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معاون اول رییس جمهور، بــرای بهره برداری از چند 
طــرح عمرانی و صنعتــی از جمله افتتاح ورزشــگاه 
نقش جهان، امــروز به اصفهان ســفر می کند. پس از 
تعویق چند باره سفر اســحاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور به اصفهان، سرانجام اصفهانی ها امروز 

و فردا قرار اســت میزبان نماینده دولت باشند تا چند 
طرح عمرانی و صنعتی به بهره برداری برســد. افتتاح 
ورزشگاه نقش جهان از مهم ترین پروژه هایی است که 
بعد از دو دهه انتظار مردم اصفهان، ســرانجام افتتاح 

می شود. پیش از این، تاریخ های بسیاری برای ...

استاندار اسبق، دوباره به نصف جهان برگشت؛ 

»اسحاق« در »اصفهان«

3

برسد به دست وزیر نیرو؛

تا ۱۰۰ روز دیگر »آب خوردن« هم نداریم
3

امروز وزیر نیرو به اصفهان می آید. آقای چیت چیان! باور کنید انگ »برخوردار بودن اصفهان« ما را نابود کرده است. 
صدای اصفهان را بشنوید. این استان، مشکل آب دارد. لطفا »زاینده رود« را هم مثل »دریاچه ارومیه« دوست داشته باشید و 

برای نجات آن کاری کنید. لطفا ...
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پیشنهاد سردبیر:
 انتخاب میشل عون؛ پیروزی محور مقاومت

عکس روزيادداشت

بین الملل

دولت پاکســتان پس از آنکه یکی از دیپلمات های این 
کشــور به نام »محمود اختر« توسط دولت هند اخراج 
شــد، تصمیم دارد چهار نفر از دیپلمــات های خود را 
که در کمیسیون عالی این کشــور در دهلی نو مشغول 
فعالیت هســتند را فرا بخواند. محمود اختر، دیپلمات 
اخراج شده پاکســتانی اعالم کرده اســت که ماموران 
پلیس هند هنگام بازجویی، لیســتی به وی دادند و از 
او خواســتند اعالم کند که چهار نفر از دیپلمات های 
پاکستانی که در کمیســیون عالی این کشور در دهلی 
نو مشغول به کار هستند وابســته به نهادهای امنیتی 
پاکستان می باشــند.دولت هند اظهارات محمود اختر 
را در رســانه ها منتشر کرده و دولت اســالم آباد از بیم 
اینکه جان دیپلمات های پاکســتانی در معرض خطر 
است تصمیم گرفته آنها را به کشــور بازگرداند.الزم به 
ذکر است پس از اخراج دیپلمات پاکستانی از دهلی نو، 
وزارت خارجه پاکستان نیز در اقدامی معاون کمیسیر 
عالی هند در اسالم آباد را فردی نامطلوب تشخیص داده 
و وی را از کشور اخراج کرد.تنش ها بین هند و پاکستان 
 پس از شــروع درگیری هــا در منطقه کشــمیر باال 

گرفته است.

 احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب روز دوشنبه بر 
ضرورت مقابله با »رســانه های افراطی« و تحریک به 
تنفر مذهبی تاکید کرد؛ چرا که تنفر مذهبی منجر به 
آغاز جنگ های داخلی در برخی کشورهای عربی شده 

است. 
وی که این اظهارات را در نشســتی رسانه ای بیان می 
کرد، بدون اشــاره به نام رســانه ای خــاص، به انتقاد 
از رســانه های عربی پرداخت و گفت آنها عامل به راه 
افتــادن درگیری های قومــی و منطقه ای هســتند. 
دبیرکل اتحادیه عرب افزود :»من شاهدم که رسانه های 
عربی بیش از حد به اختالف هــای مذهبی و اقدامات 
تحریک آمیــز توجه دارنــد و این در حالی اســت که 
گزارش هایی که منتشر می کنند فاقد اطالعات دقیق 
و فاقد بی طرفی است.« ابوالغیط تصریح کرد: ضروری 
است با رسانه های افراطی و اقدامات در جهت تحریک 
به تنفر مذهبی مقابله شــود؛ چرا که اینگونه اقدامات 
باعث آغاز جنگ های داخلی در برخی کشورهای عربی 

شده است.

پاکستان ديپلمات های خود 
را از دهلی نو فرا می خواند

 تاکید دبیرکل اتحاديه عرب 
بر مقابله با رسانه های عربی

ساعت ۸:۲۰ دقیقه بود که حســن روحانی با همراهی مطهری، 
تابش، نعمتی و حســین فریدون وارد مجلس شــد. محمدرضا 
عارف هم که به دلیل سرماخوردگی دستمال سفیدی با خود به 
همراه داشت به اســتقبال آنها رفت و البته از روبوسی با روحانی 
خودداری کرد. روحانی توســط نماینده ها احاطه شــد و حلقه 
انســانی او تا چند متر گســترش پیدا کرد. همین امر باعث شد 
تا جایگاه ردیف اول شــلوغ شــود و درنهایت علــی الریجانی از 

نمایندگان خواست تا روی صندلی های خود بنشینند. 
پس از آن حســن روحانی نخســتین نطق خود در مجلس دهم 
را آغاز کرد. او بــرای تالش پنج ماهه نمایندگان به آنها خســته 
نباشــید گفت و به تورم ۴۰ درصدی و رشــد منفی در آغاز کار 
دولت اشــاره کرد. او معضالت کشــور در آن برهه را شبه بحران 
خواند و به برجام هم گریزی زد و آن را گزینه ملت برای انتخابات 
آزاد دانســت. روحانی درباره تغییر کابینه هم گفت: اساس کار 
دولت بر ترمیم مداوم کابینه شــکل نگرفته بلکه تثبیت کابینه 
و مدیریت قاعده دولت است؛ اما اگر الزم ببینیم که ترمیم باعث 
افزایش سرعت و نه تغییر جهت می شــود آن را انجام می دهیم.

رییس جمهــور در بخش دیگــری از صحبت های خــود تاکید 

کرد که دولت از فشــار، تخریب و نقد غیرمنصفانه هراس ندارد 
و اینکه برخی از اقتدار ملی خوشــحال نمی شــوند باید در ذهن 
خود جست وجو کنند و علت آن را بیابند. او از مواضع رسانه ها در 
قبال اختالس صندوق ذخیره فرهنگیــان نیز انتقاد کرد و گفت: 
برخی رسانه ها خوششان می آید بدهی معوق را اختالس بگویند 

و بعضی ها دارند فساد را در جامعه عادی سازی می کنند.
ســخنرانی یک ســاعته رییس جمهور پس از دفــاع مختصری 
از وزیران و اشــاره به اهمیت ســه وزارتخانه پایان یافت. در این 
حین رفتار نعمت زاده وزیر صنعت که در هنگام ســخنان رییس 
جمهور روی صندلی خود به خواب رفته بود مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفت. جالب اینکه آقای وزیر بــرای لحظاتی روی صندلی 
خود جابه جا هم شــد. وزیری که پیش از این کهولت ســن وی 
باعث انتقادات بســیاری به رییس جمهور شــده بود. پس از آن 
نوبت به موافقان و مخالفان رســید. حشــمت ا... فالحت پیشه ، 
نماینده کرمانشاه و نقوی حســینی نماینده ورامین در مخالفت 
با دانش آشــتیانی صحبت کردنــد. اسدا...عباســی وزیر کابینه 
احمدی نــژاد هم از رییــس جمهــور انتقاد کرد کــه چرا همه 
مشــکالت کشــور را به گردن دولت قبل می اندازد . ســخنان 

 نقوی حســینی کــه وزیر پیشــنهادی آمــوزش و پــرورش را 
»بازیگر نقش اول فتنه ۸۸ « معرفی کرد، بــا اعتراض غالمرضا 
تاجگردون مواجه شــد که بــرای دقایقی مجلس را به تشــنج 
کشــاند و درگیری لفظی این دو نماینده راغ موجب شد. نقوی 
حسینی وقت ۱۵ دقیقه ای خود را به فتنه اختصاص داد. او گفت 
آقای منتظری فقیه بود فاسد شــد؛ در این هنگام صداهایی در 
مخالفت با این سخن شــنیده می شــد. او همچنین چند بار در 
صحبت هایش تاکید کرد: رییس جمهور دوران جنگ عامل فتنه 
بوده و با کنایه گفت که امیدوارم فردا به جهنم حواله نشوم و یا به 

نفهم متهم نشوم. انقالبی ها را نفهم ندانید.
 غالمعلی جعفــرزاده ایمن آبــادی نماینده مجلــس هم گفت:

 » داســتان فتنه کی می خواهد در این مملکت تمام شود؟ همه 
یا فتنه گر هســتند یا کاســب فتنه و یا ســاکت فتنه؛ اگر کسی 
کاســب فتنه باشــد که به عنوان وزیر از ســوی رییس جمهور 
معرفی نمی شــود؛ چرا از تریبــون مجلــس دروغ می گوییم و 
تهمت می زنیم؟ کســی که اســتارت فتنه را زد هشت سال هر 
کاری که در این مملکت می خواســت کرد و امروز در خیابان ها 
راه می رود؛ اختــالس را دادگاه اثبات می کند نه ادعای پشــت 
تریبون. اگر پرونده ای دارید چرا آن را بــه قوه قضاییه ندادید؟« 
پس از پایان صحبت های جعفــرزاده ایمن آبادی تعداد زیادی از 
اعضای فراکســیون امید دور او را گرفتند و با او روبوسی کردند. 
در این زمان نوبت به دانش آشــتیانی رســید کــه صحبت های 
خود را بدون حاشــیه آغاز و بر مشــکالت فرهنگیان و پیشرفت 
وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد. هنوز هفــت و نیم دقیقه از 

پیشــنهادی  وزیر  صحبت هــای 
آموزش و پــرورش باقی مانده بود 
کــه الریجانی صحبت هــای او را 
قطع کرد و برای برگزاری جلســه 
رأی  نماینــدگان  از  بعدازظهــر 
مثبت گرفت. در نتیجه تا ســاعت 
یک بعدازظهر تنفس اعالم شــد و 
بقیه روند رأی اعتماد، به جلســه 
بعدازظهر موکول شد. نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی در پایان 
جلســه بعدازظهر مجلس و پس از 
استماع نظرات موافقان و مخالفان 
وزرای پیشنهادی ورزش و جوانان 
و فرهنگ و آمــوزش و پرئرش، به 
هر ســه وزیر رای اعتمــاد دادند. 
وزیــر پیشــنهادی ورزش با ۱93 
رأی موافــق، 7۲ رای مخالف و 9 
رای ممتنــع از ۲7۴ آرای ماخوذه 

، دانش آشتیانی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، با ۱۵7 رأی 
موافق، ۱۱۱ رأی مخالف و 6 رأی ممتنــع از مجموع ۲7۴ آرای 
مأخوذه و رضا صالحی امیری وزیر پیشــنهادی فرهنگ و ارشاد 
اســالمی با ۱۸۰ رأی موافق، ۸9 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 
مجموع ۲7۵ آرای مأخوذه، تصدی سکان وزارتخانه های ورزش، 
 آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اســالمی را برعهده گرفتند.

سخنرانی يک ساعته 
ريیس جمهور پس 
از دفاع مختصری 

از وزيران و اشاره به 
اهمیت سه وزارتخانه 

پايان يافت. در اين 
حین رفتار نعمت زاده 

وزير صنعت که در 
هنگام سخنان ريیس 
جمهور روی صندلی 

خود به خواب رفته بود 
مورد توجه رسانه ها 

قرار گرفت

شــلوغی اطراف بهارســتان و البته جو امنیتی و انتظامی دور و بر مجلس، نشان می داد بازهم  زاينده رود
واقعه ای مهم در مجلس برگزار خواهدشد. زنگ آغاز جلسه در حالی به رياست علی الريجانی به 
صدا در آمد که برخی از اعضای کابینه از جمله ظريف و شهیدی )ريیس بنیاد شهید( از همان ابتدا در جلسه حاضر 
بودند. بیش از 300 خبرنگار داخلی و خارجی در بهارستان حاضر شــده بودند تا جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی 

روحانی را پوشش خبری بدهند. 

کافه سیاست

خبر

يادداشت

 تشرف آيت ا... آملی الريجانی 
به حرم حضرت امیرالمومنین )ع(

آیت ا... آملی الریجانی در خالل ســفر خود به عــراق دیروز به 
زیارت حرم حضرت علی )ع( در نجف رفت.

سپاهسیاست خارجهدیدگاهواکنش

محمد باقر قالیباف در ســیصد و دومین جلســه علنی 
شورای شــهر تهران حاضر و در مورد واگذاری امالک 
اظهار داشــت: انتشــار اســناد امالک واگذار شده در 
 شهرداری باعث ســوء اســتفاده بدخواهان نظام شد.

عده ای در خارج از کشور علیه نظام کمر بسته اند.
وی ادامه داد: شــهرداری بیــش از ۲۵۰ نوع ماموریت 
دارد و در هــر کدام اگر درنگ شــود در کار مردم خلل 
ایجاد می شــود.در مدت هشت سال گذشته ۸ میلیون 
 ســند و مکاتبه در اتوماسیون اداری شــهرداری ثبت 

شده است.
به گفته شــهردار تهران اگر می خواهیم در شهر تحول 
ایجاد کنیم باید در شهرداری تحول ایجاد می کردیم، 
زیرا سوابق گذشته شــفاف نبود.سیستم مالی و اداری 

منظمی در دوره قبل شهرداری تهران وجود نداشت.
قالیباف ادامه داد: فرآیند همه قراردادها، ثبت امالک و 
مستقالت و سیستم های نقدی و غیر نقدی شهرداری 
امروز شفاف است.در درون شهرداری سیستم بازرسی، 
حراست و شــرکت حســابرس داریم و حسابرسی ها 

کامال شفاف است.

 علــی اکبــر والیتی، مشــاور رهبــری، در دیــدار با 
»دیمیتریس ســیلورس« رییس مجلس قبرس اظهار 
داشت: دو کشور در موقعیت مهمی قرار دارند و امکان 
توســعه روابط دوجانبه، منطقه ای و اروپایی-آسیایی 
فراهم اســت. والیتی افزود: ظرفیت های ارزشــمند 
پارلمانی دو کشور امکان مغتنم و مناسبی برای توسعه 
روابط در همه زمینه هاست و این سفر می تواند زمینه 

های الزم را در این خصوص فراهم کند.
ســیلورس رییس مجلــس قبــرس نیز ضمــن ابراز 
خرســندی از این دیدار و تشــکر از ریاســت مجلس 
شورای اسالمی برای این دعوت بر آشنایی با تجربیات 
و توانمندی های تخصصی والیتی در عرصه بین المللی 
تاکید کرد و افزود: جمهوری اسالمی ایران کشور مهم 
و تاثیر گذاری در جهان و منطقه محســوب می شود و 
دارای موقعیتی اســتراتژیک است و عالقه مند هستیم 
تا روابط خود را در تمامی زمینه ها با ایران گســترش 
دهیم و از دانــش و اطالعــات فوق العــاده جنابعالی 
اطالع داریم که می تواند برای همکاری در زمینه های 

مختلف موثر باشد.

محمد باقر قالیباف :

 عده ای در خارج 
علیه نظام کمر بسته اند

واليتی در ديدار با ريیس مجلس قبرس مطرح کرد:

لزوم استفاده از ظرفیت 
پارلمانی ايران و قبرس

وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسالمی:

از  اول  معلوم بود کابینه 
روحانی ناکارآمد است

سرلشکر باقری: 

دشمنان از میزان آمادگی 
ايران خبر ندارند

 سید محمد حسینی وزیر اســبق فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با اشاره به تغییر وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان 
و فرهنگ و ارشــاد اســالمی،  اظهار کرد: در بین معلمان، 
ورزشــکاران و هنرمندان گالیه هایی از ناکار آمدی این سه 
وزیر وجود داشــت،به نظر می آید استعفای وزرای فرهنگی 
دولت بــه این خاطر صــورت گرفت تا با جلب نظر اقشــار 
جامعه همچون معلمان، ورزشــکاران و هنرمندان بتوانند 

آنها را به نفع خودشان وارد صحنه انتخابات کنند.
حســینی افزود:بهتر بود به جــای وزرای فرهنگی، وزرای 
اقتصادی مانند آقای زنگنه که  در پرونده  کرســنت باعث 
شده به کشور خســارت وارد شــود و یا وزیر صنعت که در 
حوزه کاری وی شــاهد تعطیلی و رکــود در  مراکز صنعتی 
هستیم تغییر می کردند تا در بین  مردم امیدواری  به وجود 

بیاید.
حســینی با اشــاره به  ناکار آمدی کابینه روحانی گفت: از  
روز اول  هم معلوم بود کابینه آقای روحانی ناکارآمد اســت 
و در این بــاره نه تنها از ســوی اصولگرایــان بلکه از طرف 

اصالح طلبان هم انتقاداتی به دولت  وارد بود.

سرلشکر پاســدار محمدحســین باقری رییس ستادکل 
نیروهای مسلح در پیامی به یادواره سرداران و ۲۵۰ شهید 
اطالعات سپاه شــمالغرب کشور آورده اســت: نیروهای 
اطالعاتی سنگرهایی هستند که می توان با اطمینان کامل 

در آن پناه گرفت.
در این پیام اضافه شــده اســت: منطقه آذربایجان غربی 
همچنان دچار نامالیماتی اســت ولی با تالش رزمندگان 

اسالم و کشور هنوز روی پای خود ایستاده است.
وی در پیام خود افزوده است: سال های بسیاری می گذرد 
که ایران اســالمی در اثر توطئه ها متالطم گشــته است 
و دشمنان از این آگاه نیســتند که ایران اسالمی سرزمین 
مردمان مقاوم و صبور اســت که در همه حال جان خود را 
برای حفظ دین و کشور خود نثار می کنند و نهایت تالش 

خود را برای برقراری امنیت به کار می گیرند.
وی در این پیام با بیان اینکه نیروهای مســلح کشورمان از 
ورود هر گزندی به کشور جلوگیری می کنند، خاطرنشان 
کرده اســت: دشــمنان از میزان آمادگی ایران در مقابله با 

شرارت خبر ندارند.

واکنش سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به اظهارات مقامات اماراتی:

منطقه گرفتار 
کوتوله های سیاسی است

انتخاب میشل عون
 پیروزی محور مقاومت

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ضمن اســتهزاء سخنان یک مقام 
اماراتی که گفته بود برای مقابله با ایران باید کشورهای حوزه خلیج 
فارس سالح ویرانگر به دســت بیاورند، تصریح کرد: منطقه گرفتار 
تعدادی کوتوله های سیاســی اســت که برای اثبات خود جنایت 

آفرینی را پیشه کرده اند.
ســردار جزایری با بیان این مطلــب، افزود:  بخش تمســخر آمیز 
اینگونه سخنان، گزافه گویی هایی است که هر از چند گاهی نسبت 
به کشور مقتدر ایران اســالمی صورت می گیرد. وی گفت: در حالی 
که روح الهی انســان ها از هر گونه جنگ و خشــونت و به خصوص 
سالح های غیر متعارف بیزار و متنفر است، برخی همچنان خواهان 

به کارگیری این تجهیزات کشتار جمعی علیه دیگران هستند.

ســرانجام بعد از کش و قوس های فراوان و دو  ستاره کهتری  
سال و نیم خأل قدرت در لبنان، نشست پارلمان 
برای انتخاب ریاســت جمهوری برگزار و میشل عون ژنرال هشتاد و یک 
ساله مسیحی به عنوان ســیزدهمین رییس جمهور لبنان انتخاب شد.با 
پایان یافتن دومین دوره ریاســت جمهوری میشل ســلیمان در »می« 
۲۰۱۴ تا کنون صندلی ریاســت جمهــوری لبنان به دلیــل اختالفات 
گســترده داخلی خالی مانده بود. این طوالنی ترین خأل قدرت در لبنان 
پس از پایان جنگ داخلی این کشور در ســال ۱99۰ محسوب می شد.

بیشتر کارشناسان سیاسی مداخله عربستان سعودی در امور داخلی این 
کشور را دلیل این مسئله می دانستند.

طوالنی شدن این روند به ویژه نشــان دهنده اهمیت این انتخاب چه در 
سطح داخلی و چه در سطح منطقه بود. در این کشور گروه های مختلف 
با مذاهب گوناگون اعم ازمســلمان، مســیحی، ارمنی،کرد و دروزی و....

حضور دارند و رییــس جمهور باید مــورد قبول اکثریــت متکثر لبنان 
باشد. بر اساس قانون اساسی این کشور، رییس جمهور باید از مسیحیان 
مازونی، نخست وزیر یک مسلمان ســنی و رییس پارلمان از مسلمانان 
شیعه باشــد. نظام حکومتی لبنان پارلمانی اســت و صدوبیست و هفت 
کرسی دارد که میان مسیحیان و مسلمانان)شیعه،سنی،دروزی وعلوی( 
تقسیم شده است. رییس جمهور این کشــور با رای مستقیم نمایندگان 

مجلس و برای یک دوره شش ساله انتخاب می شود.
طبق قانون در دور اول انتخابات پارلمانی کاندید مورد نظر باید دو ســوم 
آرا را کســب کند. میشــل عون در دور اول انتخابات به دلیل عدم کسب 
تنها ســه رای، از کسب دو ســوم آرا بازماند و نتوانســت در دور نخست 
پیروزی را از آن خود کند؛ اما در دور دوم دیگر نیازی به کســب دو سوم 
آرا نبود و وی توانست با کسب ۵۱ درصد آرا و به عنوان رییس جمهوری 

لبنان وارد کاخ بعبدا شود.
در طی دو سال و نیم گذشــته عناصر خارجی از جمله غربی ها و به ویژه 
عربستان سعودی با بهره گیری از عناصرشان تالش های بسیاری کردند 
تا با ایجاد اخالل و از بین بردن وحدت نیروهــای داخلی لبنان، ازتعیین 
رییس جمهوری این کشــور جلوگیری کنند. عربستان با اعمال فشار به 
جریان المستقبل به رهبری سعد الحریری نخست وزیر سابق این کشور 
مانع از انتخاب رییس جمهور شده بود. ســعد الحریری و جریان وابسته 
به وی در طول این مدت تالش کردند که در برابر محور مقاومت بایستند 
اما در نهایت سعد الحریری انتخاب عون که از دوسال پیش گزینه اصلی 
حزب ا...لبنان بــود را برای حفاظت از لبنان، نظــام، دولت ومردم لبنان 
ضروری دانســت و از ریاســت جمهوری عون حمایت کــرد؛ البته این 

گمانه زنی نیز وجود دارد که وی به عنوان نخست وزیر معرفی شود.
با وجود تمام این موارد شــخصیت اصلی پیروز این میدان ســید حسن 
نصرا... و جریان مقاومت اسالمی درلبنان است.سید حسن نصرا... از ابتدا 
به دلیل سوابق کاری و کفایت، میشــل عون را به عنوان کاندیدای حزب 
خود معرفی کرده بود، امــا با مخالفت احزاب دیگر ایــن انتخاب محقق 
نشــده بود. در نهایت انتخاب عون باعث شد که تحلیلگران معتقد باشند 
تحوالت داخلی و خارجی در لبنان طی شش سال آینده به نفع حزب ا...

تغییر خواهد یافت.
از سوی دیگر انتخاب عون نشان داد که سیاست های عربستان در منطقه 
شکست خورده و در ادامه نیز سیاست های خصمانه عربستان نسبت به 
محور مقاومت با شکست مواجه خواهد شد. در زنجیره مقاومت اسالمی 
که شامل کشورهایی نظیر ایران، عراق، سوریه و فلسطین می شود لبنان 
حلقه بســیار مهمی اســت. رییس جمهور لبنان نقش کلیــدی در امور 
این کشور دارد و انتخاب میشــل عون به عنوان حامی حزب ا... لبنان به 

معنای تقویت جبهه مقاومت اسالمی خواهد بود.

در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی چه گذشت؟

لبخند پاستور به سه وزیر پیشنهادی

عبدالرضا داوری از چهره هــای نزدیک به احمدی نژاد و مشــاور وی در کانال 
تلگرامی خود از حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری در امور فرهنگی در 

یادداشتی با عنوان »حاللیت« پوزش طلبید. 
متن این یادداشت به شرح زیر است:

سال گذشته در این کانال، گزارشی درباره آقای حسام الدین آشنا منتشر شد؛ 
همان زمان جناب دکتر آشنا جوابیه ای نگاشــتند و ضمن توضیح در مورد آن 
گزارش، در یک پیام خصوصی هم، صاحب این قلم را به »وجدان« و »آخرت« 
حوالت دادند. هفته گذشته از طریق یکی از »برادران مطلع«، اسنادی را دیدم 
که بر اساس آن اســناد، صحت جوابیه ایشان بر من روشن شد؛ بنابراین بر پایه 
»وجدان«، اصول »عدالت« و ضرورت »عافیت در آخرت«، انتشار این توضیح 
و حاللیت خواهی از ایشان را برخالف همه اختالفات و مرزبندی های عقیدتی 
و سیاسی مبتنی بر آیه ۸ سوره مائده که می فرماید:»وال یجرمنکم شنئان قوم 

علی أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوی« برخود الزم می دانم.

حجت االسالم عبدالواحد موســوی الری در گفت وگویی درباره منشور برادری 
صحبت کرده اســت. امام خمینی)ره(، دهم آبان سال 67 درباره انشعاب مجمع 
روحانیون از جامعه روحانیت مبارز، پیامی صادر کرد که معروف به منشور برادری 
شد و در بخشی از آن به »واســطه هایی که القای بدبینی نسبت به طرف مقابل 
می کنند«، اشاره کرده است. موســوی الری در این گفت وگو به نکاتی پیرامون 
این منشور اشاره کرده و از جمله گفته است: امام )ره(نگران این بود که اختالف 
سلیقه های طبیعی بین افراد، عاملی شود برای کســانی که بذر نفاق، اختالف و 
دودستگی را بین نیروهای داخل نظام پخش می کنند. منشور برادری در حقیقت 
دعوت به این امر بود که اختالف سلیقه، آری؛ اما دشمنی و کینه ورزی، نه؛ اینکه 
من اگر یک کاره ای شدم، همه کسانی را که مخالف سلیقه من هستند از دم تیغ 
بگذرانم نه. این چیزی بود که امام)ره( به آن تذکر داد. اینکه عده ای هرروز جوانان 
کشــور را در مقابل نظام قرار دهند و با  تنگ نظری اگر جوانــی مویش را بلندتر 

گذاشت می گویند مخالف نظام است، کار درستی نیست. 

طلبی مشاور  حاللیت 
احمدی نژاد از مشاور روحانی

موسوی الری:

 به »منشور برادری« برگرديم
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عکس روزيادداشت

پیشنهاد سردبیر:
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال چند جفت پوتین میشه؟

رییس سازمان خصوصی ســازی گفت: هر چه خصوصی سازی جلو 
می رود، موانع عمیق و ریشه دار آن بیشتر جلوه می کند.

عبدا... پوری حســینی در مراســم افتتاحیه نمایشگاه فرصت های 
ســرمایه گذاری کیش، با اشــاره به اینکه خصوصی ســازی در هر 
کشوری پرچالش ترین اقدام دولت هاست، اظهار داشت: اصطالحا 
هیچ چاقویی دسته خود را نمی برد اما خصوصی سازی باید چاقویی 
باشد که دسته خود را ببرد و بخشــی از دولت است که باید کوچک 
شود. وی با تاکید بر اینکه برخی از افراد، خصوصی سازی را محال و 
ناممکن می دانند اما با تالش محقق خواهد شد، گفت: پیش از این 
نیز در ایران مالکیت فردی و شــخصی وجود داشت اما درآمدهای 
نفتی موجب شده بود طی سالیان گذشــته، دولت گسترده شود و 

جایگاه خود را در اقتصاد کشور بیش از حد باز کند.

هشتمین نمایشــگاه فرصت های ســرمایه گذاری کشور در جزیره 
کیش، با حضور پر رنگ شــهرداری اصفهان در پاویون استان افتتاح 
شد. در این نمایشگاه، نهادها و دستگاه های مختلف استان اصفهان 
در قالب یک پاویون مشترک، در فضایی به مساحت 400 متر مربع 
و در قالب 35 کانتر دائر است. در پاویون استان اصفهان، نمایندگان 
معاونت سرمایه گذاری و مشــارکت های شهرداری اصفهان حضور 
پررنگی دارند. همچنین از مجموعه شهرک سالمت و سیتی سنتر، 
ســازمان همیاری های شــهرداری استان، شــرکت شهرک هاي 
صنعتي، شرکت نمایشــگاه هاي اصفهان، مجموعه فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان، صندوق ســرمایه گذاری استانداری اصفهان، اداره 
آب و فاضالب اســتان اصفهان، برق منطقه ای، میراث فرهنگی و... 

در پاویون اصفهان حضور دارند.

دولت
بايد کوچک شود

چشمک شهرداری 
اصفهان به سرمايه گذاران

اختالس ۸0 هزار میلیارد ریالــی، یعنی اینکه از هر معلم، 
هشت میلیون و ۸00 هزار تومان دزدی شده است.

صاحب نیوز: » شــب عملیات پشت میدان مین زمین گیر 
شده بودیم. چند نفر داوطلب شدند بروند داخل معبر و راه 
را باز کنند. یکی از آنها چند قدم نرفته، برگشت. اولش فکر 
کردیم ترسیده است. پوتین هایش را در آورد و داد به یکی 
از همرزم هایش و گفت: اینها را تــازه از تدارکات گرفتم. 

بیت الماله، حیفه! پا برهنه میرم تو میدون مین! «
این پیامک تامل برانگیزی بود که چندین سال پیش، بعد 
از قضیه اختالس ســه هزار میلیاردی بین افراد رد و بدل 
می شد و از مردم می پرسید: »راستی ســه هزار میلیارد 

چند جفت پوتین میشه؟«
و امروز هر چند تولید در رکودی عمیق به ســر می برد و 
نرخ بیکاری هر ماه افزایش می یابــد اما اختالس، رکورد 
زده و دامنه فساد چند برابر شده و باید پرسید: هشت هزار 
میلیارد چند جفت پوتین میشــه؟ اختالس هشــت هزار 
میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان، یعنی اینکه از هر 

معلم، هشت میلیون و ۸00 هزار تومان دزدی شده است.
بعــد از اینکه فانی، وزیــر آموزش و پــرورش، در مهر ماه 

92، شــهاب الدین غندالی را به مدیریت صندوق ذخیره 
فرهنگیان منصوب کرد و وعــده داد که انتصاب وی، برای 
تقویت و ارتقای بهره وری صندوق است، فرهنگیان کشور 
هرگز گمــان نمی کردند ایــن صندوق به جــای ارتقای 
وضعیت معیشت معلمان، به ارتقای وضعیت مالی مدیران 
ارشــد و نورچشــمی هایش بپردازد و امروز بشــنوند که 
غندالی )عضو سابق حزب منحله مشــارکت( توسط قوه 

قضائیه دستگیر شده است.
این خبرها بیــش از پیش اعتمــاد مردم را خدشــه دار 
می کند؛ مخصوصا آن گاه که بشنوند به محض مطرح شدن 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس، فانی »استعفا 
داده شد!« فانی اعالم آمادگی کرده بود که به مجلس برود 

و پاسخگو باشد و تمایلی به استعفا نداشت.
مبارزه با فســاد، مطالبه همه مردم است و این دولت و آن 
دولت و حزب و جناح هم نمی شناســد. مفســدان فساد 
هشت هزار میلیاردی نیز شبیه مفســدان فساد سه هزار 

میلیاردی باید محاکمه شوند و به اشد مجازات برسند.
محمدعلی نجفی، وزیر اســبق آموزش و پرورش که اخیرا 
به عنوان رییس ستاد انتخاباتی آقای روحانی انتخاب شد، 
در دفاع از دوستانش گفته است: » این هشت هزار میلیارد 
تومان وام است و پولی نیســت که خدای ناکرده غندالی 

خورده یا فساد رخ داده باشد .«
این حمایت ها شبیه حمایت سخنگوی دولت از صاحبان 
حقوق های نجومی اســت که مدیرعامــل 57 میلیونی را 

ذخیره نظام نامیده بود.
آقای نجفی یا از حــال و روز معلمان خبر نــدارد یا طبق 
معمــول، اهداف حزبــی، او را به دفاع واداشــته اســت؛ 
 همان طور که قبال نیز از غالمحســین کرباسچی تمام قد

دفاع می کرد.
آیا اینکه فردی ســه هزار و 900 میلیــارد ریال وام بگیرد 
و بازپرداخت نکند، فســاد نیســت؟ آیا به همه فرهنگیان 
این مقدار وام می دهند؟ آیا اینکه 90 درصد تســهیالتی 

را که متعلق بــه همه فرهنگیان اســت، در قالب وام های 
میلیاردی بدون بهره، فقط به 30 نفر بدهند فساد نیست؟

اگر تنها بخش کوچکی از این پول ها، به تعمیر و نوسازی 
و رسیدگی به مدارس مناطق محروم اختصاص می یافت، 
شــاید آن معلم شــریف زاهدانی مجبور نمی شــد برای 
نجات جان دانش آموزانش از فروریختن دیوار فرســوده، 
جان خود را فدا کند. تفــاوت را ببینید: یکی جانش را فدا 

می کند و یکی میلیاردی اختالس می کند.
مراد اللهیاری، معلم مدرسه روستای بیاتان سوخته استان 
مرکزی نیز هر روز صبح با خودروی شخصی خود که یک 
پراید اســت دانش آموزان را از روســتاهای همجوار برای 
عزیمت به مدرســه انتقال می دهد؛ اما کسی، آخر سال به 
او پاداش های صدها میلیونی نمی دهند؛ آن وقت مدیران 
ارشد صندوق ذخیره فرهنگیان هوس می کنند خودروی 

لوکس سفارش دهند.
معلمان هر ماه بخشی از حقوقشان را به صندوق اختصاص 
می دادند تا ســرمایه ای برای زندگی و ایام بازنشســتگی 
آنان باشــد، نــه اینکه بــه مدیــران عامل 27 شــرکت 
زیرمجموعــه صندوق، بــاالی 100 میلیــون تومان وام 
قرض الحسنه با کارمزد صفر درصد پرداخت شود؛ آن هم 
در حالی که هزاران معلم برای دریافت وام های اندک چند 

میلیونی با مشکل مواجهند.

به اطــالع همشــهریان گرامی می رســاند خط 63 
کیلووات چهار مداره شهرک صنعتی محمودآباد حد 
فاصل پست جدید االحداث محمودآباد تا خط قدیم 
محمودآباد برقرار گردیده؛ لذا از ساکنین محترم این 
منطقه درخواســت می گردد از نزدیک شدن به این 

خط خودداری فرمایید.

ريالنام ارزپرچم

131712 دالر آمریکا

134۸23 یورو

123792 دالر کانادا

131947 فرانک سوییس

13572 کرون سوئد

13۸40 کرون نروژ

146۸2 کرون دانمارک

474روپیه هند

110231 لیر ترکیه

30519یکصد ین ژاپن

1506 روبل روسیه

يکی جانش را می دهد و يکی میلیاردی اختالس می کند؛

۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال چند جفت پوتین میشه؟

اطالعیه

روابط عمومی شرکت برق 
منطقه ای اصفهان

قیمت انواع رايج ارز
در بازار

گیشه ارز نگاه روز

خواب وزير در بهارستان!

خواب نعمت زاده در روز بررســی صالحیت 3 وزیر پیشــنهادی 
دولت

بازار

قیمت انواع
ساعت هوشمند

XTouch Wave - ایکس تاچ

625،
000

تومان

XTouch Kwatch - ایکس تاچ

245،
000

تومان

 Asus Zenwatch 2  - ایســوس 
WI501Q

565،
000

تومان

SONY SWR50 - سونی

529،
000

تومان

Innjoo InnWatch

295،
000

تومان

معاون اول رییس جمهور، بــرای بهره برداری از چند 
طرح عمرانی و صنعتــی از جمله افتتاح ورزشــگاه 

نقش جهان، امروز به اصفهان سفر می کند.
پس از تعویق چند باره ســفر اســحاق جهانگیری، 
معــاون اول رییس جمهــور به اصفهان، ســرانجام 
اصفهانی ها امروز و فردا قرار اســت میزبان نماینده 
دولت باشــند تا چند طــرح عمرانــی و صنعتی به 

بهره برداری برسد.
افتتاح ورزشگاه نقش جهان از مهم ترین پروژه هایی 
اســت که بعــد از دو دهه انتظــار مــردم اصفهان، 
ســرانجام افتتاح می شــود. پیش از این، تاریخ های 
بســیاری برای زمــان بهره بــرداری از ورزشــگاه 
نقش جهان مطرح شــده بــود که هر بــار به دالیل 

مختلفی این افتتاح به تاخیر افتاد.
فاز نخست از خط یک قطار شهری اصفهان، پیش از 
این به بهره برداری رســیده بود و در سفر جهانگیری 
به اصفهان، فاز دوم از خط یــک این طرح آغاز به کار 
می کند. در این مراســم، فاز دوم خــط یک متروی 

اصفهان تا ایستگاه تختی به بهره برداری می رسد.
جهانگیری در دومین روز سفر به اصفهان نیز افتتاح 
چند طرح فوالدی را در برنامه دارد. با حضور معاون 
اول رییس جمهور در شــرکت ذوب آهــن، 4 پروژه 
جدید در این شرکت به بهره برداری می رسد که یکی 

از مهم ترین این پروژه ها، خط تولید ریل ملی است.
همچنین با حضور معــاون اول رییــس جمهور در 
شــرکت فوالد مبارکه، چنــد پروژه جدیــد در این 
شــرکت به بهره برداری می رســد کــه از جمله آنها 
می توان به بهره برداری ماشین ریخته گری شماره 5 
فوالد مبارکه اشاره کرد. با افتتاح این طرح، ظرفیت 

تولید فوالد به 1/۸میلیون تن افزایش می یابد.

استاندار اسبق، دوباره به نصف جهان برگشت؛ 

»اسحاق« در »اصفهان«

درشهر

مســافران ورزنه در شــرق اصفهان، این روزها شــاهد صفی از 
تراکتورهای خاموش در حاشــیه جاده های منتهی به این شهر 
هستند. مسیری ده ها کیلومتری از ورزنه تا اسالم آباد نیز صحنه 
استقرار تراکتورهایی است که به نمادی برای اعتراض کشاورزان 
شرق اصفهان تبدیل شده اســت. کشــاورزان معترض، آبی را 
مطالبه می کنند که حق  خود دانسته؛ اما مدت هاست مسیر آن 
برای رسیدن به زمین های تشنه این منطقه سد شده است. آنها 
طومار دیروز شیخ بهایی و مصوبات امروز شورای عالی آب را مثال 
می زنند که بر حق شان از آب زاینده رود تاکید کرده  اما قرار نیست 
آبی برای کشــت پاییزه در این رودخانه جاری شود. شرکت آب 
منطقه ای اصفهان، از ذخیره 160 میلیون مترمکعبی آب در سد 
زاینده رود خبر می دهد. این خبر در روزهای پایانی مهر ماه اعالم 
شده و تا امروز که در میانه آبان به سر می بریم زمین تشنه اصفهان 
در انتظار بارش آسمان است؛ اما آب پاکی از مدت ها پیش، روی 
دست مردم اصفهان ریخته شده است. اداره کل هواشناسی استان 
اصفهان در نخستین روزهای ماه مهر اعالم کرد که اصفهانی ها در 
پاییز منتظر باران نباشند، امسال پاییزی خشک و آلوده خواهیم 
داشــت و تا امروز که آبان به نیمه نزدیک می شود هنوز خبری از 
باران نیست، اما مصرف روزانه یک میلیون متر مکعبی آب از حجم 
سد زاینده رود نشــان می دهد که اگر باران نبارد، اصفهانی ها تا 
100 روز دیگر آبی برای خوردن هم ندارند! خشکسالی، مصوبات 
روی زمین مانده آب، حقابه کشــاورزان و بحران آب شرب، کلید 
واژه هایی است که امروز پیرامون موضوع آب در اصفهان گفته و 

شنیده می شود. مسئوالن و کارشناسان از خشکسالی بی سابقه 
در اصفهان می گویند و کشــاورزان و نمایندگانشان، از مشکالت 
کشت در اصفهان و طرح های آبی که قرار نبوده در استان همجوار 

اجرا شود.
اعتراض ها در ورزنه ادامه دارد

کشاورزان معترض اهل ورزنه چندمین روز اعتراض خود را پشت 
سر می گذارند، شرایط آرام اســت و برخی مسئوالن با حضور در 
میان مردم این شــهر اوضاع را از نزدیک بررسی می کنند. علی 
اظهری، نماینده کشــاورزان معترض ورزنه، به تسنیم می گوید: 
تراکتورها تا زمانی که مسئوالن به قولشان عمل نکنند به نشانه 
اعتراض در حاشیه جاده باقی می مانند، تا 10 روز دیگر هم صبر 
می کنیم و امیدواریم راه چاره ای پیدا شــود. وی ادامه می دهد: 
زمانی که آب را آزاد کردند، مــا تراکتورها را جمع می کنیم. ما به 
جز حقمان چیز دیگری نمی خواهیم، وزیر نیــرو اعالم کرد که 
بر اســاس مصوبات 9 ماده ای آب، طرح های 50 درصدی استان 
همجوار باید متوقف شده و طرح های 100 درصدی نیز اجرا نشود؛ 
اما چرا جناب وزیر خود به اســتان همجوار رفته و طرح ها را اجرا 
می کند؟ نماینده کشاورزان معترض ورزنه می گوید: کسانی که 
دلشان به حال زاینده رود می ســوزند به هر طریقی که می توانند 
کمک کنند، ما کشاورزیم و راه امرار معاش دیگری نداریم، اکنون 
نیز فقط به دنبال حقابه خود هستیم، ما نمی خواهیم به کشورمان 
ضربه وارد کنیــم و از بیرون هم اجازه حضــور هیچ کس در این 
اعتراض را نمی دهیم؛ هرکس که به ایــن نظام دهان کجی کند 

پاسخش را می دهیم و تا امروز به هیچ یک از افراد ضد انقالب که 
خواســتند درباره این اعتراض خبری از ما گرفته و برای خارج از 
کشور ارسال کنند، پاسخ مثبت نداده و نمی دهیم. اظهری ادامه 
می دهد: وزارت نیرو باید به تناسب بارندگی ها میزان آب مورد نیاز 
را برداشته و آب موردنیاز کشــاورزان را در اختیارشان قرار دهد؛ 

نباید به بهانه خشکسالی، حقابه ما را قطع کنند.
 برای حل مشکل زاينده رود، همه مردم به میدان عمل 

بیايند
با وجود همه مسائلی که در حوزه آب مطرح است، از خشکسالی 
تا اجرا نشــدن مصوبات 9 ماده ای آب و تالش مســئوالن استان 
اصفهان برای رســیدن به راه برون رفت از این بحران، موضوعی 
که مطرح می شود تالش مردمی برای رســیدن انسجام و اتحاد 
در موضوع آب است. اســفندیار امینی، رییس انجمن خبرگان 
کشاورزی اصفهان، در گفت وگو با تســنیم این موضوع را مطرح 
می کند و می گوید: در مباحث مربوط به آب باید چند ســوال را 
مطرح کرد: نخست باید پرســید آیا در استان ما آب فقط توسط 
کشــاورزان مصرف می شــود؟ صنعت، جامعه شــهری، فضای 
ســبز، جامعه کســبه، نهادهای خدماتی، محیط زیست و غیره 
آبی برداشت نمی کنند؟ پس چرا فقط کشــاورزان به دنبال آب 
هستند؟! جامعه شهری نیز به دلیل مشــکالت ناشی از کم آبی 
باید به دنبال این موضوع باشند، بنابراین شهرداری و شورای شهر 
که مدیریت شهری را برعهده دارند نیز باید برای شرب و مصارف 
شهری به میدان بیایند.  وی با بیان اینکه عالوه بر جامعه شهری، 
تشکل های صنعتی نیز باید وارد عمل شوند، گفت: خانه صنعت و 
معدن، اتاق بازرگانی برای تامین آب صنایع، جامعه کسبه برای 
تامین آب اصناف خود، تشکل های محیط زیستی برای حمایت 
از محیط زیست و همچنین کشاورزان، باید قوی تر به میدان عمل 
وارد شــوند. امینی اضافه کرد: اگر می خواهیم بحران زاینده رود 
به پایان برسد باید مصوبات اجرا شــود، اجرای مصوبات با وزارت 
نیرو است؛ اما این وزارتخانه به تنهایی قادر به اجرای این مصوبات 
نیست، وزارت نیرو نیز پذیرفته اســت که بهره بردار هم باید به 
میدان بیاید. ما برای حل مشــکل زاینــده رود، به حمایت مالی، 
حمایت نیروی انســانی و مردمی نیاز داریم و این حمایت نه در 
میدان اعتراض بلکه باید در میدان کار باشد.مسئوالن ارشد استان 
اصفهان، نمایندگان مجلس و مسئوالن کشوری، همگی یکپارچه 
از عزم خود برای پایان مسئله آب در اصفهان صحبت می کنند؛ 
اما زنده شدن زاینده رود از »ســرآب« تا »پایاب« در گرو عمل به 
قوانین و مقرراتی است که تنها راه چاره خروج زاینده رود از بحران 
در دوران خشکسالی قلمداد می شود. کشاورزان اصفهانی امروز 
با زمین هایی تشنه  روبه رو هستند که سیراب شدنش، معیشت 
یکساله شان را تامین می کند؛ اما امروز تراکتورهای آنها خاموش 

در کنار جاده، منتظر جاری شدن آب در زاینده رود است. 
پی نوشت: امروز وزیر نیرو به اصفهان می آید. آقای چیت چیان! 
باور کنید انگ »برخوردار بودن اصفهان« ما را نابود کرده اســت. 
صدای اصفهان را بشــنوید. این استان، مشــکل آب دارد. لطفا 
»زاینده رود« را هم مثل »دریاچه ارومیه« دوست داشته باشید 

و برای نجات آن کاری کنید. لطفا ...

