامه های سیاســی، اجتماعی، 
اقتصادی و جشن و مراســم تدفین نفر اولی است که برای 
رفتن به جلوی دوربین تلویزیونی سرودست می شکند؛ البته 
این مســئله در مورد آقای دوربینی تبدیل به یک بیماری 
درونی شــده که هیچ راه فراری هم از آن نیست ولی با این 
وجود مقایســه رفتارهای او با بعضی از اهالی دنیای ورزش 
به خوبی نشان می دهد که شــهرت و رفتن بر سر زبان مردم 

چقدر برای خیلی از مردم ما مهم است.
این روزها منصور پورحیدری به عنــوان بزرگ تر و به نوعی 
پدر تیم اســتقالل به واســطه حاد شــدن بیماری اش در 
بیمارستان بستری اســت و بین ICU  و بخش معمولی در 
رفت و آمد است تا شــاید بتواند بر این بیماری سخت پیروز 
شود و طبیعی اســت که این مرد بزرگ فوتبال ایران عالوه 
بر آرامش و راحتی در بیمارستان احتیاج به ایجاد شرایطی 
دارد که از طریق آن بتواند فرصت الزم را برای پیروز شــدن 
بر بیماری اش به دســت بیاورد؛ اما از ســوی دیگر طبیعی 
است که این روزها اهالی فوتبال همه برای مالقات با منصور 
پورحیدری راهی بیمارستان شوند تا حداقل از لحاظ صوری 
هم که شده خودشان را نگران بیماری او نشان دهند و از این 

طریق نامشان را در رسانه ها مطرح کنند.
حضور یک لشکر خبرنگار و عکاس و بادیگارد در کنار مالقات 
کننده های معروف نشان می دهد که قصد آنها دیدار با بیمار 
نیست و بیشتر به دنبال گرفتن عکس سلفی و عادی با این 
استقاللی محبوب هستند تا از این طریق وجهه بیشتری در 

جامعه آبی ها پیدا کنند. 
با این وجود اتفاقاتی که در این مسیر به وجود می آید بیشتر 
به مانند یک نمایش تلویزیونی است که برای پر کردن اوقات 
فراغت هواداران فوتبال در فضای مجازی پر شده است و آن 
فوتبالیستی که به واسطه مشــکالت ابتدای فصلش هنوز 
نتوانســته جایگاه ثابتی در ترکیب تیمش به دست بیاورد با 
تیم رســانه  ای خودش در مقابل دوربین ها دلبری می کند. 
لبخندهای مصنوعی در کنار آرزوهای نــه چندان واقعی و 
رژه رفتن های متعدد در مقابل دوربین عکاســان و گرفتن 
ژســت های مختلف، تنها و تنها برای خــود مطرحی انجام 
می شود و در این بین آســیب اصلی را بیماری می بیند که 
قرار بوده برای بهبودش اسباب آرامش را فراهم کنند ولی نور 

فالش دوربین های عکاسی خواب را از چشمان او می رباید.

دلربایی باالی سر بیمار؛

مالقات به وقت لنز دوربین!

دو مهاجم تاثیرگذار فصل گذشــته ذوب آهن که با هیاهوی زیاد 
و قراردادهای سنگین به استقالل و ســایپا رفتند، در فصل جاری 

حتی بخشی از فروغ خود در ذوب آهن را هم نداشته اند.
تیم فوتبال ذوب آهن در چند سال اخیر یکی از مدعیان لیگ   برتر 
و جام حذفی فوتبال ایران اســت که در زمینه بازیکن  ســازی هم 
عملکرد خوبی داشته است. این تیم حتی به فینال رقابت های جام 

باشگاه های آسیا هم صعود کرده است.
در بین بازیکنان ســال های اخیر ذوب آهن که پیش از پیوســتن 
به این تیم تقریبا گمنام بودند و بعدها مطرح شــده و به تیم ملی 
رسیدند و با قرادادهای ســنگین راهی تیم های متمول لیگ برتر 
شدند می توان به شهاب گردان، محمد باقر صادقی، پیام صادقیان، 
محسن مسلمان، محمد قاضی، مهدی رجب زاده، حسن اشجاری، 
فرشید طالی، محمدرضا خلعتبری و... اشاره کرد که به جز یک یا 
دو مورد بقیه بازیکنان پس از پیوســتن به سایر تیم ها نتوانستند 

عملکرد موفقی از خودشان به نمایش بگذارند. 
در این بین می توان به مهدی  رجــب زاده، کاپیتان کنونی این تیم 
اشاره کرد که در ذوب آهن ستاره شد و پس از آن به تیم های دیگر 
رفت ولی نتوانست بازی های درخشانش در ذوب آهن را تکرار کند 
و پس از چند فصل به این تیم بازگشــت و مجددا در جمع ذوبی ها 

اوج گرفت.

قاسم حدادی فرد تنها بازیکنی است که در سال های اخیر با وجود 
پیشنهادات زیادی که داشت همواره به ذوب آهن وفادار ماند و تنها 
در مقطعی کوتاه به مدت یک فصل و نیم برای خدمت ســربازی 
خود مجبور شد به تراکتورســازی برود و در این تیم هم موفقیت 
چندانی نداشــت ولی با برگشــتن به ذوب آهن به روزهای خوب 

خودش بازگشت.
ذوبی ها در فصل نقل و انتقاالت پیش از شــروع لیگ شانزدهم هم 
مثل همیشه ستاره های خودشان را از دست دادند ولی بازهم دست 
به ریخت و پاش نزدند. کاوه رضایی و مسعود حسن زاده، دو مهاجم 
اصلی این تیم در چند فصل اخیر بودند که بازی های خوبی هم از 
خودشان به نمایش می گذاشــتند ولی در ابتدای فصل از این تیم 

جدا شدند. رضایی به استقالل و حسن زاده به سایپا رفت.
شاید همه تصور می کردند تیم های استقالل و سایپا از این انتقال 
ســود برده اند و این ذوب آهن اســت که متضرر می شــود. در آن 
مقطع زمانی گل محمدی، در مصاحبه ای اعــالم کرد عالقه ای به 
خرید های پر سرو صدا ندارد و تیمش را با بازیکنانی که در اختیار 
دارد می بندد. به همین منظور تنها مهاجمی که در نقل و انتقاالت 
 به جای دو مهــره اصلی این تیــم در خط حمله خریداری شــد،

 جری بنسون بود.
 کاوه رضایی پس از ســرو صدای فــراوان در نقــل و انتقاالت و در 

گیر و دار رفتن به استقالل یا پرسپولیس باالخره سر از استقالل در 
آورد و تا به امروز نسبت به هیاهویی که انتقال او به استقالل داشت 
آن طور که انتظــار می رفت در این تیم موفق نبــود. این مهاجم با 
وجود آنکه در 10 بازی ۳ گل برای تیمش به ثمر رســانده اســت، 
به دلیل موقعیت های زیــادی که در هر بازی  از دســت می دهد، 

