
با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر ورزش صورت گرفت؛

افتتاح دومین ورزشگاه  بزرگ کشور در اصفهان
پاقدم »ســلطانی« ؛ ســرانجام طلســم 
»نقــش جهــان« را شکســت و شــهر 
اصفهان صاحب ورزشــگاه شد. ورزشــگاه مدرن نقش جهان 
اصفهان، دیــروز چهارشــنبه 12 آبان 95 پس از حدود ســه 
 دهه فــراز و فــرود و انتظار بین نســلی با حضــور معاون اول 
رییس جمهوری و در میان خوشــحالی مردم و ورزشــکاران 

افتتاح شد.
ورزشــگاه نقش جهان کــه به خاطــر زمان طوالنــی اجرا به 
نقش نیمه تمام شــهرت یافته بــود، اکنون بــا ایجاد موجی 
 از شــادی بین مردم و ورزشــکاران نصف جهان افتتاح شد و

 نقش آفرینی خود را آغاز کرد . گرچه ورزشکاران و جوانانی که 
حدود سه دهه قبل با آغاز عملیات اجرایی ورزشگاه نقش جهان 
در پوست خود نمی گنجیدند، اکنون دیگر در کنار گود نشسته 
و موی سپید کرده اند اما لبخند رضایت آنان را می توان دید و 

خوشحالی شان را ازاین اتفاق حس کرد.
ورزشــگاه نقش جهان با ظرفیت 75 هزار نفر پس از ورزشگاه 
آزادی تهران دومین ورزشگاه بزرگ کشور محسوب می شود، 
ظرفیت ورزشگاه آزادی تهران به 78هزار نفر می رسد. پس از 
نقش جهان ورزشگاه یادگار تبریز با ظرفیت حدود70هزار نفر 
و میانرود شیراز با ظرفیت 50هزار نفر به ترتیب در رده سوم و 

چهارم قرار دارند.
به گفتــه مصطفی مدبر مدیرعامل شــرکت توســعه و تجهیز 
اماکن ورزشی کشور، ورزشگاه نقش جهان از نظر سازه در زمره 
 بهترین ورزشگاه های ایران اســت و بهره برداری آن حرکتی

 تحول آفرین در بخش ورزش اســتان اصفهان و برطرف کردن 
دغدغه ورزشکاران و ورزش دوستان است.

کمبود فضاهای ورزشی و به ویژه ورزشگاه های دارای ظرفیت 
باال در سراسر کشــور همواره جزو دغدغه های مردم و به ویژه 
ورزش دوســتان بوده اســت، به همین دلیل میزبانی بسیاری 
 از مســابقات مهم و ملی بر دوش ورزشــگاه آزادی تهران قرار 
 داده می شــود . در اســتان اصفهان نیز که همــواره تیم های

 ریشــه دار و مدعی در لیگ های مختلف داشته، کمبود فضای 
ورزشــی و ورزشــگاه وجود داشــته تا جایی که هواداران تیم 
فوالدمبارکه ســپاهان برای حمایت از تیم خود در رقابت های 
لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا مجبورند مسیری 
 افزون بر ۳5 کیلومتــر را در یکی شــلوغ ترین راه های درون و 
برون شهری اصفهان طی کنند و برای تشویق این تیم پرهوادار 
به ورزشگاه فوالدشهر، ورزشگاه اختصاصی تیم ذوب آهن بروند.

متاسفانه در این سال ها حوادث جاده ای ناگواری برای هواداران 
رخ داد و از دیگر ســو ســبب شــد در برخی از بازی ها شمار 

تماشاگران کاهش محسوسی یافته و گاه به زیر هزار نفر برسد.
از بعد سیاســی و تبلیغاتی نیز به درازا کشــیده شدن عملیات 
اجرایی ورزشگاه نقش جهان نیز حرف ها و حدیث های فراوانی 
داشت و به ســوژه ای دائمی برای سخنرانی گروه های مختلف 

تبدیل شده بود.
طرح اولیه این ورزشگاه با عنوان ورزشــگاه بزرگ یا ورزشگاه 
المپیک )دهکده المپیک( در سال 1۳67 تهیه شد و کلنگ آن 

پس از ایجاد موسسه ای به نام ورزشگاه بزرگ به منظور پیگیری 
مراحل ساخت آن، در سال 1۳68 از سوی مدیرعامل وقت این 

موسسه به زمین زده شد.
فعالیت های ساختمانی این ورزشــگاه از اوایل دهه 70 شروع 
و مرحله نخست آن در ســال 1۳81 آماده شد که تیم سپاهان 
در سال های 1۳81 تا 1۳86 بازی های خانگی خود را در این 
ورزشگاه برگزار می کرد و حتی این تیم نخستین قهرمانی خود 

در لیگ برتر را در این ورزشگاه جشن گرفت.
این مجموعه در آن زمان حدود ۴0 هزار نفر در سکوهای بتنی 
طبقه اول گنجایش داشت و در سال 1۳86 برای انجام مرحله 
دوم عملیات ساخت تعطیل شد اما متاسفانه رشد چشمگیری 
حاصل نشد و این وقفه تنها به تخریب بخش های زیادی از سازه 

و قسمت ها منجر شد.
در اقدامی دیگر از سال 90 تا تابستان سال 91 ورزشگاه نقش 
 جهان شــاهد تحرکی موقت بــود و برخی از بخــش های آن

تکمیل شد.
با این اقدامات، اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان در مرداد 
سال 92 اعالم کرد مرحله نخست این مجموعه ورزشی با نصب 
صندلی های طبقه اول استادیوم فوتبال، ساختمان VIP، چمن 
زمین فوتبال، تکمیل پیســت تارتان و نصب اسکوربرد زمین 

فوتبال بهره برداری می شود، اما این امر باز هم محقق نشد.
سرانجام در 8 آذر 1۳9۳، وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه 
و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مدیریت اجرایی ورزشگاه نقش 
جهان را برای تکمیل و بهره برداری آن به مجتمع فوالد مبارکه 

واگذار کردند.
این طرح ورزشــی به عنوان یکی از دغدغه های مردمی از ابتدا 
تاکنون برای اتمام به ویژه در سه سال اخیر، با فراز و نشیب های 
فراوانی همراه بوده و برای تکمیل و افتتــاح این طرح بزرگ با 
محدودیت های مالی روبه رو بوده اســت، امــا همکاری بخش 
خصوصی و شرکت مجتمع فوالد مبارکه اصفهان توانست این 

طرح را برای تکمیل آماده کند.
در ماه ها و هفته های اخیر عملیات اجرایی مربوط به سازه این 
ورزشگاه پایان یافته و زمین چمن آن نیز به تکنولوژی روز جهان 
مجهز شــده و آماده اســت، همچنین عملیات آسفالت ریزی 
محوطه این مجموعه انجام شد و در مجموع این نقش نیمه تمام 
با همت دولت و هزینه ای افزون بر 800 هزار میلیارد ریال کامل 

و به بهره برداری رسید .
به گفته مسئوالن امر، ایمنی ورزشــگاه نقش جهان بر مبنای 
آخرین استانداردهای فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( است 
و حتی تیم ملی فوتبال هم می تواند درصــورت نیاز در آینده 

نزدیک بازی خود را در این ورزشگاه برگزار کند.