برسد به دست وزير نیرو؛

تا ۱۰۰ روز دیگر »آب خوردن« هم نداریم

اگر می خواهیم 
بحران زاينده رود 

به پايان برسد بايد 
مصوبات اجرا شود، 

اجرای مصوبات با 
وزارت نیرو است؛ 

اما اين وزارتخانه به 
تنهايی قادر به اجرای 

اين مصوبات نیست

عدم تخصیص آب برای کشت پايیزه، کشاورزی را در مناطق وسیعی از استان اصفهان به تعطیلی کشانده و اين 
در حالی است که براساس آمار و اطالعات، وضعیت آب شرب در استان نیز بحرانی است.
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

درمان آلرژی های غذايی با تکنیک جديد ايمن درمانی

 محققان کانادایی تکنیــک جدید ایمن درمانی را توســعه داده اند که 
دارای پتانســیل از بین بردن واکنش آلرژیک به پروتئین های ســفید 
تخم مرغ و بادام زمینی است. » آنافیالکسی« که به عنوان واکنش شدید 
آلرژیک تعریف می شود، می تواند مرگبار باشد و گزینه های درمانی آن 
هم محدود هستند. محققان با اســتفاده از تکنیک جدید، قادر به حذف 
تقریبی واکنش آلرژیک در موش ها از طریق تبدیل ســلول های ایمنی 
حساس به آلرژی به سلول هایی شدند که واکنش مشاهده شده در افراد 
سالم را تقلید می کردند. جود دنبرگ، استاد دانشگاه مک گیل کانادا، در 
این باره می گوید: »این شــیوه جدید درمانی می تواند درمان مطمئنی 
برای آلرژی های غذایی یا بیماری های مرتبط نظیر آسم یا بیماری های 
خودایمنی نظیر ام اس باشد.« این درمان جدید شامل تولید سلول های 
دندریتی در لوله آزمایشگاه اســت که همچون نگهبانان سیستم ایمنی 
عمل می کنند و در بافت های مرتبط با محیط بیرونی نظیر پوســت و 
پوشــش داخلی بینی، ریه ها، معده و روده ها وجود دارند. ســپس این 
ســلول ها در معرض ترکیب منحصربه فرد پروتئین ها، اسید مرتبط با 
ویتامین A که به طورطبیعی در روده انســان وجود دارد و مواد آلرژی زا 
)که در این مورد بادام زمینی و اووالبومین )پروتئین سفید تخم مرغ( را 
می توان نام برد( قرار گرفتند. سپس سلول های دندریتی اصالح شده را 
مجددا به بدن موش ها وارد کردند. محققان مشــاهده کردند این شیوه 
درمان موجب کاهش عالئم آنافیالکسی شد و ســایر نشانگرهای مهم 

پروتئین در واکنش آلرژیک را نیز تا بیش از ۹۰درصد کاهش داد.

هر چه دروغ گویی در افراد بیشــتر باشد، احساس تردید در مورد گفتن 
دروغ در آنها بیشــتر از بین می رود و تکرار اعمال منفی، از احســاس 
پشــیمانی و گناه می کاهد. نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که 
هرچه انسان تمرین بیشــتری برای دروغ گویی داشته باشد، انجام این 
کار هر بار نسبت به دفعه قبل برایش آسان تر می شود. محققان در کالج 
دانشگاهی لندن و دانشــگاه دوک، در جدیدترین مقاله خود در زمینه 
دروغ گویی، نشان داده اند که تکرار دروغ های کوچک، احساسات منفی 
در ارتباط با دروغ گفتن را تضعیف کرده و همین امر منجر به دروغ های 
بزرگ تر می شــود. محققان این پژوهش طی انجام یک آزمایش، از مغز 
۸۰ شرکت کننده، اســکن FMRI تهیه کردند. این اسکن زمانی انجام 
شد که این شرکت کنندگان مشغول به انجام کارهای مختلف بودند.این 
دانشمندان با تمرکز خود روی آمیگدال که با احساسات، رفتار عاطفی 
و انگیزه ارتباط دارد، کشف کردند زمانی که افراد برای حفظ منافع خود 
دروغ می گویند، فعالیت آمیگدال کمتر می شود. به عبارت دیگر، هر چه 
دروغ گویی در افراد بیشتر باشد، احساس تردید در مورد گفتن دروغ در 
آنها بیشــتر از بین می رود و تکرار اعمال منفی از احساس پشیمانی و 
احساس گناه می کاهد. اما چیزی که بسیار هیجان انگیز و شگفتی آور 
است، مسئله ای است که محققان درباره صداقت کشف کرده اند. سال 
گذشته محققان آزمایشی شبیه به آزمایش باال را انجام دادند اما به جای 
اسکن مغز افراد، گروهی از ســواالت مختلف در مورد شخصیت، شغل، 
تحصیالت و حتی ضریب هوشی آنها پرسیده شد و نتایج پژوهش نشان 
داد که هرچه صداقت افراد بیشتر باشد، آنها از هوش بیشتری برخوردار 
هستند. دلیل این امر این اســت که افراد باهوش دارای قدرت تجزیه و 
تحلیل بیشــتری بوده و آینده دروغ گویی را در ذهن خود مورد بررسی 
قرار می دهند و نسبت به دیگران بیشتر قادرند تا پیامدهای منفی بالقوه 
دروغ گفتن را در نظر بگیرند. به گفته داستایوفســکی نویسنده روسی: 

»هیچ چیز در این جهان سخت تر از گفتن حقیقت نیست«.

صبحانه نقشی کلیدی در سالمت بدن ایفا می کند و آقایان به هیچ وجه 
نباید از این وعده غذایی غافل شــوند. از جمله مــواد غذایی مفید برای 
آقایان می توان اسیدهای چرب امگا 3 را نام برد که در ماهی های روغنی 
وجود دارند و خوردن آنها در وعده صبحانه می تواند باعث کاهش ترشح 
هورمون کورتیزول شــود. این هورمون نقشی اساسی در ایجاد استرس 
و نگرانی در آقایان دارد و در دراز مدت باعث ناباروری در آنها می شــود. 
قرار دادن مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب امگا 3 شامل انواع دانه های 
آجیل، ســویا و نیز تخم مرغ در وعده صبحانه، می تواند سبب افزایش 
میزان ترشح هورمون تستوسترون در بدن آقایان شده و قدرت باروری 
را در آنها تقویت کند. مواد غذایی حاوی ویتامیــن D هم یکی دیگر از 
ترکیبات ضروری برای وعده صبحانه برای آقایان است که از جمله مواد 
غذایی حاوی این ویتامین ارزشمند می توان آب پرتقال غنی شده، شیر، 
زرده تخم مرغ و جگر گوساله را نام برد. براساس تحقیقات پژوهشگران 
دانشگاه »گراتس« کشــور اتریش، مصرف ویتامین D می تواند سطح 
هورمون تستوســترون بدن آقایان را افزایش دهد و عالوه بر باال بردن 
توان فیزیکی و قدرت بدنی، ســبب افزایش باروری در آنها شود. برخی 
از مواد شیمیایی درون پالستیک و شــامپوها دارای هورمون استروژن 
بوده و به شدت بر قدرت باروری آقایان تاثیر منفی می گذارند؛ به همین 
دلیل کارشناسان برای کاهش سطح استروژن موجود در خون توصیه 
می کنند آقایان مواد غذایی چون تخم مرغ و کلــم بروکلی را در وعده 

صبحانه مصرف کنند تا قدرت باروری آنها افزایش یابد.

 شاید برای شــما هم اتفاق افتاده که حتی در هوای گرم هم دچار لرز و 
سرما شده باشید، باید توجه کنید این حالت می تواند نشانه ای از بیماری 
داخلی در بدن باشد. ایرج خســرونیا، متخصص بیماری های داخلی، 
درباره علت ایجاد لرز در بدن افراد اظهار داشت: انواع لرز در بدن که در 
حالت عادی و بدون وجود سرما رخ می دهد، می تواند حاکی از یک نوع 
بیماری داخلی باشد که باید برای درمان آن اقدام کرد. وی افزود: در اثر 
نوعی بیماری داخلی که فرد را دچار احساس لرز می کند، انرژی بدن فرد 
کاسته و خون رســانی به اعضای بدن کم می شود که درنتیجه آن، فرد 
احساس ســرما می کند. این متخصص بیماری های داخلی با اشاره به 
انواع بیماری هایی که باعث ایجاد لرز در بدن می شوند، گفت: مهم ترین 
بیماری هایی که سبب ایجاد لرز بدن و احساس سرما در ناحیه دست و پا 
می شود، شامل کم کاری تیروئید، کم خونی، انسداد عروق، کاهش قند 
خون، کم کاری غدد فوق کلیه و دیابت و نیز فشــار خون پایین هستند.

وی درخصوص درمان بیماری هایی که سبب ایجاد لرز و احساس سرما 
در بدن فرد می شوند، تصریح کرد: افرادی که به این مشکل دچارند باید 
با مراجعه به پزشــک متخصص و انجام آزمایش های دقیق، به بررسی 
نوع بیماری خود پرداخته و با توجه به نتایج آزمایش، درمان مخصوص 
به بیماری را پیگیری کنند. خسرونیا درباره  نقش تغذیه در درمان این 
بیماری گفت: در افرادی که دچار کم خونی و سوء تغذیه بوده و به سبب 
آن احساس سرما می کنند، می توان با رژیم غذایی صحیح، این مشکل 

را برطرف کرد.

محققان کانادايی پی بردند:

 درمان آلرژی های غذايی
با تکنیک جديد ايمن درمانی

 وقتی دروغ می گويید 
در مغز چه می گذرد؟

آقايان از خوردن صبحانه غافل نشوند!

تب و لرز را خیلی جدی بگیريد

 محققان آمریکایی دریافته اند کــودکان مبتال به اختالل 
 DNA اوتیســم، دارای شمار بیشــتر جهش های مضر در
میتوکندری خود در مقایسه با سایر اعضای خانواده هستند.

اوتیسم یک اختالل پیشرفته جدی اســت که توانایی فرد 
را در برقراری ارتبــاط و تعامل دچار اختــالل می کند. در 
مطالعات قبلی به عملکرد بد در میتوکندری اشــاره شــده 
بود اما در مطالعــه جدید، محققان الگــوی منحصربه فرد 
جهش های هتروپالسمیک را کشف کرده اند که در آن هم 
زنجیره mDNA عادی و هم جهش یافته در یک ســلول 
واحد وجــود دارند. ژنگ النــگ گو در این بــاره می گوید: 
»وجود جهش های مضر در mDNA با افزایش ریســک 
مشــکالت نورولوژیکی و مشکالت رشــد در بین کودکان 
مبتال به اختالل اوتیسم نیز همراه است؛ چراکه میتوکندری 

نقش مهمی در متابولیسم ایفا می کند.«

سعید نیک شعار، طراح و پژوهشگر سنسور تشخیص سرطان 
گفت: با طراحی کیت تشــخیص ســلول های سرطانی، نیاز 
پزشکان به نمونه برداری از بدن بیماران از بین می رود. وی با 
اشاره به طراحی سنسورهای تشخیص سرطان اظهار داشت: 
این سنسورها این قابلیت را دارند که ســلول های سرطانی 
را تشخیص داده و سلول های متاســتاتیک را از سلول های 
ســالم و عادی جداســازی کنند. این پژوهشــگر همچنین 
ادامه داد: این سنســورها را روی 1۰ بیمار مبتال به ســرطان 
امتحان کردیم  که آزمایش به خوبــی جواب داده و این کیت 
سلول های سرطانی را تشــخیص داد. نیک شعار تاکید کرد: 
بیماران مورد آزمایش، مبتال به سرطان لنفوم و پستان بودند. 
تعدادی از آنها در فاز متاستاز قرار داشــتند که ما توانستیم 
آن را تشــخیص دهیم؛ ضمن آنکه توانســتیم خوش خیم یا 

بدخیم بودن آنها را شناسایی کنیم.

کیت تشخیص سلول سرطانی
در کشور طراحی شد!

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

محققان اعالم کردند:

تاثیر پروتئین 
آب پنیر، در 

کاهش ريسک 
بیماری قلبی

 محققــان دریافتند افــراد می توانند با نوشــیدن مکمل هــای پروتئین 
آب پنیر که معموال در بین بدنســازان طرفــدار دارد، فاکتورهای پرخطر 
بیماری قلبی و سکته را کاهش دهند. محققان دانشگاه ریدینگ انگلستان 
دریافتند نوشــیدن مکمل پروتئین آب پنیر معروف به »پروتئین وی« در 
بین شرکت کنندگان مبتال به فشــارخون باال، موجب شد ریسک بیماری 
قلبی و ســکته در آنها تا ۸ درصد کاهش یابد. به گفته آنها، افرادی که این 
مکمل را مصرف کرده بودند، دارای فشــار خون و کلسترون پایین و عروق 
خونی ســالم تری بودند. این یافته خبر خوبی برای افراد بزرگسال مبتال به 

فشارخون باالست. فشــارخون باال علت اصلی مرگ بیماران قلبی-عروقی 
اســت. آگنس فکت، عضو تیم تحقیق، در این باره مــی گوید: »نتایج این 
آزمایش می تواند بسیار جالب باشــد چراکه نشان می دهد پروتئین های 
لبنی می توانند تاثیر مثبتی بر فشــار خون داشــته باشند.« محققان، 3۸ 
شرکت کننده دارای عالئم پیش فشــارخون و فشارخون خفیف را ارزیابی 
کردند. آنها در بررســی های خود متوجه شــماری از تاثیرات مثبت قابل 

توجه این پروتئین بر عالئم سالمت قلبی - عروقی شدند:
-کاهش قابل توجه میزان فشــارخون در طول ۲۴ ســاعت، بعد از مصرف 

 این پروتئین بود؛ یعنی mm Hg -۳.۹ برای فشــارخون سیســتولیک و 
mm Hg -۲.۵ برای فشارخون دیاستولیک.

-کاهش کلســترول کل )۵- درصد( که چربی یافت شده در جریان خون 
اســت و میزان باالی آن موجب افزایش ریســک بیمــاری قلبی-عروقی 

می شود.
-کاهش تری گلیســیرید )1۲- درصد( که چربی یافت شــده در جریان 
خون است و میزان باالی آن موجب افزایش ریسک بیماری قلبی-عروقی 

می شود.

ارتباط اوتیسم 
با DNA تغییريافته

زيبايی

زياد از شامپوی خشک استفاده نکنید
شامپو های پودری خشــک این روزها بیش از حد محبوب 
شده اند؛ با این حال باید مقدار اســتفاده از آنها را دریابید. 
استفاده هر روز از این شــامپوها باعث خشک شدن پوست 

سر و در نتیجه تولید چربی بیشتر خواهد شد. 
از لوازم آرايشی سنگین برای موها بپرهیزيد 

وســایلی که برای آرایش موهای خود اســتفاده می کنید 
مانند روغن ها، واکس ها و کرم های مــو، همگی می توانند 
باعث تشــدید چربی موهایتان شــوند. تقریبا بیشتر این 
وســایل آرایشــی برای رطوبت رســانی به موهای شما از 
مرطوب کننده ها و روغن تهیه شده اند؛ بنابراین اگر مقدار 
اســتفاده شــما از این محصوالت زیاد اســت حتما سراغ 
انواع سبک آنها بروید و بعد از اســتفاده، به حالت موهای 
خود دقت کنیــد تا دریابید چه نتیجــه ای از این محصول 

می گیرید.
با آب داغ موها را آبکشی نکنید

وقتی موهایتان را با آب داغ آبکشــی می کنید، ناخودآگاه 
باعث خشک شــدن آنها و البته پوست ســرتان می شوید. 
به این ترتیب اســت که پوست سر شــما برای جبران این 
خشکی، چربی بیشتری تولید می کند. تولید چربی بیشتر 
هم به معنی چرب شــدن هرچه شــدیدتر موهاست. بهتر 
است برای آبکشی موهایتان از آب گرم رو به ولرم استفاده 
کنید. اگــر بتوانید در انتهای آبکشــی موهایتان، به اندازه 
چند ثانیه هم آنها را با آب سرد آبکشی کنید، درصد چرب 

شدنشان کم و کمتر می شود.
وسايل آرايشی موی  شما کثیف است 

همان طور که استفاده از وســایل آرایشی آلوده می تواند به 
پوست شما صدمه بزند، وســایل آرایشی مو نیز اگر کثیف 
بوده و با پوست ســرتان برخورد کند، چربی آن را به موها 

منتقل خواهد کرد. 
به همین دلیل اســت که باید وســایلی مانند برس، شانه، 
اتوی مو یا دســتگاه های حالت دهنده را کــه با موهایتان 

تماس دارد، هفته ای یک بار تمیز کنید.
موهای  خود را هر روز صاف نکنید 

برای آنهایی که با اتوهای مــو زندگی می کنند، خبر خوبی 
نداریم. صاف کردن هر روز موهایتان باعث می شــود آنها 
چرب تر شده و در نتیجه چرب تر نیز به نظر برسند. یادتان 
باشد وقتی موهایتان را چرب می کنید، رشته آنها به پوست 
سرتان نزدیک تر می شود و در نتیجه چربی پوست سر را به 
خود می گیرد؛ بنابراین بیش از آنکه باید، چرب می شــوند. 
پس صاف کردن موهایتان را از هــر روز به چند روز یک بار 

کاهش دهید.

روش های اساسی برای 
درمان موهای چرب! )2(

یک برنامــه ایروبیک مالیم، مي توانــد تناوب حمالت و 
شدت حمله هاي ســردرد را کاهش دهد. در واقع ورزش 
مداوم و شــدید مي توانــد منجر به تســریع روي دادن 
ســردرد میگرني شــود؛ به همین دلیل بایــد در انجام 
فعالیت ها دقت و احتیاط کنید. همچنین نوع فعالیت تان 
باید ســنجیده و دقیق باشــد تا منجر به تشدید سردرد 
نشود. ورزش روزانه به عنوان یک عامل پیشگیري کننده 
محســوب مي شــود. البته این عامل در زمان بروز حمله 
میگرن نمي تواند با درد رقابت کنــد و در این زمان موثر 
نیســت. ورزش و فعالیت، تنش و فشــارهاي واردشــده 
بر بــدن را از بین برده و گردش خون را در بدن تســهیل 
مي کند. هر دوي اینها تغییرات فیزیولوژیکي هستند که 

احتمال حمله هاي میگرني را کاهش مي دهند.
افرادي کــه از این بیماري رنــج مي برند و یــک برنامه 
ایروبیک مالیم و منظم دارند، کاهش در تناوب حمالت را 
به خوبی دریافته اند. به گفته آنها، تکرار حمالت به نصف 

کاهش مي یابد. 
البته وضعیت افراد مختلف با هم متفاوت است و چنانچه 
در انجام ورزش ها با مشکلي مواجه شدید، باید ورزش را 

قطع کرده و از پزشک خود راهنمایي بخواهید.
در اينجا تعدادي ورزش براي بهتر شــدن میگرن 

شما پیشنهاد مي کنیم:

1- قدم زدن یا دویدن به مدت 3۰ دقیقه در روز و حداقل 
سه بار در هفته: هنگامي که بدن شــما طي چند ماه در 
این وضعیت قرار بگیرد، با افزایش اکســیژن، مواد مغذي 
و افزایش توانایي فیزیکــي، مي توانید کاهش در حمالت 

میگرن را تجربه کنید.
 2- به ورزشــي دلخواه خــود بپردازید ماننــد تنیس، 

بسکتبال، والیبال، بیس بال یا فوتبال.
 3- مي توانید پنج بار در هفته دوچرخه سواري کنید.

علل خروپف در کودك
آپنه خواب: گاهی اوقات خروپف کردن می تواند نشــان دهنده 
یک نوع اختالل بسیار جدی خواب باشــد؛ مشکالتی مثل آپنه 

خواب. 
فردی که به آپنه خواب دچار است در زمان خواب به طور ناگهانی 
تنفسش قطع می شود و ممکن است این اتفاق از 3۰ تا 3۰۰ بار در 
طول شــب اتفاق بیفتد. خواب باعث می شود بدن به اندازه کافی 

اکسیژن دریافت نکند. 
افرادی کــه درگیر این مشــکل هســتند،  هر بار کــه از خواب 
برمی خیزند، ســردرد بدی دارند و در تمام طول روز احســاس 

خستگی و بی حوصلگی می کنند.
عالئم آپنه خواب در کودکان

- کودک تان به طور مرتب هفته ای حداقل 3 شب دچار خروپف 
می شود

- تنفس کودک تان چیزی حدود 1۰ ثانیه قطع می شود 
- بعد از قطع تنفس و آپنه، کودک به ناگاه از خواب می پرد

- در طول خواب کودک تان زیاد عرق می کند
- در خواب دچار بی قراری می شود.

 وقتی که کودکم خروپف می کند، چه بايد بکنم؟
مهم ترین کار این اســت که به عادت های شبانه روزی کودک تان 
توجه کنید و تمام آن عواملی را که بــه نظرتان کمی غیر عادی 
می رسد، به پزشکش  اطالع دهید. بسته به علت به وجود آورنده 

خروپف، پزشک تان راه حل هایی را ارائه می دهد:
- آلرژی زاها را از اطراف او حذف کنید

- از داروهای ضد آلرژی و باز کننده  گرفتگی سینوس ها استفاده 
کنید )طبق نظر پزشک(

- به موقعیت خــواب کودک تان توجه کنید. اینکه ســر کودک 
در حالت درســتی قرار گرفته یا بالش زیرسرش از بافت مناسبی 
تشکیل شــده باشــد، از مواردی هســتند که روی خواب آرام 

کودک تان تاثیر می گذارند و باعث کاهش خروپف او می شوند.

آيا خروپف کودکان در خواب خطرناك است؟ )2( ورزش و میگرن

 خوشبختانه تغذیه ســالم و در پیش گرفتن سبک زندگی سالم، 
به کاهش میزان توکسین های بدن کمک می کند. در این مطلب 
قصد داریم عالئمی را بررســی کنیم که بدن به دلیل زیاد شدن 

توکسین ها بروز می دهد.
به دنبال  انباشتگی سموم چه اتفاقی می افتد؟

پیرامون ما پر از ذرات مختلفی اســت که از طریق هوا، آب، مواد 
غذایی و منابع دیگر وارد بدنمان می شــوند. بــا وجود اینکه بدن 
ما مجهز بــه ارگان هایی اســت که وظیفه دفع میــزان زیادی از 
این ســموم را بر عهده دارند، اما گاه پیش مــی آید که حتی این 
ارگان ها نیز اشباع می شــوند و نمی توانند به خوبی از عهده این 
مسئولیت برآیند؛ در نتیجه بدن از این سموم دفع نشده، انباشته 
و به واکنش های جسمی و روحی منجر می شــود. با وجود اینکه 
گاهی نمی توان به این سادگی به ازدیاد سموم در بدن واقف شد، 

اما می توان با دقت کردن به برخی عالئم، زبان بدن را بهتر فهمید.
خستگی دائمی

زمانی که بدن بــه طور مداوم و بیش از توان خــود کار می کند تا 
توکسین ها یا همان سموم انباشته شــده در بافت ها را دفع کند، 
طبیعی اســت که بیش از اندازه نیز احســاس خستگی کند. این 
احســاس خســتگی حتی با خوب خوابیدن نیز از بین نمی رود. 

توجه داشته باشید که خستگی، مشکل در تمرکز و نیاز مداوم به 
خوابیدن در ســاعات غیرعادی، می تواند نشان دهنده این باشند 

که بدنتان نیاز به کمک شما در جهت دفع سموم دارد.
 اضافه وزن مداوم

کاهش وزن همیشــه کار ساده ای نیســت و نیاز به تالش مداوم 
و رژیم غذایــی و ورزش دارد. اگر به طور مــداوم ورزش می کنید 
و تغذیه مناســبی دارید اما باز هم وزن اضافه می کنید، احتماال 
دچار یک مشکل هورمونی شــده اید. این شرایط می تواند ناشی 
از ازدیاد توکسین و سمومی باشــد که از طریق مواد غذایی وارد 

بدن شده اند.
يبوست

ســمومی که در خون تجمع پیدا می کنند، تاثیر مستقیمی روی 
سیستم عصبی داشــته و واکنش های منفی مانند سردرد مداوم 
ایجاد می کنند. روده ها نقش موثری در فرآیند دفع توکســین ها 
از بدن دارند. بروز مشکل در دفع مدفوع و ایجاد یبوست می تواند 

ناشی از حبس شدن سموم زیادی در بدن باشد.
این مســئله می تواند باعث ایجاد دل درد، التهاب و مشــکل در 

جذب مواد مغذی موجود در مواد غذایی شود.
مشکالت پوستی

پوست یک ارگان گسترده و همچنین آینه سالمت بدن است. در 
واقع زمانی که ســموم زیادی در خون و بافت های بدن انباشــته 
شده باشد، پوست به خوبی آن را انعکاس می دهد. در این صورت 
آکنه، ضایعات پوســتی و واکنش های آلرژیک بیان می کنند که 
بدن میزبان سموم زیادی شده اســت. عالوه بر این، وجود گودی 
و سیاهی زیر چشــم ها، اگزما و پســوریازیس نیز از جمله عالئم 

انباشتگی سموم در بدن محسوب می شوند.
حرارت زياد بدن

حرارت و گرمــای زیاد بدن مــی تواند یکی از عالئم انباشــتگی 
ترکیبات سمی در بدن باشــد که کبد را وادار به کار بیش از اندازه 
می کند. این مسئله همچنین باعث افزایش تعریق می شود؛ چون 
بدن به دنبال راهی برای افزایش دفع توکسین ها از طریق پوست 

می گردد و درنتیجه به عرق کردن بیش از حد منتهی می شود.
سردردهای مداوم

اگر با وجود رعایت بهداشــت دهان و دندان، همچنان نفســتان 
بد بوست، احتماال از مشکالت گوارشــی و تجمع سموم در کبد 
رنج می برید. ســمومی که در خون تجمع پیدا مــی کنند، تاثیر 
مستقیمی روی سیستم عصبی دارند و واکنش های منفی مانند 
سردرد مداوم ایجاد می کنند. بافت های عصبی نسبت به مواد زاید 
بسیار حساس هســتند؛ بنابراین جای تعجبی نیست که چنین 

دردهایی بروز کنند.
تجمع چربی های شکمی

ســم زدایی در کاهش وزن موثر اســت؛ چون این کار ترکیبات 
زایدی را از بدن دفع می کند که باعث انباشتگی چربی ها به دور 
شکم می شوند. توکسین ها روی سطح قند و کلسترول خون تاثیر 
می گذارند که این مســئله نیز باعث افزایش چربی دور شــکمی 

می شود.
بوی بد دهان

هالیتوز یا بوی بدن دهان یکی از مشــکالت آزاردهنده برای خود 
فرد و دیگران اســت. اگر با وجود رعایت بهداشت دهان و دندان 
همچنان نفس تان بد بوست، احتماال از مشکالت گوارشی و تجمع 
سموم در کبد رنج می برید. ســموم انباشته شده در بدن، محیط 
دستگاه گوارشی را با مشکل مواجه کرده و به روند تکثیر باکتری 
در دهان، دندان ها و لثه ها ســرعت می بخشــد. از طرف دیگر با 
افزایش ســموم در خون، روی زبان از الیه ای زردمانند پوشــیده 

می شود که بوی بدی ایجاد می کند.
سنگ کیسه صفرا

سنگ کیســه صفرا می تواند در نتیجه تجمع ترکیبات اضافی در 
صفرا باشد. کبد برای سم زدایی از بدن، شــروع به تولید صفرای 
غلیظ تری در کیسه صفرا می کند که این مسئله نیز باعث افزایش 

روند سنگ سازی می شود.
چه بايد کرد؟

اگر تصور می کنید این عالئم در شــما وجود دارد، در گام اول به 
فکر تغذیه سالم باشــید. قبل از هر کار، مواد غذایی صنعتی را از 
برنامه غذایی تان حذف کرده و مصرف آب، میوه ها و ســبزیجات 
تــازه را افزایش دهید. برای رســیدن به نتیجه بهتــر، یک رژیم 
 سم زدایی مناســب را دنبال کنید یا اینکه به سراغ نوشیدنی های 

سم زدا بروید.

شايد به نظرتان عجیب بیايد، اما زمانی که بدن ما از توکسین يا سموم زياد در عذاب باشد، سعی می کند خود را 
پاکسازی کند و پیام های متعددی می فرستد تا شما نیز به آن کمک کنید.

نشانه های ازدیاد سموم در بدن

وجود گودی 
و سیاهی زير 

چشم ها، اگزما و 
پسوريازيس نیز 

ازجمله عالئم 
انباشتگی سموم 
در بدن محسوب 

می شوند
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سامســونگ قصد دارد ســرمایه گذاری ســنگینی برای تولید نمایشــگرهای 
انعطاف پذیــر OLED و تراشــه  های نیمــه  هــادی انجام دهد. بخــش تولید 
تراشه های نیمه هادی سامسونگ در حال تبدیل شــدن به یکی از پرسودترین 
تجارت های این شرکت است. به عالوه سامســونگ قصد دارد تا در بخش تولید 
صفحه نمایش های OLED نیز به سودآوری مطلوبی دست پیدا کند. در همین 
 راستا ظاهرا سامسونگ درصدد اســت رقم ۲۴ میلیارد دالر را برای تولید انبوه 
 این قطعات ســرمایه گذاری کند. این ســرمایه گذاری به منظور پاســخگویی 
 به تقاضای فزاینده گوشــی های هوشــمند سامســونگ و مشــتریان خارجی 
 این شــرکت صورت خواهــد گرفت. این شــرکت، تولیــد انبوه تراشــه های 
۱۰ نانومتری را برای اولین بار در جهان به صورت انبوه آغاز کرده است. شایعاتی 
نیز درباره اســتفاده اپل از نمایشــگرهای OLED سامســونگ در آیفون های 
۲۰۱۷ منتشر شده است. همچنین انتظار می رود پرچمداران سامسونگ نیز از 

نمایشگرهای OLED انعطاف پذیر استفاده کنند. 
 در نتیجه تقاضای بســیار زیادی برای توجیــه اقتصادی این ســرمایه گذاری 

وجود دارد و فهم دلیل این سرمایه گذاری بزرگ چندان هم دشوار نیست.
شما آینده را برای تولید نمایشگرهای OLED سامسونگ چگونه می بینید؟

سونی متاسفانه نتوانست آنچنان که باید و شــاید با هشتمین نسل از کنسول 
گیم خود، طرفداران را راضی نگه دارد و بسیاری از عالقه مندان به دنیای بازی 
معتقد هستند که ایکس باکس وان S مایکروسافت، به روزرسانی بهتری نسبت 
به آخرین محصول سونی به حســاب می آید. اما این موضوع بدین معنی نیست 

که طرفداران سونی از آمدن پلی استیشن ۴ پرو خوشحال نشده باشند. 
حتی اگر فروش پلی استیشن ۴ پرو به اندازه انتظار مسئوالن سونی نباشد، ما در 
حال حاضر نمی توانیم در این مورد حرفی بزنیم. چرا که این محصول تازه حدودا 

۱۰ روز است که پای به بازار گذاشته و قضاوت در مورد آن کمی زود است!
 تصاویر جعبه پلی استیشــن ۴ پرو توسط یک شــخص معروف با نام کاربری

Shinobi601 منتشر شده است. 
 ظاهر این جعبه شــبیه به پلی استیشــن ۴ اســت! بســیاری از مشــخصات 
پلی استیشن ۴ پرو در پشــت جعبه آن قابل مشاهده است و همچنین مواردی 

که روی این محصول قابل ارایه نیست نیز در این قسمت نوشته شده است. 
 به عنوان مثال این محصول قادر به اجرای تمامی بازی ها با کیفیت ۴K نیســت 

و همچنین پلی استیشن ۴ پرو از دیسک نوری ۴K بهره نمی برد.
گالری تصاویر جعبه پلی استیشن ۴ پرو را می توانید در زیر مشاهده کنید.

 شــرکت شــیائومی که با عرضــه گوشــی هــای هوشــمند دارای امکانــات متنوع 
و ارزان قیمت، بازارهای چین و هند را تسخیر کرده یک گوشی جدید تولید کرده است. 
این گوشی که Redmi 4 نام دارد جایگزینی برای گوشی محبوب Redmi 3 محسوب 

می شود و دارای نمایشگر 5 اینچی فوق دقیق 1080p است.
 پردازنده هشت هســته ای و ۱/۴ گیگاهرتزی Snapdragon 6۲5 و سه گیگابایت رم 
از جمله دیگر امکانات این گوشی اســت. عالوه بر این 3۲ گیگابایت حافظه داخلی هم 

برای گوشی یاد شده در نظر گرفته شده است که تا ۱۲8 گیگابایت قابل ارتقاست.
Redmi 4 در پشــت خود دارای دوربین ۱3 مگاپیکســلی با فالش دوگانه ال ای دی 
اســت و در جلوی آن برای عکاســی ســلفی دوربیــن 5 مگاپیکســلی در نظر گرفته 
 شده است. باتری گوشــی یاد شــده۴۰۰۰ میلی آمپری اســت و دارای سیستم عامل

Android 6.0 Marshmallow است. این گوشــی ۱9۲ دالر قیمت دارد و انتخابی 
مناســب برای افرادی اســت که تمایل به خرید گوشــی هــای ارزان قیمــت و دارای 
 کارایی دارنــد. Redmi 3 مدل قبلی این گوشــی در ژانویه ســال ۲۰۱6 عرضه شــد 
 و دارای نمایشـــــگر 5 اینچـــــی ال ســـــی دی بـــــا دقـــــت۱۲8۰ در۷۲۰، 

پردازنده Snapdragon 6۱6، ۲ گیگابایت رم و ۱6 گیگابایت حافظه داخلی است.

سامسونگ برای تولید نمایشگرهای 
انعطاف پذیر سرمایه گذاری می کند

 تصاویر جعبه پلی استیشن ۴ پرو 
منتشر شد    

 گوشی جدید شیائومی 
برای جلب نظر افراد کم درآمد

پیشنهاد سردبیر: 
ساخت متا موادی که ارتباطات را دگرگون خواهد کرد

 محصوالت ســری اکســپریا X ســونی آنچنان که باید و شاید 
مورد توجه خریداران قرار نگرفته اند، اما آنچه برای این شرکت 
ژاپنی اهمیــت بســزایی دارد، راضی نگه داشــتن وفادارترین 

مشتریان و طرفدارانش است.
 طبق اخبــار موجود، تلفن هــای همراه بعدی ســونی احتماال

در کنگره جهانی موبایل ســال ۲۰۱۷ کــه در تاریخ 9 الی ۱۲ 
اسفندماه برگزار می شــود، معرفی خواهند شد. بنابراین حدود 
۴ ماه دیگر تا زمان رونمایی از این دیوایس های ســری اکسپریا 
 زمان باقی مانده اســت. با این حــال، اولین جزییــات مربوط 
به اسمارت فون های معرفی نشده ســونی از طریق EEC فاش 
 G3112 شده است. دو موبایل اکســپریا که با شماره مدل های
و G3121 شناخته می شــوند، در این کمیسیون رویت شده، 
اما هیــچ اطالعاتی در مورد مشــخصات ســخت افــزاری آنها 
 وجود ندارد. تنهــا نکته ای که باعث شــده احتمال معرفی این 
دســتگاه ها در نمایشگاه MWC به ذهن برســد، همین شماره 
 مدل اســت که از الگویی مشــابه با موبایل های عرضه شــده 
 در نمایشــگاه های قبلی پیــروی می کند که در ســال ۲۰۱5 

به صورت Exxxx و در سال ۲۰۱6 به شکل Fxxxx بودند.
 در نتیجه بــا پیــروی از همین الگو، ســونی در ســال ۲۰۱۷ 
 Gxxxx می خواهد اسمارت فون های اکسپریا را با شماره مدل
 عرضه کند. اگرچــه این خبر چنــدان هیجان انگیز نیســت، 
اما حداقل می دانیم از این به بعد برای کسب اطالعات در مورد 
موبایل های بعدی سونی باید دنبال چه چیزی بگردیم و شماره 
مدل این دســتگاه ها نقطه آغاز خوبی برای تحقیقات بیشــتر 

است.

ساتیا نادال مدیر عامل مایکروســافت در گفت و گویی با نشریه 
وال اســتریت ژورنال در حاشــیه برگــزاری کنفرانس جهانی 
فناوری تصریح کرده که این شرکت به وضوح در دنیای موبایل 
بازنده شده اســت و در این زمینه ابهامی وجود ندارد.البته آمار 
منتشر شده توسط موسسات تحقیقاتی هم این مسئله را تایید 
می کند. بر اساس یافته های موسســه تحقیقاتی آی دی سی، 
بازار جهانی گوشی های هوشمند در سه ماهه دوم سال ۲۰۱6 
 نسبت به مدت مشــابه سال قبل رشــدی۰/۷ درصدی داشته 
و طی این مدت 3۴۴/۷ میلیون گوشــی روانه بازارهای جهانی 
شده است. اما ســهم سیســتم عامل ویندوز فون مایکروسافت 
از این بازار تنها ۰/۴ درصد بوده اســت که نســبت به سه ماهه 
سوم ســال ۲۰۱5 برابر با ۰/۴ درصد کاهش نشــان می دهد.

کارشناســان معتقدند این ســهم طی ماه های آینــده باز هم 
کاهش پیدا مــی کند و در آینــده ای نه چندان دور سیســتم 
 عامل مایکروســافت برای تلفن های همراه عمال از بازار حذف 
 خواهد شد. آی دی سی مجموع گوشــی های هوشمند مجهز 
به ویندوز فون که در ســه ماهه سوم سال ۲۰۱6 عرضه شده اند 
را ۱/5 میلیون واحد اعالم کرده و با توجه به تمرکز مایکروسافت 
بر روی کاربــران حرفه ای و تجاری و کاهــش توجه به کاربران 

عادی این روند ادامه پیدا می کند. 
ســاتیا نادال مدیر عامل مایکروســافت اظهار امیــدواری کرده 
 که این شــرکت در حــوزه های دیگــری به خصــوص عرضه 
هدســت های واقعیــت افــزوده هولولنز و همیــن طور هوش 

مصنوعی موفق باشد. 
وی این فناوری ها را دارای ارزشی بی همتا دانسته است.

به اطــالع خواننــدگان محترم می رســانیم که از ایــن به بعد 
می توانید ســوال های مرتبط با حوزه فنــاوری اطالعات خود را 
 mazaheri.zayanderoud@gmail.com آدرس  بــه 
فرستاده تا پاسخ آن ها را در همین صفحه به اطالع تان برسانیم.

با ســام. شــما می توانید به من بگویید که چطور 
می توانم دو ســطر اول را در جــداول Excel قفل کنم؟ 

ممنونم اگر راهنمایی ام کنید.
Peyman138****@gmail.com

سالم خدمت شــما خواننده محترم. برای انجام این کار مراحل 
 Excel زیر را طــی کنید. محتــوای ردیــف اول را در شــیت 
 Excel 2010 مورد نظر خود کامل کنید. پس از این کار اگر از
به باال اســتفاده می کنیــد، در ریبون باالی نرم افــزار به بخش 
View نرم افزار برویــد. حال در بین دکمه هــای موجود دنبال 
دکمه Freeze Panes بگردید. روی آن کلیک کنید و عبارت 

Freeze Top Row را گشته و روی آن کلیک کنید. 
با انجام این کار ردیف اول در شیت اکسل شما در اصطالح قفل 
شده و اگر شیت خود را به باال یا پایین حرکت دهید، ردیف اول 
برای نمایش محتوای خود در ســر جایش باقــی می ماند. برای 
 Freeze Panes آزاد کردن این ردیف بایــد دوباره روی دکمه
زده و این بــار روی دکمــه Unfreeze Panes بزنید تا ردیف 

اول آزاد شود.

ســام. اگر به جای کابل کوتاه گوشی تلفن همراه 
از کابل بلندتر دیگری استفاده کنم، به باتری آن آسیبی 

می رسد؟
rs.abedi****@yahoo.com

 بــا ســالم خدمــت شــما خواننــده محتــرم. به طــور کلی 
به خاطر داشته باشید که سازندگان تلفن همراه همیشه توصیه 
می کنند که از تجهیزاتی که آن ها با گوشی ساخته شده توسط 

خودشان ارایه کرده اند، استفاده کنید. 
پس بهتر اســت شــما هم دســت به تغییر تجهیزات گوشــی 
 تلفن همراه خود نزنیــد. اما اگــر بخواهید بدانیــد، می توانید 
 از کابل هــای USB بلندتر هم اســتفاده کنید، اما آگاه باشــید 

کوتاه گذاشتن این کابل ها حکمتی دارد. 
اگر اخیرا اخبــار فناوری اطالعات را دنبال کرده باشــید، حتما 
شــنیده اید که گوشــی های مختلفی از برخی از شــرکت های 

سازنده آتش گرفته و منفجر شده اند. 
از آن جایی که بســیاری از این انفجارها در زمان شارژ گوشی ها 
رخ داده اســت، به احتمال خیلی زیاد کوتاه بودن این کابل ها از 
آن جهت است که کاربر آن در زمان شــارژ گوشی نتواند از آن 
استفاده کند. بنابراین توصیه می کنیم شــما هم کمی حوصله 
به خرج دهید و بگذارید گوشی تان شارژ شود تا از هر گونه خطر 
احتمالی دور باشید. پس از شارژ، گوشی را از شارژر جدا کرده و 

از آن استفاده کنید.