نتوانسته هواداران استقالل را چندان راضی کند.
مسعود حسن زاده هم که به ســایپا و جمع شاگردان فرکی اضافه 
شد، در طول 10 بازی گذشته از لیگ برتر تنها 1 گل و 1 پاس گل 
برای تیمش به ثبت رسانده و نشان می دهد آن طور که از او انتظار 

می رفت، عملکرد چندان موفقی برای تیمش نداشته است.
با وجود جدایی این دو مهاجم تاثیر گــذار ذوبی ها در فصل جاری 
از مرتضی تبریزی، مهاجم جوان خود اســتفاده می کنند. تبریزی 
تاکنون یکی از موثرترین بازیکنان لیــگ برتر بوده و با 5 گل زده و 
یک پاس گل عملکرد خوبی از خود در ترکیب ذوب آهن به نمایش 

گذاشته است.
نکته حائــز اهمیت در این میــان تداوم موفقیت هــای ذوب آهن 
به عنوان یک باشــگاه کم هزینه و ســازنده بوده، با وجود از دست 
دادن ستاره هایش در فصل نقل و انتقاالت همواره به روند موفقیت 
 خودش ادامــه داده و از رفتــن بازیکنان موثرش ضــرر چندانی 

نکرده است.
این تیم در لیگ شــانزدهم عالوه بر بازیکنانی که در فصل نقل و 
انتقاالت از دســت داد، یکی از مهره های اصلی خــود که به نوعی 
ســتون ذوب آهن محســوب می شــد را هم به دلیل مصدومیت 
از دست داده است. قاســم حدادی فر ابتدای فصل با مصدومیتی 
طوالنی مدت مواجه شــد و ذوب آهن نتوانست جانشین مناسبی 

برای او پیدا کند.
باشگاهی مثل ذوب آهن باید الگویی باشد برای تیم های پرهزینه 
لیگ برتر و به ویژه ســرخابی ها که با بســتن قراردادهای نجومی 
باعث باال بــردن قیمت بازیکن می شــوند و معمــوال نتیجه هم 
نمی گیرند. از این نظر ذوب آهن را در فوتبال اروپا می شود با باشگاه 
اتلتیکو مادرید مقایسه کرد که همیشه بازیکن های کم نام و نشان 
را جانشین ستاره های از دست رفته اش کرده است و به روند نتایج 

خوبش در لیگ اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا ادامه می دهد.
البته در اروپا تیم هایــی مثل رئال مادرید و منچسترســیتی اگر 
هم به خرید ســتاره های تیم های دیگر با قیمت های نجومی اقدام 
می کنند، ولی در بســتن قرارداد با بازیکنان خــود همواره اصول 
حرفــه ای را رعایت کرده و منافع باشــگاه را فدای جذب ســتاره 
نمی کنند.چیزی که در باشــگاه های بزرگ فوتبال مــا و به ویژه 
استقالل و پرسپولیس دیده نمی شود و همواره شاهد قراردادهایی 
هســتیم که بازیکن در آن می تواند به راحتی در جریان بازی های 
 فصل تیم خــود را رها کرده و بــه تیم های دیگر بــرود. نمونه آن
  را در ســال های اخیــر زیــاد دیده ایم کــه آخرین آنهــا جریان

  ایــن روزهــای جدایــی کاوه رضایی از اســتقالل اســت. نکته 
                                                 جالــب توجــه اینکــه مدیرانــی که چنین 
قراردادهایــی می بندند هیچــگاه در مورد آن پاســخگو نبوده و 
نیستند. قراردادهایی که برای حفظ میزهای آنها و شاید هم تامین 

منافعشان کامال به صورت آماتور منعقد می شود.

داستان بازیکنانی که بعد از ذوب آهن »محو« می شوند؛

هیاهویی برای هیچ

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 1995    | November  01  ,2016  |  16Pages 



15
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1995|  سه شنبه 11 آبان  1395 | 1 صفر  1438

پیشنهاد سردبیر: 
اصفهانی ها 26 آبان، میهمان رهبری می شوند

با مسئوالن

امام جمعه اصفهان در دیدار با اعضای ســتاد بســیج دانش آموزی 
 استان اظهارکرد: دشــمنان برای غلبه بر ما در نبرد نظامی مأیوس 

شده و تمام توان خود را به جنگ نرم معطوف کرده اند .
آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد افزود: دشــمن با استفاده از 
فضاهای مجازی جبهه جدیدی را در برابــر ما و انقالب ایجاد کرده 
که بســیار خطرناک تر از نبرد نظامی اســت و متاســفانه برخی از 
جوانان هم فریب این دسیســه  ها را می  خورند.وی بــا بیان اینکه 
اســتفاده نادرســت از موبایل و شــبکه های مجازی به یک معضل 
اجتماعی تبدیل شــده اســت در عین حــال تصریح کــرد: البته 
تکنولوژی هایی همانند اینترنت و فضاهای مجازی ابزار خوبی است 
که خدمات زیادی را می توان با آن انجــام داد. امام جمعه اصفهان 
با اشــاره به اینکه برخی افراد تحت تاثیر مطالب منتشــر شــده از 
سوی دشمنان در شبکه های مجازی قرارمی گیرند، افزود: افرادی 
که تحت تاثیر این شــبکه  ها هســتند نمی  توانند به کشور و اسالم 
خدمت کنند. وی تاکید کرد: مبارزه با تهدیدات دشمن در فضاهای 
مجازی در واقع یک مبارزه سیاســی است، لذا بســیج باید در این 
عرصه وارد عمل شــود.نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان 
رهبری یادآور شد: اســپانیا 600سال در اختیار مســلمانان بود و 
مسیحیان نتوانســتند به پیروزی برسند اما با اســتفاده از شراب و 
ترویج فســاد و بی بند و باری بین مســلمانان توانستند به پیروزی 
برسند.  وی افزود: بنابراین باید زمینه فعالیت را برای شیاطین جنی 
و انســی ببندیم.  آیت ا... طباطبایی نژاد، مهم ترین کارکرد بسیج را 
جذب جوانان به کانون انقالب و مقابله با تهدیدات دشمن در زمینه 
فضاهای مجازی دانست و گفت: بخشــی از طالق ها و آسیب های 
اجتماعی به دلیــل ترویج فرهنگ بی بند و باری با اســتفاده از این 
وسایل اســت، بنابر این باید ســعی کنیم به فرهنگ بسیج متعهد 
بمانیم و فرهنــگ آن را ترویج دهیم. نماینده ولی فقیه در اســتان 
اصفهان با بیان اینکه کشور به مدیران با روحیه بسیجی نیاز دارد که 
در هر شرایطی حافظ ارزش های دینی و انقالبی باشند، اظهارکرد: 
دانش آموزان بســیجی به همان اندازه که در امور معنوی پیشرفت 