 از چنــدروز قبل، نوید افتتاح ورزشــگاه با حضــور معاون اول 
رییس جمهور داده شد. با این حال، تاریخ موعود یکی دوباری 
به تعویق افتاد تا اینکه سرانجام، روز گذشته اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهوری و رییس ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی وارد اصفهان شد تا قفل دومین ورزشگاه بزرگ کشور 

را باز کند. وزیران ورزش و جوانان، کار و رفاه اجتماعی ، نیرو ، 
کشــاورزی ، صنعت ، معدن و تجارت، اقتصاد و رییس سازمان 
محیط زیست در این سفر دو روزه معاون اول رییس جمهوری را 
همراهی می کنند. جهانگیری در اولین روز این سفر، ورزشگاه 
بزرگ نقش جهان را افتتاح کرد و به حدود سه دهه انتظار مردم 

و ورزشکاران نصف جهان پایان داد. 
اســحاق جهانگیری پــس از افتتــاح این ورزشــگاه در جمع 
خبرنگاران گفت:  افتتاح  این ورزشــگاه به خاطــر پاقدم وزیر 

ورزش و جوانان بود.
او درباره تاخیر در افتتاح این ورزشــگاه گفت: تاخیر در افتتاح 
ورزشگاه به مسائل مدیریتی و بودجه ای بازمی گردد. خدا را شکر 
که باالخره این ورزشــگاه افتتاح شد. ما این ورزشگاه را تحویل 
شرکت فوالد مبارکه دادیم و فکر نمی کردیم که آنها بتوانند در 
ظرف 18 ماه آن را آماده کنند. این یــک موفقیت بزرگ برای 

ورزش اصفهان است.
معاون رییس جمهور افزود: ظرفیــت ورزش اصفهان بیش از 

اینهاست و باید روی آن کار کنیم.
جهانگیری با تعریف و تمجید از ورزشگاه نقش جهان گفت: یک 
طرح منحصر به فرد در ورزش کشــور افتتاح شده که می تواند 

سال های سال ماندگار باشد و به استان اصفهان کمک کند.
جهانگیری همچنین در سخنرانی اش در مراسم افتتاحیه نقش 
جهان گفت: خوشحالم که امروز در خدمت مردم بزرگوار استان 
اصفهان و در مراسم افتتاحیه ورزشگاه بزرگ نقش جهان شرکت 
می کنم. این ورزشــگاه با خدماتی که در بخش های مختلف در 
سطح استان در حال انجام اســت مبارک مردم استان اصفهان 

باشد و حقشان بود که از امکانات مناسب بهره مند باشند.
وی افزود: در سال های 7۳-72  استاندار اصفهان بودم )تقریبا 
بیش از 20 سال اســت که  از آن زمان می گذرد( و پس از آن 
وزیر و سپس 8 سال بیکار شــدم و در طول این سال ها افتتاح 
این مجموعه به تاخیر افتــاد و ســرانجام االن در اصفهان در 
مراسم افتتاحیه نقش جهان شرکت می کنم. البته در افتتاحیه 
این پروژه محدودیت های زیادی بود کــه از جمله می توان به 
محدودیت منابع طرح های دولتی اشاره کرد. مسئله مدیریت 
و استفاده مناسب از منابع محدود که فقط با مدیریت مطلوب 

انجام می شد.
او گفت: من فکر می کنم اگر منابع نفتی و درآمد دولت زیاد بود  
این کار به سرعت انجام می شد. در گذشته اگر قیمت نفت 20 یا 
۳0 دالر بود االن به ۴0 دالر رسیده است. گاهی اوقات دوستان 
در این زمینه گالیه می کردند ومی گفتند چرا  این گونه طرح ها 

با تاخیر انجام می شود.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: اگر به سالمت جامعه 
توجه داشته باشید هیچ موضوعی همانند ورزش در پیشگیری 
از بیماری ها و آسیب های اجتماعی اهمیت ندارد. اگر بخواهیم 
به مبارزه با آســیب های اجتماعی همانند اعتیاد و سایر موارد 
بپردازیــم ورزش نقش تعیین کننــده ای دارد. هیچ عاملی در 
مبارزه با اعتیاد و آســیب های اجتماعــی همانند ورزش نقش 
پیشــگیری و کنترل کننده را در برابر این گونه آسیب ها ندارد. 

قطعا یکی از عوامل محدود کننده، عــدم ورود با رغبت بخش 
خصوصی در این زمینه است. ما باید شرایطی را به وجود آوریم 
که سایر شرکت های غیر دولتی به عنوان یک کار مهم اجتماعی 
در ورزش ورود پیــدا کنند.جهانگیری ادامــه داد: باید طوری 
برنامه ریزی کنیم که شــرکت های دیگر برایشان جاذبه ایجاد 

شود و بیایند و چنین ورزشگاه هایی را بسازند.
وی افزود: جوانان اصفهانی جایگاه مهمی در افتخارآفرینی برای 
ورزش ایران دارند. در فوتبال، فوتسال، المپیک و در پارالمپیک  

نیز بخشی از افتخارات ایران متعلق به جوانان اصفهانی است.
جهانگیری ادامــه داد: ما این ورزشــگاه را کــه از مدرن ترین 
ورزشگاه های ایران محسوب می شود تقدیم جوانان اصفهانی 
می کنیم. امیدوارم بتواننــد به طرز مطلوبی از این ورزشــگاه 
استفاده کنند. من به خاطر افتتاح این ورزشگاه از همه دوستان 
از جمله نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوره های مختلف 
آقای دکتر گودرزی، آقای مدبر و همین طور مسئوالن شرکت 
فوالد مبارکه سپاهان تشکر می کنم. امروز هم روز اول کار آقای 
سلطانی فر بود. ایشان باید این موضوع را به فال نیک بگیرند که 

در روز اول کاری شان چنین ورزشگاهی افتتاح می شود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:
فــوالد مبارکه ۴۸ میلیــارد تومان در ورزشــگاه 

نقش جهان هزینه کرده است
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: در طی سال های 
اخیر و پس از عقد تفاهم نامه برای تکمیل نقش جهان توســط 
فوالد مبارکه این شــرکت حــدود ۴8 میلیارد تومــان در این 

ورزشگاه هزینه کرده است.
بهرام سبحانی در مراســم افتتاح ورزشگاه نقش جهان اصفهان 
اظهار داشت: در سال 8۳ و در سفر جهانگیری به اصفهان ایشان 
به استاندار وقت اصفهان پیشنهاد واگذاری ساخت این ورزشگاه  
را توســط فوالد مبارکه  ارائه داد اما در آن زمان شیوه انتقال به 

فوالد مبارکه مشکل بود.
وی افــزود: در نهایت ایــن اتفــاق رخ داد و در آذرماه ســال 
9۳ فــوالد مبارکــه، وزارت ورزش و جوانــان و اســتانداری 
اصفهــان در ارتباط بــا تکمیل این ورزشــگاه توســط فوالد 
 مبارکه به تفاهم رســیدند، کــه پس از 18 ماه این ورزشــگاه 

تکمیل شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان خاطرنشــان کرد: 
اردیبهشت سال 9۴ کارگاه را تحویل گرفتیم و قرار بر این بود 
که ورزشگاه طی 20 ماه تکمیل شود اما با تالش هایی که در این 
راستا صورت گرفت این ورزشگاه در ماه هجدهم در حال افتتاح 
است، البته اگر برخی اتفاقات رخ نمی داد ورزشگاه 6 ماه پیش و 

با شروع نخستین دیدار لیگ افتتاح می شد.
وی تصریح کرد: در تکمیل این ورزشــگاه، مشکالتی در چمن 
وجود داشت که ابتدا تصمیم بر احیای چمن داشتیم اما با توجه 
به گچ وخاک زیر چمن مجبور به تعویض چمن شدیم، از طرف 
دیگر نیز ســازه های فلزی یکی دیگر از مشکالت بود که در این 

زمینه نیز مجبور به تقویت سازه های فلزی شدیم.