سونی دو موبایل جدید را به نمایشگاه 
MWC 2017 خواهد آورد

 اعتراف مایکروسافت به شکست 
در دنیای سیستم عامل های همراه

اخبارفناوری

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید. تغییر فرمت فایــل های چنــد رســانه ای موثرترین روش 
برای کم کردن حجم آنهاســت. برای همین نــرم افزارهای 
 مبدل فایل متعددی طراحی شــده اند که می توانند به طرز 

اعجاب انگیزی از حجم فایل های سنگین بکاهند. 
بخش اعظم کاربران بــرای این کار نرم افزارهای دســکتاپ 
 را ترجیح می دهند که معموال هم ســرعت بیشــتری دارند 

و هم فرمت های گسترده تری را پوشش می دهند. 
اما هســتند اپلیکیشــن های موبایلی که می توانند از منظر 

عملکرد و سرعت تنه به تنه نمونه های دسکتاپی بزنند.
Media Converter برای اندروید مثال روشــنی اســت 
تا ببینید که یک اپلیکیشــن مبدل فایل موبایل تا چه اندازه 
می تواند قدرتمند باشــد. تقریبا هیچ فرمت چند رسانه ای 
رایجی نیست که این اپلیکیشــن رایگان نتواند از پس تبدیل 
آن بر بیاید. از یک مبدل فایل ایــده آل چه انتظاراتی دارید؟ 
پشتیبانی از فرمت های ضروری، سرعت باال، نبود واترمارک 

روی خروجی ها؟ خوشبختانه باید بگوییم که تمام انتظارات 
شما در Media Converter برآورده می شود.

 mp3، mp4، ogg، این مبدل فایل بی نظیر از فرمت های
 wav و   avi، mpeg، flv، wav، m4a، 3gp، ogg
پشــتیبانی می کند، یعنی تقریبا تمام فرمت های رایجی که 
 برای تهیه فایل های چند رسانه ای ) عکس، ویدئو، موزیک (

 اســتفاده می شــوند. با Media Converter مــی توانید 
 فایل های ویدئویی و صوتی تان را با تنظیمات دســتی کامل 
 ) بیت ریت، کیفیت صــدا یا تصویر، ابعــاد و جهت چرخش 
 کادر ( بــه فرمت هــای دلخواه تــان تبدیل کنیــد. حتی 
برای تان امکانی فراهم شــده تا بتوانید صــدا را از یک فایل 
ویدئویی جدا کنید. این صدا مثال می تواند آهنگ تریلر بازی 
محبوب تان باشــد تا از آن به عنوان رینگتــون موبایل بهره 
 Media Converter بگیرید. یکی دیگــر از قابلیت هــای
که مطمئنا دوستش خواهید داشــت، برش زدن ویدئوها از 
زمان دلخواه اســت. اگر احســاس می کنید که تغییر فرمت 
 تاثیر چندانی بر حجم نهایی ویدئوی شــما ندارد، می توانید 
بخش های اضافــی آن را برش بزنید تا خیلــی هم کیفیت را 
قربانی کم کردن حجم نکرده باشــید. شــما می توانید برای 

گرفتن این اپلیکیشن به  goo.gl/aTtMp9 مراجعه کنید.

معمای  1996
با توجه به شــکل، پازل میانی 
 چه نمادی از ریاضیات باشــد 

تا عدد حاصل عددی بیشتر از 5 و کمتر از 9 شود.
در ریاضیات هر نماد یا سیمبلی می شناسید که در شرط ما  

صدق کند برای ما بنویسید.

جواب معمای 1995
 جواب عدد ۱5 اســت. باید مجموع دو عــدد را در اختالف 

دو عدد ضرب کنیم. پس عالمت سوال ۱5 می شود. 
 مجموع ۷ و 8 عدد ۱5 می شــود و اختالف شــان ۱ است 
 و حاصلضرب مجمــوع دو عــدد در اختــالف دو عدد ۱5 

خواهد شد.
کسانی که پاسخ معمای ۱99۴ داده اند:

- آقای احمدرضا باقری از اصفهان روستای مزرعه گورت.
- آقای محمد رضا بنده از اصفهان.

 لطفــا جــواب معماهــای طــرح شــده را بــه همــراه 
نام و شهر محل زندگی خود به نشانی:

mazaheri.zayanderoud@gmail.com 
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

معرفی اپلیکیشن Media Converter؛ 

 مبدل قدرتمند فایل های 
چند رسانه ای

ساخت متا موادی که ارتباطات 
را دگرگون خواهد کرد

ایســنا/  مهندســان الکتریک UCLA مواد کامپوزیتی 
امــواج  اســت  قــادر  کــه  ســاخته اند  مصنوعــی 
 الکترومغناطیســی بــا فرکانس باال همچــون تراهرتز 

و فرکانس های مادون قرمز را کنترل کند.
این مواد که به دلیــل برخــورداری از خصوصیاتی که 
در طبیعت پیدا نمی شــود، در حقیقــت نوعی متاماده 
محسوب می شــوند، می توانند تصویربرداری، ارتباطات 

و دریافت اطالعات را دگرگون کنند.
این مــواد می توانند برای کنترل کیفــی خطوط تولید 
مواد دارویی به کار گرفته شــده و با سرعت باال داروها را 

اسکن کرده و هرگونه نقصی را پیدا کنند. 
همچنین برای نقطه یابی تومورهای سرطانی در مراحل 

اولیه با استفاده از توموگرافی کاربرد دارند. 
دیگر استفاده های این مواد شــامل تشکیل کانال های 
ارتباطی بــا ســرعت بســیار باالســت.فرکانس های 
 تراهرتــز مزیــت هــای منحصــر بــه فــردی دارند؛ 
 به عنوان مثل می تواننــد جزییات غیرقابل مشــاهده 

در دیگر بخش های طیف موج را به خوبی ببینند. 
اما استفاده از آنها چندان گسترده نیست. سیستم های 
فعلی برای اینکه بتوانند ناحیه فوکوس اشعه تراهرتز را 
هدایت کنند به روش اســکن مکانیکی نیاز دارند که با 
مشــکالت عملی زیادی همراه اســت.متامواد جدید به 
عنوان نوعی لنز متحرک عمــل می کنند که می تواند بر 
نواحی مختلف یک جسم فوکوس کند. این مواد به طور 
مکانیکی حرکت نمی کنند بلکــه نقطه فوکوس به طور 
الکترونیکی و به کمک تغییــر جریان الکتریکی جابه جا 
می شود. در این تکنولوژی خود مواد هرگز تغییر مکان 
نمی دهند بنابراین مشکل تکنولوژی های قبلی را ندارد. 
این مواد از پوشــش فلزی دی اکســید وانادیوم بر روی 
 سیلیکون ساخته شده اند و ســوراخ هایی به شکل ) + (

بر روی آن قرار دارد. ایــن مواد را می توان جلو اشــعه 
 رادیویــی کــه در تصویربرداری اســتفاده می شــود 
الکتریکــی،   قــرار داد. برحســب مقــدار جریــان 
 مــواد می تواننــد نقطــه فوکوس اشــعه را بــه اندازه 

۴۴ درجه در راستای افقی یا عمودی تغییر دهند.
ایــن تکنولوژی جدیــد می توانــد به تصویربــرداری، 
دریافت اطالعــات و برقــراری ارتباطات با اســتفاده 
 از تراهرتــز و فرکانس هــای مادون قرمــز کمک کند 
 و مطمئن تــر، متراکم تــر، کــم هزینه تر و ســریع تر 

از آخرین تکنولوژی های امروزی است. 
این مقاله در Nature Scientific Reports به چاپ 

رسیده است.

دیجیاتــو/ پس از مــدت ها انتظــار اپل باالخــره مک بوک 
 پروهــای خــود را بروزرســانی کــرد و از نســل جدید این 
 لپ تاپ پرده برداشــت. گذشــته از زیبایی ظاهــری و دیگر 
جذابیت هــای محصول، مک بــوک پرو هــای جدید به یک 
پنل لمسی در باالی کیبورد مجهز هســتند که اپل آن را تاچ 
بار نامیده و این قابلیت، لپ تاپ های جدید شــرکت ســاکن 
کوپرتینــو را کامال در بازار متمایز کرده اســت. امــا با وجود 
تمام این جذابیت ها، اپل در تولیــد محصول تازه تصمیماتی 
 گرفتــه که برای کاربــران ســوال برانگیز هســتند. در ادامه 
 به برخــی از ایــن ویژگی های نه چندان دوســت داشــتنی 
در مک بــوک پروهای جدیــد خواهیم پرداخت. نخســتین 
 نکتــه ســوال برانگیــز در محصــول تــازه این اســت که 
مک بــوک پروهــای رونمایی شــده در هفته گذشــته فاقد 
 HDMI درگاه ،A نــوع USB درگاه هــای مرســوم مثــل
 C نــوع USB یــا کارت خــوان هســتند و تنهــا ۴ درگاه 
) با پشــتیبانی از تاندربولــت 3 ( برای شــان در نظر گرفته 

 شــده اســت. این تصمیــم درحالی اتخاذ شــده کــه اپل 
می گوید مک بوک پرو محصولی برای کاربران حرفه ای است 
و پســوند Pro در نام لپ تاپ هم به همین موضوع اشاره دارد. 
اما واقعیت این است که یک عکاس حرفه ای ترجیح می دهد 
به جای همراه داشتن همیشگی یک دانگل خاص، قادر باشد 
به ساده ترین شــکل تصاویر دوربین خود را به لپ تاپ منتقل 

کند. 
بر همین اســاس می توان گفت اپل اندکی عجله به خرج داده 
و درگاهی را برای محصول تازه در نظر گرفته که هنوز در بازار 

به شکل کامل مرسوم به حساب نمی آید.
درگاه شــارژ لپ تاپ های قبلی اپل MagSafe نام داشــت 
 و در آن، کانکتور شــارژر بــا آهنربا به بدنه دســتگاه متصل 
می شــد. اگر تا به حال حتی یک بار پای شــما به سیم شارژر 
یک لپ تاپ عادی گرفته باشــد، حتما می توانید درک کنید 

روش ابتکاری اپل چقدر ایمن تر به حساب می آید.
حاال اپل در مک بوک های جدیــد درگاه MagSafe را کنار 

گذاشــته و USB نوع C را برای اتصال شــارژر مورد استفاده 
قرار می دهد. هرچند برخــی کاربران اعتقــاد دارند کاهش 
یکی از چندیــن درگاه اختصاصــی اپــل و جایگزین کردن 
 آن با یک اســتاندارد مرســوم تصمیــم قابل قبولی اســت، 
 اما برخی دیگر هم هســتند که وجــود درگاه MagSafe را 

یکی از دالیل مهاجرت خود به مک عنوان می کنند.
ایــن یکــی از کــم اهمیــت تریــن تغییــرات ســازنده به 
 حســاب می آید، اما در هر حــال بد نیســت بدانید که پس 
 از یــک دهــه درخشــش لوگــوی اپــل در پشــت بدنــه 
لپ تاپ های این شــرکت ) کــه دســتگاه را از نظر ظاهری 
متمایز کرده بــود (، این بار در محصول جدید شــاهد حذف 
چــراغ از لوگو هســتیم.مک بوک ایــر هم یکی دیگــر از آن 
چیزهایی اســت که هرچند هنوز روی وبســایت ســازنده به 
فروش می رســد، اما توســعه آن با معرفی مک بوک پروهای 
جدید متوقف شده و به خاطرات پیوسته است. حاال به عنوان 
 جایگزین ایــن محصول می توانید یک نســخه۱5۰۰ دالری 
 از مک بوک پــرو را خریــداری کنید کــه از مک بــوک ایر 
گران تــر تمام می شــود و تنهــا دو درگاه USB نوع C و یک 
جک هدفــون دارد، یعنــی بســیار کمتــر از آن چیزی که 
 اکثر کاربران نیــاز خواهند داشــت. وجود تاچ بــار نیز خود 

از تصمیمات جنجالی سازنده به حساب می آید. 
 هرچند به لطف ایــن قابلیت می توانید کارهای بیشــتری را 
به ســاده ترین شــکل با مک بوک پروهای جدیــد به انجام 
 برســانید، اما از طــرف دیگر انجــام برخــی عملکردها نیز 
دشــوار تر خواهنــد بود. بــرای نمونــه تصور کنیــد هنگام 
استفاده از فتوشــاپ بخواهید روشنایی نمایشــگر را بیشتر 
کنید، کاری که قبال به ســادگی با کلیدهای فانکشــن انجام 
می شــد، اما حاال برای انجام همین کار به مراحل بیشــتری 
احتیاج خواهد بود. اینکه اپل هنوز هــم در لپ تاپ های ۱3 
 اینچی خــود کارت گرافیــک مجزایی را مورد اســتفاده قرار 
 نمی دهــد جای شــگفتی دارد. شــرکت ســاکن کوپرتینو 
می گوید مک بوک پرو برای  اســتفاده حرفه ای ساخته شده، 
اما بدون وجود یک واحد پردازش گرافیکی قدرتمند، استفاده 
از نرم افزارهای ویرایــش ویدیو و عکــس روی این محصول 
 دشوار اســت و ارســال تصویر روی نمایشــگرهای خارجی 
با رزولوشن باال هم امکان پذیر نخواهد بود. این در حالی است 
که سرفس بوک های باریک شرکت رقیب یعنی مایکروسافت 
به کارت گرافیک مجزا و قدرتمند مجهز هســتند، در نتیجه 

تصمیم اپل نمی تواند توجیح چندانی داشته باشد. 
در نهایت الزم است اشاره کنیم که حتی اگر۲8۰۰ دالر برای 
خرید باالترین مدل مک بــوک پــروی ۲۰۱6 هزینه کنید، 
 باز هم دســتگاه به حداکثر ۱6 گیگابایــت حافظه رم مجهز 
خواهد بود. اپل اعتقاد دارد باالتر از ایــن میزان روی لپ تاپ 

کاربردی ندارد و تنها به افزایش مصرف باتری منجر می شود.

نگاهی به عمده ترین ایرادها در مک بوک پرو های جدید اپل
اخبار علمی
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پیشنهاد سر دبیر: 
فراخوان جشنواره بین المللی قصه گویی به عربی و انگلیسی

ویژه

اخبار فرهنگی

مجموعه پویانمایی نوستالژیک »آن شرلی؛ دختری با موهای قرمز« 
میهمان جدید بینندگان شبکه امید خواهد شد. مدیر شبکه امید 
گفت: در پی پایان پخش مجموعه »ماجراهــای خانواده تراپ«،  از 
این پس عالقه مندان سریال دوست داشــتنی آن شرلی می توانند 
این مجموعه را هر شب رأس ساعت 22 از شبکه امید تماشا کنند. 
وی تاکید کرد: ریل ساعت 22 پخش شبکه امید، به مجموعه های 
نوســتالژیک پویانمایی درام اختصاص دارد تا در این ســاعت که 
معموال همه اعضای خانواده در کنار هم قرار دارند، بتوانند برنامه ای 
متناسب با عالقه مندی همه نســل های حاضر در یک خانواده را به 
تماشا بنشینند. معتضدی افزود: آن شرلی دختری با موهای قرمز، 
مجموعه پویانمایی است که در کشــور ایران از شهرت و محبوبیت 
باالیی برخوردار اســت. وی گفت: این مجموعه در ســال 1979 و 
در 48 قسمت 23 دقیقه ای در کشــور ژاپن، تولید و در بسیاری از 
کشورهای جهان از موفقیت و محبوبیت باالیی برخوردار شده است. 
این مجموعه بر اســاس یک رمان آمریکایی با عنوان »آنه؛ دختری 
از گرین گیبلز« ساخته شده و نویســنده کانادایی آن »لوسی ُمد 
مونت گومری« است. این داستان که نخســتین بار در سال 1908 
منتشر شد، در بیش از 50 میلیون نسخه انتشار یافت و نیز به بیست 
زبان مختلف دنیا ترجمه شــده و تاکنون از روی آن، چندین فیلم، 
انیمیشن، سریال تلویزیونی و حتی تئاتر موزیکال ساخته شده است.

فیلم »تمرین برای اجرا« ساخته محمدعلی سجادی، در سینما 
سوره اصفهان به روی پرده رفت.

این اثر ســینمایی درباره یک کارگردان تئاتر است که تصمیم 
مي گیرد با گردآوردن یک گروه، داستان سیاوش را برای اجرا از 

روي شاهنامه فردوسي بخوانند و تمرین کنند.
میکائیل شهرســتاني، مهــدي میامي، محمدعلي ســجادي، 
محمود راسخ فر، محمد ســاربان، حســین فالح و آزاده موحد 
ازجملــه بازیگرانی هســتند که در ایــن فیلم بــه ایفای نقش 
پرداخته اند. »تمرین برای اجرا« که توسط محمدعلی سجادی 
تهیه و کارگردانی شده، از ســوی گروه سینمای هنری و تجربه، 

در سینما سوره اصفهان در حال اکران است.

نشســت متمرکز گروهی دربــاره فیلم »ســعادت آبــاد« به 
کارگردانی مازیار میری روز پنجشــنبه 20 آبان ماه از ســاعت 
16 تا 18 در محــل موسســه فرهنگی پژوهشــی آژمان واقع 
در چهاربــاغ عباســی، خیابان شــیخ بهایی، بعــد از چهارراه 
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برگزار می شود.
فیلم سعادت آباد، حکایتگر داســتان سه خانواده است که شبی 
را برای حل مشکالتشــان به بهانه تولد محســن دور هم جمع 
می شوند و یاســی، همسر محســن، برای بهتر برگزار شدن این 
میهمانی، دختر کوچکش را همراه پرســتار بچه روانه منزل او 
می کند. در این میهمانی، الله و شوهرش علی، همچنین بهرام 
و همســرش تهمینه حضور دارند، اما بعضــی اتفاقات در تغییر 

جریان میهمانی ماجرا را وارونه می کند.
فیلمنامه سعادت آباد توســط امیر عربی، نوشته و توسط مازیار 
میرای کارگردانی شــده اســت. در این فیلم، حامد بهداد، الله 
حاتمی، مینا ساداتیان، مهناز افشــار، امیر آقایی، حسین یاری 

و هنگامه قاضیانی به ایفای نقش پرداخته اند.
عالقه مندان تا روز چهارشــنبه 19 آبان ماه مهلت دارند تا برای 

شرکت در این نشست ثبت نام کنند.
نشســت های موسسه فرهنگی پژوهشــی آژمان که به سومین 
سال برگزاری وارد شــده اند، به موضوع کتاب و فیلم اختصاص 
دارد. نشســت های کتاب به صورت ماهانه در پنجشنبه آخر هر 
ماه و نشســت های فیلم در روزهای پنجشنبه آخر ماه های زوج 

برگزار می شود.

نمایشــگاه تخصصی آســیب های اجتماعی و فضای مجازی با 
عنوان»سراب«، از 8 تا 18 آبان ماه از ســوی شهرداری منطقه 

10 در حال برگزاری است.
نمایشگاه سراب با محوریت اعتیاد و شبکه های مجازی، با هدف 
شناساندن آســیب های اجتماعی از ســوی معاونت فرهنگی 
اجتماعی شهرداری منطقه 10 و همچنین ارگان هایی همچون 
پلیس فتا، شــورای اصناف اصفهان، خیریه هــا و مراکز مردمی 

برنامه ریزی شده است.
کمیته فرهنگ رســانه ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان نیز در این نمایشــگاه در قالب غرفه »مثبت رسانه«، به 
ارائه برنامه هایی همچون ســیر نمایشگاهی، معرفی محصوالت 

رسانه ای و کلیپ های نمایشی می پردازد. 
غرفه مثبت رســانه با هدف فرهنگ ســازی صحیح اســتفاده 
از فضای مجازی و آشــنایی بیشــتر بــا مفاهیم رســانه ای و 
سواد رســانه ای، در نمایشــگاه سراب برپا شــده و مورد بازدید 

عالقه مندان قرار می گیرد.
نمایشــگاه ســراب از 8 تا 18 آبان ماه هر روز از ساعت 8:30 تا 
12:30 و 15 تا 18:30 به مدت 10 روز در محل مجتمع تجاری 
اداری میثم واقع در بزرگراه شــهید آقابابایی، پل تمدن، خیابان 

معراج، خیابان میثم مورد بازدید شهروندان قرار می گیرد.

سرپرســت اداره کل کانــون پــرورش فکری کــودکان و 
نوجوانان اســتان اصفهان گفت: طرح اکران فیلم کودک و 
نوجوان در کشــور کلید خورده که کانون به عنوان پیشگام 
این عرصه، از 15 آبان در سالن های خود فیلم های کودک و 

نوجوان را اکران می کند.

مهدی قربانــی در حاشــیه افتتاحیه دهمین جشــنواره 
قصه گویی اســتان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
جشنواره قصه گویی، هر ساله در ســه مرحله کتابخانه ای، 
اســتانی و بین المللی برگزار می شــود که امسال 145 اثر 

ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره داوری شده است.
وی با اشــاره به ابزار قصه گویی افزود: تاثیر قصه گویی برای 
کــودکان انکارناپذیر اســت و می تواند بــرای الگوپذیری 

مفاهیم ارزشی به کودکان مورد استفاده قرار گیرد.
سرپرســت اداره کل کانــون پــرورش فکری کــودکان و 

نوجوانان اســتان اصفهان، از نشســت تخصصی با حضور 
اســاتید ادبیات کودک و نوجوان در محل جشــنواره خبر 
داد و گفــت: خانواده هــا می توانند از فضای این نشســت 
آموزشی قصه گویی اســتفاده کنند. قربانی با بیان اینکه با 
تدبیر استاندار، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به 
عنوان دبیر کمیته اوقات فراغت انتخاب شده است، تصریح 
کرد: فعالیت های این کانون در ســه حوزه ادبی، فرهنگی و 
هنری، در ســطح مراکز 60 گانه اســتان اصفهان و توسط 

مربیان توانمند کانون صورت می گیرد.

آن شرلی میهمان جدید 
شبکه امید شد

ازسوی گروه سینمای هنر و تجربه؛

»تمرین برای اجرا« به سوره آمد

از سوی موسسه فرهنگی پژوهشی آژمان:

فیلم »سعادت آباد«
نقد و بررسی می شود

 بازدید از غرفه »مثبت رسانه«
در نمایشگاه تخصصی سراب

فیلم های کودک و نوجوان از 15آبان 
در سالن های کانون اکران می شود

جشنواره

فراخوان نوزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی 
به زبان هــای عربی و انگلیســی، برای مشــارکت و 
حضور عالقه مندان دیگر کشــورها در جشــنواره، 
ترجمه و منتشر شــد. عالقه مندان به هنر قصه گویی 
می توانند با انتخابی آزاد در راســتای اهداف تربیتی 
و پرورش فکر کودکان و نوجوانــان حول محورهای 
مختلف تربیتی، آموزه هــای اخالقی و هویت ملی یا 
قصه با موضــوع مذهبی، قصه هــای منتخب خود را 
برای قصه گویی، آماده و به دبیرخانه این جشــنواره 
ارســال کنند. بر اســاس این فراخوان، قصه گویان 
خارجی می توانند به دو شــیوه قصه گویــی با ابزار و 
بدون ابزار قصه های خود را ارائه کنند. در عین حال 
مهلت ارسال بیوگرافی کامل و قصه، 30 آذر و زمان 

برگزاری جشنواره، بهمن 1395 تعیین شده است.
همچنین این فراخوان با این مقدمه منتشــر شــده 
است: نوزدهمین جشــنواره بین المللی قصه گویی، 
به دنبــال درخشــش قصه گویی و گســترش این 
هنر ارزنده اســت. کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان، نوزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی 
را به صورت رقابتــی برگزار می کند تــا از تجربیات 
قصه گویان خارجی در جشــنواره هم سو و هم گام با 

مربیان کانون بهره الزم را ببرد.
بر این اســاس، آثار رســیده بــه دبیرخانــه پس از 
داوری و انتخــاب اولیه، به بخش پایانــی راه یافته و 
از قصه گویان بین المللی که اجــرای قصه و محتوای 
تربیتی آموزشی قصه هایشان از سوی هیئت داوران 
 انتخاب شــود، برای حضــور در جشــنواره دعوت

به عمل می آید. همچنین بر اســاس ایــن فراخوان، 
تغییر در محتوا، موضوع یــا روش اجرای قصه گویی، 
بعد از ارســال فیلم یا متن قصه پذیرفته نیســت و 
توجه به محتوای قصه با نگاه بــه هدف های تعلیمی 
و تربیتی، شیوه اجرای مطلوب و جذاب و به روز برای 

کودکان و نوجوانان بسیار مهم است.

فراخوان جشنواره بین المللی 
قصه گویی به عربی و انگلیسی

فیلم »نیمه شــب اتفاق افتاد« به کارگردانــی تینا پاکروان 
و با بازی حامد بهداد، رویا نونهالی، آتیال پســیانی و ســتاره 
اســکندری، در بخش ســودای سیمرغ ســی و چهارمین 
دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشــت. در این نوشتار، پس 
از بیان خالصه فیلم، به ارائه نقــد محتوایی و فرمی این فیلم 
می پردازیم. زیبا )با بازی رویا نونهالی(، زن میانســالی است 
که به همراه امیر، پســر نوجوانش زندگی کرده و در یک باغ 
ویژه مجالس، به عنوان آشپز مشغول به کار است. پس از آنکه 
خواننده باغ به دلیل ازدواج از این کار کناره می گیرد، صاحب 
باغ یعنی پرویز)آتیال پسیانی( خواننده ای جدید به نام حسین 
)با بازی حامد بهــداد( به مجموعه اضافــه می کند که برادر 
کوچک تر انسیه )گوهر خیراندیش( اســت؛ زنی که پرویز از 

گذشته با او آشنایی دارد.
 حسین که به بیماری غش مبتالست، با اینکه صدای خوبی 
دارد، در ابتدا به دلیل خواندن آهنگ های غمگین و نامناسب 
برای مجالس عروسی، با اقبال مواجه نمی شود اما با راهنمایی 

زیبا موفق می شود دل پرویز و مشتریان باغ را به دست آورد.
 با وجود اختالف سنی میان حسین و زیبا، حسین به مرور به 
زیبا عالقه مند شده و از او درخواست ازدواج می کند. با وجود 
این که زیبا هم به ازدواج با حسین بی رغبت نیست، مخالفت 
اطرافیان و بخصوص پرویز و انسیه که چیزهایی درباره گذشته 
زیبا می دانند، مانع این ازدواج می شود و پیگیری  های حسین 
هم تغییری در ماجرا ایجاد نمی کند؛ تــا اینکه در روزی که 
حسین به همراه خواهر کوچک ترش به خواستگاری رسمی 
از زیبا آمده، انسیه از ماجرا مطلع شــده و خود را به خانه زیبا 
رسانده و گذشته او را جلوی چشم فرزندش امیر افشا می کند 

و بیننده متوجه می شــود که زیبا در گذشته همسر مردی 
جانی بوده که مدتی را هم به دلیل همدســتی در جرم های 
همســرش، در زندان گذرانده و پــس از اعــدام او به خاطر 
بارداری اش از زندان آزاد شــده و به تهران آمده و پرویز به او 

پناه داده است.
 افشا شدن گذشــته زیبا اما خللی در تصمیم حسین ایجاد 
نکرده و او همچنان بر ابراز عالقه به زیبا پافشاری می کند؛ تا 
جایی که پس از یکی از این ابراز عالقه ها در نیمه شــب چند 
روز پس از خواستگاری، حســین با فرزند زیبا درگیر شده و 

در خالل این درگیری، با سقوط از چند پله، کشته می شود.
 پیام های اصلی و فرعی فیلم

فیلم »نیمه شب اتفاق افتاد« با نمایش یک عشق نامتعارف 
میان زنی بیوه و پسری جوان، در پی آن است که از احساسات 
و تمایالت و تجارب نامتعارف دفاع کند و به آنها مجوز بروز و 
ظهور دهد. از سویی در ترسیم این عشق نامتعارف، سیمای 
مادرانه زنی را نشان دهد که می کوشــد میان خواسته های 
شخصی و عاطفه و جایگاه مادرانه اش، تعامل و تعادل برقرار 
کند. اما اگر از رویکرد هم دالنه با کارگردان فیلم فاصله بگیریم، 
در نظر گرفتن دیگر مولفه ها و نــکات فیلم پیام های دیگری 
را منتقل می کند که چندان با پیام های اصلی و آشــکار آن 
همخوانی ندارند. پایان بندی فیلم در ارتباط با کلیت و جزئیات 

داستان، کلیدی است در فهم این پیام ها.
 ارزیابی محتوایی فیلم

 گذشته »زیبا«، شخصیت نخســت زن داستان، بر آینده او و 
فرزندش سایه انداخته و تا پایان عمر گریبان گیر آنها خواهد 
بود و حتی معجزه عشــق هم نمی تواند آنهــا را از این تلخی 

محتوم نجات دهد. سرنوشــت تلخ شخصیت های اصلی که 
یکی کشته شده و دیگری برای نجات فرزندش قتل را به گردن 
می گیرد و همچنین نوجوانی که مرتکب قتل شده، نمی تواند 

هیچ امیدی نسبت به آینده در مخاطب ایجاد کند.
 زیبا وضع بدی دارد و این وضع بد با وجود کمک های پرویز، 
همچنان ادامه دارد. حسین هم که بیکار است، ناچار می شود 
در باغ بخواند و از بابت بیکاری خود نگرانی دارد. در پایان فیلم، 
بدبختی و مصائب زیبا بیشتر می شود و حسین هم می میرد 
و هر دو با وجود امیدی که در دلشــان به وجود آمده بود، در 
پایان ناکام می مانند؛ مخصوصا حسین که با همه تالشی که 

می کند، ناکام از دنیا می رود.
 نیمه شــب اتفاق افتاد، فیلم تلخ و ناامیدکننده ای است که 
قصه آن با آزادی، رقص و آواز و سرخوشی آغاز شده و با مرگ 
و تلخی پایان می گیرد و مخاطب نیز در این سیر نزولی شادی 

به غم، همراه با فیلم مایوس و مایوس تر می شود.
 فرشــاد محمدی درباره فیلم نیمه شــب اتفاق افتاد گفته 
است: »خوشبختانه فیلم خوبی از آب درآمده است و بیننده 

شــاهد یک عاشــقانه جذاب 
با روایتــی زنانه خواهــد بود. 
این فیلم، توانایــی و به عبارت 
بهتر شــگفتی هایی را که یک 
زن می تواند داشــته باشد، به 
خوبی عنــوان کرده و دســت 
آخر یک غافلگیری دلنشــین 
هم برای مخاطــب دارد.« حال 
سوال اینجاست که کجای این 
فیلم عاشــقانه، جذاب اســت 
و کــدام غافلگیــری، آن هم 
دلنشــین، برای مخاطب اتفاق 
می افتد؟ کشته شدن حسین 
به دســت امیــر و القای شــر 
ذاتی یا دم دســتی ترین شکل 
پایان بندی و گردن گرفتن قتل 

از سوی زیبا؟
عنوان نخستین فیلم یعنی »زیبا؛ یک زندگی کوتاه«، کامال 
رویکرد نومیدانه حاکم بر فیلم را نشــان می دهد و حتی در 
عنوان مجدد فیلم نیز رویکرد سیاه کارگردان مشخص است؛ 
زیرا عنوان فیلم، به تلخ ترین ماجرای فیلم اشاره دارد که خط 
پایانی بر همه کورسوهای شکل گرفته می کشد. نکته جالب 
آنجاســت که کارگردان فیلم نیز برخالف اشــارات گاهگاه 
خود مبنی بر رویکــرد مثبت به زن و مــرد و جامعه در فیلم 
خود، در برخی صحبت های دیگر، نگاه ســیاه انگار خود را در 
ساخت فیلم لو می دهد؛ برای مثال پایان تلخ فیلم را این گونه 
توجیه می کند که قصد وی، ترســیم »واقعیت« جامعه بوده 
است نه تصویر عشق در فضایی انتزاعی مجزا از واقعیت. بدین 
ســان نشــان می دهد که تصویر جامعه و واقعیت آن در نزد 
وی، تصویری تلخ به ویژه برای زنان اســت و رویکرد وی، نقد 

سنت های اجتماعی است.

تالش برای القای ناامیدی؛

آنچه در »نیمه شب اتفاق افتاد«

در پایان فیلم، 
بدبختی و مصائب 

زیبا بیشتر می شود 
و حسین هم 

می میرد و هر دو 
با وجود امیدی که 

در دلشان به وجود 
آمده بود، در پایان 

ناکام می مانند

فیلم »نیمه شب اتفاق افتاد« با نمایش یک عشــق نامتعارف میان زنی بیوه و پسری جوان، در پی آن است که از 
احساسات و تمایالت و تجارب نامتعارف دفاع کند و به آنها مجوز بروز و ظهور دهد.

تلویزیون

اکران

پخش مجدد سریال معمای شــاه، دلیلی شد تا دوباره به فکر 
فرو رویم و درباره این اثر بحث برانگیــز تلویزیون کمی تامل 
کنیم. به گزارش ایمنا، این ســریال که در ابعاد تاریخی مانند 
هر ســریال دیگری دارای چاله های دراماتیک مخصوص به 
خود اســت، از نظر عنوان بندی و برنامه ریزی زمانی، محدود 
به دوران ماقبل خود بوده و مخاطب با چنین ســبک پردازش 
متنی احساس همذات پنداری خواهد کرد. البته که بازپخش 
این ســریال از اهمیت موضوعی آن خبر می دهــد؛ اما نباید 
فراموش کرد که پخش مجدد یک ســریال، آن هم به فاصله 
زمانی اندک، می تواند خطرساز باشــد و بیننده را از تماشای 
تلویزیون ملی دلسرد کند. ویروســی که این روزها تلویزیون 
ملی را درنوردیده، بازپخش تولیدات این رســانه است که نه 
تنها به بقا و جــذب مخاطب آن کمکی نکــرده، بلکه موجب 
دلسرد شدن تعداد انبوهی از بینندگان این رسانه خواهد شد.

خط مقدم رسانه
تلویزیــون ملــی، به عنــوان خط مقــدم رســانه در جبهه 
فرهنگ سازی اجتماعی و حفظ اصول ارزشی - دینی کشور، 
وظیفه دارد برای آنچه تهدیدات دشمن تلقی می شود دست 
به تولیدات رســانه ای بزند. اما نکته جالب این اســت که نه 
تولیدات رســانه ملی توانایی مقابله با هجوم دشمن را دارند 

و نه دشمن دســت به کمر ایســتاده تا بازپخش تولیدات این 
رسانه را تماشا کند. متاسفانه پخش مجدد سریال معمای شاه 
باعث به تمسخر گرفته شدن رسانه ملی می شود. اگرچه این 
سریال تا اندازه ای دســت آوردهای هنری و نمایشی را برای 
تلویزیون به همراه داشته اســت، اما اگر سریال فاخری مانند 
مختارنامه هم بــه بازپخش های مجدد برســد، دیگر ارزش 
معنوی خود را از دســت می دهد و تنها جنبه ســرگرمی به 
خود می گیرد. اما راه مقابله با این دیدگاه تناسب بندی نشده 
از سوی مخاطب و سازنده اثر چیست؟ آیا سازنده دوست دارد 
اثرش برای چندمین بار از یک رســانه بازپخش شود یا رسانه 
ملی آنقدر در تنگنا قرار گرفته که دست به دامن آثار گذشته 
خود شــده اســت؟ همه این فرضیات وقتی جنبه اخالقی به 
خود می گیرنــد که معمای شــاه هنوز در رســانه ملی حل 

نشده است. 
تاریــخ ایران پر رمــز و راز تریــن تاریخ مکتــوب موجود در 
دنیاست و به شدت دراماتیک است. رســانه ملی می تواند به 
جای بازپخش معمای شــاه، برای حل ایــن معما اثری تولید 

کند که درخور شخصیت یک رسانه باشد.
 مخاطب زدایی!

متاســفانه قدرت جذب رســانه های بیگانه با ابزاری که در 

اختیار دارند، به اندازه ای است که مخاطبان تاثیرپذیر ایرانی 
را در بر می گیرد اما ایرانیان خوشــبختانه از قدرت اندیشــه 
باالیی برخوردارند و می توانند یک مسئله را به خوبی تجزیه و 
تحلیل کرده و خوب و بد را در شرایط مساوی تشخیص دهند. 
موضوع مهمی که اینجا مطرح می شــود، این اســت که در 
مقابل هجوم دشمن، رســانه ملی چه حرفی برای گفتن دارد 

یا چه برنامه راهبردی را برای مقابله با آن تدارک دیده است. 
بزرگ تریــن نقطه ضعف رســانه ملی، توجه بیــش از حد به 
آگهی ها و گســترش بیهوده شبکه هاســت که در نوع خود، 
کوچک ترین تاثیری بر مخاطبان امروزی رسانه ندارند. در هر 
صورت امیدواریم رسانه ملی چاره ای برای این چاله فکری و 
فرهنگی کشور داشته باشد و از رســانه های بیگانه رو دست 

نخورد.

نگاهی به پخش مجدد سریال معمای شاه از تلویزیون؛

شاه رفت؛ اما معمایش هنوز باقی است!

چون تجربه تئاتر را داشــتم، بازی در این فیلم برایم مشــکل نبود و 
تجربه با مزه ای بود.

مارال فرجاد بازیگر  ســینما و تلویزیون، درخصــوص علت بازی خود 
در فیلم سینمایی »جاودانگی« اظهار داشــت: اولین دلیل سینمایی 
بودن فیلم و علت دوم همــکاری با جواد نوروز بیگی بــود. زمانی که 
اپیزود مربوط به خود را مطالعه کــردم، نقش، من را ترغیب و اختالف 
سنی موجود در آن جذبم کرد و مووضع دیگر اینکه کارگردانی جوان، 
پرشور و پرانگیزه پشت این کار ایستاده بود. وی درخصوص تفاوت نوع 
بازی در فیلم ســکانس-پالن با دیگر فیلم ها اظهار داشت: چون من 
تجربه تئاتر را داشــتم، بازی در این فیلم برایم مشکل نبود؛ اما تجربه 
بامزه ای برایم بود. فرجاد ادامه داد: در تئاتر، یک تداوم حســی وجود 
دارد که در این کار هم وجود داشــت و با تمریــن، درایت کارگردان و 

مدیریت، می شد بر کار مسلط شد.

بهرام صادقی به آخرین وضعیت اکران فیلــم و مجموعه تلویزیونی خود 
اشاره کرد.

 بهرام صادقی، کارگردان ســینما، درخصوص آخریــن وضعیت پخش 
»صله ســحر« گفت: این فیلم برای نمایش در جشنواره بین المللی رشد 
پذیرفته شده که بیستم همین ماه در سینما فلسطین ساعت 17 نمایش 
داده خواهد شــد. وی افزود: هنوز برای اکران عمومی، به خروجی قطعی 

نرسیدیم و همچنان درگیر این جریان هستیم.
این کارگردان درباره ســریال تلویزیونی »تابستان جدید« بیان کرد: این 
مجموعه آماده نمایش شــده و این روزها در حال آماده سازی ترانه تیتراژ 
پایانی آن هستیم که توسط خواننده های بجنورد اجرا خواهد شد. گفتنی 
است »صله سحر« به زندگی یک استاد موسیقی با بازی پرویز پورحسینی 
می پردازد که به دلیل ضعف جســمانی، توانایی اجرای برنامه ارکستر را 

ندارد و همین مسئله او را مستاصل و پریشان می کند.

بازی در »جاودانگی« 
برایم تجربه بامزه ای بود

 نمایش »صله سحر«
در جشنواره فیلم رشد

مهدی پاکدل بــه گروه بازیگــران »ماجــرای نیمروز«، 
دومین فیلم بلند ســینمایی محمدحســین مهدویان به 

تهیه کنندگی سید محمود رضوی پیوست.
فیلم ســینمایی »ماجرای نیمروز« این روزها در مرحله 
پیش تولید قرار دارد و به تازگی مهــدی پاکدل به جمع 

بازیگران این فیلم اضافه شده است. 
همچنین پیش از این، حضور مهــرداد صدیقیان و هادی 
حجازی فــر در این پروژه قطعی شــده بــود. »ماجرای 
نیمروز« دومیــن فیلم بلند ســینمایی محمدحســین 
مهدویان پس از ساخت اثر موفق »ایستاده در غبار« است 
که در ســی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر و در اکران 

عمومی با استقبال روبه رو شد.
این فیلم یک تریلر پلیســی اســت که در بســتر قصه، به 
حوادث و وقایع سال 1360 می پردازد. »ماجرای نیمروز« 
با فیلم قبلــی این کارگــردان به جهت قصه گــو بودن و 

فضاسازی، بسیار متفاوت است.
از عوامــل تولیــد »ماجــرای نیمــروز«، می تــوان به 
فیلمنامه نویس: محمدحسین مهدویان و ابراهیم امینی، 
مدیر فیلمبرداری: هــادی بهروز، طراح گریم: محســن 
دارســنج، طراح صحنه و لباس: بهزاد جعفری، صدابردار: 
هادی ســاعد محکم، مجری طــرح: کامــران حجازی، 
مدیر تولید: ســعید شــرفی کیا، جلوه های ویژه: محسن 
روزبهانی، برنامه ریز: وحید کاشی، دستیار اول کارگردان: 
عبدالرحیــم صاحب الفصول، عکاس: ســحاب زری باف، 
مشاور رسانه ای: بیتا موسوی و تهیه کننده: سید محمود 

رضوی اشاره کرد.
این فیلم هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد و قرار 
اســت از اواخر آبان کلید بخورد. همچنین تمام صحنه ها 

در تهران و اطراف شهر فیلمبرداری می شود.
»ماجرای نیمروز« محصول موسسه سیمای مهر است.

مهدی پاکدل، بازیگر
»ماجرای نیمروز« شد

سینما
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اخبار کوتاهيادداشت

 مســئول بســیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری از گشــایش 
نمایشگاه عکس و پوستر عاشــورایی با موضوع محرم، آیین های 
عزاداری و پیاده روی اربعین حسینی )ع( در سالن شهید شهرانی 

مجتمع غدیر شهرکرد خبر داد. 
مجتبی بیگی گفت: در این نمایشــگاه 50 عکس و 15 پوســتر 
 منتخب ســوگواره هنرهــای عاشــورایی به نمایش گذاشــته 
شده اســت. وی اضافه کرد: عالقه مندان می توانند از 10 آبان ماه 
جاری به مدت یک هفته از ساعت 9 صبح تا 12 و 15 تا 17 از این 

نمایشگاه دیدن کنند.  

از  نفــر   350 شــرکت  بــا  غیرعامــل  پدافنــد   رزمایــش 
دانش آموزان دبیرستان پسرانه حضرت ولی عصر )عج( فرخشهر 
برگزار شــد. این رزمایش به مناســبت هفته پدافنــد غیر عامل 
در دو مرحله تئــوری در قالــب کالس های مقابلــه با حمالت 
شــیمیایی، پدافند غیر عامل، کمک های اولیــه، امداد و نجات و 
 مرحله عملی با آموزش اطفــای حریق، اســتتار، اختفا، فریب و 
جان پناه اجرا شــد. فرخشــهر در فاصله 10 کیلومتری شهرکرد 

مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری 
از پرداخت تمامی مطالبات گندمکاران استان خبر داد.

کیقباد قنبری گفت: امسال 69 هزار و 560 تن گندم مازاد بر نیاز 
کشاورزان این اســتان به مبلغ 899 میلیارد ریال خرید تضمینی 

شد. 
وی با اشاره به  رشــد 17 درصدی خرید تضمینی گندم در استان 
نســبت به ســال گذشــته افزود: در حال حاضر باقیمانده طلب 
گندمکاران و هزینه حمــل و نقل این محموله هــا به طور کامل 

پرداخت شده است.
قنبری اضافــه کرد: امســال طرح خریــد تضمینــی گندم در 
چهارمحال و بختیاری از نیمه دوم خرداد تا نیمه مهر ماه با قیمت 

12 هزار و 705 ریال به ازای هر کیلوگرم اجرا شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: در ســال 
تحصیلی جدید 9 هزار و 55 دانش آموز اســتان از نواحی یک و 2 
شهرکرد، بخش الران، بن، ســامان و بلداجی در طرح ملی شهاب 
شــرکت کردند.  بهروز امیدی با بیان اجرای طرح ملی شــهاب 
در ســال های گذشته در ناحیه 2 شــهرکرد و بخش الران افزود: 
امسال 209 مدیر مدرســه، 425 معاون و 465 معلم، مجری این 
طرح در 229 مدرســه و 439 کالس پایه چهارم، پنجم و ششم 
ابتدایی هستند. به گفته وی؛ طرح ملی شهاب با هدف شناسایی، 
هدایت و حمایت از نخبگان و اســتعدادهای برتر دانش آموزی از 

سنین پایین اجرا می شود.