می کنند باید در تحصیل علم هم فعال باشند.
امام جمعه اصفهان با اشــاره به اینکه خداوند به قلب انســان های 
مومن نظر دارد، افزود: یکی ازفرمایشــات  امام راحل)ره( تشــکیل 
بســیج بود که ارزش و اهمیــت آن در دوران جنــگ، بر همگان 
معلوم شــد. وی با اشــاره به اینکه در روزهای آغازین تهاجم رژیم 
 بعث عراق به ایران، شاکله ارتش آشــفته بود و سپاه هنوز تشکیل 
نشــده بود، افزود: اگر بســیج نبود نمی توانســتیم در برابر تهاجم 
دشــمن ایســتادگی کنیم. عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه 
گفت: در ابتدای جنگ، دشــمن پیروزی هایی به دســت آورد اما 
خودباوری ناشــی از ایمان و اعتقاد امام خمینــی )ره( که در قلوب 
نیروهای مدافع ما رســوخ کرد، پیروزی ملت ایران  را مقابل دشمن 
متجــاوز بعثی رقــم زد. وی بیان کــرد: در دوران دفــاع مقدس، 
جمهوری اســالمی ایران در نبردی که در تاریخ بی ســابقه است با 
تمام ابرقدرت ها مقابله کرد و توانســت به پیروزی برسد و اهمیت و 
نقش بسیج در دوران جنگ مشخص شد.  آیت ا... طباطبایی نژاد بر 
لزوم استمرار حرکت بسیج در حال و آینده تاکید کرد و گفت: باید 

جوانان را در مسیر شهدا و ایثارگران و خدامحوری قرار دهیم. 

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث ساختمان اداری 
شــهرداری منطقه 12 اصفهان در خیابان بهارســتان غربی با مساحت 
4300 متر تکمیل شــد و اکنون تجهیزات داخلی ســاختمان در دست 
اجراست. محمدرضا برکت با اشاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: 
ســاماندهی پیاده رو ســازی های معابر منطقه 12 در دستور کار است.

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه پیاده روسازی خیابان 
بهار حدفاصل خیابان مطهری در دســت اجراست و تا پایان شهریور ماه 
تکمیل می شود، گفت: پیاده روسازی فاز 2 خیابان مطهری نیز با اعتبار 
 4 میلیارد و 500 میلیون ریال تا پایان شهریور ماه تکمیل می شود. وی

 اضافه کــرد: پیاده روســازی ضلع شــرقی رباط ســوم بــا مبلغ یک 
 میلیــارد و 800 میلیــون ریــال تاکنــون 80 درصــد پیشــرفت

 داشته است.

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان، خیابان 7 تیر را یکی از پروژه های 
آزادســازی این منطقه در ســال های 95 و 96 خوانــد و تاکید کرد: 

آزادسازی و احداث خیابان 7 تیر در زمان مقرر عملیاتی می شود.
عبدالرســول امامی اظهــار کرد: بــا توجه بــه احــداث خیابان 7 
تیر، صــدور پروانه ســاختمانی بر اســاس خط بدنه تعریف شــده 
مصوب کمیســیون ماده 5 انجام می شــود.  وی ادامــه داد: بر این 
 اساس انتقال ســند آن دســته از امالکی که بخشــی از آن در طرح 
قرار می گیرد، باید به صورت قطعی انجام شــود تا در آینده با مشکل 
مواجه نشــویم. مدیر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان در ادامه از 
ساماندهی 80 گذر اصلی این منطقه خبر داد و اظهارکرد: ساماندهی 
گذرهای خیابان های تاالر و صباحی در دستور کار شهرداری منطقه 

10 اصفهان قرار گرفته و با تامین اعتبار ، سال آینده انجام می شود.

مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهــان از اجرای طرح ایمن ســازی 
بزرگراه چمران خبر داد.علی اصغر شــاطوری اظهارکرد: در رینگ 
سوم ترافیکی شهر اصفهان، ایمن ســازی حدفاصل میدان الله تا 
پل چمران ، دسترســی خیابان های شــمال و جنوب واقع در این 
بزرگراه و همچنین فعالیت مشــاغل مزاحمی کــه در عبور و مرور 
عابران پیــاده و تردد خودروها اخالل ایجاد مــی کنند، به معاونت 

حمل ونقل و ترافیک ارجاع داده شده است.
وی تصریح کرد: تــردد خودروها در کندروهــای اتوبان چمران به 
دلیل پارک های حاشــیه ای مراجعه کنندگان بــه تعمیرگاه ها و 
نمایشگاه های فروش اتومبیل و مشــاغلی که به مرور زمان در این 

قسمت از بزرگراه شکل گرفته، با مشکالتی مواجه شده است.

امام جمعه اصفهان:

اکنون، مهم ترین رسالت بسیج 
حضور در جبهه جنگ نرم است

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل احداث ساختمان اداری 
شهرداری منطقه 12

مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان خبرداد:

آزادسازی خیابان 7 تیر
در سال جاری

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان:

 طرح ایمن سازی بزرگراه چمران 
در دستور کار است

رییس پلیس فتــای فرماندهي انتظامي اســتان اصفهان 
گفت: ســرقت اطالعات و برداشت از حســاب ها، در صدر 
جرائم ســایبري اســتان  اصفهان قرار دارد و بیشــترین 
انگیــزه مجرمان اینترنتي نیز ســوء اســتفاده هاي مالي 
اســت. ســرهنگ ســید مصطفي مرتضوي افزود: حسن 
اعتماد زیاد کاربران فضاي مجــازي و رعایت نکردن نکات 
امنیتي توسط شــهروندان هنگام اســتفاده از کارت هاي 
بانکــي، اینترنت بانــک، فناوري هاي جدیــد بانکداري و 
تجارت الکترونیک باعث شده برداشــت هاي غیرمجاز به 
علت خطاي انساني و ناآشنایي کاربران به ابزارهاي جدید 
رخ دهد. وی اظهار داشت: در روند جرائم اینترنتي جرائم 
اخالقي نیز یکي دیگر از جرائمي هســتند کــه وقوع آن 
نسبت به گذشته روند صعودي پیدا کرده است و دلیل آن 
را مي توان در به وجود آمدن شــبکه هاي اجتماعي و عدم 
رعایت نکات ایمني الزم در این شبکه ها و اشتراک گذاري 

محتواها دانست.
این مقام انتظامي گفت: آســان بودن ، گســتردگي و در 
دســترس بودن فضاي مجازي از جملــه دالیل موفقیت 
مجرمان در این فضا به شمار مي آید چرا که در حال حاضر 
دیگر نیازي به داشتن دانش فني و تخصص زیادي نیست 
فقط کافي اســت کمي دانش با ابزارهــاي جدید آمیخته 

شود تا یک جرم سایبري رخ  دهد.