سبحانی بیان کرد: به دلیل برخی انتقادات از سوی AFC برخی 
از سازه ها را مجدد ساخته و برخی را نیز اضافه کردیم، که امروز 
شاهد افتتاح یکی از استانداردترین ورزشگاه های کشور هستیم.

وی درباره مشــخصات ورزشــگاه نقش جهان گفــت: وزارت 
ورزش جوانان مالکیت ورزشگاه را بر عهده دارد و شرکت فوالد 
سرمایه گذار این پروژه است و بر اســاس تفاهم نامه قرار بر این 
است که  این شرکت 20 سال بهره بردار این ورزشگاه باشد، در 
گذشته 18 میلیارد هزینه کرده ایم و پس از آن نیز ۳0 میلیارد 
دیگر هزینه شد و در مجموع فوالد مبارکه در این ورزشگاه ۴8 

میلیارد هزینه کرده  است. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان اظهار داشت: ظرفیت 
این ورزشگاه 75 هزار نفری اســت که طبقه نخست ۴2 هزار 
و طبقــه دوم ۳۳ هزار صندلی دارد، مســاحت این ورزشــگاه 
 29 هکتار اســت که ۴ ورودی برای تیم هــای مختلف در نظر 
گرفته شــده و امور اداری و جایگاه ویژه نیز آماده بهره برداری 
است، پیســت دو و میدانی 6 هزار متر مربعی نیز در نظر گرفته 
شده و تونل دوی ماراتن نیز با شیب 5 درصد به طول 110 متر 

احداث شده است.

در حاشیه افتتاح نقش جهان؛
سلطانی فر: باشگاه ها باید درآمدزا شوند

وزیر ورزش و جوانان گفت: باید شرایطی را در ایران فراهم 
کنیم که بنگاه های اقتصادی برای سرمایه گذاری در ورزش 
اشتیاق داشته باشند. مسعود سلطانی فر در مراسم افتتاح 
ورزشگاه نقش جهان اصفهان گفت: از این فرصت می خواهم 
استفاده کنم و بگویم که در همه جای دنیا وقتی بنگاه های 
اقتصادی به عنوان اسپانسر ورزش وارد می شوند، این کار را 
یک فرصت می دانند اما چون در ایران سازوکار این امر فراهم 
نیست، برای اهالی اقتصاد این یک معضل است.  او افزود: در 
ایران وقتی یک مجموعه اسپانسر ورزش می شود، تصور می 
کند که ورزش محل هزینه است در حالی که در دنیا ورزش 
محل درآمد است. در یک هفته اخیر با نمایندگان مجلس در 
کمیسیون های مختلف درباره همین موضوع بحث می کردم 
که این فاصله را جبران کنیم. باید اتکا به اعتبارات دولتی 
در ورزش کم شود و به سمتی برویم که بنگاه های اقتصادی 
بتوانند در ورزش حضــور پیدا کننــد و ورزش برای آنها 
درآمدزا باشد. ســلطانی فر در ادامه خطاب به جهانگیری و 
افراد حاضر در مراسم گفت:  حاال که مدیران اجرایی دولت و 
نمایندگان مجلس هم در این مراسم حضور دارند می خواهم 
که با هم کمک کنیم تا سازوکاری که در دنیا شناخته شده 
در ایران هم فراهم شود تا باشگاه ها به محل درآمد تبدیل 
شوند و بنگاه های اقتصادی برای سرمایه گذاری در ورزش 
اشــتیاق پیدا کنند. وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت: 
از مسئوالن باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان، شرکت توسعه 
و تجهیز اماکن ورزشــی، مدیران اســتان و شهر اصفهان، 
اصحاب رسانه و تمام کســانی که در این راه کمک کردند، 

تقدیر و تشکر می کنم.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
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حضرت آیــت ا... خامنــه ای با بیان اینکه مشــکالت 
کشور با روحیه و تفکر انقالبی حل می شود، فرمودند: 
70 جلد کتاب از اســناد النه  جاسوسی منتشر شده 
اســت؛ چرا هیچ نشــانه ای از این کتاب ها در مدارس 
و دانشــگاه ها نیســت؟ به گــزارش گروه سیاســی 

خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیــت ا... خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در آستانه سیزدهم 
آبان ماه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با اســتکبار 

جهانی، در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان ...

رهبر انقالب در دیدار با هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:

مشکالت کشور
با روحیه و تفکر انقالبی حل می شود

2

طلسم »نقش جهان« شکست، »مترو« به »تختی« رسید

رستگاری تدبیر و امید در نصف جهان

   هیئت دولت، میهمان اصفهان شــد. دولتمردان، باالخره ســری هم به اصفهان زدند! آن هم درســت یک روز پس از رای اعتماد بهارســتان به سه وزیر پیشــنهادی روحانی. خیال »جهانگیری« و
   »سلطانی فر« که راحت شد ، تنها چندساعت بعد، راهی اصفهان شــدند تا هم »مترو« را به تختی برسانند و هم طلسم افتتاح »نقش جهان« را بشــکنند. روبان افتتاح دومین ورزشگاه بزرگ کشور
   به دست معاون رییس جمهور دولت تدبیر و امید چیده شد تا یک روز پس از لبخند بهارستان به وزرای پیشــنهادی ای که از مجلس نهم رای اعتماد نگرفته بودند و در مجلس دهم، تاییدیه گرفتند،

  حاال هم سند  افتخار افتتاح ورزشگاهی که سال ها هیچکس نتوانست روبان بهره برداری از آن را قیچی بزند، به نام دولت »تدبیر و امید« امضا شود.

3

بالتکلیفی یک ساله ۸00 کارگر کاشی نیلو؛

کارخانه 35ساله
به گل نشست

6

مدیرکل ارشاد اصفهان خبر داد:

برگزاری همایش شورای فرهنگ 
عمومی استان اصفهان

15

اجتماع ملی زائران اربعین 
حسینی در مصالی
امام خمینی)ره(

14

پرافتخارترین تیم ایران هوادارانش را نگران کرد؛

 تیم میلیاردرهای محدود!