گشايش نمايشگاه 
عکس و پوستر عاشورايی

رزمايش پدافند غیر عامل در فرخشهر

پرداخت تمامی مطالبات گندمکاران

شرکت بیش از 9 هزار دانش آموز در 
طرح ملی شهاب

پیشنهاد سردبیر: 
رزمايش پدافند غیر عامل در فرخشهر

 بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از مرکز
 اطالع رســانی و روابــط  عمومی آمــوزش وپرورش 
 اســتان چهــار محــال وبختیــاری، بهــروز امیدی 
اظهار کرد: در اســتان دوهزار و 650مدرسه با بیش از 

9هزار و 500کالس درس فعال است.
 امیدی با اشاره به اهمیت هوشمند سازی کالس های 
درس پایه ششم ابتدایی، تصریح کرد: از مجموع چهار 
هزار و 562کالس مقطع ابتدایی اســتان 862 کالس 
ششم است که به واسطه درس کار و فناوری و آموزش 

کامپیوتر، هوشمند بودن این کالس ها ضروری است.
وی افــزود: از مجموع ایــن کالس هــا 643 کالس 
درس به کامپیوتــر مجهز و نزدیک بــه 200 کالس 
بدون کامپیوتر هســتند. مدیرکل آمــوزش و پرورش 
چهارمحال وبختیاری گفت: برای هوشمند سازی هر 
کالس درس 55میلیون ریال اعتبار نیاز است و تامین 
اعتبار اجرایی شدن این طرح در مدارس و کالس های 

درس استان نیازمند فعالیت خیران است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: کسب اســتانداردهای جهانی زمینه ساز توسعه 
صادرات محصــوالت تولیــدی اســتان چهارمحال و 

بختیاری است. 
نعیــم امامی در گفــت و گو بــا خبرنگار مهــر، اظهار 
 داشت: واحدهای صنعتی برای بهره گیری از بازارهای

 بین المللی باید در مسیر کسب استاندارد های جهانی 
گام بردارند.

وی گفت: افزایش اشتغال در پی توسعه صادرات در این 
اســتان ایجاد می شــود که باید با انجام این امر، زمینه 

افزایش تولید واحدهای صنعتی را فراهم کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: هم اکنون بســیاری از واحدهای صنعتی این 
استان، استانداردهای مختلف جهانی را کسب کرده  و 
زمینه فروش محصوالت خود را در کشور های مختلف 

از جمله عراق فراهم کرده اند. 
وی گفت: کســب اســتانداردهای جهانی نقش مهمی 
در تحقق اقتصــاد مقاومتی در کشــور دارد و مدیران 
واحدهــای صنعتی باید برای کســب اســتانداردهای 

جهانی تالش کنند.

۳۰ درصد کالس های مدارس 
استان هوشمندسازی شد

کسب استانداردهای جهانی 
زمینه ساز توسعه صادرات است

بامسئوالن

به گزارش خبرگزاری فارس از شــهرکرد جمعی از فرهنگیان 
اســتان چهارمحال وبختیاری در اعتراض به فســاد صندوق 
ذخیره فرهنگیان بیانیه ای خطاب به نمایندگان مجلس صادر 

کردند که متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

 ُ ِ ِمْن بَْعِد ِمیثاقِِه َو یَْقَطُعوَن ما أََمَر اللَّ َِّذیَن یَْنُقُضوَن َعْهَد اللَّ َو ال
بِِه أَْن یُوَصَل َو یُْفِسُدوَن فِی الْْرِض أُولِئَک لَُهُم اللَّْعَنُة َو لَُهْم ُسوُء 

اِر )رعد،25( الدَّ
استعفای مشکوک و پر شــائبه وزیر آموزش و پرورش آن هم 
در آستانه استیضاح مجلس شورای اســالمی و پس از مطرح 

شدن فساد عظیم در صندوق ذخیره فرهنگیان و در شرایطی 
که عمر چندانی از دولت باقی نمانده اســت، پیامد های خوبی 
ندارد و دل نگرانــی در جمع فرهنگیان بــه راه انداخته که در 

بندهای زیر بیان شده است:
1- روزهایی است که متاسفانه شنیده می شود فسادی عظیم 
در صندوق منتســب به آموزش و پــرورش رخ داده که باعث 
تاسف دلسوختگان نظام شده اســت و از طرفی خوش رقصی 
رسانه ها و سیاســتمداران غربی را در پی داشته است اما آنچه 
مانند نمکی بر شــدت این زخم می افزاید ســکوت سنگین 
رییس جمهور در برخــورد با این قضیه اســت. ما فرهنگیان 

اســتان چهارمحال و بختیاری پس از گذشت زمانی به نسبت 
طوالنی از وقوع این فســاد و پس از ناامیدی از شفاف ســازی 
دولت تدبیــر و امیــد امــروز از وکالی خــود در خانه ملت 
می خواهیم بر حسب وظیفه شــان در چارچوب قانون اساسی 
رییس جمهور را مورد سوال قرار داده و ابعاد این فساد را برای 

افکار عمومی روشن نمایند.
2- یازدهم آبان، ماه بهارستان در آســتانه یک آزمون بزرگ 
قــرار دارد و کمترین کاری کــه در حال حاضر بــرای التیام 
فرهنگیان سراســر کشــور می توان انجام داد این است که با 
جدیت و بدون هیچ گونه مســامحه کاری با مفسدان برخورد 
و با کمک قوه قضائیه خائنان بــه بیت المال را به مردم معرفی 

کنند و به مجازات برسانند.
3- امروز زمان زیادی از انتخابات مجلس شــورای اســالمی 
نگذشته است و همه مردم در خاطر دارند که نمایندگان امروز 
و نامزدهای دیروز در شعارهای انتخاباتی شان با شدت و قوت 
فتنه را محکوم می کردند و امروز نمایندگان باید نشان دهند 
که فتنه را نه تنها در گفتار و شــعار انتخاباتــی بلکه در عمل 
هم محکوم می کننــد و نباید اجازه دهند غیرسیاســی ترین 
وزارتخانه در دست کســانی بیفتد که روزگاری نه چندان دور 

علیه نظام، شمشیر از رو بسته بودند.
 4- فرهنگیان اســتان چهارمحال و بختیاری همان گونه که 
دیــروز در جبهه های نبرد حق علیه باطل درس و مدرســه را 
رها کردند و تفنگ در دســت گرفتند و ده ها شهید را تقدیم 
انقالب اســالمی کردند امروز هم برای بقای نظــام از جان و 
دل هزینه خواهند کرد و می بینیــم معلمانی که در دورترین 
روســتاهایی از اســتان که امکانات اولیه رفاهی و حتی جاده 
دسترسی ندارند کالس درسشــان برپا می شود ولی مطمئنا 
ســکوت وکالی ملت را در برخورد با این فساد بزرگ  تحمل 

نخواهند کرد.
امید است که نمایندگان با جدیت تمام و با نگاهی فراجناحی 
به دغدغه و نگرانی این قشــر فرهیخته جامعه پاســخ داده و 

نشان دهند که هنوز مجلس در رأس امور است.
و من ا... توفیق

جمعی از فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری

امید است که 
نمايندگان با جديت 

تمام و با نگاهی 
فراجناحی به دغدغه 

و نگرانی اين قشر 
فرهیخته جامعه پاسخ 
داده و نشان دهند که 
هنوز مجلس در راس 

امور است

اخطار اجرایی
8/270 شــماره: 225/95 به موجب رای شــماره 647 تاریخ 95/4/13 حوزه 
45 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه حسین بهارلوئی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
14/690/960 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 3/000/000 ریال بابت هزینه 
ایاب و ذهاب در حق محکوم له محمد امین براهیمی به نشانی اصفهان خیابان 
سپهســاالر مجتمع باران طبقه اول A-1 شرقی و هزینه نشر آگهی با احتساب 
مرحله اجرا و نیم عشــر دولت. 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:23862 
شعبه 45 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )170 

کلمه،2 کادر(   
اخطار اجرایی

8/271 شماره: 192/95 به موجب رای شــماره 370 تاریخ 95/4/14 حوزه 31 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حامد زردکوهی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت ده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و یکصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/9/15 تا زمــان اجرای حکم در 
حق خواهان سعید خیراللهی به نشــانی اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ 
صدر فروشــگاه خیراللهی صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشــر حق 
االجرا در حق دولت. 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 ظــرف مهلت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به 
قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:23872 
شعبه 31 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )183 

کلمه،2 کادر(   
اخطار اجرایی

8/272 شماره: 323/95 به موجب رای شــماره 550 تاریخ 95/5/31 حوزه 23 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
محمد جواد احمدی فرزند حفیظ اله به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/010/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها به 
شماره های 51359594-95/3/25 و 51359417-95/3/25 تا تاریخ وصول و 
هزینه نشــر آگهی در حق خواهان خانم صفورا مرشدی فرزند رضا به نشانی 
اصفهان خ ابن سینا کوچه پاگلدسته روبروی مســجد پاگلدسته صادر گردید 
و پرداخت 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:23880 
شعبه 23 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )191 

کلمه،2 کادر(   
اخطار اجرایی

8/273 شــماره: 941546 به موجب رای شــماره 393 تاریخ 95/2/30 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
میردار منصور پور حسن به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و نهصد و ده هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 94/3/15 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان منصور نیکونژاد به نشــانی اصفهان خانه اصفهان فلکه 
نوبهار 12 متری گلبهار کوچه گلبرگ بن بست سادات و پرداخت نیم عشر حق 
اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
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:23813 شعبه 7 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )181 کلمه،2 کادر(   
اخطار اجرایی

8/275 شــماره: 915/95 به موجب رای شــماره 943 تاریخ 94/11/28 حوزه 
16 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه مجتبی حجتی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
2/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 280/000 ریــال بابت هزینه 
 دادرسی و هزینه نشر آگهی تا زمان اجرا و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 94/6/14 لغایت تاریخ وصول در حق خواهان اصغر 
کریمی به نشانی اصفهان زینبیه دارک کوی طالب پالک 22 و پرداخت نیم عشر 
اجرایی در حق دولت. 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 یــا مالی معرفی کند که اجرای 
 حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد 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:23823 
شعبه 16 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )181 

کلمه،2 کادر(   
اخطار اجرایی

8/276 شــماره: 941627به موجب رای شــماره 766 تاریخ 95/4/31 حوزه 
11 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه روزبه دانشمند فرزند علی جان به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/000/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/10/20 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان سعید خیرالهی فرزند ایرج به نشانی اصفهان بازار 
بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشــگاه خیراللهی و نیم عشــر حق االجرا در 
 حق اجرای احکام. مــاده 34 قانون اجرای احکام: همین کــه 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 یــا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد 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:23820 
شعبه 11 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )191 

کلمه،2 کادر(   
ابالغ وقت دادرسی

8/278 شــماره درخواســت: 9510463637100015 شــماره پرونــده: 
9509983637100831 شماره بایگانی شعبه: 951295 خواهان خانم نسرین 
شجاعی فرزند حمید دادخواســتی به طرفیت پرویز راه نشــین و به خواسته 
صدور گواهی عدم امکان ســازش جهت اجرای صیغه طالق تسلیم این دادگاه 
نموده که به کالسه 951295 ع ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ 1395/10/08 
ساعت 11/30 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و دســتور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار یا محلی درج 
می گردد تا خوانده مذکور از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی 
حاضر شود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف:225 شعبه اول دادگاه 

عمومی حقوقی خوانسار )134 کلمه،2 کادر(   
اخطاریه

8/279 شماره بایگانی: 941198 جناب آقای کرمعلی فراست فرزند محمد علی 
شغل آزاد به نشانی مجهول المکان بدین وسیله به شما اخطار می گردد ظرف 
مدت 10 روز پس از رویت اخطاریه جهت اجرای حکم طالق صادره از شــعبه 
اول دادگاه حقوقی گلپایگان به شماره بایگانی 941198 به دفتر طالق 8 خوانسار 
واقع در میدان امام پاســاژ مانی طبقــه 3 واحد 9 مراجعه نماییــد.  م الف:226 

سردفتر طالق 8 خوانسار )69 کلمه،1 کادر(   

حصر وراثت
8/280  آقــای رضا ســلطانی محمدی به  شناســنامه شــماره 33  به شــرح 
دادخواست به کالسه 142/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس سلطانی محمدی به شناسنامه 
شماره 1272 در تاریخ 1395/6/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: رضا ســلطانی 
محمدی)پسر( 2- احمد سلطانی محمدی)پسر( 3- بتول سلطانی محمدی)دختر( 
4- صدیقه سلطانی محمدی)دختر( 5- نصرت سلطانی محمدی)دختر( 6- فاطمه 
چاهوشی محمدی)همسر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 241 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

نایین) 132 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/282 شــماره: 95/15677 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه پالک 
شــماره 31/9578 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
اسدا... جعفری ســبدانی فرزند یدا... در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه 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 ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشار: 95/8/12 م الف: 24180 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/283  شــماره: 95/15680 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 
شــماره 31/9580 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
اسدا... جعفری ســبدانی فرزند یدا... در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنجشنبه 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 ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشار: 95/8/12 م الف: 24181 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/281  شــماره: 95/15679 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب مغازه پالک 
شــماره 31/9579 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
روشن شهبازی فرزند موسی در جریان ثبت است 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 پنجشنبه 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 ساعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشــار: 95/8/12 م الف: 24182 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)178 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
8/312 شــماره صادره: 1395/43/228822 آقای ســعید کمال با تسلیم برگ 
استشهاد شهود 1300595/4/30 دفتر 313 اصفهان  مدعی فقدان سند مالکیت 
ششدانگ پالک شماره 68/18282  بخش 14 اصفهان گردیده که در صفحه 372 
دفتر 842 ذیل شــماره ثبت 154056 به نام نامبرده ثبت و سند صادر گردیده 
است و درخواست صدور سند المثنی نموده  لذا طبق تبصره یک اصالحی  ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
غیر از آنچه در این آگهی ذکر شد یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از  
تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله  تسلیم نماید تا مراتب صورتجسله 
و اصل سند  به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الف: 24308 اداره ثبت اســناد و امالک غرب اســتان اصفهــان )163 کلمه،

 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/269 شــماره: 806/93 بــه موجــب رای شــماره 806/94-)20/95( تاریخ 
95/1/17 حوزه 41 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه 1- محمد باقر نسوخی 2- مرتضی مطلبی به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ صد و ســی هزار ریال بابت هزینه های دادرسی ونشر آگهی و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 89/2/15 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین 
شــاخص بانک مرکزی و بــه انضمام نیم عشــر حق اجرا در حــق محکوم له 
 شهرام خورشیدی فرزند علی اصغر به نشــانی اصفهان شهرک صنعتی جی

 خ یکم فرعی 14 پ 17. 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 یــا مالی معرفی کند که اجرای 
 حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد 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:23861 
شعبه 41 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )196 

کلمه،2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

 8/256 در خصــوص پرونــده کالســه 715/95 خواهــان علــی غالمــی
 دادخواســتی مبنی بــر مطالبه به طرفیــت مراد باقــری تقدیم نموده اســت 
وقــت رســیدگی بــرای مورخــه 95/9/30 ســاعت 4 تعیین گردیده اســت 
با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از وقت رســیدگی بــه این شــعبه واقع در 
خیابــان ســجاد – اول خیابان اربــاب – روبروی مدرســه نیلی  پــور– جنب 
ســاختمان صبــا – پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمــع شــورای 
حل اختالف اصفهان شــعبه 22 شــورای حــل اختالف اصفهــان مراجعه و 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت عــدم حضور 
 وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخاذ می شــود. 
م الف: 23835 شــعبه 22 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/257 در خصــوص پرونــده کالســه 402/95 خواهــان محمــد جانثاری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
به طرفیت یوسف عابدی لنجی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
95/9/28  ســاعت 4/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شــورای حل اختالف 
 اصفهــان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایید. در

 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.

 م الف:23832 شــعبه 25 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(

با حمایت پــارک علم و فناوری و شــرکت جهــان یکتا 
پارســیان دانش بنیان، مخترعان چهارمحال و بختیاری 
موفق به ثبت اختراع خود با عنــوان نمونه بردار اتوماتیک 

غالت شدند.
 رســول خدابخشــی در گفت  و گو بــا خبرنگار ایســنا  
اظهار کرد: ســاالنه 12 میلیون تن گندم در کشور تولید 
می شــود و برای آزمایش های کیفی و کمــی آرد، نیاز به 

نمونه بردار دقیق غالت است.
مدیرعامل شــرکت جهان یکتا پارســیان افزود: دستگاه 
نمونه بردار، زمــان نمونه بــرداری از کامیون های حامل 

غالت و سیلوهای نگهداری را از 45 دقیقه به کمتر از سه 
دقیقه کاهش داده است.

وی با تشــریح عملکرد این دســتگاه اظهار کرد: در این 
سیســتم، دســتگاه نمونه برداری وارد محموله شده و با 
نیروی هیدرولیک تا کف محموله نفــوذ می کند و پس از 
نمونه برداری از محموله غله خارج شده و به وسیله نیروی 
مکش غیرمســتقیم نمونه بــه آزمایشــگاه منتقل و امور 
مربوط به اســتانداردهای نمونه برداری نیز در آزمایشگاه 

انجام می شود.
مدیرعامل شرکت جهان یکتا پارسیان افزود: این دستگاه 

با تالش امین خدابخشــی و مصطفی خدابخشی اختراع 
و در شانزدهمین جشــنواره جوان خوارزمی رتبه دوم را 

کسب کرد.
وی با اشــاره به هزینه 500 میلیون ریالــی طراحی این 
دســتگاه، تصریح کرد: با حمایت متخصصان مســتقر در 
پارک علم و فناوری، این دستگاه در سامانه سما به عنوان 

طرح پژوهشی به ثبت رسید.
خدابخشی خاطرنشان کرد: صرفه جویی در زمان، هزینه 
و نیروی انســانی از دیگر مزایــای دســتگاه نمونه بردار 

اتوماتیک غالت است.

ثبت دستگاه نمونه برداری اتوماتیک غالت توسط مخترعان چهارمحال و بختیاری     

در واکنش به فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفت؛

بیانیه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری
خطاب به وکالی ملت

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1996   | November  02  ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERpedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1996  | چهارشنبه  12 آبان  1395 |  2   صفر  1438

اگر در هفته گذشته در ســطح شهر تردد  سعید نریمانی
کرده باشــید ممکن اســت چشــمتان به 
بنرهایی افتاده باشد که از برپایی روز کتاب و اهدای چندین جلد 
کتاب به مدارس شهر خبر داده است .درباره  اهمیت کتاب سخن 
گفتن ،زیره به کرمان بردن اســت و آب در هاون کوبیدن. چرا که 
متخصصان امر بســیار ســخن گفته اند و کارشناســان تالش و 
تبلیغات بسیار نموده اند تا رابطه ایرانیان و کتاب دوباره گرم شود.

دانش آموزان شاید حیاتی ترین قشری هستند که باید به سمت 
کتاب سوق داده شوند. متاسفانه و با وجود همه تالش ها  مشاهده 
می شود که اکثر نوجوانان و جوانان ما تمایل چندانی به کتاب  و 
مطالعه آن ندارند و کتاب خواندن را محدود به کتب درسی خود 
کرده اند؛ که البته آن هم نه از سر میل بلکه به تشویق معلم یا برای 
کسب نمره است . سرد شــدن روابط نوجوان و کتاب  علت های 
بســیاری دارد اما می تــوان قاطعانــه بیان کرد عــدم تمایل به 
کتابخوانی از زمانی آغاز شــد که خانه هایمان از کتاب خالی شد. 
اگر در دوران کودکی به خانه پدر بزرگ یا اقوام مسن فامیل خود 
رفته باشــید حتما در گنجه یا طاقچه ای بــا کتب قدیمی چون 
گلستان یا دیوان حافظ یا کتاب های مذهبی چون مفاتیح و قرآن 
مجید برخورد داشته اید که صاحبانشان ساعاتی از روز خود را به 
مطالعه این کتاب هــا اختصاص مــی دادند . با گذشــت زمان 
طاقچه ها از خانه ها حذف شد و به جایشان کمدها و ویترین ها و 
اجناس لوکس داخلشان وارد خانه شــدند .دیگر جای کتاب در 
میهمان خانه نبود بلکه  آنها را در کارتن هایی نهادیم و در انباری 
خانه جای دادیم.عده ای هم که به شــدت به پــول این کتاب ها 
نیازمند بودند برای خالص شــدن از فضای اشغال شده، آنها را  به 
بهایی اندک فروختند. هدایایی که به مناسبت های گوناگون برای  
فرزند دلبندمــان می خریم دیگــر کتاب های مدل نقاشــی یا 
داســتان های ایرانی، شــعر و کتاب های علمی نیســت. لوازمی 
الکتریکی چون تبلت و انواع اســباب بازی ها بــه جای این یاران 

قدیمی نشسته اند.
 نســل امروزی درک چندانی از برنامه خاطره انگیــز و رادیویی 
قصه شــب ندارد.قصه ها و الالیــی های ماندگار مــادران اندک 
اندک از ذهن ها پاک می شــود چرا که دیگر کسی حوصله قصه 
شــنیدن ندارد.در ســطح جامعه هم هرچند وضعیت نشر کتاب 
رونق یافته و کتاب فروشی ها و کتابخانه های متعددی در سطح 
شــهر وجود دارد اما وضعیــت کتابخانه های برخــی از مدارس 
همچنان نامناسب اســت.کتاب هایی قدیمی و اغلب با جلد پاره 
و یا کتاب هایی که مناســب ســن نوجوانان نیســت از سال های 
قبل در اکثر کتابخانه هــای  مدارس باقی مانده اســت و نهایت 
تالش مسئوالن پرورشــی پذیرفتن عضو و اختصاص روزی برای 
 مراجعه دانش آموزان به کتابخانه اســت . کتابخانه های مدارس، 
 خلوت تر از بوفه  مدارس اســت و دانش آموزان غذای جســم را  
مهم تر از غــذای روح  می دانند.  چند ســالی اســت که پدیده  
اینترنت رقیبی برای کتاب ها شده اســت .از خانه هایمان گرفته 
تا مدارس همه حرف از لزوم اینترنت مــی زنند، آن قدر که بدون 
اینترنت نفس کشــیدن ممکن نیســت و روحمان ناآرام است. با 
وجود حسن های این شبکه بین المللی چه کسی می تواند بپذیرد 
که اینترنت جانشین مناسبی برای کتاب است؟کالس هایمان روز 
به روز به لپ تاپ و اینترنت مجهزتر می شوند اما  کتابخانه هایمان 
همچنــان در خم یک کوچــه مانده اند. به راســتی نمی شــود 
کالس هایمــان را به کتاب مجهز کنیم ؟ تحقیــق های اینترنتی 
و حتی پایان نامه های اینترنتی چرا جانشــین مطالعه کتاب ها و 
یادداشت برداری ها شده اند،چرا از مسابقات کتابخوانی استقبال 
چندانی نمی شــود؟چرا برای تلفن همراه فرزندمان بهترین کاور 
را تهیه می کنیم ولی به او یــاد نمی دهیم که کتاب هایش را جلد 
کند!  کاش همه شــهروندان کاری کنند تا زحمت مســئوالن و 
مشوقان امر کتاب و نشر به بار بنشیند  و زمانی فرا برسد که اگر از 
ما پرسیدند آخرین کتابی که خواندی چه بود ؟به فکر عمیقی فرو 
نرویم .لطفا کتاب خانه های شخصی تان را نفروشید و آنها را برای 

فرزندانتان به یادگار بگذارید.

24 آبان آخرین مهلت ثبت نام در سامانه سماح برای شرکت در 
پیاده روی اربعین است.

رییس سازمان حج و زیارت گفت: کســانی که قصد شرکت در 
راهپیمایی اربعین را دارند، تا 24 آبان مــی توانند با مراجعه به 
 سامانه ســماح به نشــانی www.samah.haj.ir نسبت به 
ثبت نام خود اقدام کنند. اوحدی افزود: تــا کنون بیش از 670 
 هزار نفر در سامانه ســماح برای شــرکت در پیاده روی اربعین 
ثبت نام کرده اند. وی ســامانه ســماح را تنها راه مطمئن برای 
دریافت روادید اعالم کرد و گفت: بیــش از 2 هزار و 500 دفتر 
زیارتی مجاز زیر نظر سازمان حج و زیارت آماده دریافت مدارک 

زائران و صدور روادید برای آنان هستند.
رییس سازمان حج و زیارت گفت: هزینه صدور روادید 40 دالر 
است که به طور الکترونیکی از طریق ســامانه سماح به صورت 

ریالی از متقاضیان دریافت می شود.

مدیرکل هنری و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال 
به دلیل تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه، زنگ استکبار ستیزی 

در روز ۱2 آبان نواخته می شود.
 مهدی علــی اکبــرزاده بیان کرد: تمام اقشــار جامعــه به ویژه 
دانش آموزان و فرهنگیــان در راهپیمایی استکبارســتیزی به 

مناسبت ۱۳ آبان ماه شرکت می کنند. 
اکبــرزاده بــه چهــار تشــکل رســمی وزارت آمــوزش و 
پــرورش اشــاره کــرد و آنــان را بــازوان ایــن وزارتخانــه 
آمــوزی  دانــش  کمیتــه  دبیرخانــه  گفــت:  و   دانســت 
۱۳ آبان از طریق این تشــکل ها ســازماندهی می شود تا شاهد 

حضور گسترده دانش آموزان و معلمان باشیم.
وی بیــان کــرد: در روز راهپیمایی ۱۳ آبان ایســتگاه ســیار 
آموزشــی، مهارتی و تشــکیالتی برپاســت و در این ایســتگاه 
 آموزش چوب و طناب و آموزش کمک های اولیه نقشــه خوانی 

انجام می شود.

 به بهانه برپایی روز کتاب؛

لطفا کتابخانه تان را نفروشید

24 آبان آخرین مهلت نام نویسی 
برای اربعین

به مناسبت ۱۳ آبان؛

زنگ استکبارستیزی
 امروز نواخته می شود

با مسئوالن

رییس دادگســتری اســتان اصفهان از کاهــش ۱4/5 
درصدی آمار ورودی زندانیان تحت قــرار به زندان های 

این استان خبر داد.
احمد خسروی وفا در شورای قضایی استان بر بهره مندی 
حداکثــری از ظرفیت هــای موجود با کمتریــن هزینه 
در مدیریت قضایی اســتان تاکید کرد و بیان داشــت: در 
مدیریت قضایی اســتان ســعی و تالش شــده اســت با 
برنامه ریزی الزم با کمترین هزینه ها بیشــترین بهره وری 

و فایده برای نظام و مردم رقم بخورد.
وی در ادامه، بررسی مشکالت زندان را در دستور کار این 
جلسه اعالم کرد و گفت: بهبود وضعیت زندان ها و کاهش 
ورودی آن همواره از جملــه برنامه ها و اهداف مهم بوده و 
با ابالغ دستورالعمل ویژه ریاست محترم قوه قضائیه این 

مهم بیش از پیش مورد عنایت قرار گرفته است.
رییس دادگســتری اســتان اصفهان با ابراز خرسندی از 
کاهــش۱4/5 درصدی آمــار ورودی زندانیان تحت قرار 
به زندان های اســتان تصریح کرد: بــا اقداماتی از جمله  
تعیین شــعب ویژه در محاکم و دادســراها برای اجرای 
ماده ۱2 دســتورالعمل ریاســت قوه قضائیه و اســتقرار 

نماینده اداره ثبت در اوقات کشــیک برای ارزیابی اسناد 
و وثایق، کنترل بر ورودی زندان ها در راستای جلوگیری 
از ورود زندانیان با قرار کمتر از ۱0 روز، رســیدگی خارج 
از نوبت به پرونده های اعســار، نظــارت و صدور قرارهای 
صادره از سوی شعب و همچنین نظارت بر شعب مسئول 
بررسی آزادی های مشــروط و توصیه به اعمال مجازات  
جایگزین حبــس، در گام اول توانســته ایم۱4/5 درصد 
 از ورودی زندانیــان تحت قــرار را به زندان های اســتان 

کاهش دهیم.
خسروی وفا در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به 
اینکه درصد باالیی از جرائم اســتان، سبک و غیر خشن 
و غیرامنیتی است، یادآور شــد: بی شک مجرمان جرائم 
خشــن و خطرناک و مخل نظــم و امنیت بــه هیچ وجه 

مشمول دستورالعمل یاد شده نخواهند بود.
وی در پایان، یکی از قضات بــا تجربه را به عنوان نماینده 
ویژه خود برای پیگیری مصوبات و اجرایی شــدن سریع 
این دســتورالعمل و حل مســائل و مشــکالت زندان ها 
معرفی کرد و ساماندهی و برنامه ریزی در راستای کاهش 

آمار زندانیان زندان های استان را در دستور کار قرارداد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: ایران در حوزه مسائل امنیتی و 
انتظامی امروز در بین کشورهای منطقه دارای بهترین شرایط 
ممکن است. سردار حسین اشتری در سومین روز از نخستین 
همایش مشــترک وابســتگان نظامی و نماینــدگان دفاعی و 
انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اســالمی ایران با تقدیر از 
دست اندرکاران برگزاری همایش، گفت: این نشست مشترک 
اقدام بسیار خوب، کارشناســی و به روزی بود که بدون تردید 

نتایج ارزشمندی را نیز به همراه خواهد داشت.
وی افزود: وابســتگان نظامی، نمایندگان جمهوری اســالمی 
ایــران در کشــورهای مختلف جهان هســتند و بحمــدا... با 
موقعیت ممتاز امنیتــی و انتظامی که امروز کشــورمان دارد 
این عزیزان می تواننــد توانمندی ها و ظرفیت های کشــور را 
در ســطح بین المللی انعکاس داده و همچنیــن از تجربیات و 
ظرفیت های کشــورهایی که در آنهــا حضور دارنــد به نحو 
مطلوبی بهره برداری کننــد. فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: 
برگزاری چنیــن همایش هایی می تواند هماهنگی بیشــتری 
بین ستادهای نیروهای مســلح در ارتباط با اهداف عالیه نظام 
و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در خصــوص ماموریت های 
وابســتگان نظامی و نمایندگان دفاعــی و انتظامی جمهوری 

اسالمی ایران ایجاد کند. سردار اشــتری تصریح کرد: نیروی 
انتظامی جمهوری اســالمی ایــران هم تالش کــرد در این 
همایش مشــترک، توانمندی ها، ظرفیت ها و نیازمندی های 
خود را برای وابســتگان نظامی تشــریح کند. همچنین اعالم 
کردیم ایــن آمادگی وجود دارد که با تمام کشــورهایی که در 
آنها نمایندگی دفاعی و انتظامی داریم در ســطح مطلوبی در 
حــوزه ماموریت های امنیتی و پلیســی و انتقــال تجربیات و 

آموزش های مورد نیاز تعامل الزم را داشته باشیم.
وی بــا بیــان اینکــه جمهــوری اســالمی ایــران در حوزه 
مســائل امنیتــی و انتظامــی امــروز در بیــن کشــورهای 
منطقــه دارای بهتریــن شــرایط ممکــن اســت، گفــت: 
ایــن موقعیــت ممتــاز بــه برکــت خــون شــهدا، تدابیر 
و  قــوا  معظــم کل  فرماندهــی  نورانــی  هدایت هــای  و 
 روحیــه جهــادی نیروهــای مســلح کشــورمان حاصــل 
شده است. گفتنی است نخستین همایش مشترک وابستگان 
نظامــی و نمایندگان دفاعــی و انتظامی نیروهای مســلح به 
میزبانی ارتش جمهوری اسالمی به مدت سه روز و با حضور و 
سخنرانی شخصیت های عالی رتبه کشوری و لشکری در مرکز 

همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.

رییس دادگستري استان اصفهان خبر داد:

کاهش ۱4/5درصدی آمار ورودی زندانیان  تحت قرار به زندان
فرمانده نیروی انتظامی:

ایران در حوزه مسائل امنیتی و انتظامی دارای بهترین شرایط ممکن است

اخبار کوتاه 

رییس کمیســیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی گفت: عملکرد وزارت 
بهداشــت تاکنون آن قدر موفق نبوده 
اســت که بتوان با خیال آسوده بخش 

درمان را به آن سپرد.
ســلمان خدادادی، رییس کمیسیون 
اجتماعی مجلس شــورای اسالمی با 
بیان اینکه مخالف جدایــی درمان از 
تامین اجتماعی هستیم، اظهار داشت: 
سازمان تامین اجتماعی یک صندوق 
شخصی و غیر دولتی است بنابراین بخش درمان و منابع آن حق الناس بوده 
و حقوق بیمه شدگان و کارگران این مجموعه با جدایی بخش درمان به طور 

حتم تضییع می شود.
خدادادی ادامــه داد: جدایی بخــش درمــان از تامین اجتماعــی بنا به 
درخواســت چند نماینــده در کمیســیون بهداشــت و درمــان مطرح 
 شــد در حالی کــه اعضای کمیســیون اجتماعــی معتقدند کــه جدایی

 درمان و انتقال آن به وزارت بهداشت به مصلحت کارگران نیست.
رییس کمیسیون اجتماعی گفت: کمیســیون اجتماعی با جدیت به دنبال 
بررسی این موضوع اســت. بنابراین با برگزاری چندین جلسه با مسئوالن 

سازمان تامین اجتماعی، تمامی جوانب بررسی خواهد شد.

مدیرکل آمــوزش و پــرورش اســتان، 
اصفهان را سومین اســتان کشور از جهت 
تعداد شهدای ســوادآموزی اعالم کرد و 
گفت: در طول سه سال گذشته 20 یادواره 

شهدای دانش آموزی برگزار شده است.
محمدحســن قائدی ها در اولین یادواره 
شــهدای ســوادآموزی اداره آمــوزش و 
پرورش اســتان اصفهان ضمن خیرمقدم 
به خانواده های شهدا و مسئوالن حاضر در 
این یادواره اظهار کرد: اســتان اصفهان از 

استان هایی است که فعالیت های ارزنده ای در زمینه دفاع مقدس داشته است.
وی افزود: اســتان اصفهان با اینکه یک دهم از کل جمعیت کشــور را در خود جای 

داده، بیش از یک ششم شهدای دفاع مقدس را تقدیم نظام اسالمی کرده است.
 مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان ادامــه داد: ایــن خــاک

 و سرزمین افتخار داردکه شهیدانی همچون آیت ا... بهشــتی، منتظری و سرداران 
شهید ردانی پور، خرازی،  همت، کاظمی و ... را در خاک خود پرورش داده است.  

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در پایان خاطر نشــان کرد: اقتدار امروز 
نظام جمهوری اسالمی به خاطر شــهدای انقالب و دفاع مقدس است و در ادامه آن 
راه، امروز بســیاری از جوانان ما در راه دفاع از حرم اهل البیــت)ع( در حال دفاع از 

ارزش ها هستند. 

در غرفه دایره اجتماعي پلیس فتاي اســتان اصفهان در نمایشــگاه ســراب 
که به همت شــهرداري منطقه ۱0 اصفهان برگزار شــده، مخاطرات استفاده 
غیرصحیح از شــبکه هاي مجازي و راه هاي پیشگیري از آســیب ها، با پخش 

انیمیشن و کلیپ در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است.
کارشــناس آموزش همگاني اداره تشــخیص و پیشــگیري از جرائم سایبري 
پلیس فتا، در زمینه فعالیت هاي این غرفه گفت: در این غرفه با تشکیل کارگاه 
آموزشي و پخش کلیپ هایي از حوادث و اتفاقات رخ داده واقعي، به آگاه سازي 

مردم در مورد آسیب هاي چنین فضاهایي پرداخته ایم. 
ســتوان دوم مهرداد رنجبر در مورد این غرفه گفت: در ایــن غرفه به مردم در 
زمینه جرائم رایج در فضاهاي مجازي و راه هاي پیشگیري از این نوع آسیب ها 
آموزش الزم ارائه و در زمینه راه هاي ارتباط با پلیس فتا از طریق سایت، ایمیل 

و شماره هاي دایره اجتماعي نیز اطالعات کافي داده مي شود. 
رنجبر در مورد استقبال مردم از این غرفه و این نمایشگاه گفت: مردم استقبال 
خوبي از این غرفه داشته اند و سواالت زیادي مطرح مي کنند و مباحث مطرح 
شده در این غرفه برایشان بسیار تازگي دارد.  به گفته این کارشناس پلیس فتا، 
متاســفانه مردم اطالعات کمي از مخاطرات و آسیب هاي فضاي مجازي دارند 
و با دیــدن کلیپ هایي که در مورد حوادث و رویدادهاي واقعي جامعه اســت، 
اطالعات جدیدي کســب مي کنند چرا که فکر مي کنند هشــدارهاي پلیس 
تنها براي ایجاد نگراني اســت و هنگامی که این رویدادها را مشاهده مي کنند 

باورشان نمي شود که این آسیب ها مي تواند تا این حد گسترده باشد.

برگزاری 20 یادواره شهدای دانش آموزی
 در ۳ سال گذشته

مردم هنوز مخاطرات فضاي مجازي
 را نمي دانند

مخالف جدایی درمان از تامین اجتماعی
 هستیم

یادداشت

اخبار
پیشنهاد  سردبیر:

مردم هنوز مخاطرات فضاي مجازي را نمي دانند

دوســتان ما از چند طریق می توانند زندگــی ما را به نحو 
چشمگیری تحت تاثیر قرار دهند:

آنها می توانند روی تفکر و احساسی که در مورد خودمان 
داریم تاثیر بگذارند. اینکه دوســتانتان در مورد شما چه 
فکری می کنند و چگونه به شما واکنش نشان خواهند داد 
تاثیر عمیقی روی ادراک  شما از خودتان دارد. برای مثال، 
اگر همســرتان را به مانند یک فرد مهربانــی که خودتان 
خواهانش هستید تصور کنید، این تصور تاثیر مثبتی روی 
رابطه شما خواهد گذشت، چون این تصور باعث می شود 

در دستیابی به ایده آل خود تالش بیشتری کنید. 
عالوه بر این، دوســتان نزدیک شــما نیز می توانند تاثیر 
مشابهی روی شما داشته باشــند. باوجوداین، اگر رفتاری 
که دوســتانتان در قبال شــما دارند باب میلتان نباشد، 
با تاثیر منفی آنها در دســت یابی به ایــده آل خود مواجه 
 خواهیــد شــد. بنابراین، همــواره ایــن را در ذهن خود

 داشته باشــید که باید دوســتان خود را عاقالنه انتخاب 
کنید.

دوســتان می توانند روی ســلیقه های شــخصی و سبک 
زندگــی یکدیگر تاثیــر بگذارنــد. زمانی که دوســتان 
لباس های خود را به یکدیگر قرض می دهند یا آهنگ هایی 
را بین خــود ردوبدل می کننــد، این امــکان وجود دارد 

که عالیق آنها شــبیه به هم شــود. این تاثیــر می تواند 
 نســبتا ناچیز باشــد، اما می تواند تاثیر چشمگیرتری نیز 
داشته باشــد. برای مثال، می تواند روی نحوه خرج کردن 
پول شــما همچون صرف پول بیشــتر بــرای تعطیالت 
 و پس انــداز کــردن پول بــرای یــک روز بارانــی تاثیر 

داشته باشد.
 عالوه بر این، می توانــد روی نحوه گذراندن وقت شــما 
همچون انتخــاب انجام کارهــای نیکوکارانــه به جای 

گذراندن وقت خود در یک کافه تاثیر داشته باشد. 
عالوه بر این، دوســتان می توانند ســبک زندگی یکدیگر 
همچون عادت های غذایی و نحوه اولویت بندی تمرین ها 

را تحت تاثیر قرار دهند.
 این نوع از تصمیم های مرتبط باســلیقه های شــخصی و 
سبک زندگی که تحت تاثیر دوســتان هستند می توانند 
به طور مستقیم سالمتی و شادی شــما را تحت تاثیر قرار 

دهند.
دوســتی های فعلــی شــما می تواننــد روی ماهیــت 
دوســتی های آتی شــما تاثیــر بگذارند. روانشناســان 
می گویند که بسیاری از مراجعه کنندگان آنها که خواهان 
رابطه صادقانه با دیگران بودند و دیگــران را با آغوش باز 
می پذیرفتند پس از خیانت یکی از دوســتان نزدیکشان 

این نگرش خود را تغییر دادند و دیگر کســی را با آغوش 
باز نپذیرفتند. به طور مشــابه، اگر فــردی اوقات خود را با 
دوستانی سپری کند که پشت سر دیگران حرف می زنند، 
به طور ناخودآگاه این احســاس در فرد بــه وجود می آید 
که نباید به دیگران اعتماد کند تا این گونه پشــت سرش 
حرف نزنند. از ســوی دیگــر، افرادی نیز هســتند که از 
برقراری ارتباط با دیگران ترس داشــتند و در تنهایی به 
سر می بردند، اما توانســتند با تجربه یک دوستی صادقانه 
و محبت آمیز، بر تــرس برقراری ارتباط بــا دیگران فائق 
آیند. بنابراین، درحالی که داشــتن دوســتانی حمایتی و 
کمک کننده یکی از عوامل اساســی در ایجاد خوشحالی 
شماست، این نکته را نیز مدنظر داشته باشید که باید خود 
را از دوســتانی که درنهایت باعث ایجاد احساس تنهایی 
در شما می شوند و برای شــما خطرآفرین هستند مصون 

دارید.
یک شبکه اجتماعی قدرتمند با 
یک زندگی سالم تر و طوالنی تر 
در ارتباط اســت. بســیاری از 
تحقیق هــا نشــان داده اند که 
افــراد دارای دوســتانی خوب و 
یک خانواده حمایتی اســترس 
کمتری دارنــد و ازنظــر روانی 
سالم تر هســتند. نتایج تحقیقی 
که اخیرا در آمریکا منتشر شده، 
نشــان داده اســت که پیوندها 
و روابــط اجتماعی قــوی غالبا 
باعث افزایش طــول مدت عمر 

می شوند. 
به عبارت دیگر، دوســتانی خوب 
و حامی می تواننــد باعث بهبود 
زندگی شما شوند و در سالمتی 
شما نیز موثر هستند. درنتیجه، 
می توان این گونه بیان داشــت 
که یک دوســت نامناســب و بد 
می تواند به زندگی و ســالمتی 

شما آسیب برساند.
بنابراین، با توجه به تاثیر دوســت در آینده شــما باید در 
انتخاب دوســتان خود دقیق و عاقالنه عمل کنید. پیش 
از انتخاب دوســت باید این مهم را بررســی کنید که آیا 
فرد خصوصیات موردنظر شــما را دارد یا خیر. همچنین 
توجه داشته باشید که ایجاد رابطه دوستی با یک شخص 
 چه تاثیراتی می تواند در طول ســال های آینده بر شــما 

داشته باشد.

چگونهدوستانبرآیندهتاناثرمیگذارند؟

افرادی نیز هستند 
که از برقراری 

ارتباط با دیگران 
ترس داشتند 
و در تنهایی به 
سر می بردند، 
اما توانستند 
با تجربه یک 

دوستی صادقانه 
و محبت آمیز بر 
ترس برقراری 

ارتباط با دیگران 
فائق آیند

روانشناسی

کودکان به دلیل سن پایین ، اغلب دچار زودرنجی می شوند که 
والدین می توانند این امر را با رفتار درست درمان کنند.

نســرین غالمپور روانشــناس، با بیان اینکه کودکان همچون 
شیشه صاف، شکننده و بسیار حساس به کلمات و رفتار والدین 
و بزرگ ترها هستند، اظهار داشــت: با توجه به اینکه نیاز مبرم 
کودک به عاطفه، محبت و عشــق اســت، والدین باید کودک 
خود را از نظر نیازهای روحی ســیراب نگه داشته و به او احترام 
بگذارنــد، او را در آغوش بگیرند، بازی کننــد و کودک را مورد 
محبت خود قرار دهند. وی تاکید کرد: محبت والدین به کودک 
باید حد تعادل داشــته باشد. دلســوزی بیش از حد می تواند 
در آینده، ضررهای زیادی برای او در پی داشــته باشد چراکه 

دیگران مانند شما با او رفتار نخواهند کرد.
این روانشناس با اشــاره به راهکار خود در این مورد اذعان کرد: 
ظرفیت شــناختی و حافظه کودک محدود اســت، بنابراین او 
ممکن اســت خیلی زود رفتارهایی  را که به خاطر آنها تشویق 
شده یا مورد بی توجهی قرارگرفته است فراموش کند بنابراین 

باید با پشتکار به تالش خود ادامه دهید.  
غالمپور در پایان گفت: هر رفتاری را که نشــان دهنده تالش 
کودک برای دســت یابی به معیارهایی اســت که شما تعیین 
کرده اید مورد توجه قرار دهید. یک نگاه محبت آمیز و یا فراهم 
کردن یک هدیه کوچک، می تواند بیانگر اهمیت دادن شما به 

این سبک جدید رفتار فرزندتان باشد.