سخنگوی شــورای اسالمی شــهر اصفهان اظهارکرد: 
یکی از مطالباتی که همیشــه شــهروندان بخصوص 
معلوالن و جانبازان، سالمندان و کودکان از شهرداری 
انتظار داشــته اند، مناسب ســازی معابر و پارک های 
شــهری همچنین ســاختمان های شــهرداری بوده 
است. ندا واشــیانی پور تصریح کرد: به منظور همسان 
و متناســب ســاختن فضاهــای شــهری در بودجه 
ســال جاری ردیفی به مبلغ 2 میلیارد و 870 میلیون 
 تومان بــرای تســهیل ســازی معابر در نظــر گرفته 
شده است. سخنگوی شورای اســالمی شهر اصفهان 
ادامه داد: 200 ســایت بازی ویژه کودکان نیز در شهر 
اصفهان احداث شــده که ایمنی این ســایت ها تحت 
نظرسازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان تایید شده  است. وی با بیان اینکه برای ارتقای 
مبلمان پارک ها برنامه ریزی هایی در حال انجام است، 
گفت: بــرای احــداث، تجهیز و تعمیر ســرویس های 
بهداشــتی شــهر حــدود 3 میلیــارد تومــان ردیف 
در بودجه 95 دیده شــده که تا پایان ســال جاری در 
خصوص مناسب سازی معابر، ساماندهی سرویس های 
بهداشتی و ســایت های بازی کودکان شاهد تحوالت 
ویژه ای خواهیم بود.واشیانی پور تاکید کرد: فضاسازی 

شهر باید متناسب با نیازهای شهروندان باشد. 

برداشت ازحساب ها،صدرنشین 
جرائم سایبری در اصفهان

فضاسازی شهر باید متناسب با 
نیازهای شهروندان باشد 

خبرشوراناجا

»دیتابیس« مشابه دیگری
 در کشور ندارد

بسته تشویقي ساخت و ساز 
اشتغالزایي مي کند

 مدیر مرکز فنــاوري اطالعات شــهرداري اصفهان 
اظهار کــرد:G.I.S در شــهرداري اصفهان ســابقه 
طوالني دارد اما از زماني که طــرح هاي تفصیلي در 
شهرداري ایجاد شــد صحبت این مسئله هم بیشتر 

به میان آمد.
مهدي شایق  ادامه داد: از زماني که معاونت پژوهش 
و فناوري اطالعات در شــهرداري ایجاد شد، اداره اي 

نیز تحت عنوان G.I.S شهري تشکیل شد.
مدیر مرکز فنــاوري اطالعات شــهرداري اصفهان 
تصریح کرد:  نقشــه راهي براي این مســئله نیز تهیه 
شــد و در همین راســتا  پروژه هاي زیرساختي که 
مربوط به تعیین موقعیت ها و G.I.S اصفهان بودند، 
انجام شــدند. وي افزود: ســامانه G.I.S اصفهان به 
عنوان دومین سامانه کالن شــهرهاي کشور مطرح 
شــده که در کنــار آن مســائل مربوط بــه دیتا نیز 

همزمان با G.I.S دنبال مي شود.
شایق تاکید کرد:  داده های مکاني زیادي در این چند 
سال جمع آوري گردید و در همین راستا یک سامانه 

ژئو »دیتا بیس« در شهرداري اصفهان ایجاد شد.
وي ادامــه داد: در حال حاضــر  180 الیه اطالعاتي 
 در این »دیتا بیس« بارگذاري شــده به طوري که در 

هیچ یک از شهرهاي ایران مشابه آن وجود ندارد.

عضو شوراي اسالمي شــهر اصفهان اظهار کرد: بسته 
تشویقي ساخت و ساز، زمینه تولید اشتغال بیشتر را 
فراهم کرده و مي تواند رکود حاکم بر بازار مسکن را تا 

حد زیادي کاهش دهد.
ابوالفضل قرباني افزود: با توجه به اینکه بســیاري از 
مشاغل با مسئله ساخت و ساز ارتباط مستقیم دارند 
این امیدواري وجود دارد که با رونق آن در سطح شهر 
از میزان بیکاري کاسته شده و مجموعه هایي نیز که 
حجم کار آنها کم شده، بتوانند شرایط کاري بهتري 

را به دست بیاورند.
عضو شوراي اســالمي شــهر اصفهان تصریح کرد: 
این بســته تنها به این دیدگاه ایجاد نشده که درآمد 
شــهرداري افزایش یابــد بلکه مي تواند بــه پویایي 
اقتصاد شهر و شــهروندان کمک شــایاني کند. وي 
رکود را موضوعي ملي دانســت و ادامه داد: اقدامات 
اساســي باید به صــورت کالن و از جانــب مرکزیت 
انجام بگیــرد. قرباني تاکید کــرد: بهترین راهکار در 
این شرایط باورداشــتن توانمندي هاي بومي و ملي 

و استفاده از منابع داخلي است.
وي افزود: در همین راســتا کیفیت کارهــا نیز باید 
افزایش یافتــه و انتظار یــک بازدهــي عادالنه را از 

خروجي امور داشته باشیم.

فاوا

بسته نرم افزاری معرفت حســینی به همت مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه 
علمیه اصفهان طراحی و تولید شد.

 مدیرعامل مرکز تحقیقات رایانــه ای حوزه علمیه اصفهــان ضمن اعالم 
این خبر اشــاره کرد: این بســته نرم افزاری مرتبط با فرهنگ عاشوراست 
 که به مناســبت مــاه محــرم و ایام عزاداری ســید و ســاالر شــهیدان 

حضرت ابا عبدا... الحسین )ع( در این مرکز طراحی و تولید شده است.
وی افزود: این بســته نرم افزاری با ســرفصل های ســفینه  النجات شامل 
کتابخانه امام حســین )ع(، ســتارگان بقیع شــامل کتابخانه امام حسن، 
 امام ســجاد، امام باقر و امام صادق) ع( ،ســقای معرفت مجموعه دانشنامه 
حضرت عباس )ع(، فرزانه شامل دانشنامه حضرت زینب )س(،عاشورا معلم 

اخالق ودانشنامه جامع صحیفه سجادیه است.

به مناسبت 24 آبان، سالروز درگذشت استاد عالمه طباطبایی، فیلسوف، مفسر 
و عارف معاصر جهان اسالم، میزگرد تحلیلی »میراث فکری عالمه طباطبایی « 
به همت خبرگزاری بین المللی قرآن)ایکنا( شعبه اصفهان برگزار می شود.در این 
میزگرد مهدی دهباشی، استاد برجسته فلسفه و حجت االسالم جعفر شاه نظری، 
استاد فلسفه و کالم دانشگاه اصفهان و معاون فرهنگی اجتماعی این دانشگاه به 
بیان اندیشه های فکری و فلسفی عالمه طباطبایی در زمینه فلسفه، کالم،عرفان 
و تفســیر قرآن خواهند پرداخت. این خبرگزاری بــه زودی میزگرد تخصصی را 
نیز به منظور بررسی تفســیر المیزان مرحوم عالمه طباطبایی با حضور اساتید 
برجسته حوزه  و دانشــگاه برگزار خواهد کرد.براساس این گزارش، این میزگرد، 
امروزدر محل خبرگزاری ایکنا واقع در ســالن اجتماعات شهید کیانیان معاونت 

فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

میزگرد تحلیلی »میراث فکری عالمه طباطبایی« برگزار می شودطراحی و تولید بسته نرم افزاری معرفت حسینی در اصفهان
شهرداری