7

مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری:

امروز، ملت ایران
 حماسه ای دیگر خواهد آفرید

مرحله دوم خط متروی اصفهان با حضور معاون رییس جمهوری به بهره برداری رسید
فوالد مبارکه ۴۸ میلیارد تومان در ورزشگاه نقش جهان هزینه کرده است

زاینده رود
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پیشنهاد سردبیر:
مجلس دهم فریب کاسبان فتنه را نمی خورد

عکس روزیادداشت

حضرت آیت ا... خامنه ای با بیان اینکه مشکالت کشور با روحیه و 
تفکر انقالبی حل می شــود، فرمودند: ۷۰ جلد کتاب از اسناد النه  
جاسوسی منتشر شده است؛ چرا هیچ نشانه ای از این کتاب ها در 

مدارس و دانشگاه ها نیست؟
به گزارش گروه سیاســی خبرگــزاری فارس به نقــل از پایگاه 
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز در آســتانه ســیزدهم 
آبان مــاه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانی، در 
دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشــجویان با هشدار نسبت 
به برخی حرکت ها و تالش های خطرناک برای تحریف حقیقت و 
منطق ایستادگی امام)ره( و ملت در مقابل آمریکا، در اذهان نسل 
جوان و همچنین القــای این موضوع که تنها راه حل مشــکالت 
کشــور مذاکره و ســازش با آمریکاســت تاکید کردند: آنچه که 
مشــکالت کشــور را حل خواهد کرد، روحیه و تفکر انقالبی به 
معنای توکل به خدا، اعتمــاد به درون، شــجاعت اقدام و عمل، 
بصیرت، عمل به توصیه های امام)ره(، ابتکار ورزی، امیدواری به 

آینده، نترسیدن از دشمن و تسلیم نشدن در برابر او است.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به مناســبت های تاریخی روز 
سیزدهم آبان، برجسته ترین آنها را حادثه تسخیر النه جاسوسی 
دانســتند و گفتند: این روز، در واقع روز جوانــان مومن، انقالبی، 
شــجاع، دالور و مبتکر اســت که با اقدام خود در تســخیر النه 

جاسوسی، دشمن را از هرگونه حرکت بازداشتند.
حضرت آیت ا...خامنــه ای با یادآوری توصیف امــام بزرگوار)ره( 
از تســخیر النه جاسوســی به عنوان »انقالب دوم« افزودند: این 
توصیف و نامگذاری به دلیل توطئه هــا و خباثت های آمریکا در 
قبل و بعد از انقالب، برضــد ملت ایران بود زیــرا دولت آمریکا از 
هیچ تالش و اقدام رسمی و غیر رسمی برای به شکست کشاندن 
انقالب اســالمی فروگذاری نمی کرد و جوانــان انقالبی، در آن 

زمان، با تسخیر النه جاسوسی، توطئه او را خنثی کردند.
ایشان با اشاره به مدارک به دســت آمده از داخل سفارت آمریکا 
خاطر نشــان کردند: ایــن مدارک که بــه هنگام تســخیر النه 
جاسوسی، به صورت کاغذهای خرد شده در آمده بودند و با تالش 
و زحمت جوانان انقالبی، جمع آوری و بازســازی شــدند، عمق 

توطئه ها و دشمنی آمریکا بر ضد ملت ایران را نشان می دهند.
رهبر انقالب اســالمی بــه تدوین حــدود هفتاد جلــد کتاب از 
مدارک به دســت آمده از سفارت آمریکا اشــاره کردند و با انتقاد 
از بی توجهی به این کتــاب های مهم و ارزشــمند، در مدارس و 
دانشــگاه ها گفتند: چرا هیچ نشــانی از این کتاب ها در مجموعه 

دروس مدارس و دانشگاه ها نیست؟

حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر لزوم پیگیری این موضوع از 
جانب وزیر جدید آموزش و پرورش و وزیــر علوم، در جمع بندی 
این بخش از ســخنان خود افزودند: تســخیر النه جاسوسی در 
13 آبان ســال 1358، در واقــع واکنش طبیعی بــه توطئه ها و 
دشمنی های ابر قدرتی زیاده خواه بود که ســال ها ایران را برای 
خود می دانست و منابع و ثروت ملت ایران را غارت می کرد، اما با 

پیروزی انقالب اسالمی این کشور از دست او خارج شد.
ایشان تاکید کردند: رهبر این حرکت بزرگ هم شخص امام)ره( 
بودند زیرا در همان زمان تحرکات مختلفــی برای خنثی کردن 
حرکت جوانان انقالبی در تسخیر النه جاسوسی در جریان بود اما 

امام)ره( قاطعانه در مقابل آنها ایستاد. 
رهبر انقالب اســالمی ســپس به برخی حرکت ها و تالش های 
خطرناک برای القای دو اشــتباه در اذهان و افکار عمومی به ویژه 

جوانان اشاره کردند و گفتند: این دو اشتباه عبارتست از:
 1( ایســتادگی امام بزرگوار در مقابل آمریــکا و اینکه می فرمود: 
»هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید« از سر تعصب و لجبازی 

بود 2( حل مشکالت کشور در گرو مذاکره و سازش با آمریکاست.
حضرت آیت ا...خامنــه ای افزودند: این دو تفکــر غلط از طرف 
آمریکا و همچنین عوامل وابسته آنها و برخی پشیمان شده ها و از 
نفس افتاده ها و دنیا طلب ها، در حال تزریق به جامعه به ویژه در 

مطبوعات و دانشگاه هاست.
ایشــان در خصوص تفکر غلط اول گفتند: اینکه تبلیغ می کنند 
ایســتادگی امام)ره( در مقابل آمریکا به علت تعصب و لجاجب و 
غرور بوده، به معنای آن اســت که امام)ره( در ایستادگی خود در 
برابر آمریکا منطقی نداشته اســت! در حالی که ایستادگی نظام 
اســالمی و ملت ایران در برابر آمریکا بر اســاس اســتدالل های 
کامال منطقی است.رهبر انقالب اسالمی در بیان این استدالل ها 
افزودند: سیاســت و ذات دولت اســتکباری آمریکا، بر اســاس 
افزون طلبی و زیاده خواهی اســت که در طول سالیان متمادی 
این سیاســت را در نقاط مختلف جهان به ویژه منطقه غرب آسیا 
و ایران قبل از انقــالب اعمال کرده اســت، بنابراین اگر در همان 
ماه های اول انقالب کمترین غفلتی می شــد و امــام)ره( در برابر 
آمریکا نمی ایستاد، دشــمنی که از در بیرون شده بود، مجددا از 

پنجره وارد می شد.
حضرت آیت ا...خامنه ای یکی دیگر از دالیل منطقی ایســتادگی 
امام)ره( در برابر آمریکا را، دفاع از ارزش های انســانی خواندند و 
تاکید کردند: نظام آمریکا با ارزش های انسانی فرسنگ ها فاصله 
دارد و هنگامی که امام )ره( می فرمود »هر چه فریاد دارید بر سر 
آمریکا بکشید« یعنی »مرگ بر دولت و نظامی که هیچ سنخیتی 

با ارزش های انســانی ندارد.« ایشان با اشــاره به مناظره های دو 
کاندیــدای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا گفتنــد: این دو 
کاندیدا این روزها حقایق و فجایعی را از داخل آمریکا صراحتا افشا 
می کنند که ما قبال بسیار کمتر از آن را می گفتیم؛ اما عده ای باور 
نمی کردند و یا نمی خواســتند باور کنند؛ اما اکنون اظهارات آنها 