معموال ما از شــنیدن نظر مخالف خود احساس خوبی نداریم و 
دوست داریم بیشتر از ما تعریف شود تا انتقاد ، در نتیجه راه حل 

این امر ساندویچی کردن انتقادات است.
محمدعطایی، با اشــاره به روش های انتقاد درست، گفت: هر 
فردی دوســت دارد که نقاط مثبتش دیده شود و مورد تشویق 
قرار گیرد. در نتیجه بهتر است پیش از شروع به انتقاد کردن و 

تذکر دادن نقاط ضعف، از یک یا چند نقطه قوت فرد یاد شود.
این روانشناس ادامه داد: من روش ساندویچ را توصیه می کنم، 
یعنی اینکه نظر منفی را بین دو نظر مثبــت قرار دهیم به این 

نحو تاثیر سخنانمان بیشتر می شود. 
مثال اگــر فرزندمان در درس ریاضی ضعیف اســت و بخواهیم 
به صورت ســاندویچی عمل کنیم باید بگوییم »شما در درس 
علوم خیلی قوی هســتی و مــن از تو راضی ام ولــی در درس 
ریاضی نقاط ضعــف زیــادی داری هرچند که مــن می دانم 
 بســیار درس خوان و کوشا هستی و  مشــکلت را به زودی حل 

می کنی.«

زودرنجی کودکان را 
با محبت درمان کنید

روش ساندویچ کردن راهی 
برای انتقاد سنجیده است!

دوســتان یکی از اجزای مهم زندگی ما هســتند. آنها حس تعلق به ما می دهند، باعث خوشحالی و لذت ما 
می شــوند، به ما کمک کرده، از ما حمایت عاطفی می کنند و در هنگام نیاز ما را راهنمایی می کنند. تاثیر یک 

دوست می تواند فراتر از لحظه حال باشد، یعنی دوستان ما می توانند آینده ما را تحت تاثیر قرار دهند.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPERNo. 1996  | November 02  , 2016  |  16Pages pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM E-MAIL



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی،  سیاسی، اقتصادی و  ورزشی | شماره 1996 |  چهارشنبه 12 آبان 1395| 2 صفر  1438

پیشنهاد سردبیر: 
دشمن به دنبال فتح فکرها و اندیشه هاست

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

معاون فرماندار آران و بیدگل گفت: برای کاهش آسیب های اجتماعی  باید با 
مطالعه دقیق اجتماعی، همکاری و هماهنگی بین ادارات و با استفاده از تجربه 

یکدیگر آسیب های اجتماعی را مدیریت کرد.
علی محمد یوسفیان در نشست ساماندهی امور جوانان شهرستان اظهار کرد: 
به لحاظ جامعه شناسی، بیشتر آســیب های اجتماعی در جوانان و نوجوانان 
ریشــه در ناکامی های اولیه زندگی و ضعف در مهارت های فردی خانواده ها 
دارد.  وی با اشــاره به روایتی از امام جعفر صادق)ع( گفت: دوران نوجوانی و 
جوانی دوره گذر از مرحله پیروی از دیگران و رسیدن به مرحله استقالل است.

یوسفیان با بیان اینکه این دوره، دوره ای است که نوجوانان و جوانان به هویت 
واقعی خویش دســت می یابند و باید خود را برای زندگی مستقل اجتماعی 
آماده کنند، خاطرنشان کرد: اگر بزرگساالن، ویژگی های این دوره را بشناسند 
و با آنان برخورد مناسبی داشته باشــند، جوانان دچار آسیب دیدگی کمتری 
خواهند شــد. وی  افزود: بحران هویت و بهداشــت روحی و جسمی به دلیل 
فقدان نشاط اجتماعی در درجه اول آسیب ها قرار دارد و فقر و اعتیاد و طالق 

در رتبه های بعدی آسیب های اجتماعی در حوزه دختران و زنان است.

معاون فرمانداری شهرســتان برخوار از مهم ترین برنامه های دولت را  
تعامل با جهان، نجات اقتصاد کشــور و احیای اخالق اسالمي نام برد 
و گفت: حرکت اقشار مختلف جامعه در راستای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی می تواند بسیاری از مشــکالت را برطرف کند و سبب رونق 
بازار و کار شــود. محمود ســلطانی، نداشــتن بازار هــدف را یکی از 
مشــکالت تولید کنندگان در بخش های مختلف نام بــرد و افزود:  در 
شهرســتان برخوار 670 واحد تولید دام، یکصد واحد پرورش طیور و  
3 کشتارگاه دام سبک و سنگین و طیور فعالیت می کنند که در تولید 
شیر، گوشت قرمز و سفید فعال هستند. وی گفت: در شهرستان برخوار 
یکصد واحد دامداری و مرغداری در ســامانه بهینیاب وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ثبت نام و تاکنون بیش از 41 میلیارد ریال تسهیالت 
دریافت کرده اند. معاون فرمانداری برخوار افزود:  با بیش از 80 هزار دام 
سبک و سنگین و یک میلیون و یکصد هزار قطعه ماکیان در شهرستان 
برخوار در ســال 9 هزار تن مرغ و2 هزار و 700 تن گوشــت قرمز در 

استان اصفهان تولید و عرضه می شود.

مدیر جهاد کشاورزی نطنز گفت: برداشــت محصول» به«، از سطح 
750 هکتار از باغ های  این شهرستان آغاز شد.

عبدالرضا مهدی بادی افزود: با توجه به شــرایط جوی در سال جاری 
در بیشتر نقاط شهرستان، پیش بینی می شود از هر هکتار باغ 15 تن 
محصول برداشت شــود که در این صورت کل محصول» به« تولیدی 

شهرستان به بیش از 11 هزار تن می رسد.
وی گفت : شهرســتان نطنز به دلیل داشــتن شــرایط مساعد آب 
و هوایی و باغداران با تجربه رتبه نخســت تولید »به« را  در اســتان 

اصفهان به خود اختصاص داده است .
مدیر جهاد کشــاورزی نطنز به باغداران توصیه کرد : بعد از برداشت 
محصول و قبل از خزان برگ، اقدام به سم پاشی با سموم با ترکیبات 
مسی کنند . وی افزود: بزرگ ترین باغ» به« کشــور، در رحمت آباد 
نطنز قرار دارد. از مجموع 12 هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان 
 نطنز، 7 هزار و 500 هکتار بــه زراعت و 4 هزار و 500 هکتار به باغ ها

اختصاص دارد.

رییس اداره ورزش و جوانان نجف آبــاد گفت: در هفدهمین دوره رقابت های 
قهرمانی اسکیت آسیا که به میزبانی چین در حال برگزاری است، لعیا عربی 
اســکیت باز نجف آبادی تیم ملی موفق به کســب اولین نشــان طالی تیم 
اعزامی ایران شد.  سید محمد طباطبایی گفت: نیلوفر کرباسی و امیرمحمد 
سواری دیگر ورزشکاران شهرستان در ترکیب تیم ملی اسکیت ایران هستند 

که در این رقابت ها موفق به کسب گردن آویز برنز آسیا شدند. 
وی درخشش بانوان شهرستان در مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور 
در قم را دیگر خبر مهم حوزه ورزش دانســت و اضافه کــرد: در این دوره که 
حکم انتخابی تیم ملی را نیز دارد، راضیه مهدوری نشان نقره وزن منفی 70 
کیلوگرم و فاطمه وصیله ها عنوان ســوم وزن منهای 45 کیلوگرم نونهاالن 
را در کنار برنز نگار بهجتی در منفی 65 کیلوگرم رده ســنی جوانان کســب 

کردند. 
طباطبایی اضافه کرد: از دیگر افتخارات ورزشی شهرستان طی روزهای اخیر 
می توان به قهرمانی اشکان رضایی در رقابت های ووشوی قهرمانی استان در 

سبک چانگ چوان به مربی گری سید مسعود رفیعی اشاره کرد.

با هماهنگی سایر 
دستگاه ها آسیب های 

اجتماعی کاهش می یابد

فعالیت 670 واحد
تولید دام

در برخوار 

15درصد از »به«کشور
در نطنز

تولید می شود

طالیی شدن
اسکیت باز نجف آبادی 

در آسیا

خبر

 فرمانده ســپاه ناحیه خوانســار با اشــاره به وقایع تاریخی در یــوم ا...13 آبان
 اظهار کــرد: رقم خوردن ســه واقعه مهــم تاریخــی در قبل، حیــن و بعد از 
 انقالب اســالمی موجب شــد این روز تحت عنوان یوم ا... 13 آبــان و روز ملی

 استکبار ستیزی شناخته و نامگذاری شود.
 ســرهنگ محســن پاشــایی با بیان هر یــک از ایــن وقایع گفــت: اعتراض 
حضرت امام )ره( به کاپیتوالسیون که منجر به تبعید ایشان شد، حادثه شهادت 
65 نفر از دانش آموزان در تجمع مقابل دانشــگاه تهران و تسخیر النه جاسوسی 
وقایع مهمی بودند که موجب شکل گیری یوم ا... 13 آبان شدند. وی افزود: نسل 
جوان و نوجوان ما باید دشــمن را بشناسد چرا که شــیوه های دشمنی استکبار  
علیه ملت و نظام جمهوری اســالمی تغییر کرده و از شــیوه های نظامی به نفوذ 

در مراکز علمی و دانشــگاهی تبدیل شده است.  فرمانده ســپاه ناحیه خوانسار 
گفت: در این بین، افراد ســاده لوحی نیز هستند که دســتان نفوذگر استکبار به 
شمار رفته و حتی سعی در تغییر و حذف متون و محتوای درسی که از نمادهای 
شــهادت، ایثار و مقاومت ملت ایران محســوب می شــود دارند.وی با تاکید بر 
اهمیت روشنگری در شناخت اســتکبار و نقشــه های وی تصریح کرد: یکی از 
مقدمات جهاد کبیر، روشنگری است و بســیج و سپاه در این زمینه وارد شده و با 

همکاری آموزش و پرورش جلسات و نشست های روشنگری برگزار می کنند.
ســرهنگ پاشــایی در ادامه با اشــاره به برگزاری رزمایش بزرگ ســپاه ناحیه 
خوانســار همزمان با 13 آبان افزود: این رزمایش با هدف به نمایش گذاشــتن 
آمادگی و تــوان رزمی گردان هــای بیت المقدس ســپاه و بســیج و مقابله در 

حوزه های نظامی، غیرنظامی و پدافند غیر عامل برگزار می شود.  وی اضافه کرد: 
رزمایش سپاه به اســتعداد دو گردان واکنش ســریع بیت المقدس و با ظرفیت 
500 نفر از نیروهای بسیج و سپاه طی دو روز در اردوگاه قدس شهرستان برگزار 
می شود.  فرمانده ســپاه ناحیه خوانســار تاکید کرد: در این رزمایش ضمن به 
نمایش گذاشــتن توان رزمــی و نظامی بســیجیان این امیــدواری را به مردم 
شهرستان می دهیم که نیروهای بسیج و سپاه با تمام امکانات و توان آماده دفاع 
هستند. وی خاطر نشان کرد: در حیطه پدافند غیرعامل و دفاع از کوی و برزن و 
جلوگیری از اغتشــاش، گردان های بیت المقدس در روزهای 13 و 14 آبان ماه 

برنامه های مختلفی را اجرا خواهند کرد.
سرهنگ پاشایی همچنین از برگزاری صبحگاه اقتدار در اردوگاه قدس با حضور 
مسئوالن شهرستان نیز خبر داد و افزود: گردان ها پیش از حضور در رزمایش در 
مراسم راهپیمایی 13 آبان شــرکت خواهند کرد و سپس به اردوگاه قدس اعزام 

می شوند.

فرمانده سپاه ناحیه خوانسار:

رزمایش بزرگ گردان های بیت المقدس در خوانسار برگزار می شود

رییس ســتاد امر به معروف و نهی از منکر شهرســتان 
برخوار در جلسه ای با بانوان ســتاد امر به معروف و نهی 
از منکر شهرستان ضمن اشــاره به راهپیمایی 13آبان، 
اظهار کرد: باالترین معروف در روز 13 آبان، ترویج شعار 

مرگ بر آمریکاست.
حجت االسالم ســید حســین محمود آبادی در ادامه 
گفت: رهبــر معظــم انقالب که ســکاندار ایــن نظام 
هستند همیشــه بر دشــمنی آمریکا تاکید داشته اند و 
امروز ما تابع والیت هســتیم و باید به هر آنچه که رهبر 
معظم انقالب که نایب برحق حضــرت ولی عصر )عج( 
هســتند، می فرمایند عمل کنیم. وی با تاکید بر اینکه 
آمریکا دشــمن شیعه و ســنی اســت و یکی از اهداف 
آن، از بین بردن این وحدت اســت، اضافــه کرد: یکی 
 از اهداف آمریکا، مخالفت با اســالم اســت و با آنکه به 
هیچ وجه نمی تواند مسلمانان را از بین ببرد اما می تواند 

آنها را  از عقایدشان جدا و اعتقاداتشان را سست کند.
مسئول قرارگاه فرهنگی شهرســتان برخوار ادامه داد: 
هدف آمریکا، بی خاصیت شــدن مســلمانان است و ما 
نباید در دشــمنی آمریکا با خودمان، شک کنیم و باید 

بدانیم که آمریکا دشمن جدی ماست.
امام جمعه دولت آباد خاطرنشــان کــرد: در این برهه 
کنونی، برخی شعار »هیهات من الذله« را پررنگ و شعار 
مرگ بر آمریکا را کمرنگ جلــوه می دهند و قصد دارند 
اعالم کنند که از ما ذلت به دور اســت اما در پرتوی این 
شعار، مرگ بر آمریکا کمرنگ شود؛ در حالی که هیهات 
من الذله یک شعار کلی اســت و یک شعار مصداقی که 

امروز دشمن فعلی ما آمریکاست.
این مســئول گفــت: در برخــی از مکان ها مشــاهده 
شــده که عده ای پرچم مرگ بــر آمریکا را اســتفاده 
نمی کنند که انگار این افراد قصد دارند دســت دوستی 
با دشــمن داده و ملت ایران را خوار و ذلیل کنند، البته 
 مردم همیشــه بصیر بوده و هســتند و آگاه و آماده در

 صحنه اند. وی یادآور شد: اگر امروز تابع والیت و گوش 
به فرمان و پشت سر رهبری باشیم، به راحتی می توانیم 
در مقابل استکبار ایســتاده و این دشمن دیرینه را نابود 
کنیم. محمودآبادی تاکید کــرد: از خواهران و برادران 
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر شهرســتان برخوار 
درخواســت دارم با حضور پرشــور خود در راهپیمایی 
13آبان و مشــت های گره کــرده با شــعار »مرگ بر 
آمریکا«، خشــم و نفرت خود را از استکبار جهانی اعالم 

کنند.

رییس ستاد امر به معروف برخوار:

هدف آمریکا نابودی وحدت 
شیعه و سنی است

با مسئوالن

محســن یارمحمدیان، در »جلسه آموزشــی گردشگری 
و بوم گردی روســتایی شهرســتان شــهرضا« اذعان کرد: 
متاســفانه در حال حاضر رتبه کشور و اســتان اصفهان در 
جذب گردشگر به نسبت اســتانداردهای جهانی و با توجه 
به جاذبه های توریســتی فراوانی که در کشور وجود دارد، 

بسیار پایین است. 
وی عنوان کرد: دولت در برنامه پنجم و ششم توسعه تالش 
کرده  اســت تا برنامه های جامعی را بــرای بهبود وضعیت 
گردشــگری در کشــور تهیه و ابالغ کند به ویژه اینکه در 
برنامه ششــم توســعه، رهبر معظم انقالب نیز بر لزوم این 
مســئله تاکید فرمودند. معاون گردشگری اداره کل میراث 
 فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهان

 بیان کرد: در کلیات برنامه ششــم توســعه فقــط بر لزوم 
ارتقای کیفی زیرســاخت های گردشــگری تاکید شده و 
تنها در 2 محل از دیدگاه آماری این مســئله مورد بازبینی 

و ارزیابی قرار گرفته است.
رشد 8 درصدی گردشــگری در پایان برنامه 

ششم توسعه
یارمحمدیان در ادامــه این مطلب افــزود: در پایان برنامه 
ششم توســعه باید با 5 برابر شــدن تعداد گردشگر به رشد 
8 درصدی در ایــن صنعت برســیم. وی عنــوان کرد: در 
راســتای ارتقای وضعیت گردشگری در اســتان اصفهان 

مشــکالت و موانعی هم وجود دارد که مهم ترین آنها عدم 
وجود زیرساخت های مناسب به ویژه در شهرستان هاست. 
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان با اشــاره به رونق گردشگری 
در مناطق شمالی و شرقی این اســتان، اظهار کرد: در حال 
حاضر در مناطق شــمالی و شــرقی اســتان میزان جذب 
گردشگر مطلوب و رضایت بخش است تا جایی که در برخی 
موارد نگرانی هایی بابت آســیب دیدگی آثار تاریخی وجود 
دارد، در این مناطق با ایجاد و توســعه برنامه هایی همانند 
 »کویرنوردی« زمینه اســتفاده از محیــط طبیعی فراهم 
شده است. یارمحمدیان با بیان اینکه گردشگران اروپایی و 
گردشــگرانی از مناطق مختلف کشورمان با سفر به مناطق 
شمالی و شرقی استان از موقعیت های توریستی این مناطق 
اســتفاده می کنند گفت: یکــی از مهم تریــن دالیل رونق 
صنعت گردشــگری در این مناطق، تهیه زیرســاخت های 
الزم با استفاده از توانمندی بخش خصوصی و حمایت های 

بخش دولتی است. 
ادامــه داد: در مناطــق غربــی اســتان نیــز در  وی 
شهرستان هایی همانند »بویین میاندشــت« و »فریدن« 
نیز تــالش هایی بــرای رونق گردشــگری انجام شــده تا 
تجارب مناطق شمالی و شــرقی به این مناطق هم منتقل 
 شــود. معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی 

 صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان، ضمن 
نامناســب دانســتن وضعیــت گردشــگری در مناطــق 
جنوبــی، عنوان کــرد: در بین شهرســتان هــای جنوبی 
استان، شهرســتان »ســمیرم« در منطقه »خفر« بخشی 
از زیرســاخت های گردشــگری را ایجاد کرده است، اما در 
مجموع، این مناطق نیازمند حمایت و رســیدگی بیشتری 

در این زمینه هستند.
 انتخاب شهرضا به عنوان منطقه پایلوت؛ توسعه 

گردشگری در جنوب استان
یارمحمدیان در بخش دیگری از ســخنان خود، گفت: در 
شهرستان شــهرضا مناطق دیدنی و جاذبه های توریستی 
فراوانی وجود دارد کــه باید از آنها بهره برداری مناســبی 
بشود، مناطق روستایی، جاذبه های طبیعی و آثار تاریخی و 
اماکن زیارتی موجود در این شهرســتان از جمله این موارد 

هستند. 
 وی اظهار کرد: برای رونق گردشــگری در جنوب استان، 
شــهرضا محلی مناســب برای اجرای طرح های پایلوت و 
همچنین ایجاد مرکزیت گردشگری است، به همین منظور 
»اداره کل میراث فرهنگی صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان« آمادگی دارد تا با برگزاری کالس های آموزشــی 
همراه با اعطای مدارک معتبر، عالقــه مندان این بخش را 

راهنمایی کند. 
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی صنایع 
دستی و گردشــگری اســتان اصفهان با تاکید بر ضرورت 
شناســایی خانه های تاریخی در مناطق مختلف شــهرضا 
به ویژه در مناطق روستایی اســن شهرستان، و معرفی آنها 
به این اداره، عنوان کرد: در صورتی کــه این اقدام  صورت 
گیرد، مسیرهای گردشگری شهرستان در قالب نقشه های 
گردشــگری مشــخص و از راهنمایان گردشگری در مرکز 
استان خواسته می شود تا گردشگرانی را به این شهرستان 
اعزام کنند. یارمحمدیان گفت: مهم تریــن عامل در رونق 
صنعت توریسم در هر منطقه ایجاد امکان الزم برای اسکان 
گردشگران اســت، به همین دلیل باید نســبت به ایجاد و 
توســعه »اقامتگاه های بوم گردی« در مناطق مختلف این 
شهرســتان اقدام شــود. وی عنوان کرد: یکی از مهم ترین 
ثمرات رونق گردشگری در مناطق مختلف، ایجاد مهاجرت 
معکوس مردم از مناطق شــهری به مناطق روستایی بوده، 
مردم نیز از حضور گردشگران اســتقبال کردند زیرا حضور 
 این افراد ســبب رونق مجموعه ای از مشــاغل شده است.

یارمحمدیان افــزود: بیکاری یکی از مهم ترین مشــکالت 
مناطق شرقی استان بوده اســت که با رونق گردشگری در 

این مناطق شاهد کاهش آمار آن بوده ایم.

مهم ترین عامل 
در رونق صنعت 
توریسم در هر 

منطقه ایجاد امکان 
الزم برای اسکان 
گردشگران است

معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان گفت: تاکنون از 
امتیازات گردشگری مناطق جنوبی استان غافل بوده ایم اما الزم است با ایجاد و توسعه مارکز بوم گردی در 

شهرستان شهرضا، به این قابلیت توجه ویژه ای شود.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مطرح کرد:

لزوم ایجاد و توسعه مراکز اقامتی بوم گردی در شهرضا
امام جمعه گلپایگان با اشــاره بــه تغییر تاکتیک دشــمن در 
ســال های اخیر و به راه اندازی جنگ نرم اظهار کرد: دشمن به 

دنبال فتح خاکریز فکرها و اندیشه هاست.
حجت االسالم محمدرضا اســماعیلی گفت: دشــمن امروز از 
آنچه در توان دارد اســتفاده می کند تا فکــر دانش آموزان ما را 
ضایع کند. وی افزود: امروز دشمن با قلم، فیلم ها و مستندهای 
گوناگون به جنگ اعتقادات ما می آید و دانش آموزان ما وظیفه 

دارند در این دوران فهمیده های زمان خود باشند.
امام جمعه گلپایگان در ادامه تصریح کرد: ما همواره باید مدافع 
این نظام والیتمدار باشیم تا دشمن نتواند با تئوری و جنگ های 

سیاسی، فرهنگی به کشور آسیبی برساند.
حجت االســالم  اســماعیلی دانــش آمــوزان را فهمیده های 
 زمانه دانســت که باید در لباس دیگــر و فکر برتــر در جامعه

ظهور کنند.
وی با اشــاره به قدرت ایران در منطقه و تاثیــر آن بر تحوالت 
کشورهای اسالمی عنوان کرد: اگر ایران در کنار ملت عراق نبود 

ترکیه تاکنون بخشی از عراق را به تصرف خود درآورده بود.
امام جمعه گلپایگان خاطرنشــان کرد: تغییر نظام های پوشالی 
و باطل و ایجاد حکومت ارزشی اســالمی در دنیا از اهداف امام 
از صدور انقالب بود.حجت االسالم اســماعیلی با بیان اینکه هر 
نقطه ای از جهان اســتکبار که زیر ســوال رفته، نشانه هایی از 
صدور انقالب ما به آن کشور بوده اســت، تصریح کرد: برخی به 
غلط در گذشــته فکر می کردند معنای صــدور انقالب از کالم 

امام، جنگ و تصاحب سرزمین هاست.
در ادامه، حبیب ا... جمالی مدیر آموزش پرورش شهرســتان از 
36 هزار شهید دانش آموز یاد کرد و یاد و خاطره 73 دانش آموز 

شهید شهرستان و 13 معلم شهید آن را گرامی داشت.

امام جمعه گلپایگان:

دشمن به دنبال فتح
فکرها و اندیشه هاست

نماینــده مــردم شاهین شــهر، برخــوار و میمــه در مجلس 
 شورای اسالمی با اشــاره به ســفر وزیر نیرو به استان اصفهان، 
اظهار داشت: در این سفر خط 600 آبرسانی به شهر گز و برخوار 

افتتاح و به بهره برداری می رسد.
حســینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکــه عملیات خط 600 
آبرسانی، 4 سال پیش)سال 91( آغاز شــد و در اواخر تابستان 
امســال به پایان رســید، تصریح کرد: عملیات خط آبرسانی به 
طول 10 کیلومتر، با صرف اعتباری بالغ بــر 13 میلیارد تومان 
انجام شده است.نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در 
مجلس شورای اســالمی گفت: با اجرای این عملیات، مطالبات 
 20 ســاله مردم شــهر گز و شــهرهای همجوار در کمبود آب

محقق می شود.
حاجی دلیگانی با اشاره به ســفر معاون اول رییس جمهوری به 
اصفهان، افزود: در این سفر، وی از صنعت هواپیمایی هسا بازدید 
می کند.وی گفت: با توجه به ظرفیت زیرساخت ها، دستگاه های 
فنی پیشــرفته، تکنســین های موجــود و پتانســیل نیروی 
جوانان و خالق، تنها 10 درصد در بخش ســاخت هواپیماهای 
مسافربری و صنعتی استفاده شده اســت.حاجی تاکید کرد: با 
اســتفاده از ظرفیت های بالقوه این صنعت، نیازهای کشورهای 
 خارجی در هواپیماهای مســافربری و صنعتی تامین می شود. 
وی با اشاره به اختصاص بودجه از ســوی وزارت نیرو و شرکت 
آب و فاضالب در عملیات انشــعاب فاضالب که مطالبات به حق 
مردم است، افزود: در برخی شهرهای اصفهان  18 سال است که 
پول انشعاب از مردم دریافت شده اما عملیات شبکه جمع آوری 

فاضالب اجرایی نشده است.
نماینده مردم شاهین شــهر، برخوار و میمه در مجلس شورای 
اسالمی در پایان ابراز داشــت: اجرای عملیات انشعاب فاضالب 
و اختصاص بودجه به این پروژه از دیگر مطالبات مردم در ســفر 
وزیر نیــرو و معاون اول رییس جمهور به شــهر گــز و برخوار و 

اصفهان است.

 فرمانــدار تیران و کــرون با اشــاره بــه برگــزاری راهپیمایی
 13 آبان ماه اظهار داشــت: استکبار ســتیزی از گذشته در بین 
مردم ایران وجود داشــته و امروز نیز این روحیه در بین جوانان و 

نوجوانان وجود دارد.
علی رحمانی افــزود: راهپیمایی 13 آبان فرصتــی برای نمایش 
روحیه استکبار ستیزی نســل جوان و نوجوان امروز جامعه است 
 که جوانان دانشــجو و دانش آموز آن را  در مراســم 13 آبان ماه

نشان می دهد.
 فرماندار تیران و کــرون ادامــه داد: برنامه ریزی بــرای حضور 
دانش آموزان، دانشــجویان و عموم مردم در راهپیمایی 13 آبان 
فراهم شــده و تدابیر الزم برای این مراســم صورت گرفته که در 

محل گلزار شهدای گمنام انجام می شود.
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: راهپیمایی 13 آبــان با هدف 
گرامیداشت مناسبت های این روز و اعالم برائت از دشمنان اسالم 

و کسانی که مانع استقالل طلبی ملت ها هستند برگزار می شود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس:

خط انتقال آب به شهر گز و برخوار 
به بهره برداری می رسد

فرماندار تیران و کرون:

راهپیمایی13آبان فرصتی برای نمایش 
روحیه استکبارستیزی نسل جوان است
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تحدید حدود اختصاصی
8/144 شماره: 1395/14/289777 چون تحدید حدود ششدانگ زمین بیدستان 
تحت پالک فرعی 635 اصلی واقع در بخش 2 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی 
به نام آقای محمد جواد نظری فرزند محمد حسین در جریان ثبت بوده و به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهارشنبه مورخ 95/09/03 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/08/12 
 م الف:221 شیخ ســلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)219 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/240 در خصوص پرونده کالســه 572/95 خواهان شرکت بازرگانی نقش 
جهان با وکالت فرحناز کامیابی دادخواســتی مبنی بــر مطالبه وجه به طرفیت 
محســن یاری جان زاده تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز یکشنبه 
مورخه 95/10/5 ســاعت 16/30 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 41 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت عدم 
 حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف: 23866 شــعبه 41 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/241 در خصوص پرونده کالســه 571/95 خواهان شرکت بازرگانی میزان 
نقش جهان با وکالت فرحناز کامیابی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
ســعید فکارمزد تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخه 
95/10/5 ساعت 16 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 شــعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 41 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 23867 شعبه 
41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )123 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/242 در خصوص پرونده کالسه 950970 خواهان اکبر چلمقانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت علیرضا باقریان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخ 95/10/5  ساعت 12 ظهر 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 ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم 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:23882 شعبه 12 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8 شــماره ابالغیــه: 9510100353401934 شــماره پرونــده:  /243
9409980365100700 شماره بایگانی شعبه: 940675  شکات سیامک احمدی 
نورالدین وند فرزند حســنعلی و خانم هما احمدی نورالدین وند فرزند صفدر 
شکایتی علیه متهم غالمرضا دوامی هنگام فرزند محمد حسن دائر بر مزاحمت 
تلفنی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 108 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 108 جزایی ســابق( واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 205  ارجاع و به کالسه 9409980365100700 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/10/05 و ساعت 9 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم  و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:23770 شعبه 108 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان) 108 جزایی سابق( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/244 در خصــوص پرونده کالســه 950994 خواهان حســن عــرب زاده 
دادخواستی مبنی بر الزام خوانده به استرداد دو فقره چک به طرفیت معصومه 
صالحی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/10/4  ساعت 9/30 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 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 ابتدای شیخ صدوق 
شمالی چهار راه نیکبخت 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:23834 شعبه 
33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )118 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغیــه: 9510100352904967 شــماره پرونــده:  /245
9209980365101396 شــماره بایگانی شعبه: 950933  شاکی ارشد جابری 
شکایتی علیه متهمین علیرضا نوری فرزند حسن و محسن محمدی فرزند ناصر 
با موضوع مشــارکت در کالهبرداری  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
 اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 103 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 337  ارجاع و به کالسه 
9209980365101396 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/10/04 و 
ســاعت 8/30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم محسن 
محمدی و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:23760 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( 

)168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغیــه: 9510100350206863 شــماره پرونــده:  /246
9509980350200463 شماره بایگانی شعبه: 950567  خواهان/ شاکی مرضیه 
عبداللهی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده محمد یزدچی  به خواسته اعسار از 
پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
3 اتاق شماره 304  ارجاع و به کالسه 9509980350200463 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/10/04 و ســاعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده محمد یزدچی  و درخواست 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 شود تا خوانده/ متهم  

پس از نشــر 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:23752 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغیــه: 9510100352904965 شــماره پرونــده:  /247
9509980358000809 شماره بایگانی شعبه: 950939  شاکی بهروز شاهین 
شــکایتی علیه متهم مرتضی داوری به خواســته تهدید و انتقال منافع مال غیر 
و توهین به اشــخاص عادی تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 
جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 337  ارجاع و به کالسه 
9509980358000809 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/10/04 و 
ساعت 11 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز 
 ماده 174 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و

 دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
 تا متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانی کامل خــود و در وقــت مقرر فــوق جهت رســیدگی حاضــر گردد. 
م الف:23761 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( 

)167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/248 در خصوص پرونده کالسه 950793 خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه 
به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مســعود مهردادی با وکالت 
محمد هدایت دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حســین شــفیعی فرزند 
محمد علی- آســیه دولت خواه فرزند حسین- رســول قنبریان علویجه فرزند 
حسن تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/1  ساعت 12 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 شیخ صدوق شمالی چهار 
راه نیکبخت مجتمع شــماره 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:23837 شعبه 33 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )140 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/249 در خصوص پرونــده کالســه 950762 خواهان ابراهیــم قرهی قهی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 150/000/000 ریــال وجه یک فقره چک به 
طرفیت محمد محمدی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/1  
ساعت 11 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای 
شیخ صدوق شمالی چهار راه نیکبخت مجتمع شــماره 2 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:23838 شعبه 33 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره ابالغیــه: 9510100361706654 شــماره پرونــده:  /250
9509980361700399 شماره بایگانی شعبه: 950474  خواهان/ شاکی پست 
بانک اســتان اصفهان با مدیریت آقای بهزاد امیریان   دادخواســتی به طرفیت  
خوانده/ متهم  مهدی وطن خواه و حســین کاظمی چله گاهــی و زهرا امراللهی 
اصفهانی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان - خ چهار باغ باال-  خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214  ارجاع و به کالسه 9509980361700399 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/01 و ســاعت 11/30 تعیین شده 

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
 مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:23774 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/251 در خصوص پرونده کالسه 950792 خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه 
به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مســعود مهردادی با وکالت 
 محمد هدایت دادخواســتی مبنی بــر مطالبه به طرفیت مهــدی عرب لودریچه

 ) فرزند صادق( تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/1  ساعت 
11/30 تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای 
شیخ صدوق شمالی چهار راه نیکبخت مجتمع شــماره 2 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:23839 شعبه 33 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

 8/252 در خصــوص پرونــده کالســه 950730 خواهــان مهــدی عباســی
 بــا وکالــت آقــای محمدیــان دادخواســتی مبنــی بــر مطالبه بــه طرفیت 
ســمیه طاهــری قهریزجانــی فرزنــد رمضــان تقدیم نمــوده اســت وقت 
رســیدگی بــرای مــورخ 95/9/30  ســاعت 8/30 صبــح تعییــن گردیــده 
اســت با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضــای خواهان 
برابر مــاده 73 قانــون آئین دادرســی مدنــی مراتــب در جراید منتشــر تا 
 خوانــده قبــل از وقت رســیدگی بــه این شــعبه واقــع در اصفهــان 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:23803 شعبه 
8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/254 در خصوص پرونده کالسه 950964 خواهان اکبر چلمقانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی یزدان منش تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای مــورخ 95/9/30  ســاعت 11 صبــح تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 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 شود. 
م الف:23800 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/255 در خصوص پرونده کالســه 713/95 خواهان علی غالمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی فتح همتی برام تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخه 95/9/30 ساعت 3/30 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 22 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت عدم 
 حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود.

 م الف: 23836 شــعبه 22 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/258 در خصــوص پرونــده کالســه 950779 خواهــان مراد علــی مایلی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه  به طرفیت زهره رفیعیان کالهدوز تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/9/24  ساعت 8 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 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:23833 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/259 در خصوص پرونده کالســه 459/95 خواهان شــرکت سایه سمن با 
مدیریت آقای کامران صدراالشــراقی بــا وکالت آقای محســن نور محمدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت بهنام نصر اصفهانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/24  ساعت 4 عصر 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 شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:23868 شــعبه 39 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/260 در خصوص پرونده کالســه 950655 خواهان شرکت شکوفا منش با 
وکالت آقای سروش و وکالت خانم عباد دادخواستی مبنی بر مطالبه 4 فقره چک  
به طرفیت امید براتی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/9/22  
ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق 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:23798 شعبه 8 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/261 کالسه پرونده: 694/94 شماره دادنامه:740-94/11/3 مرجع رسیدگی: 
شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: صفر پور نصرت آباد به نشانی 
اصفهان دروازه دولت خ شــیخ بهایی کوچه TBT پاساژ انقالب پالک 1 مغازه 
دست راست با وکالت لیال نوربخش به نشــانی اصفهان خ نیکبخت ساختمان 
ماکان 5 طبقه دوم واحد 24، خوانده: ســید محمد هاشــمی به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه مبلغ ده میلیون ریال موضوع چک شماره 297049-

91/2/30 عهده بانک سینا شعبه بابل بانضمام مطلق خسارات قانونی،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوای آقای صفرپــور نصرت آباد با وکالــت لیال نوربخش به 
 طرفیت آقای سید محمد هاشمی به خواســته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال 
) معادل یک میلیون تومان( وجه چک شماره 297049-91/2/30 به عهده بانک 
سینا شعبه بابل به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک 
محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق 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 اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال) یک میلیون تومان( بابت اصل خواسته و 

مبلغ چهارصد و ســی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/2/30(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان طبق شاخص بانک مرکزی صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلــت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23869 شعبه 42 

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

8/262 کالســه پرونــده: 160/95 شــماره دادنامــه: 497-95/5/30 مرجــع 
رسیدگی: شعبه 18 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید دقاغیان به 
نشانی اصفهان خ شــمس آبادی کوچه آرش پالک 9 با وکالت لیال نوربخش به 
نشانی اصفهان خ نیکبخت ساختمان ماکان 5 طبقه 2 واحد 24،  خوانده: محسن 
جهانشاهلو  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سعید دقاغیان با وکالت لیال 
نوربخش به طرفیت محسن جهانشاهلو به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 191/10586473-94/2/30 عهده بانک سامان 
به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی نشر آگهی وقت 
و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی 
به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال ) ده میلیون تومان( به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله 
وکیل یک میلیون و پانصد هزار تومان  به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ )94/2/20(  لغایت زمان وصول و ایصال آن 
طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 
 بود.  م الف:23870 شــعبه 18  مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

) 293 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/263 کالســه پرونــده: 159/95 شــماره دادنامــه: 368-95/5/23 مرجــع 
رسیدگی: شعبه 18 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید دقاغیان به 
نشانی اصفهان خ شــمس آبادی کوچه آرش پالک 9 با وکالت لیال نوربخش به 
نشانی اصفهان خ نیکبخت ساختمان ماکان 5 طبقه 2 واحد 24،  خوانده: محسن 
جهان شاهلو  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سعید دقاغیان با وکالت لیال 
نوربخش به طرفیت محسن جهان شاهلو به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 191/10586474-94/3/20 عهده بانک سامان 
به انضمام خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی نشر آگهی وقت 
و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 
307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویســت 
میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت حق الوکاله وکیل سه میلیون 
ریال  به عنوان خسارت دادرســی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
)94/3/20(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود.  م الف:23871 شعبه 18  مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 288 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
8/264 کالسه پرونده: 639/95 شماره دادنامه:820-95/7/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی دانشمند به نشانی اصفهان 
خ هاتف کوچه مشیر فروشگاه کوثر، خوانده: شهال رضایی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی،  با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوای علی دانشمند به طرفیت شهال رضایی  به خواسته مطالبه 
مبلغ سی میلیون  ریال طبق رســید عادی به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
عنایت  به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی و مصون ماندن خواســته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا شورا به اســتناد مواد  198 و 515 
و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و هشتصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 
حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 95/5/30 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم 
احکام می باشــد در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و 
ظرف بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23873 شعبه 17 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )275 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

8/265 کالسه پرونده: 640/95 شماره دادنامه:816-95/7/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی دانشمند دیزیچه به نشانی 
اصفهان خ هاتف کوچه مشیر فروشگاه کوثر، خوانده: ولی ا... ملکی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوای شــرکت بازرگانی قمر فیرزوه به مدیریت 
علی دانشمند به طرفیت ولی ا... ملکی  به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
طبق رسید عادی مورخه 92/9/10 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت  
به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و مصون ماندن خواســته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده لذا شورا به استناد مواد  198 و 515 و519و522 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امــور مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
یک میلیون و سیصد و ســی پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی تا زمان اجرای کامل حکم و حق الوکاله وکیــل بر مبنای تعرفه قانونی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/5/30 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق  خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعی به 
خوانده قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت 
 واخواهی قابــل تجدید نظر خواهــی در دادگاه های عمومــی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:23874 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)293 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

8/266 کالسه پرونده 229/95 شماره دادنامه: 784-95/6/27 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 35 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا آقامحمدی به 
نشــانی اصفهان میدان مرکزی میوه و تره بار تاالر 7 غرفه یک خوانده: ســید 
حسن عسگری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 750/000/000 
ریال مستند ســند عادی مورخ 94/12/18 بانضمام مطلق خسارات دادرسی، 
گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: 
در خصوص دعوی آقای محمدرضا آقا محمدی به طرفیت آقای ســید حسن 
عسگری به خواسته مطالبه مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال مستند سند عادی 
مورخ 94/12/18 موجود در پرونده از توجه اظهارات خواهان و بررسی اوراق 
و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه خواهان در جلسه رسیدگی حضور دارد 
و خوانده طی نشر آگهی در جلسه رســیدگی حضور ندارند لذا خوانده پرونده 
محکوم به پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال وجه و مستند سند عادی 
مورخ 94/12/18 بانضمام کلیه خسارات وارده مستنداً به مواد 307 و 309 ق 
ت و مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م به حق خواهان می نماید ضمنًا تاریخ تقدیم 
دادخواست 95/3/19 و هزینه دادرسی مبلغ صد و بیست هزار و پانصد تومان 
می باشــد و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/3/19 می باشد. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل واخواهی در همین شــعبه 
و پس از انقضای مهلت قابــل تجدید نظر در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان 
می باشــد.  م الف:23875 شــعبه 35 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف 

اصفهان)269 کلمه،3 کادر(   
ابالغ رای

8/267 کالســه پرونــده: 1106/95 شــماره دادنامــه:257-95/3/18 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس بینا به نشانی 
اصفهان خیابان عبدالرزاق جنب بانک سپه طبقه فوقانی مجتمع اقتصاد موسسه 
راه صادق پ 30، خوانده: مسعود روحانی اصفهانی به نشانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه مبلغ 56/200/000 ریال وجه دو 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 عباس بینا به طرفیت مسعود روحانی اصفهانی به 
خواســته مطالبه مبلغ 56/200/000 ریال وجه چک به شماره های 865600-

93/9/15 و 68925-94/7/6   عهده بانک های ملی و صادرات به انضمام مطلق 
خسارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی 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 جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه 
ارائه ننموده بر شورا ثابت است  لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت خوانده به 
 پرداخت مبلــغ 56/200/000  بابت اصــل خواســته و 1/373/000 ریال بابت

 هزینه دادرســی و همچنین خســارت تاخیــر و تادیه از تاریخ سررســید تا 
تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باشــد در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
 صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه

 می باشد. 
م الف:23877 شعبه 16 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان )274 

کلمه،3 کادر(   
اخطار اجرایی

8/268 شماره: 197/95 به موجب رای شــماره 484 تاریخ 95/5/10 حوزه 28 
شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محمدرضا کیانی فرزند نیازعلی شــغل آزاد به نشانی مجهول المکان  محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
3/750/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه و خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ 94/10/16 لغایت وصول و ایصال در حق خواهان حمید 
خلیلی فرزند رمضانعلی شغل آزاد به نشانی اصفهان خ پروین دوم مقابل پمپ 
بنزین پیتزا پل و نیم عشر در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی 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 ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:23854 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )186 کلمه،2 کادر(   
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پیشنهاد سردبیر: 
کمبود هتل برای گردشگران در اصفهان

اخبار

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد:

 لزوم فعال کردن ظرفیت های 
اتاق بازرگانی در گردشگری

مدیرکل میراث فرهنگی تهران مطرح کرد:

پیشنهاد تخصیص ساختمان 
 »تی بی تی« به پلیس گردشگری

راه اندازی کیوسک های تلفن 
صلواتی در کربال 

معاون گردشــگری ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری می گوید: فعال کردن ظرفیت های اتاق بازرگانی ایران 

در صنعت گردشگری، دستاوردهای قابل توجهی به همراه دارد.
مرتضــی رحمانی موحد بــا احمد اصغــری رییــس و اعضای 
کمیسیون گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی 

دیدار کرد. 
وی گفــت: اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی ایران با 
دارا بودن بخش تاثیرگذار کمیســیون گردشگری، مجموعه ای 
از توانمنــدی ها و ظرفیتــی ترکیبی در بخش هــای مربوط به 
زیرســاخت ها، بازرگانی، آموزش، تجارت، تبلیغ، بازاریابی و در 
نهایت رونق اقتصادی به شمار می آید. رحمانی موحد تاکید کرد: 
این کمیســیون می تواند به دلیل در نظر گرفتن حقوق مساوی 
بخش خصوصی و دولتــی و نیز دارا بودن الگویــی موفق و نظام 
مند در قالب چتر حمایتی گســترده، در بخش خصوصی صنعت 

گردشگری به کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه معاونت گردشگری در تالش بوده است با اصالح 
دســتور العمل ها و تقویت مسیرهای قانونی بســتری قابل اتکا 
برای بخش خصوصــی فراهم آورد، افزود: اعتقاد ما بر این اســت 
که توانمندی بخش خصوصی چاالکــی و پویایی بخش دولتی را 
به دنبال دارد.رحمانی موحد اظهار کــرد: بخش خصوصی فعال 
در صنعت گردشــگری باید مرجع حل اختالف باشــند و با مانع 
 شــدن از بروز چالش ها، نقش موثری در شــکوفایی این حوزه 

ایفا نماید.
وی همچنین با اشــاره بــه تســهیل در فضای کســب و کار و 
کارآفرینی در صنعت گردشــگری، خاطر نشــان کــرد: فراهم 
آوردن زمینه های کسب و کار در این حوزه نباید با نادیده گرفتن 
استانداردها اشتباه گرفته شــود و افرادی که پا به این صنعت می 
گذارند باید آگاهی، آموزش، مهارت و عالقه را همزمان با شناخت 

از ساختاری مشخص و نظام مند دارا باشند.