برنامه ریزی های الزم برای دیدار مردم شهید پرور استان 
اصفهان با رهبر معظم انقالب تا 26 آبان ماه جاری انجام 

شده است.
به گــزارش ایمنا، بر اســاس گفتــه های اخیر ســردار 
»مجتبی فدا« جانشین فرماندهی ســپاه صاحب الزمان 
)عج( در یک نشست خبری ، برنامه ریزی های الزم برای 
دیدار  مردم شهید پرور و والیتمدار استان اصفهان با رهبر 
معظم انقالب انجام شده است و به احتمال قوی این دیدار 
تا پایان  آبان مــاه جاری انجام خواهد شــد. پیش از این 
قرار بود  دیدار بــا رهبر معظم انقالب بــه عنوان یکی از 
مهم تریــن برنامه های جانبی کنگره ســرداران و 2300 
شهید خمینی شهر که در حســینیه ثارا... خمینی شهر 
برگزار شــد، انجام شــود اما این امر میســر نشــد و به 
همین دلیل این دیدار به روزهای آینده موکول شــده و 
 بخشــی از اعزامی ها برای این دیدار از مردم شهید پرور

خمینی شــهر خواهند بود. مردم  استان اصفهان همواره 
در والیت پذیــری و حمایــت از انقــالب در بزنگاه های 
حساس پیشتاز بوده و اشــتیاق فراوانی برای بهره مندی 
 از رهنمودهای رهبــری و تجدید میثاق بــا مقام والیت 
داشته اند با این وجود برنامه ریزی این دیدار در آبان ماه 
در واقع با توجه به سبقه تاریخی و انقالبی مردم اصفهان 
صورت گرفته است.  25 آبان ســال 1361 یادآور اتفاق 
عظیمی است که در آن مردم استان اصفهان حماسه ای 
ملی و مذهبی خلــق نمودند.  در آن روز  بــه یاد ماندنی، 
مردم اصفهان همزمان با تشییع پیکر370 شهید، هزاران 
نفر دیگر از جوانان رشــید خود را راهی جبهه ها کردند 
و ثابت نمودند که تا چــه حد و مرزی حاضــر به دفاع از 
 کیان و موجودیت کشور و انقالب هســتند. خلق چنین 
حماســه ای، تمجید رهبر راحل انقــالب و مقام معظم 
 رهبــری را بر انگیخــت و 25 آبــان در اصفهــان به نام 
»روز حماسه و ایثار« نامگذاری شد. به این دلیل دومین 
ماه پاییز برای اصفهانی ها زنده کننده فداکاری هایی است 
که برای حفظ انقــالب صورت گرفته اســت و برگزاری 
دیدار با مقام معظم رهبری  در این ماه نیز در ادامه همین 
روحیه انقالبی گــری و والیت پذیری اصفهانی هاســت.  
آخرین بــار در ســال  1389  بود که جمــع عظیمی از 
مردم اصفهان در معیت  آیــت ا... طباطبایی نژاد، نماینده 
ولی فقیه در استان اصفهان، به دیدار رهبر معظم انقالب 
 شتافتند و حال پس از شش سال، بار دیگر این دیدار تازه 

خواهد شد.

لحظه موعود نزدیک است؛

اصفهانی ها 26 آبان
 میهمان رهبری می شوند

ویژه

از این رو باید، هم خود به سوی پنجره اتصال به حق بشتابیم و 
هم زمینه ساز ورود افراد به این معبر نیز باشیم.

احداث موزه دفاع مقدس نیز از آن دســت کارهایی است که ما 
را با ارزش های دفاع مقدس و فــداکاری و منش های پهلوانی 

شهدا آشنا می کند.
 امــا لــزوم و توجه به ســاخت چنیــن مکانــی بــا توجه به 
قرار گیری در زمانی که پر از تهدیدات دشمن است الزامی است 
و از طرفی این موزه مــی تواند جایگزین تفریحاتی شــود که 

جوانان در خأل وجود چنین مکان هایی به آنها رو می آورند.
حفظ آثار دفاع مقدس ضروری است

ابوالفضل قربانی عضو شــورای شــهر اصفهــان در این رابطه 
می گوید : حفظ و نگهداري از آثار دفاع مقدس در ابعاد و اشکال 
مختلف الزم و ضروري اســت و از فعالیت هایــي که مي تواند 
به راحتي این مسئله را پوشــش دهد ایجاد موزه دفاع مقدس 
است. وی با اشــاره به لزوم ارتباط نســل جدید با مفاهیم دفاع 
مقدس ادامه می دهد: بسیاري از جوانان با شنیدن رشادت ها و 
دالورمردي هاي رزمندگان در دوران دفاع مقدس، این مسائل 
را شبیه خواب و رویا مي پندارند اما وقتي از نزدیک مستندات 

آن دوران مانند باقــي مانده لباس هاي آنــان، وصیت نامه ها، 
ابزارآالت و تجهیزات را مشاهده کنند براي نسل جوان ملموس 

تر و باورپذیرتر خواهد شد.
قرباني اذعان مــی کند: اصفهان در جنگ 8 ســاله، 10 درصد 
شــهداي کل کشــور را به خود اختصــاص داد و باالترین آمار 
مربوط به جانبازان را داشته است از این رو بهره برداري سریع تر 
از این موزه امری ضروری اســت همچنین در قیاس موزه هاي 
مشــابهي که در کشــور در این زمینه موجود است، استفاده از 
امکانات دیجیتال در موزه دفاع مقدس اصفهان با قوت و قدرت 

بیشتري مشاهده مي شود.
عضو شوراي اسالمي شــهر اصفهان تاکید می کند:  همجواري 
با باغ غدیر و دسترســي هاي آسان در شــهر به خاطر نزدیکي 
با بزرگراه شهید صیاد شــیرازي از مزایای دیگر این موزه است؛ 
البته ممکن است مکان فعلي، وسعت الزم را نسبت به جاهاي 
دیگر نداشته باشد اما با توجه به همسایگي این مجموعه با باغ 

غدیر بخش کمبود فضا مي تواند برطرف شود.
 چرا احداث این مجموعه به درازا کشید؟

احداث موزه های دفاع مقدس به جریانی بدل شــده که در کل 

کشور ســرایت کرده و اکثر کالن شــهر ها درحال ساخت این 
موزه ها با ویژگی های خاص خــود و بهره گیری از فناوری های 

روز هستند. 
اما در اصفهان این موزه از حدود 10 ســال پیش در زمینی بایر 
که همجوار با باغ غدیر اســت کلنگ خورد و طبق بر آوردهای 
سازمان حفظ و نشــر ارزش های دفاع مقدس اعتباری نزدیک 
به 2 میلیــارد تومان برای آن پیش بینی شــد در حالی که این 