در مناظره ها نشانگر نابودی ارزش های انسانی در آمریکاست.
رهبر انقالب اســالمی با اســتناد به مطالب مناظــره های اخیر 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در خصوص تبعیض نژادی و 
فقر در آمریکا و تعلــق 9۰ درصد ثروت آمریکا بــه یک درصد از 
مردم این کشور، خاطر نشــان کردند: لگدمال شدن ارزش های 
انسانی و حقوق بشر، تبعیض و نژاد پرستی از واقعیت های امروز 

جامعه آمریکاست.
حضرت آیت ا... خامنه ای یکی دیگر از دالیــل منطقی امام)ره( 
برای مخالفت با آمریکا را پناه دادن به محمدرضا پهلوی در همان 
روزهای اول انقالب و تالش برای طراحی مجدد آنچه در کودتای 
28 مرداد 1332 اتفاق افتاد، دانســتند و گفتند: امام )ره( با بیان 
اینکه »هرچه فریاد دارید بر ســر آمریکا بکشید« در واقع ملت را 
بیدار کرد و به آنان آگاهی داد و مانع از شــکل گیری یک توطئه 

بزرگ در اوایل انقالب اسالمی شد.
ایشان به اشــاره به توطئه های مختلف آمریکا در اوایل پیروزی 
انقالب و حمایت همه جانبه از صدام در 8 ســال جنگ تحمیلی، 
و همچنین عملکرد آمریکا بعد از جنگ تا به امــروز و به ویژه در 
موضوع برجام و بعد از آن افزودنــد: همین چند روز پیش مذاکره 
کننده آمریکا در مذاکرات هســته ای صراحتا گفت که »ما بعد از 
برجام هم ایران را تحریم کردیم« واقعیت این است که ما با چنین 

دولتی طرف هستیم.
رهبر انقالب اســالمی تاکید کردنــد: اگر ملت ایــران در دوران 
امــام)ره(  در مقابل آمریکا ایســتاد و اگر امروز نیــز همچنان بر 
ضد آمریکا شــعار می دهد و در مقابل او می ایستد، بر اساس یک 

منطق محکم و مستدل است. 
حضرت آیت ا... خامنــه ای در ادامه به یک تفکــر غلط دیگر که 
آمریکایی ها و برخــی ها به دنبال تزریق آن در جامعه هســتند، 
اشاره کردند و گفتند: در این تفکر که بسیار خطرناک است، گفته 
می شود اگر ما با آمریکا ســازش کنیم همه مشکالت کشور حل 

خواهد شد!
ایشان با تاکید بر اینکه اســتدالل های دقیقی برای اثبات دروغ، 
غلط و فریب بودن این ســخن و تفکر وجــود دارد، افزودند: یک 
نمونه بارز برای اثبات نادرســت بودن این تفکر، موضوع برجام و 

عملکرد آمریکایی ها پس از آن است. 
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به ســخنان مکرر خود از ابتدای 
مذاکــرات هســته ای در خصــوص بــد عهــدی و دروغگویی 
آمریکایی ها، خاطر نشــان کردند: اکنون دیگر این من نیستم که 
می گویم آنها بدعهد هستند، بلکه مسئوالن محترم کشور و حتی 
خود مذاکره کنندگان که زحمت بســیاری را نیز متحمل شدند، 

سخن از بد عهدی آمریکا می گویند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای افزودند: در حاشــیه نشســت اخیر 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، وزیر امور خارجه 
کشــورمان در جلســه وزرای امور خارجه طرف های مقابل، یک 
کیفرخواست طوالنی از بدعهدی آمریکایی ها در برجام بیان کرد، 

که البته آنها جوابی نداشتند.
ایشان گفتند: این واقعیت آمریکاست و عده ای می گویند برویم با 
همین آمریکا بر سر سوریه، حزب ا... لبنان، عراق، افغانستان، یمن 

و حتی مسائل داخلی کشور مذاکره و سازش کنیم!
رهبر انقالب اسالمی افزودند: آیا دولتی که لحظه ای از دشمنی با 

ملت ایران فروگذار نمی کند، مشکالت کشور را حل خواهد کرد؟
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطر نشان کردند: هدف اصلی آمریکا، 
جلوگیری از رشد و پیشرفت ایران اســت. آیا مذاکره با این کشور 

مشکالت اقتصادی ما را حل خواهد کرد؟
ایشــان تاکید کردند: مذاکره با آمریکایی ها مشــکالت ما را حل 
نخواهد کرد زیرا اوال؛ آنهــا دروغگو، بدعهد، فریبکار و از پشــت 
خنجر زن هستند و ثانیا  آمریکا خودش دچار بحران است و کشور 
بحران زده چگونه می تواند مشکالت یک کشور دیگر را حل کند؟

رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به اذعان مراکز مهم بین المللی و 
حتی خــود آمریکایی ها به وجــود بحران اقتصادی، سیاســی، 

بین المللی و اخالقــی در آمریــکا افزودند: اکنــون بدهی های 
آمریکا نزدیک به تولید ناخالص ملی این کشــور شده و بر اساس 

شاخص های جهانی، این، نشانه بحران است.
 حضرت آیت ا...خامنه ای گفتند: آیا چنین کشــور بحران زده ای، 
به دنبال حل مشکالت اقتصادی ایران اســت؟ یا اینکه به دنبال 

استفاده از منابع و ثروت ایران برای رهایی خود از بحران؟
ایشان در تبیین بحران سیاسی در آمریکا نیز افزودند: امروز در هر 
نقطه ای از دنیا هر ملتی که بر ضد یک دولت یا حکومت مســتبد 
قیام می کند، اولین شعارش »مرگ بر آمریکا« است. آیا بحران از 

این باالتر وجود دارد؟
رهبر انقالب اسالمی با اشــاره به طراحی آمریکا برای خاورمیانه 
بزرگ با محوریت رژیم صهیونیســتی در زمــان جنگ 33 روزه 
لبنان گفتند: اکنــون وضع آمریکایی ها به گونه ای اســت که در 
قضایای ســوریه، عراق، لبنان، یمن و شــمال آفریقــا درمانده 

شده اند. آیا این وضعیت، بحران نیست؟
حضرت آیت ا... خامنه ای موقعیت جمهوری اســالمی ایران در 
منطقه را نقطه مقابل آمریکا دانســتند و خاطر نشــان کردند: به 
لطف خداوند ملت ایران به واســطه شجاعت، بصیرت و استقامت 
خود، مشــکالت را تحمل کرد و اکنون در منطقه غرب آســیا و 

منطقه خلیج فارس یک چهره درخشان است.
 ایشــان بحران اخالقی را یکی دیگر از مشــکالت جامعه آمریکا 
به ویژه در میان سیاستمداران و دولتمردان این کشور برشمردند 
و افزودند: ســخنانی که این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا در هفته های اخیر درباره مسائل غیر اخالقی بیان کردند 
که احتماال حرف بی حســاب هم نیســت، برای نابــودی آبروی 