 مدیرکل میــراث فرهنگــی تهران گفــت: ســاختمان قدیم 
»تی بی تی« ترابری بین المللی تهران، پیشنهاد مکانی ما برای 
ایجاد پلیس گردشــگری به نیروی انتظامی و شهرداری تهران 
است.رجبعلی خســروآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان تهران در حاشــیه انعقاد تفاهم نامه 
 با جامعــه تورگردانان گفت:۶ درصد دفاتر مســافرتی کشــور

 تنها با ۱۱ درصد کارشناســان گردشــگری کشــور در تهران 
رسیدگی می شود.

خسروآبادی افزود: تفاهم نامه یعنی کســب فهم مشترک و  از 
توان دو مجموعه برای توسعه گردشگری استفاده کردن. به این 
ترتیب باید کمیته های مشــترک بین کارشناسان گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی تهران و جامعه تورگردانان ایجادشده 
تا مشکالت نقطه به نقطه حل شــود وخط مشی گردشگری را 
تعریف کنیم. ما از جامعه تورگردانان توقع داریم بازدید تورهای 
ورودی را بــا بارنامه رویدادهــا و بازارچه های صنایع دســتی 

منطبق کنند.
خسروآبادی با بیان اینکه ممکن است شکایت های گردشگران 
خارجی به دلیل نبود شاکی در دســتگاه قضایی مختومه شود 
پیشنهاد داد فرم هایی توســط جامعه تورگردانان تهیه شود که  
اداره کل میراث فرهنگی اســتان تهران را وکیل پیگیری کننده 

شکایت گردشگران قرار دهد.

جانشین ستاد بازســازی عتبات عالیات در نجف اشرف از نصب 
۳۵۰ کیوســک تلفن صلواتی و اینترنت وای فای برای اســتفاده  

زائران اربعین در طول مسیر نجف به کربال خبر داد.
رحمان احمدی گفت: ستاد بازســازی عتبات عالیات با تشکیل 
کارگروه مردمی وصال الحســین )ع(، خدمــات ارتباطی رایگان 
را با همکاری اپراتــور همراه اول به زائران اربعین حســینی ارائه 
خواهــد کرد. وی افزود: کارشناســان ســتاد بازســازی عتبات 
در حال اجرای شــبکه فیبر نوری به طول ۸۰ کیلومتر در مسیر 
 پیاده روی زائران اربعین حسینی هستند که عملیات آن در حال 

پایان است.
احمدی اظهار کرد: ستاد بازسازی عتبات همچون سال گذشته 
در طول مســیر نجف به کربالی معلی، دکل های ارتباطی نصب 
کرده و در طول مسیر ۲۰۰ عدد کیوســک تلفن صلواتی و ۱۵۰ 
کیوســک اینترنت وای فای راه اندازی شده اســت تا زائران بهتر 
بتوانند با خانواده خود ارتباط برقرار کنند.جانشین ستاد بازسازی 
عتبات عالیات نجف اشــرف گفت: شــرکت مخابرات اســتان 
تهران کار تهیه کیوســک های تلفن صلواتی  را بر عهده داشته و 
متخصصان »فاوای« ســتاد بازســازی عتبات عالیات تقریبا در 
 هر یک کیلومتر از مســیر این کیوســک ها را نصب و راه اندازی 

کرده اند.

Cave Of Zeus| غار زئوس
 حتما شنیدن اسم غار زئوس  کافیست تا تصمیم به دیدنش بگیرید و  البته به محض دیدنش  از تصمیمی که گرفته اید خوشحال می شــوید. چون واقعا جذاب و هیجان انگیز است. در همان لحظه ورود که از پله ها پایین می روید، ستون های آهکی که 
از سقف آویزون شده اند  نظرتان را جلب می کنند، کمی پایین تر و قسمتی که دیگر نور طبیعی در غار نیست، جایی که بزرگی و عظمت غار را بیشــتر درک می کنید، تازه متوجه می شوید که چرا یونانی ها اسم یکی از خدایان خودشان را روی این غار 
گذاشته اند. غار زئوس، یکی از سیستم های غاری جزیره اســت که عمیق ترین ورودی در نوع خودش را دارد  و همچنین استاالگمیت و استاالکتیت هایی زیبا؛  اما اســم زئوس تنها به خاطر زیبایی غار روی آن گذاشته نشده بلکه، اعتقاد دارند این غار 

محل عبادت بوده و همین طور محل پنهان کردن فرزند زئوس از دست دشمنانش.

خبرنگاه روز

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
استان اصفهان گفت: بازســازی کاخ جهان نما در شورای 
فنی میراث فرهنگی تایید شــده  و قرار است طبق توافق 
شهرداری با میراث، بازســازی بنا تا سفت کاری، به عهده 
شــهرداری و بخش نازک کاری به عهده میراث فرهنگی 

باشد. 
 فریدون الهیــاری، درخصــوص آخریــن وضعیت کاخ 
جهان نما بــا بیان اینکه پــس از کشــف کاخ جهان نما 
تصمیم بر این شــد که این مجموعه بــا تفاهم نامه میان 
شــهرداری و اداره کل میراث فرهنگی اصفهان بازسازی 
 شــود، اظهار کرد: قرار شــده شــهرداری، این کاخ را تا 
ســفت کاری برســاند و پس از آن نازک کاری به عهده 
میراث فرهنگی باشــد. طرح بازســازی تهیه شده و در 

شورای فنی در حال مطالعه است.
وی ادامه داد: جایگاه کاخ کامال مشــخص است اما برخی 
معتقد هستند که در صورت بازســازی ممکن است دید 
منظر چهاربــاغ را تحت تاثیر قرار دهــد؛ به همین دلیل 
موضوع بازسازی به شــورای فنی میراث ســپرده شد و 
در نهایت شــورا به این نتیجه رســیده است که بازسازی 
انجام شود. الهیاری تصریح کرد: طرح بازسازی کاخ آماده 
شده است و حجم کار ســاختمانی آن زیاد نیست؛ فقط 
باید تایید نهایی بازسازی و طرح را از شورای فنی دریافت 
کنیم و پس از اخذ این تایید، کار ســریعا شــروع شده و 

سریع هم به پایان می رسد.

در ۶ ماه نخست سال 9۵ حدود ۲ میلیون و ۲۲9هزار 
گردشگر از اماکن تاریخی و گردشگری استان اصفهان 
بازدیدکرده اند. محســن یارمحمدیان با اشاره به آمار 
بازدیــد از اماکن تاریخــی اصفهان اظهار کــرد: آمار 
بازدید از اماکن تاریخی و گردشــگری زیــر نظر اداره 
کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان در ۶ ماه نخســت ســال 9۵، حدود 
۲ میلیون و ۲۲9 هزار نفر بوده اســت. وی افزود: آمار 
بازدید از اماکن تاریخی و گردشــگری زیــر نظر اداره 
کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان اصفهان نســبت به آمار مشابه سال گذشته که 
۲میلیون و 7۳هزار و ۵۲۱ نفر بوده، روند رو به افزایش 

۱۰درصدی داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:

شورای فنی میراث فرهنگی 
بازسازی »جهان نما« را تایید کرد

بازدید بیش از  2 میلیون گردشگر 
از اماکن تاریخی اصفهان

در شهر

در پایتخــت یعنی تهران، نقاشــی های دیــواری توجه را جلب 
می کند. نقاشــی هایی که بخشــی از تاریخ معاصر ایــران را به 
نمایش در می آورد و برای بزرگداشــت شــهدای جنگ هشت 
ساله با عراق ترسیم شده اند. تقریبا اکثر خیابان ها به نام شهدای 
جنگ تحمیلی نام گذاری شده اســت. فضای برخی خیابان ها با 
نقاشی هایی تزیین شــده که یادآور دوران سال های اول انقالب 
ایران است. سفارت سابق آمریکا نیز با نام النه جاسوسی به موزه 

تبدیل شده است.
به کاخ گلستان در قلب ایران رفتیم. در جایی که ناصرالدین شاه 
قاجاری، پادشاه ایران در قرن نوزدهم، اولین بار دوربین عکاسی 
را به ایــران آورد و از زنان حرمســرایش عکس گرفــت، در کاخ 

گلستان آرشیو عکس های ارزشمند وجود دارد.
پس از گشــت و گذار در بخش قدیمی تهران، ما گرسنه شدیم و 
برای صرف ناهار به رستوران مسلم واقع در بازار تهران رفتیم که 
رستورانی معروف است و شــما می توانید انواع غذاهای معروف 
ایرانی را در اینجا پیدا کنید. گفته می شــود که در اینجا بهترین 
ته چین که نوعی غذای ایرانی اســت و از زعفران،برنج و ماست با 
مرغ و زرشک درست شــده را می توان خورد. در زمان اقامتمان 
در تهران از چند گالری و نمایشــگاه هنری و فروشــگاه جواهر 
دیدن کردیم. همچنین در چند کافی شاپ از شربت های گیاهی 

سنتی ایرانی نوشــیدیم. در حال حاضر در خیابان های تهران از 
فروشگاه های اســتارباکس و مک دونالد خبری نیست، اما به نظر 
می رســد عده ای برای بازگشایی شــعبه های آنها تمایل داشته 
باشند. بسیاری از ایرانیان دوست دارند برای سفر به شمال کشور 
بروند که با پوشــش گیاهی سرســبز دریای خــزر و آب و هوای 
مرطوب منطقه ای جالب توجه است، اما بیشتر بازدید کنندگان 
خارجی برای دیدن شهرســتان های تاریخی اصفهان، شــیراز 
و یزد به جنوب می روند. به شهرســتان کاشــان در منطقه کویر 
مرکزی ایران رفتیم. در کاشــان از حمام فیــن بازدید کردیم که 
گفته می شود امیرکبیر نخست وزیر مشهور دوره قاجار که برای 
مدرنیزاسیون ایران تالش های بسیاری کرده بود، در آنجا به قتل 

رسیده است.
در ادامه مســیر و در امتداد کویر در شــهرهای نطنــز، نایین و 
اردستان آثاری بســیار دیدنی جلب توجه می کرد. به طور مثال 
ما به یک مسجد که روی بقایای یک آتشــکده زرتشتی ساخته 
شده بود برخوردیم. همچنین سیستم آبیاری سنتی ایرانیان که 
 به نام قنات شــناخته می شــود و چندین قرن قدمت دارد نیز از 
ســاز و کاری فوق العاده خالقانــه و جالب برخوردار اســت و در 
مناطق کویری راهی برای آبرسانی به زمین های کشاورزی است.

در این ســفر طوالنی ما شــبی را در منطقه ای کویری در عقدا 

ســپری کردیم، در منطقه ای کامال خلوت و کم جمعیت نزدیک 
کویر، در یک خانه ســنتی زیبا و یکــی از خانم هــای ایرانی با 
غذاهای سنتی که با رب انار پخته شده و در آشپزخانه ای بزرگ 

تهیه شده بود از ما پذیرایی کرد.
در مســیر حرکت به ســمت یزد ما در منطقه ای که از تپه های 
شــنی پوشــیده شــده بود به تفریح و رانندگــی پرداختیم. در 
آتشــکده ای در نزدیکی یــزد در منطقه ای به نــام چک چک، 
زرتشتیان هر ساله مراســمی بر پا می کنند. این آتشکده در پای 
کوه است و باید برای رسیدن به آن مدتی پیاده روی کرد. در یزد 
همچنین شیرینی های خوشــمزه ای مثل باقلوا وجود داشت که 
با ظرافت تهیه شده بود و برای بازگشــت به خانه مقداری از این 
شــیرینی ها خریدیم همچنین بنایی به نام امیر چخماق وجود 
دارد که شیعیان هرساله مراسم مذهبی خود به ویژه روز عاشورا 

را در اطراف آن برگزار می کنند.
در شــیراز نیز بوی بهار نارنج و مرکبات فضــای معرکه ای را به 
وجود آورده بود. فالوده های شیراز شهرت زیادی دارد و بسیاری 
از مردم برای صــرف فالوده صــف می کشــند. همچنین مرقد 
شــاهچراغ از مقبره های مقدس شیعیان محســوب می شود و 
تعداد زیادی از مردم هرســاله برای بازدید از این مکان به شیراز 
می آیند. آینه کاری این بنا که توسط هنرمندان معاصر از جمله 

منیر فرمانفرمایان انجام شده است بسیار چشم نواز می باشد. 
دروازه قرآن نیز، نمونــه ای از معماری مدرن و جدید اســت که 
در اطراف شــیراز ساخته شده اســت. ما برای بازدید از پاسارگاد 
از شــیراز به ســمت شــمال حرکت کردیم تا آرامگاه کوروش 

پادشاه  اولین  هخامنشی 
پارسی را از نزدیک بازدید 
کنیم. همچنین مجموعه 
دیدنــی تخت جمشــید 
که در شمال شیراز واقع 
شده اســت.پس از آن ما 
به اصفهان ســفر کردیم 
که معمــوال بــه عنوان 
آخرین مقصد گردشگران 
خارجی در نظــر گرفته 
می شود. بیشــتر بناهای 
دیدنــی ایــن شــهر در 
دوران شاه عباس صفوی 
هفدهمی  قرن  پادشــاه 
ایران ســاخته شده اند از 
جمله میدان زیبای نقش 

جهان.
در نهایت باید اشــاره کــرد از ویژگی های عمده شــهر اصفهان 
رودخانه زاینده رود است که با چند پل زیبا که روی آن بنا شده، 
مناظر منحصر به فــردی را ایجاد کرده اند و مــردم اغلب اوقات 
فراغت خود را در اطراف آن سپری می کنند. محل اقامت ما هتل 
شاه عباسی اصفهان بود که بنایی قدیمی، اما بازسازی شده است 
 و می تواند به عنوان آخریــن مکان اقامتی در ایــران فوق العاده 

جذاب باشد.

گاردین نوشت: نمی توان تمام مناطق زیبای ایران را در یک ســفر مشاهده کرد، اما ما قصد داریم به بخش هایی از 
آن اشاره کنیم.

 از ویژگی های عمده 
شهر اصفهان رودخانه 
زاینده رود است که با 

چند پل زیبا که روی آن 
بنا شده، مناظر منحصر 
به فردی ایجاد کرده اند

خبرنگار »گاردین«:

اصفهـان فوق العـاده است

عضو جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی با اشاره به کمبود هتل برای اقامت 
گردشــگران خارجی در شــهر اصفهان گفت: اگر تعداد گردشــگران خارجی در 
اصفهان فقط ۱۰ درصد بیشــتر شــود، دیگر برای آنها نمی توان جای خواب پیدا 

کرد.
عباس پیرمرادیــان گفت: تاکنون هشــدارهای زیادی درباره ضعف زیرســاخت 
گردشــگری و کمبود هتل مطرح شــده بود، اما به عنوان راهنمای تور با ۲۰ سال 
تجربه، اولین بار بود که از نزدیک با این مسئله دســت به گریبان شدم. یک گروه 
۲۶ نفره از گردشــگران آلمانی را همراهی می کردم، ما برای اقامت به ۱9 اتاق در 
یک هتل نیاز داشــتیم، اما ظرفیت همه  هتل ها تکمیل بود. مجری این تور از قبل 
موفق شده بود در یک هتل ۴ ستاره، ۱7 اتاق رزرو کند، اما برای بقیه گردشگران 
این گروه، اتاق خالی پیدا نکرد. آژانس مجبور شــد در هتل دیگری برای آنها اتاق 
رزرو کند و من برای اولین بار بعد از ۲۰ سال، مجبور شدم مسافرانی را از گروه جدا 

و چمدان به دست راهی هتل دیگری کنم.
وی افزود: آن گردشــگران که نارضایتی خاصی نداشتند، چون به هر حال شرایط 
مدیریت شــد، بحث ما هم فعال رضایت گردشــگر نیســت، بلکه مسئله آن است 

گردشگر در اصفهان هتل ندارد.
این راهنمای تور با بیان اینکه آن شــب ظرفیت تمام هتل های چهار و پنج ستاره 
اصفهان تکمیل بود و جای خالی پیدا نمی شد، گفت: اگر ما امسال فقط ۱۰ درصد 

بیشتر گردشگر می پذیرفتیم، واقعا جایی برای اقامت آنها نداشتیم.

وی ادامه داد: این یک هشدار است، برای آنکه کمبود زیرساخت، ما را به وضعیت 
کشوری مثل میانمار دچار نکند که به خاطر کمبود و گرانی خدمات، گردشگران 
آن را پس زدند. پیرمرادیان اظهار کرد: هرچند تا به حال اخطار و هشــدار درباره  
کمبود هتل زیاد داده شده، اما ناقوس خطر دیگر به صدا درآمده است. اگر در فصل 
بعدی تعداد گردشــگران خارجی نه تنها در شــهر اصفهان، بلکه در سراسر ایران 
فقط کمی بیشتر شود، به هیچ وجه جای استاندارد برای اقامت آنها نمی توان پیدا 

کرد. این یک خطر جدی است که گردشگری کشور را تهدید می کند.  
نزدیک به دو سال است که فعاالن صنعت گردشگری درباره  کمبود فضای اقامتی 
در شهر گردشــگرپذیر اصفهان هشــدار می دهند، دقیقا از زمانی که گردشگران 
خارجی تحت تاثیر تغییر سیاست های جهان نســبت به ایران، با اعتماد بیشتری 
راه سفر به این کشور را پیش گرفته اند، اما به نظر می رسد شرایط به کندی درحال 
تغییر است. مسعود ســلطانی فر، رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری که به تازگی بــرای وزارت ورزش و جوانان از ســوی رییس دولت 
پیشنهاد شده، مدت هاســت درباره سیاستی ســخن می گوید که طبق آن تا ۱۰ 

سال آینده تعداد هتل های چهار و پنج ستاره ی ایران به ۴۰۰ واحد خواهد رسید.
سعید شــیرکوند، معاون سرمایه گذاری این ســازمان نیز چندی پیش اعالم کرد 
که درحال حاضــر ۱7۵ هتل چهار و پنج ســتاره با پیشــرفت فیزیکی ۲۰ تا ۸۰ 
درصد درحال ساخت است که تا پایان سال ۱۳9۶، ۶۵ واحد آن به چرخه خدمات 

اقامتی کشور اضافه خواهد شد.
اواسط مهرماه نیز همایشی با دعوت از ســرمایه گذاران، هتل سازان و شرکت های 
ســاختمانی خارجی در تهران برگزار شــد تا نهضت هتل ســازی با مشــارکت 
خارجی ها اتفاق بیفتد. مقامات ایرانی نیز در این همایش به شفاف ســازی قوانین 
ســرمایه گذاری در ایران پرداختند تا ابهامات موجود را برطرف کنند، با این حال 
به نظر می رسد ســرعت ورود گردشــگران خارجی به ایران خیلی بیشتر از روند 

هتل سازی در کشورمان است.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان با اشــاره به صدور ۲۰ هزار ویزا در اصفهان 
گفت: تا کنون ۵۰ هزار زائر از سراســر اســتان اصفهان برای شرکت در مراسم 

اربعین حسینی در سامانه »سماح« ثبت نام کرده اند.
غالمعلی زاهدی با اشاره به تداوم ثبت نام زائران حسینی در سامانه سماح اظهار 
داشت: ثبت نام اولیه زائران حســینی برای شرکت در مراسم اربعین از ۱۶ مرداد 
آغاز شــده و تا کنون بیش از ۵۰ هزار زائر اصفهانی در ســامانه ســماح ثبت نام 
کرده اند. وی افزود: پس از استقرار دفتر موقت کنســولی عراق در اصفهان، ۲۰ 
هزار ویزا برای زائران اصفهانی صادر شــده و با توجه به افزایش درخواست ویزا 
در روزهای اخیر، صدور ویزا پس از ارائه مدارک به دفتر موقت کنســولی عراق، 
حداقل ۴ روز به طول می انجامد؛ البته این زمان نســبت به شــرایط صدور ویزا، 
ممکن اســت افزایش یابد.مدیرکل حج و زیارت اســتان اصفهان با بیان اینکه 
ثبت نام در سامانه ســماح تا ۲۴ آبان ادامه دارد، تصریح کرد: عالقه مندان برای 
شرکت در مراســم پیاده روی اربعین حسینی با در اختیار داشــتن گذرنامه با 
اعتبار ۶ ماهه می توانند به ســامانه سماح به نشــانی samah.haj.ir مراجعه 
و اطالعات خــود را در آن ثبت کنند، پــس از ثبت نام، به یکــی از دفاتر زیارتی 
مراجعه کرده تا ویزای خود را به صورت انفرادی و یا گروهی دریافت کنند.وی با 
بیان اینکه زائران اصفهانی از مرزهای شلمچه و چزابه اعزام می شوند، ادامه داد: 
زائران حســینی۴۰ دالر برای صدور ویزا، ۲۵ هزار تومان بــرای بیمه و ۱۰ هزار 

تومان برای هزینه های کارگزاری پرداخت می کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان:

۵۰ هزار اصفهانی برای شرکت در مراسم 
اربعین حسینی ثبت نام کردند

ناقوس خطر به صدا درآمده است؛

کمبود هتل برای گردشگران 
در اصفهان

قاب روز
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پیشنهاد  سردبیر:
ایران برای تولید محصوالت ارگانیک ظرفیت باالیی دارد

حیات وحش

کاهش58درصدی جانوران وحشی 
در42 سال اخیر

کشف و ضبط یک دلیجه
 در شهرستان مبارکه

مدیرکل دفتر تنوع زیستی محیط زیست:

رونمایی از اطلس گونه های جانوری 
حیات وحش کشور 

روزنامه لوموند فرانســه به نقــل از صندوق بین المللــی حیات وحش 
 )WWF( گــزارش داد: نزدیک به 58 درصد جمعیت جانوران وحشــی 
در 42 سال اخیر ) ســال های1970 تا 2012 ( کاهش پیدا کرده است. 
بر اساس این گزارش، در مجموع حدود 58 درصد جمعیت پستانداران، 
 ماهی هــا، پرنــدگان، دوزیســتان و خزنــدگان جهان در ســال های 
 یاد شــده کاهش پیدا کرده و اگر اقدامی صورت نگیــرد، این روند ادامه 
پیدا می کند. مارکــو المبرتینــی ) Marco Lambertini ( مدیرکل 
 صندوق بین المللی حیات وحش هشدار داد که این کاهش فزاینده بسیار 
 نگران کننده اســت و اگــر کاری بــرای توقف این روند صــورت نگیرد 
تا ســال2020 به طور متوســط 67 درصــد جمعیت حیــات وحش 
کاهش پیدا می کند. پاســکال کانفــن ) Pascal Canfin ( مدیرکل 
صندوق بیــن المللی حیات وحش در فرانســه نیز با بیان اینکه شــاهد 
 یک ســیر قهقرایی در ســیاره زمین هســتیم، افزود: زمانی که زندگی 
 از بیــن می رود، ســرمایه هــای طبیعی نابود می شــود و اگــر ما این 
سرمایه های طبیعی را نابود کنیم، توانایی انسان برای زیستن بر روی کره 

زمین در دراز مدت از بین می رود.
 همچنیــن جمعیــت جانــواران آب شــیرین بــه طــور متوســط 
در سال های 1970 تا 2012 نزدیک به 81 درصد کاهش پیدا کرده که 
 عامل آن بهره برداری زیاد و گاه ناخواســته و تصادفی و تخریب زیستگاه 
این جانوران اســت. جمعیت گونه های ســاکن زمین نیز در سال های 
 یاد شــده به خاطر دالیلی همچون شــکار غیرمجاز، 38 درصد کاهش 
 پیدا کرده است. این گزارش با اعالم اینکه جمعیت جانواران دریایی نیز 
 36 درصد کاهش پیدا کرده، از کاهش یک سوم جمعیت گونه کوسه ها 
و ســفره ماهی ها به دلیل صید بی رویه خبر داد. تخریب زیستگاه های 
 جانوری به دالیلی همچون کشــاورزی، توســعه معادن و سامانه های 
 حمل و نقل، شکار و ماهیگیری بیش از حد و غیرقانونی، آلودگی، افزایش 
 گونه های مهاجم و بیماری هایی که ناشی از توسعه صنایع و شهرنشینی، 

از دیگر عوامل کاهش جمعیت جانوران وحشی اعالم می شود.

 یک دلیجــه از متخلفي در شهرســتان مبارکه کشــف و ضبط شــد. 
رییس اداره حفاظت محیط زیست مبارکه، گفت : فردی متخلف اقدام 
به زنده گیري غیر مجاز پرنده شکاري، کرده بود که در بازرسی از منزل 

وی یک عدد دلیجه کشف و ضبط شد. 
دلیجه جزو پرندگان حمایت شده اســت و  وجود این پرندگان شکاري 

جهت حفظ و بقاي زیست بوم هاي طبیعي حیاتي است.

 مدیــرکل دفتر تنوع زیســتی و حیــات وحش ســازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: اطلس مهره داران کشــور شــامل پنج رده 
جانوری شــامل پســتانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیســتان و 
ماهیان آب های داخلی 15 آبان ماه رونمایی می شــود. سید مجید 
خرازیان مقدم از رونمایی از اطلس گونه های جانوری حیات وحش 
کشــور خبر داد و گفت: تهیه، تدوین و چاپ پنج جلد اطلس مهره 
داران کشور از جمله اقدامات ضروری و به عنوان یکی از اولویت های 
برنامه هــای دفتر تنوع زیســتی و حیات وحــش و معاونت محیط 

طبیعی بود. 
مقدم ادامه داد: خوشــبختانه چاپ این اطلس ها با مساعد معاونت 
توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس، مرکز برنامه ریزی، تحول 
اداری و بودجه و همکاری اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 

البرز و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی استان البرز به عمل آمد.
وی افزود: تهیه و تدویــن اطلس ها به عنــوان مجموعه های تصویر 
محور در جهت افزایش آگاهی عمومی کــه می تواند گامی موثر در 
همکاری آحاد مــردم جهت حفاظت از محیط زیســت و گونه های 

جانوری حیات وحش کشور باشد نقش بسزایی خواهد داشت.
به گفته مقدم، در این مراســم همچنین از 4 جلــد برنامه مدیریت 
 گونه های جانوری شامل خرس ســیاه، خرس قهوه ای ، گوزن زرد 
و میش و مرغ رونمایی می شــود. وی افزود: تهیــه، تدوین و اجرای 
برنامه عمل گونه های جانوری در معرض خطر تهدید کشــور از مهم 
ترین برنامه های مدنظر دفتر حیات وحش و معاونت محیط زیست 
طبیعی طی سه سال گذشته و تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه 

است.
 مدیــرکل دفتر تنوع زیســتی و حیــات وحش ســازمان حفاظت 
محیط زیســت خاطر نشــان کرد: امید اســت با همکاری ســایر 
 دســتگاه های ذیربط و تامیــن اعتبارات الزم بتــوان جهت اجرای 
برنامه های مدیریــت مدنظــر و افزایش ارتقا وضعیــت حفاظتی 

گونه های جانوری در معرض تهدید گام های موثری برداشت.

                                       ماده یوزپلنگ و دو بچه اش 
                    زیر بارش باران شدید در ماسایی مارا کنیا

                       بوفالو در حاشیه رودخانه ای در بوتسووانا

مســعود تجریشــی در خصوص نواقص حوزه کشاورزی 
 ایران، گفــت: بخش کشــاورزی ایــران بــه ازای کمتر 
از یک متر مکعب محصول، حــدود80 میلیون متر مکعب 
آب مصرف می کند که با شــاخص های بهره وری جهانی 

بسیار فاصله دارد.
تجریشی با اشاره به مشــاهدات خود در بخش کشاورزی 
دو استان آذریابجان غربی و شــرقی، گفت: به طور نمونه 
در ازای هــر یک مترمکعب آب، شــاهد تولید حدود600 
گرم ماده خوراکی در این دو استان هستیم و این در حالی 
است که در پاکستان شاهد تولید محصولی دو برابر مقدار 

یاد شده در ازای همین میزان آب هستیم.
تجریشــی افزود: پاکســتان معیار بســیار خوبــی برای 
 ارزیابی شــاخص های کشــاورزی ایــران اســت زیرا ما 
از یک کشــور پیشــرفته با اراضی بزرگ، ماشــین آالت 
پیشــرفته و برخــوردار از آموزش های نوین کشــاورزان 
صحبت نمی کنیم، بلکه از کشوری با شرایط مشابه ایران 

صحبت می کنیم.
مدیر دفتــر برنامه ریزی و تلفیق ســتاد احیــای دریاچه 
 ارومیه ضمن تاکید بــر این موضوع که ایــران برخوردار 
از فضای زیادی برای بهبود عملکرد حوزه کشاورزی است، 
تصریح کرد: فناوری یکی از بخش هــای مهم و تاثیرگذار 
در حوزه است زیرا به طور نمونه کمک می کند تا با همین 
حجم کم آبــی که در اختیار داریم، محصوالت بیشــتری 

تولید کنیم. وی با بیــان اینکه بذرهایی کــه در ایران به 
 کار برده می شــود، بذرهای مطالعه شــده نیست، گفت: 
نحوه کاشت، داشــت و برداشت در کشــور تلفات زیادی 
دارد به گونه ای کــه می توان گفت به صــورت میانگین، 
محصوالت کشاورزی از زمان برداشت تا رسیدن به دست 
 مصرف کننــده حدود20 تــا30 درصد تلفــات دارد که 

ضرر آن برای کشاورز، مصرف کننده و منابع ملی است.
ضعف فناوری در کشاورزی مشهود است

تجریشی خاطرنشــان کرد: فناوری نقشی مهم در زنجیره 
تولید محصوالت کشــاورزی دارد و این در حالی است که 
ضعف فناوری در تمامی مراحل کشاورزی ما مشهود است 
و از این رو چنین نمایشــگاه هایی می تواند با برنامه ریزی 

درست فرصتی برای رفع این نقص مهم را ایجاد کند.
 وی برای توضیح این موضوع، به کاشــت برنج با دســت 
در شمال کشور اشــاره کرد و افزود: در حالی که در تمام 
نقاط قابل کشت دنیا از دستگاه برای کاشت برنج استفاده 
می شود، در ایران به تازگی شاهد استفاده از فناوری های 
 موجود در بازارهــای جهانی، آن هم به صــورت محدود 

در حوزه کشت برنج هستیم.
 بــه گفتــه او اســتفاده از بذرهای بــا ظرفیت بیشــتر 
محصول دهی، ماشــین آالت و فن آوری های نوین برای 
 افزایش بهــره وری و بهــره گیــری از روش گلخانه ای، 
راه کارهایی برای بهبود کشاورزی است که در ایران کمتر 

مورد توجه قرار گرفته است. 
تجریشی ضمن تاکید بر پتانســیل های کشاورزی ایران، 
تصریح کرد: کشــاورزی ایران پتانســیل ایــن را دارد که 
بسیار پربازده و پیشرفته باشــد، اما متاسفانه در دهه های 
گذشته سرمایه گذاری مناســبی روی این بخش صورت 
 نگرفته و حتــی در دانشــکده های کشــاورزی، تحقیق 
 و پژوهش مغفول مانده تــا در نهایت مجموع عوامل منجر 

به عقب افتادگی در بخش کشاورزی کشور شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت از نقشــی مهم در بهبود کمی 
و کیفی وضعیــت تولید محصوالت کشــاورزی برخوردار 

است.
عدم تعادل استفاده از ســم و کود در مناطق 

مختلف
تجریشی در خصوص استفاده از سم و کود در محصوالت 
کشاورزی نیز با اشــاره به عدم تعادل در این بخش، گفت: 
در برخی مناطق کشــور، محصوالت کشــاورزی در چند 

 مرحله مورد ســم پاشــی قرار 
 مــی گیرنــد در حالــی کــه 
در برخی نقاط دیگر هیچ سمی 
برای تولید محصول به کار برده 
نمی شــود. وی البته اشاره ای 
هم به ســابقه تولید محصوالت 
 ارگانیــک در ایــران داشــت 
و افزود: بســیاری از محصوالت 
را  ایــران  بومــی   کشــاورزی 
می تــوان بــه صــورت کامال 
ارگانیک به دست مصرف کننده 
خاطرنشان  تجریشــی  رساند. 
کرد: به دلیل برخورداری ایران 
از گونه های مقاوم به خشــکی 
 و آفــات، کشــاورزی ارگانیک 
ای  زمینــه  دارای  در کشــور 
مستعد پیشرفت اســت، اما به 

این شرط که در کنار تولید به توزیع، بسته بندی و اتصال 
 به بازارهای مختلف هم فکری شــود. چرا که در بسیاری 
از موارد ما به دلیل فاصله زمانی طوالنی مدت ایجاد شده 
میان تولیــد تا فروش برای ماندگاری بیشــتر از ســموم 
استفاده می کنیم و این موضوع زمینه کشت ارگانیک در 
ایران را کاهش می دهد. گفتنی است، ششمین نمایشگاه 
بین المللــی محصوالت و فنــاوری کشــاورزی، گیاهی، 
ارگانیک و صنایع وابســته با شــعار فن آوری های نوین، 
رونق تولید و توسعه صادرات از شانزدهم تا نوزدهم آذرماه 

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود.

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه؛

ایران برای تولید محصوالت ارگانیک ظرفیت باالیی دارد

مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: به دلیل برخورداری ایران از گونه های مقاوم 
به خشکی و آفات، کشاورزی ارگانیک در کشور دارای زمینه ای مستعد پیشرفت است.

 به صورت میانگین، 
محصوالت 
کشاورزی 

 از زمان برداشت 
تا رسیدن به دست 

مصرف کننده 
حدود2۰ تا۳۰ درصد 

تلفات دارد 

دیدگاه

 مدیرکل دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: 109 تجربه به دبیرخانه نخستین جشنواره 
 تجربیات موفق سمن های محیط زیســتی، گردشگری پایدار 
و انجمن های دانشجویی ارسال شــد که از این تعداد 35 تجربه 
امروز مورد قدردانی قــرار می گیرد. محمــد درویش مدیرکل 
 دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت محیط زیست 
در نخستین جشنواره تجربیات موفق سمن های محیط زیستی، 
گردشگری پایدار و انجمن های دانشــجویی که امروز در سالن 
همایش های ســازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار 
داشت: ما زمانی می توانیم به جریان های کاهنده سرزمین مان 

پایان دهیم که مردم را واقعا در این قدرت شریک کرده باشیم. 
وی در رابطــه با هــدف برگزاری جشــنواره تجربیــات موفق 
سمن های محیط زیســتی، گردشــگری پایدار و انجمن های 
 دانشــجویی، تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشــنواره که 
به پیشنهاد معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست 
برگزار شده،  این اســت که این پیام را به همه آن عزیزانی که در 
گوشه کنار کشورمان بی منت برای توان تاب آوری سرزمین مان 

تالش می کنند، برسانیم که زحمات آنها دیده می شود. 
 مدیرکل دفتــر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظت 
محیط زیست بیان داشــت: 109 تجربه به دبیرخانه نخستین 
جشــنواره تجربیــات موفق ســمن هــای محیط زیســتی،  
 گردشگری پایدار و انجمن های دانشجویی ارسال شد که بیشتر 
از حد انتظار ما بوده که از این تعــداد در نهایت 35 تجربه امروز 
مورد قدردانی قرار می گیرد.  درویش افزود: 109 طرح ارســال 
شده نشان از خوب بودن نخســتین گام ما در زمینه به نمایش 
گذاشتن تجربیات موفق فعاالن محیط زیستی است و اگر امروزه 
تنها از 35 تجربه قدردانی می کنیم به این معنی نیست که باقی 

واجد قدردانی نیستند.
وی بیان داشت: ســازمان متولی طبیعت ایران فضایی را فراهم 
 می کند که از  تجربیــات نمونه امروز در اجــالس های فصلی 
و نمایشــگاه بین المللی محیط زیســتی اســتفاده شود. مدیر 
کل دفتر مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظت محیط 
 NGO ،891 زیســت در پایان گفت: همیشــه می گوییــم از 
 محیط زیســتی کشــورمان، چقدر فعال هســتند که برخی با 
نا امیدی اعالم می کنند تنها10 درصد آنها فعال هســتند ولی 
 این جشــنواره را برای نشــان دادن تجربیات موفق سمن های 
 محیط زیستی،  گردشگری پایدار انجمن های دانشجویی برگزار 
 کرده ایم تا همگان متوجه شــوند که بدون حضور کنشــگران 
و فعاالن مردمی هیچ امکانی برای اتفــاق افتادن یک موضوعی 

وجود ندارد.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی؛

تجلیل از ۳5 سمن برتر کشور
 در حوزه محیط زیست

دریچه

مدیر ملــی طرح حفاظــت از تاالب هــای ایران از آغــاز فرآیند 
 تدویــن برنامــه مدیریــت جامع تــاالب بختــگان خبــر داد 
و گفــت: تــاالب بختگان در شــرایط بحرانی به ســر مــی برد.

محســن ســلیمانی روزبهانــی، گفــت: تــاالب بختــگان به 
  عنــوان دومین تاالب وســیع ایران، در شــرایط بحرانی به ســر 
مــی بــرد. وی تاکیــد کــرد: پرداختن بــه موضــوع مدیریت 
 یکپارچــه منابــع آب در حوضــه ایــن تــاالب و تقویــت 
همــکاری هــای بین بخشــی بــرای احیــا و حفاظــت از این 
 زیســت بوم ارزشــمند، ضــروری بــه نظر مــی رســد و احیا 
 این تــاالب نیازمنــد یک عــزم ملی اســت تا اثرات خشــکی 
این تاالب بر زندگی و سالمت مردم منطقه به حداقل رسانده شود.

ســلیمانی با تاکید بر لــزوم بازنگری شــیوه ناپایــدار مدیریت 
 منابــع آب در اســتان فــارس و توجــه بــه کلیه تــاالب های 
 ایـــن اســـتان بـــه عنـــوان نشـــانه ســـالمت و پایـداری 
زیســـت بوم هـــــای طبیعـــــی، خاطرنشـــــان ساخت: 
 برنامــه مدیریــت تــاالب پریشــان نیــز بــا مشــارکت کلیه 
دســت انــدرکاران به ویــژه اعضــا کمیتــه محلی و اســتانی 
مدیریــت تاالب مــورد بازنگــری قــرار گرفته اســت و اکنون 
نیازمنــد توجــه جدی تری از ســوی مســئوالن اســتان برای 

طی فرآیند تصویــب در باالترین ســطوح اســتانی و اجرای آن 
توســط کلیه ذی نفعان اســت. گفتنــی اســت کارگاه تحلیل 
 دســت اندرکاران تــاالب بختــگان با حضــور بالغ بــر50 نفر 
از نماینــدگان بخــش دولتــی و غیردولتی و جوامــع محلی 9 
شهرســتان حوضه و نمایندگان اســتانی دســتگاه ها تشکیل 
شد. هدف از برگزاری این کارگاه تعیین دســت اندرکاران تاالب 
بختگان و بحث و گفت  وگو در خصوص نقش هر یک از آنها و میزان 
اثرپذیری و اثرگذاری بر فعالیت های مرتبط با مدیریت و حفاظت 
تاالب و همچنین تعیین نقشــه راه تدوین برنامه مدیریت جامع 

تاالب بختگان بود.

 مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری 
از هجوم خرس های گرسنه به باغ ها و روستاهای اطراف 
 مناطق حفاظت شــده این گونه جانوری در شهرســتان 

» کیار « خبر داد. 
وی اظهار کرد: حفاظت فیزیکی از حیات وحش و افزایش 
زادآوری گونه هــای جانوری در مناطــق تحت مدیریت 
حفاظت محیط زیســت از یکسو و کم شــدن غذا موجب 
شده تا این گونه های جانوری به سمت باغ ها و روستاهای 

حاشیه مناطق حفاظت شده کشانده شوند.
 وی افزود: خشکســالی هــای اخیر و تغییرات زیســت 
محیطی حیات وحش طی ســال های اخیر، ســد سازی، 
تغییر مســیر جریان رودخانه ها، تخریب محیط زیســت 
و کمبود غــذا از دیگر عوامل حضور خــرس ها در مناطق 

روستایی است. 
 وی گفــت: به دلیــل تغییر اقلیــم و گرم شــدن زمین، 
خواب برخی از گونه های جانوری و حیات وحش از جمله 

خرس ها با اختالل مواجه شده است.
 احمدی اظهار کــرد: باغداران حاشــیه مناطق حفاظت 
 شــده با اخذ مجوز قانونی از مراجع در زمینه فنس کشی 

 و دیــوار کشــی، خــود را از هرگونــه آســیب احتمالی 
حیات وحش مصون دارند.

 وی بــا رد شــایعه رهاســازی خــرس هــا در مناطقی 
از روستاهای استان از جمله باغ روستای » قلعه تک « در 
شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری افزود: در چند سال 
اخیر هیچ گونه رهاسازی در این منطقه انجام نشده است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری 
 گفت: به منظــور حفاظــت و حراســت از حیات وحش 
و همچنیــن رفع خســارت هــای احتمالی به مــردم به 
دلیل حمله و تخریــب حیات وحش در بــاغ ها، اراضی و 
 منازل مســکونی ساکنان حاشــیه مناطق حفاظت شده، 
در حال گفت و گو با شــرکت هــای بیمــه و بانک ها در 
 زمینه پرداخت خسارت به باغ های مورد هجوم خرس ها 

و حیات وحش هستیم.
مناطق حفاظت شــده چهارمحال و بختیــاری به عنوان 
یکی از ذخیره گاه های زیســت کره، مهم ترین و بکرترین 
مناطق کشــور در حفظ و تکثیر گونه های مهم جانوری 
نظیر خرس، پلنگ، گراز، گربه وحشی و پرندگان کمیاب 

است.