هزینه بسیار اندک بود و پاسخگوی ساخت این موزه نبود.
از طرفی کمبود بودجه و عدم ارائه تسهیالت از سوی دولت قبل 
و از طرفی نیز تعویض های مدیریتی اســتانی، شهری و درون 
سازمانی سازمان ذی ربط باعث شد تالش مسئوالن شهری در 
راســتای تحقق بودجه مورد نظر بی ثمر باشــد و کم کم موزه 

دفاع مقدس در صندوقچه یادها به یادگار بماند.
اما مدیریت شهری اصفهان نسبت به این امر بی تفاوت نبوده و 
در حد بضاعت خود برای کمک به ایــن پروژه اهتمام ورزیده تا 
جایی که رضا امینی مدعی است شــورای شهر اصفهان از سال 
83 تا 91 ســاالنه 100 میلیون تومان برای احــداث این موزه 
اختصاص داده اســت و پــس از آن نیز در ســال 92 این مبلغ 

دوبرابر شد.
رییس شــوراي اســالمي شــهر اصفهان می گوید: در ســال 
 93 مبلغ یــک میلیــارد و 500 میلیون تومان، در ســال 94

  3 میلیارد و امســال نیز یک میلیارد و 500 میلیون تومان به 
این پروژه اختصاص داده شده اســت. امیني، با ابراز گله مندي 
از همکاري سایر دســتگاه ها در احداث این پروژه، می افزاید: 
متاســفانه ســایر نهادها در این رابطه همکاري مناســبي را 
از خود نشــان ندادند، اما نمایندگان مردم در شــوراي شــهر، 
 با توجــه به اهمیــت موضــوع آن را دنبال مي کننــد. امیني

 بیان می کند: از ســرداران نیروهاي مسلح درخواست دارم که 
به طور جدی در زمینه تکمیل موزه دفاع مقدس وارد شــوند تا 
به یاري خدا این پروژه هر چه زودتر تکمیل شــود. وي با اشاره 
به اینکه برآورد هزینه اي این پروژه در ابتدا یک میلیارد و 500 
میلیون تومان بود، ادامه می دهد: در ادامه این پروژه گزارشاتي 
مبني بر برآورد هزینه هاي بیشتر ارائه شد که این مسئله باعث 
بي اعتمادي مردم و مسئوالن به چنین پروژه هایي خواهد بود، 
پس باید تعیین هزینه هاي هر پروژه اي به صورت دقیق اعالم 

شود.
امیني تصریح می کند: تنها فاز اول این مجموعه که یک ســوم 

پروژه است، 20 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.
رییس شوراي اسالمي شــهر اصفهان، می گوید: براي تکمیل 
این پروژه هــا تنها باید دولــت هزینه هاي مناســبي را مانند 
 ســایر شــهرها پرداخت کند در غیر این صورت این پروژه به 

بهره برداري نخواهد رسید.

اصفهان در جنگ 
8 ساله، 10 درصد 

شهداي کل کشور را 
به خود اختصاص داد 

و باالترین آمار مربوط 
 به جانبازان را 

 داشته است
  از این رو 

بهره برداري سریع تر 
از این موزه، امری 

ضروری است

پاسداری از یاد و خاطره شهدای 8 ســال دفاع مقدس که جلوه گر اتصال به حق و دوری از دنیای پر تالطم 
امروزند امری است که همگان به آن اذعان دارند و شهدا می توانند ما را از طریق مسیرهای میان بربه سوی 

آن پنجره  هدایت کنند.

پروژه ای که نباید به سرنوشت مصلی و نقش جهان دچار شود؛

نگاه معصوم موزه دفاع مقدس به همیاری سازمان های مسئول
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:  
۲ قاشــق چای خوری، کره  روغن زیتون 
۱ قاشــق چای خوری، دانه گشنیز نصف 
قاشق چای خوری، دانه رازیانه نصف قاشق 
چای خوری، دانه زیره یک چهارم قاشــق 
چای خوری،پیاز خرد شــده ۱ عدد،کاهو 
برگ خرد شــده ۴ تــا ۵ فنجــان، نمک 
 نصــف قاشــق چای خوری،گوجه فرنگی 
پوســت کنده ۴۲۰ گرم،عصــاره مرغ ۴ 

فنجان، فلفل سیاه تازه به  مقدار الزم
طرز تهیه :

- ادویه )دانه گشنیز، رازیانه و زیره( را داخل یک هاون ریخته و بکوبید.
- یک قابلمه برداشته روی حرارت متوســط قرار بدهید و روغن زیتون و کره را داخل آن 

گرم کنید. پیاز خرد شده را اضافه کرده و برای ۵ دقیقه تفت بدهید تا نرم شوند.
- کاهو برگ خرد شــده را داخل قابلمه ریخته و با پیاز خوب مخلوط کنید. حاال گوجه را 

هم اضافه کرده و هم بزنید.
 -  عصاره مرغ را داخل قابلمه ریخته و بگذارید جوش بیایــد. در همین حین نمک آن را 
تست کرده و اگر الزم اســت کمی نمک به آن بزنید. بعد از اینکه جوش آمد حرارت را کم 

کرده و درب قابلمه را بگذارید. ۲۰ تا ۲۵ دقیقه صبر کنید تا کاهو به خوبی بپزد.  
- در آخر فلفل سیاه را روی سوپ بپاشید و سرو کنید.

کتاب »دعوت توحیدی« پیرامون نامــه تاریخی امام خمینی)ره( به 
میخائیل گورباچف به قلم علی ا... ســلیمی منتشــر و روانه بازار نشر 

شد.
در معرفی این کتاب می خوانیم:

در زمستان ســال۱367 و پس ازخاتمه  جنگ تحمیلی و در دورانی 
که اتحاد جماهیر شــوروی، که یکی ازمهم ترین همسایگان ایران به 
شمارمی رفت، با عواقب ناشی ازمقایســه  سوسیالیسم و امپریالیسم 
دست به گریبان بود، حضرت امام خمینی)ره( طی نامه ای تاریخی و 
با ژرف نگری منبعث از روح الهی خود، گورباچف رهبر اتحاد جماهیر 
شوروی را برای برون رفت ازمشکالت کمونیسم و جلوگیری ازسقوط 
به دامن تهی امپریالیســم به اســالم دعوت کرد و از خطر فروپاشی 
انذار داد. دراین کتاب با روایت این حادثه  بســیار مهم، که جنبه ای 

اساسی از صدور انقالب اســالمی به دنیا بوده،از لســان نمایندگان 
حضرت امام یعنی آیت ا... جوادی آملی، دکتر محمدجواد الریجانی 
و خانم مرضیه حدیده چی)دباغ( سعی شــده خواننده با وضعیت آن 
روزشــوروی و ابعاد مهم نامه  امام خمینی)ره( وپاسخ گورباچف آشنا 
شده وتاثیر آن اتفاق را بر جهان مورد بررسی قرار دهد. زوایای مهمی 
از این رویداد تاریخی در این کتاب بیان شده که به خوبی وضعیت آن 
روز را برای خوانندگان به تصویر کشیده است. امید می رود با مطالعه  
این کتــاب اثر عمیق این نامــه برای مخاطب آن روشــن و ضرورت 

صدور انقالب اسالمی مبرهن شود.
این کتاب به قلم علی ا... سلیمی توســط مرکز اسناد انقالب اسالمی 
در آستانه تسخیر النه جاسوســی در ۱۱6 صفحه و شمارگان ۲۵۰۰ 

نسخه روانه بازار نشر شده است.