آمریکا کافی است.
رهبر انقالب اسالمی با انتقاد شــدید از تالش برای ترویج گذاره 
غلط »حل مشکالت کشور در گرو ســازش با آمریکاست« تاکید 
کردند: مذاکره با آمریکا نه تنها مشــکالت را حل نمی کند بلکه 
افزایش هم می دهد. حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: مشکالت 
را باید خودمان و با اتکا بر توانایی هــا و نیروهای جوان در داخل 
حل کنیم.ایشــان جوانان را امیدهــای ملت و آینده ســازان و 
اداره کنندگان کشــور در آینده نه چندان دور خواندند و خطاب 
به جوانان گفتند: عزیزان من، عالج مشکالت کشور در گرو توکل 
به خداوند متعال و جوشیدن اراده و استقامت از درون ملت، عزم 
راسخ، ایســتادگی، بصیرت، اعتماد به نفس قوی و ترویج روحیه 

انقالبی گری است.
رهبر انقالب اســالمی خاطر نشــان کردند: روحیه انقالبی گری 
 به معنای داشــتن شــجاعت در اقدام و عمل، ابتکار ورزی برای

 بن بست شکنی، نترسیدن از دشــمن و تسلیم نشدن در برابر او، 
امید به آینده و ایمان به وعده الهی است.

حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: متاســفانه برخــی ها به جای 
ترویج روحیه انقالبــی گری، به گونه ای ســخن مــی گویند و 
مدیریت می کنند که نســل جوان به آینده و انقالب بی اعتماد و 
از راه امام)ره( دور می شود و ســپس همین افراد از زمانه شکوه و 

گالیه می کنند.
ایشان افزودند: زمانه را ما می سازیم و اگر می گویید زمانه بد است 
باید ببینیم چگونه عمل کرده ایم که تصور می کنیم زمانه بد شده 
است؟ ایشــان تاکید کردند: هنگامی که ما گام هایمان را محکم 
برنداریم، به توصیه های امام)ره( عزیز در وصیت نامه عمل نکنیم 
و به نام آزادی گری، مردم و جوانان را به سمت ال ابالی گری سوق 
 دهیم و به اســم نگاه عقالنی، سازش و تســلیم را در برابر دشمن

 القا کنیم معلوم است که زمانه بد می شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به حدیثی از حضرت امیرالمومنین 
علی علیه السالم، افزودند: آن حضرت علت واژگونی برخی دل ها 
را که روزی در مسیر درست و مستقیم بودند، آلوده شدن به دنیا 
و محبت های بیجا، جــاه طلبی، رفیق بازی و جنــاح بازی بیان 
می کنند.حضرت آیت ا... خامنه ای جوانان را به بصیرت روزافزون 
توصیه و خطاب به جوانان خاطر نشــان کردند: مراقب باشید هر 
ســخنی را از هر گوینده ای نپذیرید و آنچه که اصل و مهم است 

انقالب و راه امام)ره( عزیز است و باید حرف او را حجت بدانید.
ایشان در پایان تاکید کردند: اگر امام بزرگوار امروز حضور داشت 
همان ندای ابراهیمی بت شکن خود را که زمینه ساز بیداری ملت 

شد، فریاد می کشید.

اخبار

 دست نوشته رهبری 
برای خانواده شهید مدافع حرم

جمعی از خانواده شــهدای مدافع حرم ظهر ســه شنبه به دیدار 
مقام معظم رهبری رفتند. در این دیدار حضرت آقا انگشتر و یک 
جلد کالم ا... مجید به خانواده شهید محمد حسین محمد خانی 

هدیه کردند.

دیدگاهواکنشدیدگاهپارلمان

علی مطهــری در پــی موافقت نماینــدگان مجلس با 
وزرای پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارتخانه های 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، ورزش و جوانان و آموزش 
و پرورش، گفــت: رای اعتمــاد مجلس به ســه وزیر 
پیشنهادی نشــان داد که حربه »فتنه« و متهم کردن 
افراد به »فتنه گر بــودن« دیگر حربه  مناســبی برای 
حذف نیروهــای کارآمــد و انقالبی نیســت. نماینده 
مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس شورای اســالمی ادامه داد: مجلس دهم نشان 
داد که فریب کاسبان فتنه و کاســه های داغ تر از آش 
را نمی خورد. به نظرم این امر دســتاورد مهم جلســه 
سه شــنبه بود. همچنین ایــن رای اعتمــاد حاکی از 
همراهی و همدلی مجلس و دولت است و طبعا وظیفه 
دولت را در تامین مطالبات مردم از جمله بهبود اقتصاد 
کشور ســنگین تر می کند. وی با ارزیابی روند بررسی 
رای اعتماد این سه وزیر پیشــنهادی در صحن علنی، 
درخصــوص میزان رعایــت عدالت، اخــالق و منطق 
در نطق نمایندگان مخالف و موافق، گفت: متاســفانه 

اخالق در برخی نطق ها رعایت نشد.

نایــب رییس مجلــس گفــت: رای اعتماد مجلس به ســه 
 وزیر پیشــنهادی حاکی از آن بود که قــوه مقننه تابع نگاه و 

جو خاص نیست.
مســعود پزشــکیان نماینده مردم تبریز و نایب رییس اول 
هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی با اشاره به جلسه رای 
اعتماد به سه وزیر پیشــنهادی دولت برای وزارت آموزش و 
پرورش، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی و حواشی 
پیش آمده در صحن علنی، اظهار داشت: مشکلی که ما داریم 
و عده ای نمی خواهند از آن دســت بردارنــد، موضوع فتنه 
است. همه ما در قبال وعده و قول هایی که به مردم داده ایم 
و تعهدی که به انقالب و خون شهدا داریم، امتحان می شویم. 
وی افزود: ما به مردم قول دادیــم آزادی ایجاد می کنیم، به 
فقرا کمک می کنیم و رانت نمی کنیم، در حال حاضر همه به 
ما نگاه می کنند که آیا بر اساس گفته هایمان عمل کرده ایم 
یا خیر. وی همچنین تصریح کرد: ســاختاری که اکنون در 
جامعه ایجاد شــده، چه منتسب به راســت کنند یا منتسب 
به چپ کنند، چنگی به دل نمی زند، بــه خاطر اینکه وقتی 
گفته می شود کسی چند هزار میلیارد تومان رانت کرد، همه 

مقصر و مسئولیم و باید جواب بدهیم. 