رییس گروه های پســتانداران دفتر تنوع زیستی و حیات وحش 
ســازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه تخریب و اشغال 
دشــت ها ســبب روی آوردن یوزپلنگ ها به ارتفاعــات و قلمرو 
 پلنگ ها شــده اســت، گفت: این مســئله احتمال درگیری بین 

این دو گونه را افزایش می دهد.
انتشــار نتایج تحقیق محقق دانشگاه آکســفورد در پارک ملی 
 تنــدوره در روزهای اخیر نشــان از شناســایی 35 قالده پلنگ 
 در این منطقه داشــت که این عــدد بیش از تعداد مــورد انتظار 
 برای ایــن گونه حفاظت شــده بــود و هرچند که این مســئله 
 خبــری خوب در مــورد گونــه حفاظت شــده پلنگ بــود، اما 
سبب شد که برخی کار شناسان هشــدار دهند که افزایش تعداد 
پلنگ ها سبب ایجاد خطر برای یوزپلنگ ها است و برای این گونه 

در معرض انقراض یک تهدید محسوب می شود.
محمد نصرتی ) رییس گروه های پســتانداران دفتر تنوع زیستی 
و حیات وحش ســازمان حفاظت محیط زیســت ( در گفت و گو 
 با خبرنگار ایلنــا در این بــاره توضیح داد: ایــن مطالعه موردی 
در پارک ملی تندوره انجام شــد و این محدوده اصال زیســتگاه 
یوزپلنگ نیست که نگرانی در این زمینه به وجود بیاید. وی ادامه 
داد: در خراسان رضوی چند سال پیش در منطقه بردسکن تنها 
 یک یوزپلنگ دیده شــد و در حال حاضر تمرکز بر یوزپلنگ های 
میاندشت خراسان شمالی  اســت. نصرتی افزود: البته چند سال 
پیش در بافق ما حضور یوزپلنگ و پلنــگ و درگیری میان آن ها 
 را شاهد بودیم، بافق حالت کوهســتانی و دشتی را با هم دارد، اما 

در دشت که زیستگاه یوزپلنگ بود، دیگر طعمه ای وجود نداشت، 
بنابراین یوزپلنگ وارد حریم و قلمرو پلنگ در بخش کوهستانی 
 شــد و با هم درگیر شــدند که یوزپلنــگ در   نهایت تلف شــد، 
 البتــه از آنجا که هــر دو مجهز بــه گردنبند شناســایی بودند؛ 
ما متوجه این مسئله شــدیم. در غیر این صورت مشاهده چنین 
 اتفاقاتی در طبیعت بســیار دشوار اســت. وی توضیح داد: البته 
از ســال 91 به بعد دیگر گزارش مستندی در مورد اینکه در بافق 
 یا اســتان یزد خانواده یوزپلنگ وجود داشــته باشــد، نداشتیم 
و اگر گزارشــی هم بوده در مورد یوزپلنگ های نر بوده که گاهی 
 دوربین تله ای ثبت کرده اســت، در واقع جمعیت یوزپلنگی که 

در بافق بوده در حال حاضر دیگر وجود ندارد.
 این مقام مســئول با بیان اینکــه احتماال در پــارک ملی کویر، 
دره انجیر، ســیاهکوه و توران نیز ممکن است، پلنگ و یوزپلنگ 
وجود داشته باشــد، توضیح داد: واقعیت این است که یوزپلنگان 
به ارتفاع تمایل پیــدا کرده اند، زیرا دشــت ها تخریب یا بعضا بر 
اثر توســعه زمین های کشــاورزی و... اشغال شــده اند و همین 
سبب شــده یوزپلنگ ها به ارتفاعات و تپه ماهور ها روی بیاورند 
و وارد حریم پلنگ ها شــوند که احتمال درگیری این دو گونه را 
افزایش می دهد. نصرتی در پاسخ به اینکه چگونه می شود از این 
درگیری و تلف شدن این دو گونه تحت حفاظت جلوگیری کرد، 
گفت: اگر منابع غذایی افزایش پیدا کنــد، احتمال درگیری نیز 
 کاهش پیدا می کند، در واقع جلوگیری از این وضعیت به افزایش 

تنوع زیستی و فراوانی جمعیت طعمه ها بستگی دارد.

مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران:

» بختگان « در شرایط بحرانی به سر می برد
مدیرکل حفاظت محیط زیست:

هجوم خرس های گرسنه به روستاهای چهارمحال و بختیاری

اخبار

قاب روز
نگاه روز

درگیری میان یوزپلنگ ها و پلنگ ها در نقاط مختلف کشور
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پیشنهاد  سرد بیر: 
عشق واقعی 

آرام آرام اشــک می ریزد و زمزمه می کند: گلپونه های وحشی 
 دشــت امیدم، بی همزبانی آتشــم زد! در چهره اش گذر هفتاد 
و اندی بهار به سختی قابل تشخیص است. سکوت معنی داری 
می کند و در دل داغ حسرتی بزرگ رنجش می دهد. دست های 
مهربانش را می گیرم و می خواهم داســتان زندگی اش را برایم 
بگوید؛ با صدایــی ملیح و دلنشــین و لبخند شــیرینی بر لب 
می گوید: مادرم خدا بیامرز کدبانوی بــی بدیل بود با ده تا بچه 
 قد و نیم قد که من آخرین شان و متولد 8 شهریور1320 بودم؛ 
 که البته تــو اون روزگار داشــتن این همــه اوالد عجیب نبود، 
 مادرم به من می گفت رنج مادر بودن زیاده، کاش مادر نشــی 

» گیتی « و این دعایی بود که به اجابت نزدیک شد!
مدت زیادی بعد از فوت مادرم داغدار و تنها زندگی کردم تا این 
که با نازنین مردی که این جهانی نبود آشــنا شدم ولی 8 مرداد 
ســال 89 به رحمت خدا رفت، بعد از 21 ماه تحمل درد و رنج 
بیماری طوری که شخصیت ورزشــکارش با هیکلی تنومند در 
کمتر از 2 سال50 کیلو کاهش وزن را تجربه کرد. در تمام مدت 
بیماری اش بر بالینش بودم و هرگز تنهایش نگذاشــتم طوری 

که هرازگاهی خواهش می کرد به کارهای خودم هم برسم!
با خود می اندیشم که سالمندان اسیران روی زمینند و شنیدن 
تجارب شــان می تواند راهگشا باشــد برخالف ناتوانی جسمی 
توانایی بسیاری در نشــان دادن مســیر هدایت به جوان ترها 

دارند. 
 شــال حریر زیبایی را که روی ســرش اســت کمی جا به جا 
 می کند و ادامه می دهد: 26 شــهریور 59 من و مسعود جونم! 
با هم آشنا شدیم تا روزی که در بهشت زهرا تولد دیگری شروع 

کرد دقیقا30 سال و10 ماه و 7 روز با هم زندگی کردیم. 
به خاطر دارم تابستان ســال 84 که در دانشکده علوم دانشگاه 
تهران درس می دادم، دختری بســیار زیبا، باهــوش و ممتاز 
ردیــف اول میز وســط می نشســت، دقیقا جایی کــه تعامل 

شاگرد و معلم بسیار است و در مقطع ارشــد مهندسی صنایع 
 تحصیل می کرد. روزی با جعبه ای شــیرینی وارد کالس شــد 
در حالی که به پهنــای صورت مثل گلش مــی خندید، گفت: 

دیروز جشن عقدم بود! 
لحظاتی همه غرق ســرور شدیم و کام مان را شــیرین کردیم. 
هفته بعد همان دختر با چشمانی اشــک آلود و چهره ای غم بار 
وارد کالس شد. نامه ای روی میزم گذاشــت و به سرعت خارج 
 شــد...! روی تکه کاغذی نوشته شــده بود: حال خوبی ندارم،

بین من و نامزدم هر چه بود تمام شــد، پیگیر طالقم لطفا برایم 
دعا کنید. 

در مدت یک هفته چه شــناختی حاصل شــده بود که تصمیم 
قطعی شان را گرفته بودند. در زندگی شخصی خودم حدودا20 
ســال هنوز برخی از زوایای پنهان وجود همسرم را نشناخته ام. 
 یعنی می توانم بگویم او تا امروز و تا این لحظه این شــخصیت 

و خصوصیت را داراست. 
گیتی را به آرامش دعوت می کنم و علت عالقه شــدیدش را به 
همسر مرحومش جویا می شــوم؛ مسعود عزیزم فرزند دوم از 9 

اوالدی بود که خداوند به والدینش عطا فرموده بود. 
پدر و مادرش تفاهم چندانی نداشتند و سال های ورشکستگی 
را تجربه می کردند. در آن روزها من که کارمند وزارت نفت بودم 
و اتومبیل شــخصی داشتم هر روز صبح همســرم را که جوانی 
 کاری و فعال بود بعــد از ورزش و پیــاده روی صبحگاهی اش 

تا محل کارش مشایعت می کردم. 
 رفتارهای همســرم بــی نظیر بــود و حتی گاهــی متعالی با 
این که پــدرش تاجر صاحــب نامی بود و منزل مســکونی اش 
 حــدود2000 متــر در قلهــک کــه باغــی بــود اعیانــی 
 با آینه کاری های تماشــایی، اندرونی، بیرونــی، خدم و باغبان 
 و آشپز و راننده و حواشــی خاص زندگی های این چنینی، اما 
ایــن فرزند زندگــی مرفه و صددرصــد بی مشــکل، به لحاظ 
اقتصادی روزگاری را که پدر ورشکســته بود، هرگز با خودش 
فکر نکرد که من پسر تاجری هستم و کار کردن و روزمرد بودن 
ننگ است بلکه برای جلب رضایت همسر و والدین هر زحمتی 

که الزم می شد را به جان می خرید. 
 از آنجایی که من با حقوق کارمندی ام منزل مســکونی داشتم 

در موقعیت ســخت بی پولی ها پیشنهاد فروشش را به همسرم 
 دادم تا کمی دست و بالش بازتر شود و سرمایه ای داشته باشد 
 و او با مناعت طبع بســیار رنــج تالش ها و ســحر خیزی ها را 

به جان می خرید و مرا از پیشنهادم منصرف می کرد.
مراسم ازدواج ما سال 59 به ســادگی تمام برگزار شد. پدرش 
خیلی دوستم می داشــت. یک روز که برای شــناخت بیشتر 
 روحیات هم قبل ازدواج بیرون رفتیم، گشــت به ما ایست داد 
و پرســید چه نســبتی داریم، مســعود گفت: خانم از دوستان 
 مادرم هســتند که آنها هم از منزل مادرش استعالم کردند ولی 
خدا بیامرز مادر شــوهرم جواب داد که هیچ دوســتی بین ما 
نیست و اینجا بود که همسر نازنینم از مادرش با اشک و التماس 
برای ازدواج با من شناســنامه اش را تقاضا کــرد و علت این که 
مادرش ناراضی بود به این خاطر بود که من والدینم را از دست 
 داده بودم و از طرفی 12 ســال بزرگ تر از همســرم بودم، اما 
او برای جلــب رضایت مادر جمله ای گفت کــه هرگز فراموش 
نمی کنم و آن جمله این بود که مادر، مگر حضرت محمد )ص(، 

خدیجه را که بزرگ تر از خودش بود به همسری انتخاب نکرد؟
ما شــروع و پایانی عاشــقانه داشــتیم، چیزی که بــرای همه 

آرزویش را دارم. 
 روزها و ماه ها و سال ها می گذشــت و عالقه ما به یکدیگر روز 
به روز بیشتر و بیشتر می شــد طوری که اهالی محل به شوخی 

به ما گفتند: یوسف و زلیخا!
با این که من و مسعود صاحب اوالدی نشــدیم، اما فوق العاده 
برای همدیگر ارزش و احترام قائل بودیم و بارها با پیشــنهادم 
برای ازدواج دیگری و شانس داشتن فرزند مخالفت کرد، بین ما 
عشقی آسمانی وجود داشــت. حتی مادر مرحومش را پذیرایی 
 خاص و ویــژه می کردم. چون مدت 2 ســال از شــیره جانش 
بــه همســرم داده بــود و همچنین مــدت 9 ماه به ســختی 
 حملش کرده بود! به اینجا که می رســد گریه بــاز هم امانش 

نمی دهد. 
 از مادر همســرش با احترامــات تمام صحبت مــی کند گویی 
 از انســانی بــزرگ و قابــل ســتایش ســخن مــی گویــد 
 و این در حالی است که آن خدا بیامرز، با ازدواج آنها مخالف بود 

و سنگ اندازی های بسیاری نیز در زندگی شان داشت. 

عشق واقعی 

روابط یکی از مهم ترین قســمت های زندگی ماست 
و تقویت مهارت هــای اجتماعی یکــی از مهم ترین 

چیزهایی است که هر فردی باید یاد بگیرد. 
 بهتر کــردن نتایجی کــه در این زمینــه می گیرید 
و به دســت آوردن اطمینان بیشــتر به مهارت های 
اجتماعی تان اعتمادبه نفس تــان را به طور کلی باال 

خواهد برد.
خیلــی از ایــن راهکارهــا فقط بــه طــور موقتی 
اعتمادبه نفس شــما را باال می برند، امــا باز هم باعث 
می شوند کارهایی انجام دهید که قبال حتی فکرش را 
هم نمی کردید و با انجام آنها اعتمادی عمیق تر نسبت 

به خودتان در وجودتان ایجاد می کنید.
 چه چیزی درمورد خودتان هســت که دوست دارید 

بهتر شود؟
 بااینکه ممکن اســت عالقه نداشته باشیم در مال عام 
این مســئله را بپذیریم، اما خیلی از ما دوست داریم 

اعتماد به  نفس مان پیشرفت کند.
خوشبختانه نکات و راهکارهای عملی زیادی برای آن 

وجود دارد که اینجا به 24 مورد آن اشاره می کنیم.
 ســعی نکنید همه این 24 نکته را بــه طور همزمان 
بــه کار ببندید. هر بــار چند مورد را انجــام دهید تا 

ببینید کدام یک برای شما موثرتر است.
بعضی از آنها نیاز به تمرین بیشــتر دارند و به خاطر 

داشته باشید که همیشه انتخاب با خودتان است. 
ایــن خودتــان هســتید کــه تصمیــم می گیرید 

اعتمادبه نفس تان رشد کند یا پایین بیاید.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید مورچه ها بعد از مرگ در اثر ســم پاشــی به پهلوی راست 
می افتند.

آیا می دانید هر انسانی در طول زندگی اش به طور میانگین 8 عنکبوت 
را در حال خواب می خورد.

آیا می دانید گربه ماهی بیش از27/000 عضو چشایی دارد.
آیا می دانید کشتی ملکه الیزابت دوم بابت هر گالون سوخت فقط 1/5 

متر حرکت می کند.
آیا می دانید هر آمریکایی به طور میانگین 2 کارت اعتباری دارد.

آیا می دانید حشراتی مانند مورچه و زنبور و … هم دیکتاتوری دارند.
 آیا مــی دانید اگــر اکســیژن هوا بیشــتر بود، حشــرات بــزرگ تر 

و یک سنجاقک به اندازه یک شاهین می شد.
آیا می دانید سریع ترین جت دنیا دارای سرعت3600 کیلو متر است.

آیا می دانید طول همه ریشه های یک نیشکر20 کیلومتر است.
آیا می دانید ملکه میوه ها جوز هندی است.

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 کودک بــا دیگران حائز 
اهمیت تر از یک برخورد ساده در ارتباطات آنها با دیگران خواهد بود. 
وقتی از دانش آموزان کالســم خواســتم نام چند نفر از دوستانی را 
که خیلی دوســت شــان دارند و همین طور آنها را که دوست ندارند 
برایم بنویسند، جالب توجه بود که دانش آموزانی که زیاد مورد نهی 
و رد قرار می گیرند لیست بلند باالیی از همکالسی هایی را که دوست 
 شان ندارند می نوشتند ولی در لیست دوســتان صمیمی آنها تعداد 
 قابــل توجهــی وجــود نداشــت. کارن بیرمــن خصوصیــات این 

دانش آموزان را این گونه طبقه بندی می کند.
 1- رفتار ضعیف اجتماعی مثل تقســیم کردن خوراکی بین دیگران 

یا قرض دادن خودکار و ...
 2- بــروز رفتارهای تکانشــی و حمایت طلبانه و پرخاشــگری توام 

با ترس.
3- رفتارهای کوچک تر از سن تقویمی.

4- بروز درجه باالیی از بی قراری اجتماعی.
و این ویژگی هــا را هم می توان بــه آنها افزود که بچه های رد شــده 
اجتماعی خودخواه، گوشــه گیر و مســتعد رفتارهای خطرناک آتی 
هستند. آنها در خانه زیاد این عبارات را می شنوند: به تو چه، فضولی 
نکن، دفعه آخرت باشــد، خودت رو لوس نکن و ... امر و نهی والدین 
 اگر با آگاهی ندیدن کودکان نســبت به چرایی آنهــا و قبول دالیل 
ارایه شــده از طرف کودکان همراه باشد بسیار پســندیده و کارساز 
است، اما اگر کودک نداند که چرا باید و چرا نباید همیشه با این تکفر 
متعارض رشــد می کند که نمی داند اگر حرفــش را بزند مورد قبول 
واقع می شــود یا خیر و از ترس مورد قبول واقع نشدن استعدادهای 
خویش را در درونش حبس می کند و گاهی حســرت آن را دارد که 
من می دانستم ولی شــک داشتم، می توانســتم، ولی جرات نکردم. 

حال برای آنکه مدیر خویشتن باشیم چه کنیم؟؟؟

-  در حافظه هر چه بخواهی هست، حافظه نوعی داروخانه 
 یا آزمایشــگاه شــیمی اســت که در آن اتفاق دستت گاه 

به دارویی آرام بخش و گاه به زهری خطرناک می رسد!
- اگر حق انتخاب بیــن تجربه رنج و تجربــه هیچ چیز را 

داشته باشم، رنج را انتخاب می کنم. 
- مرا با موفقیت هایم قضاوت نکن. 

ببین که چند بار شکست خوردم و دوباره شروع کردم!
 - پیدا کــردن نقطــه ضعف هــای دیگــران کمی هوش 
می خواهد، اما سو اســتفاده نکردن از آن ها مقدار زیادی 

شعور!
- دو آدم گرســنه دو برابر یک آدم گرسنه خطر ندارند، اما 

دو آدم رذل ده برابر خطرناک می شوند!

آیا می توانید رییس خودتان باشید؟)2(

نکته هایی برای باال بردن 
اعتماد به  نفس ) 1 (
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روزی روزگاری در روســتایی در هند؛ مردی 
به روســتایی ها اعالم کرد که برای خرید هر 
میمــون10 دالر به آنهــا پول خواهــد داد. 
 روســتایی ها هــم کــه دیدند اطراف شــان 
پر اســت از میمون؛ به جنگل رفتند و شروع 
به گرفتن شــان کردنــد و مرد هــم هزاران 
 میمون به قیمــت10 دالر از آنها خرید ولی 
با کم شــدن تعــداد میمون ها روســتایی ها 

دست از تالش کشیدند. 

به همین خاطر مرد این بار پیشنهاد داد برای 
هر میمون به آنهــا20 دالر خواهد پرداخت. 
با ایــن شــرایط روســتایی ها فعالیت خود 
 را از ســر گرفتنــد. پس از مدتــی موجودی 
 باز هم کمتــر و کمتر شــد تا روســتاییان 
دست از کار کشیدند و برای کشاورزی سراغ 

کشتزارهای شان رفتند.
این بار پیشنهاد به 25 دالر رسید و در نتیجه 
تعداد میمون ها آن قدر کم شد که به سختی 
می شــد میمونی بــرای گرفتن پیــدا کرد. 
 این بار نیز مرد تاجر ادعــا کرد که برای خرید 
هر میمــون50 دالر خواهــد داد ولی چون 

 برای کاری باید به شــهر می رفــت کارها را 
به شــاگردش محــول کــرد تا از طــرف او 

میمون ها را بخرد.
در غیاب تاجر، شــاگرد به روستایی ها گفت: 
 » این همــه میمــون در قفــس را ببینید! 
من آنها را به 35 دالر به شما خواهم فروخت 
تا شما پس از بازگشت مرد آنها را به50 دالر 
 به او بفروشــید. « روســتایی ها که وسوسه 
شده بودند پول های شان را روی هم گذاشتند 
و تمام میمون ها را خریدند. البته از آن به بعد 
دیگر کسی مرد تاجر و شــاگردش را ندید و 

تنها روستایی ها ماندند و یک دنیا میمون!

شــخصی تالش پروانه برای بیرون آمدن از سوراخ 
کوچک پیله را تماشا می کرد. ناگهان تقالی پروانه 
متوقف شد و به نظر رسید که خســته شده و دیگر 
نمی تواند به تالشش ادامه دهد. آن شخص مصمم 
شد به پروانه کمک کند و با برش قیچی سوراخ پیله 
را گشــاد کرد. پروانه به راحتی از پیله خارج شد، اما 

جثه اش ضعیف و بال هایش چروکیده بودند. 
آن شخص به تماشای پروانه ادامه داد. 

 او انتظار داشــت پر پروانه گسترده و مستحکم شود 

و از جثه او محافظت کند، اما چنین نشد. 
در واقع پروانه ناچار شــد همه عمــر را روی زمین 

بخزد. و هرگز نتوانست با بال هایش پرواز کند. 
آن شخص مهربان نفهمید که محدودیت پیله و تقال 
برای خارج شدن از سوراخ ریز آن را خدا برای پروانه 
قرار داده بود تا به آن وســیله مایعی از بدنش ترشح 

شود و پس از خروج از پیله به او امکان پرواز دهد.
نتیجه اخالقی: گاهی اوقــات در زندگی فقط 
به تقال نیاز داریم. اگر خداوند مقــرر می کرد بدون 
هیچ مشکلی زندگی کنیم، فلج می شدیم. به اندازه 
 کافی قــوی نمی شــدیم و هر گز نمی توانســتیم

پرواز کنیم.

 به هنگام بازدید از یک بیمارســتان روانی، از روانپزشــک پرسیدم 
 شــما چطور می فهمید کــه یک بیمار روانی به بســتری شــدن 

در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟
روانپزشــک گفت: ما وان حمام را پر از آب می کنیم و یک قاشــق 
چایخوری، یک فنجان و یک ســطل جلوی بیمار می گذاریم و از او 

می خواهیم که وان را خالی کند.
من گفتم: آهان! فهمیــدم. آدم عادی باید ســطل را بردارد چون 
بزرگ تر است. روانپزشک گفت: نه! آدم عادی درپوش زیر آب وان را 

بر می دارد. شما می خواهید تخت  تان کنار پنجره باشد؟

بیمارستان  روانیپیله و پروانهطمع

تلنگری بر روح

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

  کشف راز بخشیدن
طلب بخشش هم عذرخواهی شفاهی می خواهد و هم اقدام 

به جبران.
بخشش یک فرآیند است و نباید از خودتان و دیگران انتظار 

بخشش سریع داشته باشید.
 می توانید بخشیدن را این گونه تمرین کنید

1- بهتر است اول خودتان را ببخشید:
طلب بخشش هم عذرخواهی شفاهی می خواهد و هم اقدام 
به جبران. این کاری است که شما باید در مورد خودتان هم 

انجام دهید.
 تمرین کنیــد و اگر در گذشــته کم کاری، رفتــار خطا و... 
داشــته اید که منجر به ناکامی و تجربه تلخی برای تان شده 
و مرور هرباره آن شــما را آزار می دهد، خودتان را ببخشید 
و دســت به جبران بزنید. کســی که نتواند دل خودش را به 

دست آورد و خود را ببخشد نمی تواند دیگران را هم ببخشد.
به خاطر گذشته تان، خودتان را ببخشید

خیلی ساده اســت که اجازه دهید اشتباهات گذشته لحظه 
حال تان را نابــود کند، اما این ســریع ترین راه به ســمت 
افســردگی و ناراحتی است. خیلی مهم اســت که به خاطر 

داشته باشید که همه انسان ها اشتباه می کنند. 
مهم این است که از اشتباهات تان درس بگیرید و خودتان را 

برای تجربیات آینده آماده کنید.

لطفا خودتان را ببخشید ) 3 (

سودوکو

مثبت اندیشی باعث 
پیشرفت می شود ) 3 (

امروزه در دنیایــی زندگی می کنیم که پر از مشــکالت مختلف و افکار 
 منفی اســت. اگر بخواهید همه چیــز زندگی را خیلــی جدی بگیرید 

به زودی خواهید دید که همه چیز از هم می پاشد. 
زندگی طوالنی تر

 بر اساس تحقیقات گسترده علمی، انســان های مثبت اندیش بیشتر 
از دیگران ســالم و جوان می مانند. افکار و نگــرش مثبت باعث افزایش 

سطح دفاعی بدن می شود و بدن را قوی تر می کند. 
تعادل روح بهترین دفاع بر ضد افکار منفی و بیماری هاست. 

مثبت اندیشی بهترین راه مبارزه با اســترس است. اضطراب و استرس 
دائمی بســیار برای بدن و ذهن خطرناک است. بنابراین مثبت اندیشی 
به شــما کمک می کند که عمر طوالنی تری داشته باشید و از هر لحظه 
از زندگی تان لذت ببرید. پس اگر می خواهید کیفیت زندگی تان را باال 

ببرید مثبت اندیشی را جایگزین منفی نگری کنید.
قدرت افکار مثبت

بسیاری از انســان های مثبت اندیش به این نکته پی برده اند که افکار 
 مثبت آنها در رســیدن به اهداف شــان بسیار موثر اســت، همچنین 
مثبت اندیشی به آنها کمک می کند که همیشه حال شان خوب باشد. 
مثبت اندیشــی بر روی احساسات شما تاثیر گذاشــته و به شما کمک 
می کند که بر روی جنبه های مهــم زندگی تان تمرکز کنید و در نتیجه 
این تبدیل به عادتی برای شما می شود که به جنبه مثبت هر چیزی فکر 
کنید. شما یاد خواهید گرفت که به همه چیزهای خوب در اطراف تان 
دقت کنید. اگر شما خودتان را متقاعد کنید که هر چیزی را می خواهید 
می توانید به دست بیاورید پس مطمئن باشید که در به دست آوردن آن 

موفق خواهید بود.
مثبت اندیشی کلید موفقیت شماست

مثبت اندیشان کسانی هستند که سریع برای هر کاری اقدام می کنند 
و منتظر معجزه نمی مانند کسانی که در زندگی قدم های کوچکی برای 
زندگی بر می دارند، شــانس موفقیت شان در رســیدن به هدف بیشتر 
است. شما باید بدانید گریه کردن بر واقعیت های منفی زندگی نتیجه ای 
 را به دنبال نخواهد داشــت. حرکت مداوم رو به جلو و مثبت اندیشــی، 

در موفقیت را به روی شما باز خواهد کرد.

مثبت اندیشی

آدم هایی را می شناســم و می شناســیم که ســالی 
 یک بار دوستان شــان را مانند وســایل خانه عوض 

می کنند. 
 عکس های این چند ســال شــان را که مــرور کنی 
هر بار عده ای آدم را در کنارشــان می بینی و جالب 
اینجاســت که این آدم ها هربار هم از عشــق به این 
دوســتان گفته اند و ایــن که چقدر از حضورشــان 

خوشحالند و خدا را شکر که این دوستان هستند. 

 بر عکس آن چه شــاید ما فکــر کنیم، ایــن آدم ها 
 آدم هــای تنهایــی هســتند. آدم های بــی هویت 
و ریشه ای هستند. آدم های ترحم برانگیزی هستند 
که نمی توانند بفهمند داشــتن یک دوســت قدیمی 
و دوســتی طوالنی چه کیفی دارد. این ها آدم هایی 

هستند که دوستی و دوست داشتن را بلد نیستند. 
اینها بهتر اســت به جــای عوض کردن مــدام حلقه 
 دوســتان، خودشــان را عــوض کننــد. اخــالق ها 

و رفتارهای شان را عوض کنند.
این آدم ها باید کمی بزرگ شوند وعاقل، ایضا!

این هوا را می بینید؟
نه سرد بودنش معلوم است نه گرم بودنش...

آدم می ماند لباس های گرمــش را از ته کمد بیرون 
بکشد یا با همان لباس های تابستانی اش سر کند...

 نتیجـــه ایـــن بالتکلیفـــی هـــم چیـــزی جـز 
سرما خوردگی های وحشتناک نیست...

دلنوشته
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پیشنهاد سردبیر: 
تاج کجای داستان است؟

فضای مجازی

تنها نماینــدگان حال حاضر فوتبــال اصفهان در تیــم ملی تصویر 
مشــترکی را از خود به ثبت رساندند.  احســان حاج صفی پای ثابت 
اردوهای ملی در نزدیک به یک دهه اخیر بوده اســت و حتی یکی از 
کاپیتان های تیم ملی به حساب می آید. حاج صفی در اردوی قبل نه 
فقط تنها ملی پوش ســپاهان که تک نماینده فوتبال اصفهان در تیم 
ملی بود. کارلوس کی روش اما این بار از رشــید مظاهری هم دعوت 
به عمل آورده اســت تا ذوب آهن هم در تیم ملی بی نماینده نباشد.

رشید مظاهری که برعکس حاج صفی برای محکم کردن جای خود 
در تیم ملی و رســیدن به ترکیب اصلی کاری سخت و راهی طوالنی 
را در پیش دارد در اولیــن روز از اردوی تیم ملی این تصویر را صفحه 

شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد.

اصفهانی های تیم ملی در یک قاب

ســرمربی تیم   ملی فوتبال آلمان در نهایت تصمیم گرفت قراردادش را با 
فدراسیون فوتبال این کشور تا ســال 2020 تمدید کند. یواخیم لوو بعد 
از تمدید قراردادش گفت : در حال  حاضر تنها چیز مهمی که سر راه ما قرار 
دارد، صعود به جام جهانی روسیه اســت. اکنون در صدر جدول گروهمان 
قرار گرفتیــم و دو امتیاز با تیم دوم جدول فاصله داریــم. فقط به این فکر 
می کنیم که آلمان باید به بیســت و یکمین دوره جام جهانی برســد. بعد 

از آن به موفقیت به جام جهانــی فکر خواهیم کرد 
که  آنجاست  و 
کیفیت  بایــد 

خودمان  واقعی 
را نشان بدهیم.

ســرمربی تیم   ملی فوتبال آلمان 
ادامــه  داد: انتظاراتــی که از مــن می رود، 

مشخص اســت. فدراســیون فوتبال آلمان 
از من قهرمانی در جــام جهانی را می خواهد. 

می خواهیم در روسیه به این هدف برسیم. 

تیری هانری، مهاجم سابق آرســنال معتقد است که تبدیل شدن اولیویه 
ژیرو به یک تعویضی طالیی می تواند آرسنال را به جام برساند.او گفت:  بله 
او می تواند پلن بی باشگاه باشد . نمی دانم از نیمکت نشینی خوشحال است 
یا نه ولی این سیستم می تواند آرسنال را به جام برساند. در منچستریونایتد 

شرینگهام،  و  در منچسترســیتی ژکو و در سولسشر 
نقشــی را در تیم داشــتند. دوره ما ویلتورد چنین 
آرسن ونگر ترجیح می دهد حاال ما می دانیم که 
سانچز  الکسیس  بازی دهد ولی ژیرو با ورودش به 
عملکرد  زمیــن  بهتــری داشــت و به 

نمایــش خوبی از خود 
به اجرا گذاشــت. 
توپ های  روی  او 
قدرتمند  هوایــی 

است و دست تیم را 
باز می گذارد.

با توجه به ســابقه اختالف مورینیو و ماتا در چلسی، بسیاری معتقد بودند 
که با حضور مورینیو در یونایتد، خوان ماتا نیز بایــد این تیم را ترک کند. 
با این حال به نظر می رســد ماتا به خوبی توانســته خود را در برنامه های 
مورینیو بگنجاند و نمایش های خوبی نیز تحت هدایت او داشــته اســت. 
هافبک اســپانیایی در این 
رابطه گفت:» من حس 
مهمی  بازیکن  می کنم 
در این تیم هستم، واقعا 
این حــس را دارم. باید 
بگویم از عملکــرد این 
روزهــا لذت می بــرم. از 
زمانی که در منچستریونایتد 
حضور داشــته ام باال و پایین های بســیاری را 
تجربه کرده ام ولی همیشــه حس کــردم بازیکن 

مهمی هستم و حاال هم همین حس را دارم.«

یواخیم لوو:

  آلمان از من قهرمانی 
در جام جهانی را می خواهد

هانری: 

 ژیرو می تواند آرسنال 
را به جام برساند

ماتا: 

 تحت هدایت مورینیو 
احساس اهمیت می کنم

فوتبال جهان

تیم ملی جوانان ایران اگرچه با شکست تلخ برابر عربستان از راهیابی 
به فینال مسابقات قهرمانی آسیا بازماند؛ اما با صعود به نیمه نهایی این 

رقابت ها جواز حضور در جام جهانی 2017 کره جنوبی را به دست آورد.
ملی پوشان ایران بالفاصله پس از حذف از مسابقات آسیایی از بحرین به 
کشور بازگشتند و آنها یی که در عضویت تیم های لیگ برتری هستند پس 

از چند روز استراحت 
به تیم های باشگاهی 
خود ملحق شدند. از 
جمله رضا شکاری 
و نیمــا طاهری که 
نمایندگان ذوب آهن 
در تیم ملی زیر 19 
سال ایران بودند از 
دوشنبه به تمرینات 
تیم اصفهانی اضافه 
شدند و البته مورد 
اســتقبال و تقدیر 
مســئوالن باشگاه 
و کادر فنــی قرار 

گرفتند.

قاب روز

تقدیر از ملی پوشان در تمرینات ذوب آهن

. از فوتبال انگلیس خسته شده بودمقراردادها کار دست استقالل  داد
ملی پوش ایرانی تیم هیرنوین هلنــد درباره چند 
سال حضور در تیم های مختلف اروپایی و بازگشت 
به فوتبــال هلند عنــوان کرد: یورگن اســترپل، 
ســرمربی هیرنوین مــرا فراموش نکرد. او ســال 
گذشــته زمانی  که من در چارلتون بودم به لندن 
آمد تا مرا به اوترخت ببــرد. از فوتبال انگلیس به 

خاطر طوالنی بودن بازی ها خسته شده بودم.
رضا قوچان نژاد پس از بازگشت دوباره به هیرنوین 
توانســته نقش تاثیرگذاری در موفقیت های اخیر 

تیمش ایفا کند و در این رابطه گفت: مردم شــهر 
دوباره نگاه مثبتی به تیم هیرنوین پیدا کرده اند. 

قرارداد بازیکنان استقالل در ابتدای فصل طوری بسته شده که ممکن است 
این تیم را در نیم فصل دچار مشکالتی کند.در شــرایطی که استقالل در 
ابتدای فصل توانســت با خرید چند بازیکن مطرح در بازار نقل و انتقاالت 
موفق عمل کرده و هوادارانش را راضی کند، حاال بعد از گذشــت 10 هفته 
مشخص شــده که قرارداد این بازیکنان طوری امضا شده که ممکن است 
خیلی از آنها تا نیم فصل از این تیم جدا شوند.علیرضا منصوریان در شرایطی 
به شایعه جدایی کاوه رضایی واکنش نشان داد که اعالم کرد 9 بازیکن دیگر 
آبی پوشــان نیز چنین قراردادی دارند و در صورتی که باشگاه به تعهدات 

16مالی خود عمل نکند، می توانند از تیم خود جدا شوند.
فقط رسما سرمربی نیستم

مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره وضعیت هادی عقیلی مدافع 
سپاهان که از این تیم کنار گذاشته شــده و بالتکلیف است، 
گفت: ما به همه ورزشــکارانی که برای ســپاهان و تیم ملی 
زحمت کشیده اند ارادت داریم ولی عقیلی شرایط خاصی دارد. 
اینجا بحث کادر فنی مطرح بود. بــه رغم میل باطنی، پرونده 
عقیلی پیش از حضور من به عنوان مدیرعامل در باشــگاه و با 
شکایت خودش به کمیته انضباطی ارجاع شده است. در حال 
حاضر پرونده در کمیته انضباطی فدراسیون است و باید دید 
چه می شود.وی درباره اینکه آیا تالشی برای مذاکره با هادی 

عقیلی و صحبت با وی صورت گرفته است یا خیر؟ اظهار کرد: 
خیر، وقتی دیدم عقیلی به کمیته انضباطی شــکایت کرده و 
این پروســه را پیش رفته اســت، کاری نکردم. به هر حال هر 
فردی شــرایط خودش را دارد.مدیرعامل باشگاه سپاهان در 
پایان افزود: قرار است ورزشگاه نقش جهان با حضور تیم های 

داخلی این ورزشگاه افتتاح شود.

سیدجالل حســینی گفت: بازی با کره جنوبی تمام شده 
است و باید خودمان را برای بازی بســیار سخت با سوریه 
آماده کنیم. این تیم واقعا خوب است و یقه تیم های بزرگ 
را گرفته است، امیدوارم که ســایر بازیکنان نیز شرایط را 

درک کنند و یک بازی خوب را به نمایش بگذارند.
وی تصریح کرد: از مهدی تاج و محمدرضا ســاکت تشکر 
می کنیم که تالش کردند تا شــرایط خوبــی برای ما رقم 
بزنند. باید شرایط بازی با سوریه را درک کنیم؛ چراکه یک 
بازی سخت و سنگین را در مالزی باید انجام دهیم.مدافع 

باتجربه تیم ملی فوتبال در پایان در پاســخ به این پرسش 
که برخی از اهالی فوتبال صعود تیم ملــی جام جهانی را 
تمام شــده دانســته اند، اظهار داشــت: نمی دانم که چه 
کسانی این مســائل را مطرح می کنند، اما حتما باید یک 
شــرایط خوبی به وجود بیاید تا ما بتوانیــم در بازی های 

آینده به موفقیت برسیم.

سوریه یقه تیم های بزرگ را 
گرفته است

 پرونده عقیلی
 در کمیته انضباطی است

مدیر فنی تیم فوتبال ســیاه جامگان گفت: هر سمتی در تیم به من واگذار 
شود قبول می کنم، مهم این است که بازیکنان در کنار یکدیگر جمع شده اند 
و تمرینات را ادامه می دهند. در این چند روز بازیکنان از نظر روحی و روانی 
افت بسیاری داشتند که با تالش و اعتماد سازی تا حدودی روحیه از دست 
رفته آنها بازیابی شد.خداداد عزیزی در پاســخ به این سوال که آیا خودش 
ســرمربیگری را برعهده می گیرد؟ اظهار کرد: واقعیت این است که رسما 
سرمربی نیســتم؛ اما وقتی کنار زمین حضور دارم، نمی توانم در کار فنی 
دخالت نکنم. من در تمرینات هم تمرین می کنم و در نشست های خبری 

هم شرکت می کنم. پس وظایف سرمربیگری را دارم. 

درحاشیه

رفتارهــای اخیر کارلوس کــی روش که معمــوال بعد از 
بازگشت از هر مرخصی انجام می شود امری عادی و معموال 
با هدف و برنامه خاصی انجام می گیرد و به نظر می رســد 
رفتار اخیر وی نیز تابع  همین سیاســت اســت؛ البته در 
مورد اخیر فقط کی روش به دنبال منافع خود نیست بلکه 
افراد دیگری نیز دخیل هستند که هر یک به دنبال منافع 

خاصی هستند که جداگانه به آن می پردازیم.
اول کارلوس کی روش

روش معمول کــی روش حمله به منتقدان و هر کســی 
است که درباره وی انتقاد کند و یا حرفی بزند که به مذاق 
ســرمربی خوش نیاید، نگاه اجمالی به موضع گیری های 
گذشته کی روش نشــان می دهد وی همیشه بهانه برای 
حمله به فدراسیون و وزارت ورزش داشته است و معموال 
نیز بهانه این حمالت را که زمین، لبــاس، پاداش و بازی 

تدارکاتی است پیدا می شود!
ولی کی روش در جنجــال اخیر خود نیــم نگاهی هم به 
وزیر جدید ورزش دارد و به نوعی برای وی خط و نشــان 

می کشد .
لغو بازی دوستانه در مالزی

برخی از کارشناســان بر این باور هســتند که پشت پرده 
بازی دوستانه اخیر و شاید تمام بازی های دوستانه دوران 
کی روش فردی قرار دارد که نقش و مســئولیت وی برای 
هیچکس مشخص نیســت، »ب . م«  فردی است که در 
چند ســال اخیر کنار تیم ملی بوده و روابط بسیار خوبی 
هم با ســر مربی دارد و تاکنــون نیز کســی از منافع این 
شــخص در برگزاری بازی های دوســتانه و رابطه وی با 
کی روش سخن نگفته است و حال که بازی دوستانه اخیر 
لغو شده به نظر می رســد منافع برخی افراد از بین رفته؛ 
 به همین دلیل مربی نیز اینچنین بر فدراســیون نشینان 

حمله می کند.
در آینده نزدیک تالش می کنیم تا اطالعات بیشــتری از 
 پشــت پرده بازی های دوســتانه تیم ملی فوتبال و نقش 
»ب . م« و همچنین حمالت هدفمند و با برنامه کی روش 

به مدیران ورزش کشور بیان نماییم. 
ســوال اصلی این اســت که مهدی تاج به عنوان رییس 
فدراســیون فوتبال دقیقا کجای این داستان است؟ چرا 
هیچ برخوردی با کی روش نمی کند. به مبارزه طلبیدن ها و 
بی احترامی های کی روش دیگر چیز عادی در فوتبال ایران 
شده است، پیش از این کفاشیان، ترابیان، اسدی، عابدینی 
و گودرزی مورد حمله هــای کی روش قــرار گرفته اند و 
تاج باید از تجربه اینها درس بگیرد؛ چــرا که در آینده ای 

نزدیک، نفر بعدی مورد حمله کی روش، تاج خواهد بود.

پشت پرده معرکه گیری اخیر کی روش؛

تاج کجای داستان است؟

پدیده دوپینگ شاید به اندازه تاریخ ورزش ارتفاع داشته باشد و 
همیشه در حال مبارزه با آن بوده و احتماال هستند؛ اما گویا قرار 

بر این است که خدشه ای بر مافیای آن وارد نشود.
کشــورهای زیادی به دوپینگ آلــوده شــده اند. تاریخ ورزش 
برای متهم کردن کشــورهای فعال در این زمینــه، نمی تواند 
فقط روسیه را نشــانه بگیرد؛ اما این کشور همیشه در ردیف اول 
اتهام و پای ثابت این اتفاق تلخ بوده اســت؛ ولی مگر وضعیت در 
سایر کشــورها متفاوت است؟ اسناد افشاشــده نشان می دهد 
 که با ورزشــی مواجه هســتیم که تمام آن را دوپینگ و فســاد

 گرفته است.
از میــان کاروان 366 نفره انگلیــس در المپیــک 2016 ریو، 
53 ورزشکار به صورت رســمی اجازه پیدا کردند تا از داروهای 
ممنوعه اســتفاده کنند. به همین دلیل، دوپینگ 53 ورزشکار 
انگلیسی توســط یکی از مســئوالن آژانس مبارزه با دوپینگ 
انگلیس در شبکه تلویزیونی بی بی ســی رسانه ای شد که البته 
هرگز قرار نبود رسانه ای شود. سوال اینجاست که چرا رسانه های 
متنفر از دوپینگ، چیزی علیه دوپینگ انگلیس ننوشــتند؟ و از 
آن مهم تر اینکه ســازمان جهانی مبارزه بــا دوپینگ حتی یک 
پرونده صوری علیه دوپینگ گسترده انگلیس هم تهیه و تنظیم 
نکرد؛ اما مورد روســیه آنقدر رسانه ای شــد و زیر ذره بین قرار 

گرفت که تا محرومیت کامل این کشور از حضور در پارالمپیک 
اوج داشت.