ندا شاه نوری میتی کمون : بنا به تعریــف دوره کمون یا 
نهفتگی در یک بیمــاری، به دوره و مدت زمان 
ورود عامل بیماری زا بــه بدن تا ظهور نشــانه  و عالئم بیماری گفته 
می شود. حاال این چه ربطی به کارتون میتی کمون دارد؟ خوب شما 
اگر یک قسمت از این کارتون را هم دیده باشید حتما یادتان هست 
که آقای میتی پیرمرد عصا به دستی بود که در بیشتر مدت ماجرا در 
حالت کمــون و نهفتگی به ســر مــی برد یــا ُخفیه بود و کســی 
نمی دانست که این همان نماینده حاکم بزرگ است و وضع زمانی بر 
همه معلوم می شد که تسوکه از زیر بغلش یک نشان چوبی منگوله 
دار الجرم آغشــته به عرق در می آورد و دیالوگش را می گفت. آنجا 
بود که داداش کایکو دســتمال قدرتش را می بست و وای به روزگار 
اختالس کنندگان، دزدان و دروغگویان می شــد. البته این سه نفر 
واقعا در تاریخ ژاپن وجود داشته اند اما در نسخ خطی موجود ذکری 
از زمبه و ِســگارو به میان نیامده و این دو احتماال برای ارتباط برقرار 
کردن با مخاطب گروه الف ساخته شــدند. ِسگارو به لهجه اصفهانی 
یعنی اون ســگ ها رو نگاه! و این بچه هم البته در تمام مدت ماجرا 
دنبال سگی به اســم زمبه می دوید. اما گل سرسبد کارتون داداش 
 تســوکه بود که وقتــی عینهو فیلم »کیــل بیل«  شمشــیر از نیام 
بر می کشید و طرف را به طرز مساوی دو شقه می کرد، چشم خیلی 
از دختربچه های آن موقع برق می زد و دلشان می تپید. میتی کمون 
را ســاخته بودند تا به ما یاد بدهند آدم بدها هر چقدر هم گنده و با 
نفوذ باشند باز رسوا می شــوند اما آن موقع ما بچه بودیم و چیزی که 
از آن کارتون یاد گرفتیم این بود که ژاپنی ها ملتی هستند که جاذبه 
رویشان اثری ندارد و می توانند دو ســه متر روی هوا بپرند و بعدها 

فهمیدیم به همین خاطر بوده که فوتبالشان خوب شده است!

رژیم غذایی مناسب برای مادران شیرده)2(طرز تهیه سوپ کاهو

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.
 آهسته و پیوسته وزن کم کردن

برخی از خانم ها پس از زایمــان به تدریج وزن کم می کنند امــا برخی دیگر این گونه 
نیستند. این مسئله کامال به بدن و فیزیک، نوع تغذیه، تحرک و متابولیسم بدن هر فرد 

بستگی دارد.
 بهترین روش، کاهش وزن تدریجی اســت. طوری برنامه ریزی کنید که در طول یک 
سال به وزن پیش از زایمان خود برگردید.  در سه ماه نخست پس از زایمان به فکر رژیم 

نباشید زیرا کاهش کالری های غذا باعث کاهش شیر و نیروی جسمی شما می شود. 
اگر وزن شــما بیش از حد زیاد شده اســت و دچار چاقی مفرط هستید حتما با پزشک 
مشــورت کنید و در صورت لزوم رژیم بگیرید. اما حتما حواســتان به آب بدنتان باشد. 

باید در طول رژیم خود آب زیادی بنوشید. 
پس از چند ماه می توانید همگام با ورزش، رژیم سبکی نیز بگیرید و وزن خود را پایین 

بیاورید. رژیم های سخت به طور مستقیم روی شیر مادر تاثیر می گذارند.
مصرف انواع غذاهای سالم

تنوع و تعــادل، کلید رژیم غذایی ســالم هســتند. بایــد در تغذیه خــود ترکیبی از 
پروتئین های کربوهیدرات را لحاظ کنید و توجه داشــته باشــید چربــی غذاها، مواد 
 مغذی بدن را تامین می کنند و موجب می شــوند مدت زمان بیشتری احساس سیری 

داشته باشید.

دعوت توحیدی

جدول 1995

روبات انسان نمای چینی 
با نام »جیا جیا«

چینی ها به تازگــی روباتی را طراحی کرده اند کــه کامال در قد و قواره 
و... شبیه به انسان است و به راحتی با انسان ها ارتباط برقرار می کند و 

حاالت چهره آنها را درک می کند.
»جیا جیا« نام این روبات اســت که قابلیت یادگیــری دارد. جیا جیا 
کال برای تشخیص تعامل انسان و ماشــین برنامه ریزی شده است و به 
صورت خودمختار موقعیتش را شناســایی و با سیستم ناوبری که دارد 
حرکت می کند و با کمک فناوری ابری، به اطالعات عظیمی دسترسی 
پیدا می کند و آنها را پردازش و براساس آنها رفتار می کند. جیا جیا در 
واقع مغز کوچکی است که محققان دانشــگاه علوم و فناوری چین آن 

را توسعه داده اند.
 جیا جیا به تازگی در »کنفرانس جهانی روبات«، توانایی اش را در نحوه 
ارتباطش با انسان ها و پاسخ به ســواالت آنها به نمایش گذاشت. یکی 
از حضار در این کنفرانس ازاین روبات پرســید کــه »چه مهارت هایی 
بلدی؟« و جیا جیا در پاسخ گفت: »من می توانم صحبت کنم. چهره ها 
را تشــخیص دهم. جنســیت آدم هایی را که روبه رویم قرار می گیرند، 

تشخیص داده و حتی حاالت چهره آنها را درک کنم.«

تصاویر روز

خانه ای پوشیده شده از ماهی تابه و قابلمه کهنه در  لیتوانی مراسم گروهی ازدواج به سبک سنتی در چین

کشکول

استفاده از خاکستر اجساد 
در ظروف آشپزخانه

 یک شرکت دست به تولید ظروف آشپزخانه از خاکستر مردگان زده و 
با این کار توانسته بازار کار تازه ای را در مکزیک راه بیندازد!