کنایه مطهری به دلواپسان: 

مجلس دهم فریب 
کاسبان فتنه را نمی خورد

پزشکیان:

عده ای نمی خواهند
 از فتنه دست بردارند

نماینده ولی فقیه در سپاه: 

فتنه 88 
فراموش نمی شود 

فعال سیاسی اصالح طلب:

پیراهن عثمان کارآیی خود را 
از دست داده است

نماینده ولی فقیه در سپاه پاســداران انقالب اسالمی با بیان 
اینکه انقالبی زدایی یکی از تبعات نفوذ اســت گفت:  اعتدال 
یکی از مظلوم ترین واژه هایی اســت که مــورد تصرف قرار 
گرفته است. حجت االســالم علی سعیدی نماینده ولی فقیه 
در سپاه پاســداران انقالب اسالمی با اشــاره به جلسه رای 
اعتماد بــه وزرا در مجلس تصریح کرد: عمامه به ســری در 
پشــت تریبون مجلس می گوید تا کی بناست از فتنه حرف 
بزنید. اگر این آقا دستش می رسید همه آیات فتنه را از قرآن 
حذف می کرد و می گفت: تا به کی از فتنه قوم یهود، عاد و... 
حرف می زنید. حجت االسالم ســعیدی با بیان اینکه چنین 
مســئله ای فتنه اســت تصریح کرد: این حرف به این معنی 
است که تا کی از فتنه جمل، نهروان و عاشورا حرف می زنید 
و 15۰۰ ســال اســت که از عاشــورا می گذرد و چرا در روز 
عاشورا عزاداری می کنید. وی با بیان اینکه فتنه، فتنه است و 
جریان ساکتین در زمان صدر اسالم هم بوده اند تصریح کرد: 
دولت و مجلس اگــر از انقالبی گری تهی شــدند چه اتفاقی 
می افتد؟ امروز از بسیج و همچنین سپاه، حوزه های علمیه و 

دانشگاه ها انقالبی زدایی می شود. 

یک فعال سیاســی با اشــاره به رای اعتماد مجلس به وزاری 
پیشــنهادی دولت گفت: اثــر جمعی که در ایــن جریان رخ 
داد، این بود که برخی با پیراهن عثمان هر کســی را که مورد 
عالقه شــان نبود از صحنه خارج می کردند، امــا امروز دیگر 
پیراهن عثمان کارایی خود را از دســت داده است. محمدعلی 
نجفی در مراســم آغاز به کار کانون جوانان حزب کارگزاران 
سازندگی اســتان کرمان ضمن تبریک رای اعتماد مجلس به 
وزرای پیشنهادی رییس جمهور، گفت: امیدواریم این حرکت 
مجلس، نقطه عطفی در خدمت بیشتر و گسترده تر دولت به 
مردم باشد.وی افزود: باید از این فرصت استفاده شود و دولت 
با روحیه ای باالتر نسبت به خدمت رســانی به مردم، کارها را 
ادامه دهد. معتقدم این رای مثبت از سوی نمایندگان مجلس 
به وزاری پیشــنهادی، اولین دوئل سیاسی جدی نمایندگان 
مجلس، گروه ها و فراکســیون های مختلف مجلس، با دولت 
تدبیر و امید بود. وی ادامه داد: در انتخابات دوره دهم مجلس 
شورای اسالمی مردم ســعی کردند که یک گرایش و رویکرد 
جدیدی را انتخاب کنند و حاال اولین ثمره آن را چیدند،مردم 

به امید تغییر فضا تصمیم گرفتند . 

محکومیت »سعید مرتضوی« 
به شالق

اظهارنظرعجیب یک نماینده درباره مرزنشینان شرقی:

 ممکن است دفعه بعد از افغانستان
و پاکستان مدیر وارد کنند! 

 پخش سخنرانی رهبری 
مقابل سفارت آمریکا

صدور حکم جلب 
برای یک نماینده مجلس

وکیل مدافع تعدادی از کارگران شــاکی در پرونــده تامین اجتماعی 
از ابالغ رای پرونده مدیرعامل پیشین ســازمان تامین اجتماعی خبر 
داد. مصطفی ترک همدانی با بیان این مطلــب اظهار کرد: رای پرونده 
شامل سه بخش بابت شکایت های کارگران و سازمان تامین اجتماعی، 
آقایان پالیــزدار و پیمان حاج محمود عطار و نماینده پیشــین کرج و 
همسر قاضی اش اســت. وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: هر چند 
که قاضی محتــرم دادگاه در بخش اول تمامی اعمــال مجرمانه متهم 
را در برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی به خوبی تشریح و تبیین 
کرده، اما بــه گمانم در تطبیق عمل او با عنوان مجرمانه می توانســت 
»اختالس« را نیز تلقــی کند. همچنیــن از این جهــت متهم الاقل  
محکوم به رد مال نیز می شــد، اما در حال حاضر بــه اتهامات تصرف 
غیرقانونی و اهمــال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و 65 ضربه شــالق 
محکوم شده است. وی اضافه کرد: در بخش دوم نیز وی برائت حاصل 

کرده و در بخش سوم نیز محکومیت دارد.

یک نماینده مجلس ضمن تشویق مردم به عدم پرداخت مالیات، 
به مرزنشینان شــرقی کشور توهین کرد. ســیدکاظم دلخوش، 
نماینده مردم صومعه سرا در واکنش به انتصاب یک فرد خراسانی 
به عنوان مدیرکل امور مالیاتی اســتان گیــالن گفت:» از مردم 
گیالن می خواهم بــا اداره امور مالیاتی همــکاری نکنند؛ چراکه 
اگر پاســخ درخوری به وزارت اقتصاد و دارایی بــه علت انتصاب 
یک مدیر از مرز افغانســتان و پاکســتان داده نشود ممکن است 
دفعه بعد از خود افغانســتان و پاکســتان برای این استان مظلوم 
مدیر وارد کنند!« اظهارات عجیب دلخوش در حالی اســت که او 
و یک نماینده دیگر، چهارشــنبه هفته گذشته در حاشیه معارفه 
مدیرکل جدید سازمان امور مالیاتی اســتان گیالن پس از آنکه 
ســازمان مزبور از انتصاب گزینه مورد حمایت نمایندگان امتناع 
کرده بود وزارت اقتصاد را به طرح تحقیــق و تفحص در مجلس 
تهدید کرده بودند.این در حالی اســت که ســازمان امور مالیاتی 
اعالم کرده به دلیل مشکالتی که در گذشــته به دلیل فشارهای 
روانی و مناســبات درون اســتانی به وجود آمده بود، »سیاست 
فراگیر عدم انتصاب مدیــران بومی« را در پیــش گرفته که این 

موضوع فقط شامل استان گیالن نمی شود.

 مجموعــه »تاریخ شــفاهی ایران« امشــب ســخنرانی حضرت 
آیت ا... خامنه ای در ششم آذر ماه 1358 در مقابل سفارت آمریکا 
را روی آنتن می برد. به گزارش روابط عمومی شبکه مستند سیما، 
حضرت آیت ا... خامنه ای در بخشــی از این بیانات می فرمایند: پر 
معناترین محرم تاریخ هزار ساله ما در این یکی دو سال می گذرد. 
ســال گذشــته محرم ما به معنای واقعی کلمه محرم بود. محرم 
خون، محرم شهادت و محرم حســین )ع(. امسال هم محرم پیام 
اســت. معنای محرم در منطق شــیعی و فرهنگ اسالمی، خون 
دادن، شهید شــدن، قیام کردن در راه آرمان حقی است که برای 
همه انســان و انسانیت ارزشــمند است.ســال ها می گذشت که 
محرم ما بی محتوا بود، بی معنا بود. نام حســین )ع( می آمد اما از 
روح و هدف حســین )ع( و پیام او خبری نبود. خدا را شکر و ملت 
قهرمان مارا شــکر و رهبر ما را شــکر که به این مفهوم عظیم در 
فرهنگ انقالبی معنا داد. ایشــان در بخش دیگری از سخنانشان 
تاکید می کنند: ملت ایران، دوستان و دشــمنان زیادی در طول 
این سالیان دراز شناخته اســت. دولت هایی که ادعای حمایت از 
ایران را می کنند باید بدانند امروز ما به زبان تعارف قانع نیستیم، 
امروز جالد این ملت در حمایت دولت آمریکاست. این ملت هرگز 

آن دولت را نخواهد بخشید.