پیش از ایــن، گــروه هکرهای روســی در روزهــای 23 و 25 
شــهریور ماه با حمله به سیســتم های محرمانه آژانس جهانی 
مبارزه بــا دوپینگ، اســناد و مدارک ورزشــکاران دوپینگی را 
منتشر کرده بود که نشــان می داد این ســازمان به بسیاری از 
ورزشکاران مطرح کشــورهای مختلف اجازه اســتفاده از مواد 
ممنوعه را داده اســت. در این فهرســت، نام ورزشکاران مطرح 
 بریتانیایی همچون کریس فــروم، برادلی ویگنس، چارلی هول، 

هیدر فیشر و سام تانسند دیده می شد.
محرومیت از شــرکت در مســابقات بین المللی یــا رقابت های 
تحت نظارت فدراســیون ملی، محرومیت از شرکت در سمینار 
یا همایش بین المللی و رســمی، محرومیت از موقعیت شــغلی 
داوری، مربیگری، ریاست و مشاوره ورزشی و همچنین سلب هر 
گونه ترفیع، مدال، عناوین و مقام هایی کــه در هنگام یا پس از 
دوپینگ کسب شده ، به عنوان محکومیت این مجرمین در نظر 

گرفته می شود.
در این میان روســیه بیش از ســایر کشــورها متضرر شــده و 
ابعــاد محکومیت آن حتی به بعد سیاســی و فرهنگــی و البته 
اقتصادی نیز تســری پیدا کرده اســت. جالب اینجاســت که 

رسانه های روسیه از به دســت آمدن مدارک دوپینگ چندین 
قهرمــان المپیک آمریکایی توســط این هکرها خبــر داده اند. 
اولیور نیگلــی، مدیــر کل وادا در بیانیه ای اعــالم کرد مقامات 
به وادا اطالع داده اند که حمالت ســنگینی از روســیه به سایت 
این آژانس انجام شــده و این گروه با نام »تیم تزار« شناســایی 
شده اند. هکرها سوابق مربوط به ورزشــکاران شامل نمونه های 
»یافته هــای غیرطبیعــی آزمایشــگاهی« یا اســتفاده آنان از 
»معافیت هــای درمانی« را که به ورزشــکاران مجوز اســتفاده 
 از مــواد ممنوعه بــه دالیل پزشــکی تایید شــده را می دهد،

 منتشر کرده  اند.
اما نام آمریکا نیز مانند نام انگلیس هرگز رســانه ای نشد و هرگز 

شاهد عدالت خبری و انتقاد بین المللی بی طرفانه نبودیم.
براساس نتایج تحقیقات کمیته مستقل آژانس جهانی مبارزه با 
دوپینگ که پیش از المپیک ریو منتشر شد، روسیه با 1۴۸ مورد 
تایید شده نقض مقررات برای سال 201۴ در صدر فهرست قرار 
گرفت. بیشتر از 100 ورزشــکار روس اجازه حضور در المپیک 
را به دســت نیاوردند. کمیته بین المللی پارالمپیک همه کاروان 

روسیه را از حضور در ریو محروم کرد.
پس از اینکه کمیته ضــد دوپینگ به محروم کردن روســیه از 
حضور در پارالمپیک اقدام کرد، مقامات این کشور اعتراض خود 
را به دادگاه عالی داوری ارسال کردند که مورد موافقت واقع نشد.

از 11000 ورزشکاری که در المپیک ریو 2016 حضور داشتند، 
دســت کم 120 تن با محرومیت روبه رو شــدند یا وادار به پس 
دادن مدال های خود شــدند که این آمار برابر است با یک نفر از 

هر صد ورزشکار.
دست دولت روسیه در دوپینگ در سال 2016 و نیز در سال های 
پیش از آن رو شــد، فریبی کنترل شــده و سیاسی در سطحی 
وسیع. ورزشکاران، پنهانی دوپینگ می کردند. نمونه های مثبت 
دوپینگ به دســت وزارت ورزش و با حمایت ســازمان امنیت و 
اطالعات از بین برده شــده یا ناپدید شــده اند. در 5 سال اخیر 
رشته هایی همچون کشتی، وزنه برداری، دوومیدانی و دوچرخه 
سواری بیشترین دوپینگی را داشــتند که البته در کل دنیا هم 
این آمار وجود دارد و ورزشــکاران در این رشته ها بیشتر از مواد 
نیروزا استفاده می کنند. استفاده از مواد نیروزا با توجه به ذهنیتی 
که همگان نســبت به ورزش دارند، در تعارض اســت. بنابراین، 

می توان دوپینگ را ویرانگر روح ورزش دانست.
در هر حال، یکی از بزرگ ترین رسوایی های مربوط به دوپینگ، 
در ماه های گذشته دامن روسیه را گرفت و به نظر می رسد، هک 
کردن سازمان مبارزه با دوپینگ )وادا(، نوعی انتقام باشد.پرونده 
دوپینگ سازمان یافته در ورزش روسیه از سال گذشته به صدر 
خبرهای دنیای ورزش رســید و باعث محرومیت بســیاری از 
ورزشکاران این کشور شد. وزنه  برداران روس هم از یورو 2016 
محروم شدند. لیســت ورزشــکاران محروم به خاطر دوپینگ 
سازمان یافته در این کشور بسیار طویل است. گفته می شود این 
لیست باید بسیار وسیع تر از این باشــد و خیلی ها IOC را بابت 
اینکه کاروان روســیه را از حضور در المپیک محروم نکرده اند، 

سرزنش می کنند.

نمونه هایی از سوچی تا سواحل ریو؛

دوپینگ، ورزش را با خود خواهد برد

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. 

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 90، 110 و 160  95-3-140
509/841/000جاریمیلیمتر جهت مناطق مختلف 

95-3-141
خرید لوله U-PVC فاضالبی در اقطار 110 و 125 

میلیمتر )SN4( پوش فیت به همراه اتصاالت مربوطه 
جهت ستاد و منطقه لنجان

215/000/000جاری

خرید 5 دستگاه هواده دور کند شناور تصفیه خانه 95-3-142
125/000/000جاریفاضالب سپاهانشهر

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1395/0۸/22
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 1395/0۸/23

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir   تلفن: 031-366۸0030
نام روزنامه: زاینده رود پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir   شماره تلفن: 031-366۸0030

تاریخ انتشار: 1395/0۸/12
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پیشنهاد سردبیر: 
500 میلیون تومان خرج موش های شهر می شود

اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان ، در راستای 
تسریع و تســهیل در خدمات گازرســانی و افزایش رضایتمندی 
مشترکان، اداره گاز منطقه 6 ویژه مشترکان جنوب و جنوب شرقی 
اصفهان به بهره برداری خواهد رسید. به منظور تکریم ارباب رجوع، 
ارائه خدمات بهتر به مشترکان و جلوگیری از تجمیع حجم انبوهی 
از مشترکان  در یک منطقه ، اداره گاز منطقه3 اصفهان  به دو بخش 
تفکیک شده  و نیمی از مشترکان  تحت پوشش خدمات  اداره گاز 

منطقه شش قرار خواهند گرفت.
الزم به توضیح اســت، منطقه جنوب شرق اصفهان شامل ؛بخش 
شــرقی خیابان چهارباغ باال، خیابان های میرفندرســکی، شیخ 
صدوق، سعادت آباد، مرداویج، فرایبورگ، نیکبخت، مصلی، فیض، 
شیخ مفید، حاج آقا رحیم ارباب، سجاد ، قائم، سپهساالر، مالصدرا، 
آپادانا، آبشار اول- دوم و سوم و شهرهای بهارستان، زیار، جرقویه 
علیا به مرکزیت حسن آباد و 11 روستای تابعه  آن ، جرقویه سفلی 
به مرکزیت نیک آباد و مناطق محمد آباد و نصرآباد و 9 روســتای 
تابعه ، شهر جلگه ، اژیه و روستای سیان جزو  اداره گاز منطقه شش 
هستند که می بایست برای دریافت خدمات گازرسانی به اداره گاز 
منطقه شش واقع در خیابان چهار باغ باال، جنب شرکت گاز استان 
اصفهان از ماه آینده مراجعه فرمایند. همچنین بخش غربی خیابان 
چهارباغ باال ، بلوار ملت  خیابان های نظر شــرقی و غربی، توحید، 
حکیم نظامی، باغ دریاچه، شــریعتی، خاقانی، محتشم کاشانی، 
رودکی، حسین آباد، ارتش، شهدای صفه، شهرک ولیعصر، قائمیه 
و نیروگاه، آتشــگاه، نبوی منش، ا... اکبر، عاشــورا، ضلع جنوبی 
کهندژ، میرزا طاهر، ســپاهان شهر و شــهر ابریشم تحت پوشش 
خدمات اداره گاز منطقه ســه اصفهان می باشــند و ساکنان این 
خیابان ها برای دریافت خدمات گازرسانی  می بایست از ماه آینده  
به این اداره گاز  واقع در بلوار صفه روبه روی بیمارستان الزهرا)س(  
مراجعه نمایند.گفتنی اســت، با بهره برداری از  اداره گاز منطقه 
شش، بالغ بر 87 هزار مشترک گاز طبیعی تحت پوشش خدمات 
گازرســانی این منطقه  قرار می گیرند و بیش از  94 هزار مشترک 

نیز مربوط به منطقه سه می باشند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: آبفای استان اصفهان از 
پتانسیل سرمایه گذاری خارجی غافل نمانده است و در این ارتباط با 
مشارکت سرمایه گذار چینی بازرسی و بازسازی خطوط اصلی و نیمه 
اصلی شبکه جمع آوری فاضالب شــهر اصفهان را با بیش از 368/7 

میلیون یوآن در دستور کار قرار داده است.
  هاشم امینی اظهار کرد: شرکت آبفای اســتان اصفهان در راستای 
کاهش وابستگی به اعتبارات دولتی در سال های اخیر گام های موثری 
در جهت جلب مشــارکت بخش خصوصی و ســرمایه گذاری های 
اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام پروژه های آب و فاضالب برداشته 

است. 
وی افزود: این اقدامات اجرایی و جذب مشارکت های بخش خصوصی 
و مردمی باعث شــده است توان عملیات شــرکت آبفای اصفهان به 
نحو محسوسی افزایش یابد و رشد کمی و کیفی برنامه های عمرانی 
را بدون اتکا به درآمدها و اعتبارات دولتی به دنبال داشــته باشــد.

مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان اظهار کرد: این قراردادها 
همه زمینه های مشــارکت اعم از فاینانس خارجــی، داخلی، اوراق 
مشــارکت، روش های BOO، BOT، بیع متقابــل و تبصره3 را دربر 
می گیرد که ثمره آن در یک بازه زمانی محدود چندساله بیش از پنج 
هزار و 745 میلیارد ریال سرمایه گذاری در بخش های آب و فاضالب 

استان است. 
 BOO امینی با بیان اینکــه در بخش فاضالب تاکنــون قراردادهای
احداث تاسیســات شــوری زدایــی آب فرخی و مهابــاد با ظرفیت 
تولیــد آب 1700 مترمکعــب در روز و بــا حجم ســرمایه گذاری 
50 میلیارد ریال به بهره برداری رســیده اســت، افــزود: پروژه های 
ســرمایه گذاری بیع متقابل در دولت تدبیر و امید نیز در شــهرهای 
تیــران، زواره، دولت آباد، نجــف آباد، خورزوق، دســتگرد، گرگاب 
 و شهرســتان های لنجــان و مبارکــه بــا انجــام 896 کیلومتــر

 لوله گذاری و ســرمایه گذاری مالی ســه هزار و 511 میلیارد ریال 
مراحل تکمیل، ارتقا و بازسازی تاسیسات را سپری می کند. 

وی اســتقبال ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی از مشــارکت در 
طرح های آبفــا و صرفــه اقتصادی حاصل از ســرمایه گــذاری در 
بخش های آب و فاضالب و بازار جذاب این حوزه را خوب  برشــمرد و 
اعالم کرد: طرح های سرمایه گذاری زیادی در زمینه آبفا آماده انعقاد 
قرارداد و اجراست که نویدبخش همکاری مشترک نهادهای عمومی 
و خصوصی در عبور از بحران آب و به کارگیری مجدد پساب در چرخه 

آب به ویژه در واحدهای صنعتی می باشد. 
به عنوان نمونه می توان به قراردادهای بازسازی تصفیه خانه فاضالب 
شهر اصفهان، بازرســی و بازســازی باقیمانده خطوط اصلی شبکه 
فاضالب شهر اصفهان، احداث تاسیسات فاضالب شهرهای گلپایگان 
و گوگد و تکمیل تاسیسات فاضالب شهرهای نجف آباد و فریدونشهر 
با میزان اعتبار سرمایه گذاری 10هزار و 150 میلیارد ریال اشاره کرد. 
وی در ادامــه افزود:همچنین این وضعیت در بخــش آب نیز دنبال 

می شود.
 رییــس هیئت مدیره شــرکت آبفــای اســتان اصفهان با اشــاره 
به طرح های ســامانه دوم آبرســانی بــه اصفهان بــزرگ، تکمیل 
خط انتقــال آبرســانی بــه دهاقــان و تکمیــل خط انتقــال آب 
به شــهرهای گلشــهر و گوگد بــا اعتبار ســرمایه گذاری شــش 
هــزار و 810 میلیــارد ریال گفــت: ایــن پروژه ها از جملــه دیگر 
طرح هــای آبفا هســتند کــه اقدامــات اولیه بــرای اجــرای این 
 پروژه هــا در دســت انجام اســت. آنچه کــه از تالش هــای آبفا در

 بهره گیری از ظرفیت های مالی و ســرمایه گذاری بخش خصوصی 
به عینه شاهد هستیم تاثیرات و نتایج ملموس اجرای این طرح ها در 
حیات آبی استان اســت که از هدررفت هزارها مترمکعب منابع آبی 
اســتان جلوگیری نموده و در حفظ محیط زیست کمک های شایان 

توجهی به زیست بوم استان کرده است.
 امید است با درک متقابل حوزه های عمومی و خصوصی از وضعیت 
بغرنج آب، آینده روشنی برای منابع آبی استان رقم بخورد. شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان به همراه نهادها و دستگاه های دیگر استان 
در فضایی به مساحت 400 مترمربع در قالب 34 کانتر در هشتمین 

نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور حضور یافت. 
 در این نمایشگاه، آبفای اســتان اصفهان پروژه هایی مانند بازسازی 
تصفیه خانه های فاضالب شــهر اصفهان، بازرســی و بازسازی باقی 
مانده اقطار اصلی شبکه فاضالب شــهر اصفهان، احداث تاسیسات 
 فاضالب شهرهای گلپایگان و گوگد، تکمیل تاسیسات فاضالب شهر 

نجف آباد، تکمیل تاسیسات فاضالب فریدونشهر و.... را  معرفی کرد.

در راستای رضایتمندی مشترکان صورت می گیرد:

بهره برداری از اداره گاز 
منطقه 6 اصفهان

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان:

آبفا از پتانسیل سرمایه گذاری 
خارجی غافل نمانده است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان اظهار 
کرد: تمرکز معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري 
اصفهــان بــر روي مشــخص کــردن گذرگاه هاي 
عابرپیاده بود به طوري که براي شــهروندان از سایر 
خطوط متمایز و قابل مشاهده باشد.علیرضا صلواتي 
ادامــه داد: گل میخ هــاي الکترونیکي بــه این امر 
کمک بســیاري کرد به طوري که اکنون 85 درصد 
خودروها قبــل از این خطوط متوقف مي شــوند که 
این آمار در نوع خود در کشــور بي نظیر اســت. وی 
یادآور شــد:  دوربین هــاي ثبت تخلــف و گل میخ 
هاي الکترونیکي 2 بازوي حرکتــي موثر در رعایت 
قانون مداري شــهروندان اصفهاني اســت. صلواتي 
عنوان کرد: عوامــل متعددي وجــود دارد که باعث 
از بین رفتن زودهنگام خطوط عابر پیاده در ســطح 
شهر مي شــوند و آلودگي هوا و ســاختار نامناسب 
 آســفالت در برخي از معابر شــهري به این مســئله

دامن مي زند.
وی با اشــاره به طرح هاي گوناگوني که در ســطح 
اصفهان در ایــن زمینه درحال اجرا هســتند، گفت: 
ســنگ فــرش کــردن و اســتفاده از گل میخ هاي 
الکترونیکي  از جمله طرح هایــي بوده که به صورت 

آزمایشي اجرا شده است.

مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهســازی شهرداری 
اصفهان افزود: در شــهر بافت هایی وجود دارد که از 
نظر کالبدی، زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی دچار 

آسیب می شوند.
  حســین جعفری با اشــاره بــه اینکه غالــب بافت 
فرسوده شــهر اصفهان تاریخی اســت، عنوان کرد:  
اکثر بافت فرســوده اصفهان بافت کهن و باارزشــی 
است که برخورد با آن شــرایط ویژه ای را می طلبد 
 و حفظ آن دغدغه بسیاری از مدیران، کارشناسان و 
برنامه ریزان شهری است.  وی با اشــاره به اینکه در 
کنار بافت تاریخی شهر بافت های میانی، حاشیه ای 
که در دهه های اخیر شکل گرفته است و بافت هایی 
با پیشینه روستایی وناکارآمد وجود دارد، بیان کرد: 
25 درصد بافت محدوده شهر اصفهان فرسوده است 
از این رو باید برنامه ریزی جامع و هماهنگی مشترک 

بین همه دستگاه ها اجرا شود.
جعفری بــا تاکید بــر اینکه بافت کهن شــهر دارای 
برخی ارزش های تاریخی اســت، گفــت: بافت های 
تاریخی دارای یک سرمایه نهفته و گران قیمت است 
که باید حفظ شــود چرا که با احیــا و نگهداری این 
 آثار، ســرمایه های فرهنگی و تاریخی شهر افزایش

پیدا می کند.

85 درصد اصفهانی ها قوانین 
ترافیکی را رعایت کرده اند

غالب بافت فرسوده اصفهان 
تاریخی است

سازمان نوسازیشهرداریحمل و نقل

جوانان امروز پای اسالم و 
ارزش های انقالب ایستاده اند

فاز دوم متروی  اصفهان
 وارد مدار می شود

فرمانده لشکر مردم پایه 14 امام حسین)ع( اصفهان 
با بیان اینکه جوانان امــروز همانند رزمندگان دیروز 
پای اســالم و ارزش های انقالب اسالمی ایستاده اند، 
اظهار داشت: دشــمنان ما قصد دارند تا این گونه القا 
کنند که جوانان امروز مثل جوانان دیروز نیســتند. 
ســردار اصغر عرب پور افزود: جوانان این مرز و بوم، 
هر جا الزم باشد، لباس جهاد بر تن می کنند و در برابر 
توطئه ها و زیاده خواهی های دشــمنان می ایستند، 
نمونه  ایستادگی جوانان را می توان در تقدیم شهدای 
مدافع حرم شهرســتان خمینی شــهر مشاهده کرد 
کــه حقیقتا در دفــاع از حریم اهل بیــت)ع( خوش 

درخشیدند. 
وی با اشاره به استقبال نیروهای مردمی برای حضور 
در ســوریه گفت: برادران بسیجی، نیروهای نظامی و 
انتظامی و حتی بازنشســتگان برای حضور در دفاع 
از حریم اهل بیت)ع( در ســوریه به لشــکر 14 امام 
حســین)ع( مراجعه می کنند و با ســیل عظیمی از 
درخواست ها مواجه هســتیم اما خجالت زده ایم که 
نمی توانیم همه افراد را اعزام کنیم.ســردار عرب پور 
ادامه داد: قرار نیست جمهوری اسالمی ایران نیروی 
انبوه در سوریه داشته باشد و تعدادی نیرو به صورت 

مستشاری اعزام می شوند.

فاز دوم قطار شهری از میدان شهدا تا ایستگاه تختی 
آماده بهره برداری اســت و قرار است  امروز با حضور 
معاون اول رییس جمهــور به بهره برداری برســد. 
ایســتگاه تختی متروی اصفهان یکــی از اصلی ترین 
ایستگاه های قطار شــهری اصفهان به شمار می رود 
که در محل چهار راه تختی واقع شــده است. تختی 
یازدهمین ایســتگاهی اســت که قطار شهری به آن 
وارد می شــود و در ساخت این ایســتگاه از معماری 
ایرانی و اسالمی اســتفاده شده اســت، نور مناسب 
و سیســتم تهویــه مطلــوب از دیگــر ویژگی های 
ایستگاه یازدهم قطار شهری مي باشد. ناگفته نماند 
ایســتگاه های بهارســتان، باهنر و کاوه نیز همزمان 
 با ایســتگاه تختی توسط اســحاق جهانگیری مورد

 بهره برداری قرار می گیرد. براساس آمار اعالم شده 
توسط ســازمان قطار شــهری اصفهان کل خط یک 
متروی اصفهان به طول 20 کیلومتر و مشتمل بر 20 
ایستگاه است که نقطه شروع خط یک ایستگاه قدس 
در خیابان امام خمینی)ره( و نقطه پایانی آن ایستگاه 

دفاع مقدس در ترمینال صفه است.
راه اندازی مترو در فاز نخست و همچنین تالش برای 
راه اندازی فاز دوم را می توان از نقاط قوت شهرداری 

اصفهان در طول یکسال اخیر دانست.

خبر

مســئول دفتر نهاد رهبری دانشــگاه پیام نور گفت: همایش شعر آیینی کشور، 
برای ششمین سال متوالی به میزبانی اصفهان هفتم آذر مصادف با شب شهادت 
پیامبر اکرم)ص( و ثامن الحجج)ع(  دهم ماه صفر در تاالر شریعتی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان و با حضور اساتید و شاعران برجســته همچون علیرضا قزوه و 
سعید بیابانکی برگزار خواهد شد.حجت االسالم جعفر عمادی با بیان اینکه این 
همایش کشــوری با هدف ارتقای سطح شــعر آیینی و ادبیات آیینی با توجه به 
تاکیدات رهبر معظم انقالب برگزار می شود، عنوان کرد: نهاد رهبری بر این اساس 
در این زمینه برنامه ریزی ویژه ای انجام داد.  وی افزود: در سال های اخیر تصمیم 
گرفتیم جوانان مستعد و عالقه مند در این زمینه را در لوای برگزاری این همایش 
شناسایی کنیم که در نهایت موفق به شناسایی بیش از 600 شاعر آیینی در سطح 

کشور شدیم.

مدیرعامل سازمان تاکسیراني اصفهان در ارتباط با طرح جایگزیني خودروهاي 
فرسوده اظهار کرد: این طرح در راستاي کاهش عمر ناوگان تاکسیراني و افزایش 
کیفیت خودروهاي حمل و نقل عمومي شهر اصفهان در برنامه هاي این سازمان 
قرار گرفته است. حسین جعفري ادامه داد:  پس از پیگیري هاي متعدد از تعداد 
1366 خودرویي که تشکیل پرونده داده اند در حال حاضر بالغ بر 440 دستگاه 
آن تبدیل به احسن شده است.  وي افزود: در راستاي متناسب سازي تاکسي هاي 
شهر اصفهان با میزان تقاضاي شــهروندان، تعداد تاکســي هاي مازاد در شهر 
شناسایی شدند که تاکنون بالغ بر 630 دستگاه در قالب اسقاط بدون جایگزیني 
از چرخه حمل و نقل خارج شــده اند. جعفري در پایان خاطرنشان کرد: خروج 
540 خودروي تاکسي پیکان در قالب طرح تبدیل و یا اسقاط بدون جایگزیني از 

جمله اقدامات شاخص این سازمان در نیمه اول سال 95 است.

440 تاکسی فرسوده در شهر نوسازی می شودبرگزاری همایش شعر عاشورایی ۷۲ خط اشک در اصفهان 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان با 
بیان اینکه هر جامعه ای برای انتقال مفاهیم نیازمند 
استفاده از هنر اســت، گفت: چون فطرت انسان ها 
عاشق زیبایی است و این ناشــی از دمیدن روح الهی 
در آدمیان اســت و به همین جهت حتی آموزه های 
موجود در قرآن برای بیان کردن و درک شدن توسط 
انســان ها به بلیغ ترین بیان و اکثرا در قالب داستان  
بیان شده است. حجت االســالم والمسلمین حبیب 
رضا ارزانی افــزود: قالب های هفتگانــه هنر همگی 
دارای زیبایی هســتند و کســی نمی تواند منکر آن 
شــود اما هیچ چیزی به صرف زیبا بــودن ماندگار 
نخواهد بود و مهم آن است که هنر چه چیزی را زیبا 
کرده و این بدین معناســت که هنــر زمانی که برای 
هنرباشــد، ماندگار نخواهد بود و محتوایی که در بر 

دارد اهمیتی دوچندان دارد. 
وی گفــت: متاســفانه در دوران کنونــی علی رغم 
رشــد، نوآوری و خالقیت در آثار هنری، برخی اثرها 
داشته ای برای جامعه ما نداشــته اند چون از جنس 
ما نیستند و مالک ارزیابی به جای آنکه محتوای آثار 
باشد، براساس میزان زیبایی شناسی اثر هنری قرار 
گرفته است. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان تاکید کرد: ما نمی توانیم وقتی ریشه برخی 
آثار از فرهنگ کشــورهای دیگری گرفته شده است 
به بهانه یکسان بودن دغدغه جهان، توقع اثرگذاری 
و همذات پنداری در مخاطبان بومی را داشته باشیم 
و وقتی دغدغه های اصلی و اهــداف حکومت ها در 
غرب و شــرق جهان یکسان نیســت چطور می توان 
انتظار داشــت که آثارمان را با آثاری که بر اســاس 
تفکرات غربی یا شرقی تولید می شــود در راستای 
اهداف و دغدغه های یک جامعه اســالمی با پشتوانه 

انقالبی همسان سازی نماییم.  
وی شــعر انقالبــی را از مصادیــق تعالــی یافتــن 
هنــر متعهــد و مانــدگار در کشــورمان دانســت 
 و گفــت: طبــق فرمایــش رهبــر معظــم انقالب

)مدظله العالی( هم اکنون مضمــون نو و حرف های 
تازه در شــعر راه پیدا کرده اســت، مضامینی چون 
بیداری، مقاومت و پایداری و هر چه هســت ریشــه 
در پیشینه وطن دارد و از راه شــعرایی چون حافظ، 
ســعدی، موالنا و ... که نماد معرفت و حکمت الهی 

بوده اند تأسی گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

هر جامعه ای برای انتقال 
مفاهیم نیازمند هنر است

بامسئوالن

مســئوالن شــهرداري اصفهــان مهم ترین دلیــل افزایش 
جمعیت موش ها در شــهر را بي توجهي شــهروندان در نوع 

دفع پسماندها مي دانند.
رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان در این باره 
به ایمنا  گفت: در شهر اصفهان ازدیاد موش ها به طور جدی 
کنترل شده است به طوری که ســاالنه 500 میلیون تومان 

برای سمپاشی هزینه می شود.
غالمرضا ســاکتی با اشــاره به انواع موش ها شــامل موش 
خانگی، موش ســیاه، مــوش قهــوه ای یــا »َرِت نروژی« 
 اضافه می کند: در شــهر اصفهان به طور معمول موش های 
قهوه ای یــا رت نروژی وجــود دارد، البته بــه طور معمول 
موش ها در جاهایی کــه زمینه تکثیر و تولیــد وجود دارد، 

فعالیت می کنند.
وی با اشاره به اینکه موش ها در برخی از مناطق شهرداری از 
جمله یک، 3 و بخشی از مناطق 4 و 5 بیشتر دیده می شوند 

و در مابقی مناطق گزارش هــای کمتری مبنی بر رویت این 
حیوان موذی اعالم شــده اســت، ادامه می دهد: موش ها با 
اینکه از لحاظ جمعیتی زیاد هســتند اما در اصفهان کنترل 
شده اند و شاید در طول 500 متر و یا حتی یک کیلومتر در 
برخی از معابر یک موش یا النه موش دیده شــود که این به 

معنای کنترل جمعیت موش هاست.
رییس اداره خدمات شهری شــهرداری اصفهان با اشاره به 
 تهیه دســتورالعمل مبارزه بــا حیوانات مــوذی در مناطق

 15 گانه خاطرنشــان می کند: در این راستا 15 تیم مبارزه 
با جوندگان موذی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان تشکیل 
شده است. وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی هایی برای تیم 
های اجرایی داشــتیم که به مناطق 15 گانه ابالغ شــد، می 
گوید: این برنامه به صورت دوره هــای 3 ماهه اجرا ، گزارش 
گیری و تحویل داده می شــود و دوبــاره اقدامات الزم برای 

اجرای دوره 3 ماهه بعدی انجام می شود.

ســاکتی روش های تدوین شــده برای مبارزه با موش های 
شهر را شــامل مبارزه فیزیکی از جمله حذف غذا، آب و النه، 
مبارزه مکانیکی و استفاده از تله های فلزی همچون استفاده 
از تله های زنده گیری و تله های چسبی، مبارزه بیولوژیکی، 
استفاده از خوراک موش و مبارزه شــیمیایی توسط سموم 
موش ضد انعقادی مثل سموم پفکی و کیکی، واکس بلوک، 
پلیت و مبارزه تلفیقی که همزمان از روش های مختلفی در 

مکان های آلوده استفاده می شود، برشمرد.
وی اضافه می کند: شناســایی محل های آلوده، شناســایی 
النه و علل ایجاد آن، تهیه نقشه پراکندگی موش در معابر یا 
خیابان، النه کوبی و مســدود کردن النه موش ها از اقدامات 
مهمی اســت که انجام می شــود تــا از پراکندگی و رشــد 

جمعیت موش ها پیشگیری شود.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در شــهر اصفهان طی 6 ماهه نخست امســال حدود 100 
میلیون تومان ســموم مختلف و موارد مبارزه با موش خارج 
از هزینه های پرسنلی تهیه و بروشــورها و بنرهای آموزشی 
برای شــهروندان مجاور مکان های آلوده ارائه شــده است، 
اظهار می کند: کاهش ســموم موش به منظور آلوده نشدن 
محیط شهری و افزایش مبارزه های بیولوژی در دستور کار 

قرار گرفته است.
وی ادامه می دهد: طرح هاي مختلف شهرداري براي مبارزه 
با جوندگان موذي اجرا شــده که یکی از آنهــا تله گذاري با 
استفاده از 2 نوع ســم »پفکی« و »کیکی« است، طرحي که 
یکي از عمده ترین اهدافش ممانعت از رســیدن غذاي کافي 

به موش ها بود تا از این راه مانع زاد و ولد آنها شود.
ساکتی یادآور می شود: با یک برنامه مدون در شهر اصفهان 
افرادی که در مناطق 15 گانه شــهرداری اصفهان مســتقر 
شــده اند، روزانه محل هایی را که گزارش رویت موش اعالم 
می شود شناســایی و پس از آن با انجام اقدامات یاد شده از 

تکثیر آنها جلوگیری می کنند.
به گفته رییس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
موش ها مثل ســایر موجودات بخشــی از اکوسیســتم هر 
شهری هستند و به صالح نیست  حذف 100 درصدی آنها را 
انجام داد، البته در تمام دنیا کنترل موش ها به سمت کاهش 
آنها مدنظر است.ســاکتی با بیان اینکه درحال حاضر نقشه 
محل های آلوده به موش ها به صورت کامل موجود اســت، 
خاطرنشــان می کند: روش های مبــارزه و کنترل جمعیت 
موش ها در شــهر اصفهان الگــوی شــهرداری های دیگر 
شهرهای اطراف اصفهان شده است.وی با ابراز گالیه از اینکه 
روزانه زباله قابل توجهی فقط از انهــار و جوي هاي اصفهان 
جمع آوري مي شــود، مي گوید: موش ها تا زماني که جوي ها 
مملو از پســماند اســت و به راحتي در آنها تکه هاي پیتزا و 

ساندویچ پیدا مي شود، سراغ تله هاي سمي نمي روند.
بســیاري از کارشناســان، عامل اصلي افزایــش جمعیت 
موش هــا را در اصفهان رعایت نکردن قوانین شــهروندي از 
سوي گروهي از ســاکنان اصفهانی مي دانند که شرایط الزم 

برای تولید مثل و زاد و ولد آنها را فراهم مي کند.

موش ها تا زماني 
که جوي ها مملو 

از پسماند است و 
به راحتي در آنها 
تکه هاي پیتزا و 

ساندویچ پیدا 
مي شود، سراغ 
تله هاي سمي 

نمي روند

در سال هاي اخیر، موضوع وجود موش ها در شــهر اصفهان مطرح بوده و اکثر افراد با مقصر قلمداد کردن 
نهادهاي شهري، نیم نگاهي نیز به نقش خودشــان در این میان ندارند. واقعیت این است که زندگي امروز 
موش ها در شهر اصفهان مرهون بي توجهي هاي بسیاری از شهروندان در رعایت نظافت شهري است. در این 
راستا شهرداري اصفهان با اجراي طرح هاي مختلف ضربتي مبارزه با موش و با به کارگیري آخرین روش هاي 
علمی مبارزه با این جانوران موذي، جمعیت موش های شهر را کنترل کرده که البته اگر نباشد همکاري هاي 

شهروندان در رعایت بهداشت محیط شهري، ثمره اي نخواهد داشت.

هرسال توسط خدمات شهری شهرداری اصفهان:

500میلیونتومانخرجموشهایشهرمیشود
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حدیث عشق

 زیارت عاشورا دل را 
روشن می کند

مدیریت شعب  بانک کشاورزی استان اصفهـان

امالک برای مزایده  ) آبان ماه95(

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان اصفهان در نظر دارد ملک مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرح مندرج در جدول ذیل بصورت نقدي و اقساطي به فروش برساند.متقاضيان مي توانند 
از تاریخ انتشار اولين آگهي به مدت ده روز ، همه روزه به استثناء روزهاي تعطيل از ساعت 8 لغایت 14 جهت کسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشاني اصفهان خ مطهري مدیریت شعب 

بانک کشاورزي استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقي مراجعه نمایند.
توضيحات :

1-  هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد و بانك در رد هر يك يا تمامي و قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .
2-  اوراق شركت در مزايده در واحد حقوقی  به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و به انضمام فيش واريزي مربوط به 5درصد قيمت پايه در پاكت الك و موم شده ) با قيد مربوط به ملك رديف  آگهي ( تسليم و رسيد 

دريافت نمايند . براي هر ملك بايد پيشنهاد و اوراق و پاكت مستقل تهيه و تنظيم و تكميل و امضا  شده ارائه گردد .
3-  مهلت ارائه پيشنهادات پس از انتشار آگهی به مدت 10 روز می باشد.به پيشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود .

4-  در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلي ملك خواهد بود . وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا تعيين تكليف نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد .
5-  شركت درمزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول امتيازات و تكاليف دستگاه مزايده گذار موضوع ماده 10 آئين نامه معامالت دولتي مي باشد .

6-  قيمت پايه اراضي و امالك موضوع مزايده بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري تعيين شده است .
7-  نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد يا اقساط است. در صورت ارائه پيشنهاد اقساطی پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت نقد و مابقی  حداكثرشصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود0 ضمنا اولويت با پيشنهاد نقدی است.

8- كليه امالك با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرايي صادر شده واگذار مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد و در صورت نياز به اصالحات اعم از ادغام ، تفكيك ، افراز ، تجميع ، دريافت سند ششدانگ ، رفع مغايرت و غيره و طي كليه مراحل آن بعهده و هزينه خريدار مي باشد 
و بانك هيچگونه هزينه اي از اين بابت پرداخت نمي نمايد و بانك هر گونه مسئوليتي را از خود سلب و اسقاط مي نمايد .

9- اخذ كليه مجوزها و پروانه هاي مربوطه در صورت دارا بودن شرايط از ادارات ذيربط بر عهده خريدار خواهد بود.
10-  كل هزينه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمي و شهرداری و دارايی و غيره كه به ملك تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزايده خواهد بود .

11-  بازديد از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شركت در مزايده براي تمامي شركت كنندگان در مزايده الزامي مي باشد و امضاي اوراق مزايده و شركت در مزايده به منزله بازديد از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شركت كننده بوده و هر گونه ادعايي بر خالف آن مردود مي باشد .
12-  در امالكي كه نياز به تفكيك و اصالح باشد در صورت بروز مشكالت در خصوص تفكيك و قطعي شدن عدم امكان استفاده بدون تفكيك ، وجوه واريزي عينا به خريدار مسترد مي گردد و خريدار هيچگونه ادعايي نخواهد داشت در اينصورت وجوه واريزي شامل سود و يا خسارت تحت هر عنواني نخواهد بود .

13-  قطعيت معامله منوط به موافقت بانك كشاورزي ايران ) تهران ( مي باشد .
14-  براي شركت در مزايده ارائه فيش واريزي به ميزان 5 درصد قيمت پايه  امالك  به صورت نقدی  نزد بانك كشاورزي شعبه محل وقوع ملك يا هر يك از شعب بانك كشاورزي در استان اصفهان به حساب بستانكاران بابت مزايده ، الزامي است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند سپرده آنها 

ضبط خواهد شد .
15-  شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده با ارائه كارت شناسايي معتبر به همراه ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده ، يا فيش واريز 5 درصد شركت در مزايده در جلسه شركت نمايند .

16-  بديهي است عدم حضور شركت كنندگان مزايده در جلسه مذكور ، تحت هر شرايط و به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام مزايده و باز گشايي پاكتها نخواهد بود .
17-  با توجه به اينكه واحد مذكور مورد سرقت سارقين قرار گرفته است و تعدادی  از ماشين آالت به سرقت رفته است سهام مذكور براساس وضعيت موجود ارائه شده و شركت كنندگان در مزايده حق هر گونه ايراد و اعتراض بعدی را از خود سلب و اسقاط نمودند.

وضعيت تصرف  قيمت پایه اعيانعرصهکاربرینوع ملکپالک ثبتی آدرس ملکنام شعبه ردیف

تخليه و در تصرف بانك است  5,460,000,000 11612093هتل هتل ششدانگ1372/159بادرود خيابان شهيد مطهری هتل انارستان بادرود 1

تخليه و در تصرف بانك است  3,048,800,000 50/2290943هتل هتل ششدانگ1379/159بادرود خيابان شهيد مطهری هتل انارستان بادرود 2

تخليه و در تصرف بانك نيست  780,000,000 يكصد و شصت و چهار16/556منزل مسكونی منزل مسكونی ششدانگ خانه 260/100روستای پوده  بلوار شهيد شيرازی بر بلوار روبروی مصالح فروشی رئيس زاده دهاقان 3

تخليه و در تصرف بانك است   1,340,000,000 -ششدانگ 70/160تجاری زمين سه دانگ از ششدانگ عرصه پالك 3/4502گلپايگان خيابان مطهری جنب بانك تجارت گلپايگان 4

خيابان هاتف كوچه مشير يخچال مجتمع تجاری قصر مشير طبقه اول قسمت  زرين شهر 5
تخليه و در تصرف بانك است   2,063,160,000 84/20-مغازه مغازه 39/4286غربی واحد 211

تخليه و در تصرف بانك است   2,505,600,000 13/25-مغازه مغازه 30/4286خيابان هاتف كوچه مشير يخچال مجتمع تجاری قصر مشيرواحد شماره 217 زرين شهر 6

خيابان هاتف كوچه مشير يخچال مجتمع تجاری قصر مشير طبقه اول قسمت  زرين شهر 7
تخليه و در تصرف بانك است   2,619,000,000 46/26-مغازه مغازه 31/4286شرقی واحد 218

تخليه و در تصرف بانك نيست  5,994,000,000 25/148-مسكونی آپارتمان ششدانگ يك آپارتمان 54،59/2801خيابان توحيد كوی گلنار مجتمع مسكونی فراز اصفهان 8

 1/11سهم از 9/25 سهم از شش دانگ پالك اصفهان برآن جنوبی روستای كبوتر آباد اصفهان 9
تخليه و در تصرف بانك است   15,745,311,000 202692681 گاوداریگاوداری48/153

تماميت 98/16964 سهم مشاع از 40/95133متر اصفهان برآن جنوبی روستای كبوتر آباد اصفهان 10
تخليه و در تصرف بانك نيست  4,953,792,816 -98/16964مزروعی زمين مربع ازششدانگ پالك 50 فرعی از 153 اصلی 

تخليه و در تصرف بانك است   1,750,838,400 13/28213/282كارگاه برنجكوبی كارگاه برنجكوبی ششدانگروستای پيله وران بخش 20 ثبت اصفهان اصفهان 11

 28حبه و 35 صدم يك باب منزل مسكونی  پالك شاهين شهر خيابان طالقانی خيابان ايثار گران دو پالك بعد از پارك محله بوستان سعدي12
تخليه و در تصرف بانك نيست  1,594,687,500 5/262320مسكونی خانه شماره 9038/406 

باغچه وساختمان ششدانگ پالك 669 اصلی حضرت آباد سجزی بخش 19 ثبت اصفهانبوستان سعدي13
مسكونی

باغچه و ساختمان 
تخليه و در تصرف بانك نيست  445,541,400 1861160مسكونی

دو قطعه زمين مزروعی واقع در اراضی حضرت آباد سجزی بخش 19 ثبت بوستان سعدي14
مساحت ششدانگ مسكونی زمينسه دانگ مشاع پالك1/671و 671 اصلیاصفهان

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,528,348,500 6566580

تخليه و در تصرف بانك نيست  4,860,000,000 42/180-مسكونی آپارتمان ششدانگ پالك 15190/33234آپارتمان واقع در خيابان سروش كوچه 23)شهيد سعيد لطفی(بوئين15

تخليه و در تصرف بانك نيست  1,620,000,000 200130مسكونی خانه ششدانگ پالك 2616/409شاهين شهر خيابان طالقانی خيابان نبوت خيابان همت فرعی 6 پالك 77بوئين 16

يكصد و هشتاد وشش پنج هزارم از شش هشتم  مزرعه واقع در مهر آباد چغا جوش مباركهشهرضا17
تخليه و در تصرف بانك نيست  7,623,000,000 -ششدانگ 40 هكتارزراعی مزرعهسه ربع مشاع از 72 حبه شش دانگ 216/1

  شهرضا روستای چم قصربخش يك ثبتی شهرضاشهرضا 18
شصت و سه سهم و هفتصد ونود و چهار هزارم 
سهم مشاع از يكصد و دو سهم و چهارصد هزارم 

سهم ششدانگ پالك 175/41
تخليه و در تصرف بانك نيست  815,099,400 ششدانگ1317ششدانگ1420مرغداریمرغداری

تخليه و در تصرف بانك نيست  4,032,000,000 247305مسكونی خانه  بيست و چهار نيم حبه از 72 حبه پالك 163/1526اصفهان هزار جريب خيابان شهيد خسرو پور كوی آزادگان ده متری گل رز شهرضا 19

تخليه و در تصرف بانك نيست  354,493,125 1301264مسكونی خانه  218سهم مشاع از 600 سهم پالك شماره 9/87داران- مركزی- مونانفريدن 20

تخليه و در تصرف بانك است  3,356,250,000 492490مسكونی خانه  30حبه از 72 حبه پالك شماره 1990/158خمينی شهر خيابان شهيد مدنی خيابان 15 شعبان ابتدای كوچه نيايش 3 پالك دوم فالورجان 21

تخليه و در تصرف بانك نيست  149,031,268 -814/4489باغ باغ 862/4دانگ مشاع از ششدانگ پالك 1/3515كاشان بلوار قطب راوندی كاشان 22

تخليه و در تصرف بانك نيست  4,334,400,000 ششدانگ 550ششدانگ 2/253مسكونی خانه نيمه تمام 36/3دانگ مشاع از ششدانگ پالك 282/23كاشان بلوار الغدير ابتدای كوچه الغدير كاشان 23

يك دانگ و چهل و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ كاشان روستای استرك كاشان 24
تخليه و در تصرف بانك نيست  1,074,941,513 ششدانگ 13061مرغداریمرغداریپالك 667/1

48650 سهم مشاع از باغ باغ 48650سهم مشاع از  57570سهم از پالك 9/193 مهرگرد- سميرم)مزرعه چغور چشمه(مهرگرد 25
تخليه و در تصرف بانك نيست  3,693,266,280 57570114

دو مميز پنج دهم سهم مشاع از ششدانگ پالك شماره بلوارمطهری خ امام حسين روبروی سه راه جنب مدرسه خيريه بانوان پالك 56ميمه 26
تخليه و در تصرف بانك نيست  543,600,000 340945مسكونی خانه 1/9409

م الف : 6697

آگهـي مزایده عمومي اموال غير منقول 

زيارت عاشورا، سّر بزرگی است كه توجه به آن دل 
انسان را روشن می كند،  اندوه را می زدايد و انسان را 
از سرگردانی در بيراهه های زندگی نجات می دهد 
و در نهايت اينكه حاجات او هرچه باشد، برآورده 

می شود.   )آيت ا... عبدا... فاطمی نيا(

25
4

19
1

امام علی )عليه السالم(: 
از خطاى ديگران هرگز شادمان مشو؛ زيرا تو نيز براى 

هميشه از خطا كردن مصون نيستى.
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