برخی از کشــورها قبرســتان ندارند و جسد کســانی  را که می میرند 
می ســوزانند و ســپس خاکســتر آنها را در ظرفی می ریزند و در خانه 
نگه می دارند. حاال یک شــرکت تولید ظروف آشپزخانه دست به ابتکار 
تازه ای زده اســت، آنها از این خاکســتر در تولید ظرف های مشخصی 
اســتفاده می کنند و با این شــعار که حــاال عزیزانتان را همیشــه در 
کنارتان دارید در بازار می فروشــند. ایده این کار از »جاســتین کرو« 
است، او ســال گذشته با اســتفاده از خاکستر انســان برای تولید ابزار 
مختلف نمایشــگاهی را راه اندازی کرده بود. در آن زمان همه چیز برای 
او یک هنر بود، تا اینکه اطرافیان و دوســتانش از او دربــاره این کار و 
نحوه انجامش پرسیدند، کســانی که عزیزی را از دســت داده بودند و 
می خواستند خاکستر او را در فنجانی که هر روز با آن قهوه می خورند، 
داشته باشند. این پرس و جوها جاســتین را به فکر انداخت که دست 
به تولید ظروف تازه  بزند، ظروفی که از خاکســتر عزیزان کســانی که 

عالقه مند به انجام این کار بودند، ساخته شده باشد.

این دختر می خواهد سریع ترین
 زن جهان لقب بگیرد

»کاســی دپیکول«، زن ۲6 ساله اهل واشــینگتن آمریکا قصد 
دارد با ســفر به ۱96 کشــور جهان در کوتاه ترین زمان ممکن 

نامش را به عنوان سریع ترین زن جهان ثبت کند.
 وی که اکنون در آخرین مراحل سفر خود بسر می برد تاکنون 
از ۱8۰ کشــور جهــان از جملــه ایران،عراق،تایوان،کوزوو و 

فلسطین بازدید کرده است. 
»کاسی«  که ســفر خود را در جوالی ۲۰۱۵)مرداد ۱39۴( و 
دقیقا در روز ۲۵ سالگی تولدش آغاز کرده، تاکنون حدود ۲۵۴ 
پرواز هوایی انجام داده اســت و البته ۲6 پرواز هوایی دیگر نیز 

باید انجام دهد. 
 وی تاکنــون برای ســفر خود حــدود ۱98 هــزار دالر هزینه 
کرده است و برای سفر به ۱6 مقصد باقیمانده نیز ۴۵ روز زمان 
 نیاز دارد. کاســی در خصوص این ماجراجویــی اش می گوید: 
» از دوران مدرسه ام آرزو داشتم به تمام کشورهای جهان سفر 

کنم تا در مورد فرهنگ، آیین ها و دین آنها بیاموزم.« 

افقی
۱- اتمسفر- نفت سیاه- استان مقدس و پربرکت 

ایران
۲- سریال سیروس مقدم- پایتخت عربستان- سند 

ملک
3-  آدمی که اگر دنیا را  آب ببرد او را خواب می برد- 

کاشف میکروب حصبه- موزه معروف فرانسه
۴- اسلحه ای گرم اختراع گولد  از فرانسه- اکنون 

میانمار می نامند- تازه
۵- پودر شست وشوی وطنی- فلز- شکلک

6- پیمانه- حافظ گوید پاره مکن- سرخ رنگ
7- طایفه- وسیله عکسبرداری- بازیکن برزیلی رئال 

مادرید
8- زعفران- شب پیش- پول ژاپن- تسخیر شده

9- پاسخگو- پایتخت زامبیا- درنوردیدن
 ۱۰- از گل ها- خورشتی خوشمزه با گوشت و

 سیب زمینی و لپه- نیمه راضی
۱۱- گله- آدم آهنی- دوباره

۱۲- یازده- فصل گل و بلبل- سلوک و 
مماشات

۱3- پنهان- دینداری- ظلمت شکن
۱۴- کشور فالسفه و علم- راهنما- هدیه 

کردن
۱۵- حمل و نقل- تیم فوتبال بندر انزلی- 

گالبی
عمودی

۱-  جانی و رمان آنتوان چخوف- سنگ خارا
۲- مهار شتر- استانی در ایران- دستگاهی در 

موسیقی اصیل ایرانی
3- میمون آدم نما- رودی در عراق- از مارها
۴- بن بست- عروس هزار داماد- شهر ایرانی

۵- دانه خوشبو- درخت انگور- کیسه زر- ماده نیست
6- بر سر فوالد نهی، نرم شود- کتاب فاکنر و فیلم 

مارسل لربیه- گیاه
7- هوس زن حامله- آبروی لب مردان- نوعی حلوا
8- تحمل آوردن- ناسیونال- می گویند طالست- 

اسب قاصد
9- فیلم ساموئل خاچیکیان- خوبی- کاشف قانون 

وراثت
۱۰- مهتابی- مرد نیست- شمای خارجی

۱۱- برده- پادشاهان- نصف کاسه- مخفف اگر
۱۲- کتاب داستا یووسکی و فیلم آکی را کوروساوا- 

 خدای هندو- خلیفه ای که با امام سجاد )ع( 
هم عصر بود

۱3- مالیات- اشعه مجهول- جوجه تیغی
۱۴- کارگردان فیلم یک بار برای همیشه- رمان 

یوجین اونیل یا اولتیماتوم- پشیمانی
۱۵- جنگی در صدر اسالم- پسر بچه رشتی- شاهانه 

و سلطنتی
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در ســریال طنز باغچــه مینو 
جناب خــان داداش)فتحعلی زاینده رود

اویســی( هر وقت می خواست 
زینال ) جواد رضویان( را تنبیه کند می گفت تو یه 
ذره بچه بــودی من تو رو از تــوی جوب آب داخل 

سطل پیدا کردم. 
زینال هم می گفت خان داداش بازم این پیشــینه 

تاریخی ما رو تو سرمون زدی!
حکایت هرروز جامعه اســت: منت گذاشتن  برای 

لطفی در حق بنده خدایی! 
گاهی این اخالق ناپسند آن قدر تکرار می شود که 
طرف مقابل آرزو می کند کاش فالنی چنین لطفی 

در حقم نکرده بود. اصال نخواستم.
 مورد داشــتیم طرف، بنــده خدایــی را به عنوان 
مســئول پارکینگ معرفــی کرده بعــد خودش 
هزینــه پارکینگ را نمــی پرداختــه و زبانش هم 
 دراز است که همینکه واســت کار پیدا کردم باید 

ممنون باشی!
باز هم مورد داشــتیم طرف یک بــار هزینه کتاب 
و دفتر یک دانش آموز را تقبل کــرده اما تا  وقتی 
آن دانش آموز مدرک PHD گرفته، همه جا گفته 

خرج تحصیل فالنی را من دادم!
گاهی اوضاع وخیم تر هم می شود مثال طرف برای 

کار نکرده سر مردم منت می گذارد. 
موردی هم داشتیم که طرف به علت بدرفتاری به 
حراست اداره احضار شده و تذکراتی دریافت کرده، 
بعد رفته به همکار ســاده دل بی خبــر از همه جا 
گفته امروز رفتم حراســت کارت رو درست کردم، 

نمی دونی چه پرونده ای برات ردیف شده بود!
خداوند در قرآن می فرماید: صدقات خود را با منت 

و آزار باطل نکنید.

بیست هزار فرسنگ
 زیر منت!
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امام علی )علیه السالم(: 
خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، 

آزمايش نكرده است.
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