در راهروهای مجلس شورای اسالمی شنیده شده که حکم جلب 
یکی از نمایندگان غربی کشور از ســوی دادگاه صادر شده است. 
این نماینده چندی پیش اظهــارات توهین آمیزی مطرح کرد که 
با شــکایت نمایندگان وقت روبه رو شد. شــنیده شده که دادگاه 
چند بار این نماینده را احضار کرد؛ اما وی به شکایت مطرح شده 
اعتنایی نکرد و در دادگاه حضــور نیافت که در نهایت حکم جلب 
وی صادر شده است. در پی اظهارات توهین آمیز این نماینده در 
اسفند سال گذشــته، نمایندگان وقت به چهار مرجع دادستانی، 
هیئت رییســه مجلس، کمیســیون اصل 9۰ و هیئت نظارت بر 
رفتار نمایندگان از وی شکایت کرده بودند.این نماینده در همان 
زمان خواســتار انصراف همکارانش از شکایت شد، اما نمایندگان 
شــاکی اعالم کردند که چون اظهارات توهیــن آمیز وی  بازتاب 
زیادی داشــت، عذرخواهی وی باید در جمع عمومی و با پوشش 

رسانه ای باشد.

رهبر انقالب در دیدار با هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:

مشکالتکشورباروحیهوتفکرانقالبیحلمیشود
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
کارخانه 35ساله به گل نشست

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با اشــاره به استفاده از 
آســفالت های نوین در جاده های اســتان، گفــت: در دولت تدبیر 
و امید ۱۶۳ پروژه مهم و اساســی برای شــبکه  راه های اســتان با 
اعتباری حدود ۸۶۹ میلیارد تومان هزینه انجام شده است. حجت ا... 
غالمی با بیان اینکه طی سه سال گذشته پروژه های متعددی برای 
توســعه راه های اســتان اصفهان داشتیم، گفت: ســال ۹۲ حدود 
۴۰ پروژه شــاخص در استان داشــتیم که عمدتا مربوط به دو بانده 
کردن خطوط جاده ها و افزایش ایمنی راه بودند. وی بیان داشــت: 
در راستای سیاســت های اقتصاد مقاومتی، استفاده از فن آوری های 
نوین در نوع اســتفاده از آســفالت ها، آســفالت های نویــن مانند 
آسفالت sma، میکروسرفیسینگ، ژئوگرید، الیافی و مهم تر از آن، 

آسفالت های الستیکی مورد استفاده قرار گرفته است.

نماینده مردم شاهین شــهر، برخــوار و میمه در مجلس شــورای 
اسالمی، از سفر هیئتی از نمایندگان مجلس به اصفهان برای بررسی 
بحران آب خبر داد. وی با اشاره به سفر معاون اول رییس جمهور به 
اصفهان گفت: مدیری نمی تواند به اصفهان بیاید و موضوع آب برای 
او اولویت نداشته باشد. حســینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به سفر 
وزیر نیرو به اصفهــان بیان کرد: بنده و ۱۸ نفر دیگــر از نمایندگان 
استان اصفهان، چندی پیش ســوالی از وزیر نیرو را مطرح کردیم؛ 
وی به منظور پاسخگویی به این ســوال در کمیسیون حاضر شد اما 
نمایندگان از پاسخ او قانع نشــدند. وی از سفر هیئتی از نمایندگان 
مجلس بــه اصفهان خبر داد و گفت: قرار اســت برای بررســی این 
موضوع، هیئتی از طرف مجلس راهی اصفهان شــود و جزئیات این 

سفر را به زودی اعالم می کنیم.

آسفالت های نوين در 
جاده های استان اصفهان

سفر بهارستانی ها برای 
بررسی بحران آب اصفهان

ريالنام ارزپرچم

۳۱۷۱۲ ۱ دالر آمریکا

۳۴۸۲۳ ۱ یورو

۲۳۷۹۲ ۱ دالر کانادا

۳۱۹۴۷ ۱ فرانک سوییس

۳۵۷۲ ۱ کرون سوئد

۳۸۴۰ ۱ کرون نروژ

۴۶۸۲ ۱ کرون دانمارک

۴۷۴ روپیه هند

۱۰۱۹۱ ۱ لیر ترکیه

۸۶۵۳ ۱ درهم امارات

۳۸۵۱۱ ۱ پوند انگلیس

قیمت انواع رايج ارز
در بازار

گیشه ارز

شرکت گاز استان اصفهان اعالم کرد:

معافیت اماکن مذهبی از پرداخت گازبها 
و عوارض گازرسانی

محبوب ترين رنگ خودرو در سال 2016

پیرو معافیت اماکن مذهبی از پرداخت گاز بهای مورخه بیســت 
و سوم اســفند ســال ۱۳۹۳، هم اکنون بهای عوارض گازرسانی 
)۱۰درصد گازبها( نیز از قبــوض گاز این اماکــن، حذف و تنها 
آبونمان و ارزش افزوده آن دریافت می شــود. به نقل از شــرکت 
گاز استان اصفهان، این شــرکت همانند سایر شرکت های تابعه 
شــرکت ملی گاز ایران، در راســتای مســئولیت های اجتماعی 
خود، احیا و پویایی هر چه بیشتر مساجد و اماکن مذهبی اعم از  
فضای اصلی مســاجد، امامزاده ها، حسینیه ها، موسسات قرآنی، 
دارالقرآن ها، حوزه های علمیه، گلزارهای شهدا، خانه های عالم 
روستاها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی، اعالم می دارد که این 
بخش، از پرداخت هزینه مصارف ماهیانه گاز بــه غیر آبونمان و 

ارزش افزوده آن معاف هستند.
الزم به توضیح است که قانون حذف عوارض گازرسانی از قبوض 
گاز مصرفی اماکن مذهبی، از ابتدای ســال ۹۴ اعمال شده و اگر 
مشــترکی از این بخش، از ابتدای ســال ۹۴ تاکنون این هزینه 
را پرداخت کرده باشــد، به صورت خودکار ایــن هزینه از قبوض 
بعدی او که شــامل هزینه آبونمان و ارزش افزوده آن است، کسر 

خواهد شد.
شایان ذکر است بدهی های گذشــته اماکن مذهبی که مربوط به 
قبل از تصویب این قانون بوده، شــامل این معافیت نیست و باید 
هرچه سریع تر تسویه شــود. واحدهای تجاری وابسته به اماکن 
مذهبی نیز شــامل قانون معافیت نیســتند؛ بنابراین درخواست 
می شود عالوه بر تســویه بدهی های گذشته، نسبت به پرداخت 
به موقع صورت حســاب هــای جدیــد گاز مصرفی خــود نیز 

اقدام نمایند.
گفتنی است در حال حاضر ۷ هزار و ۲۲۰ مکان مذهبی در سطح 
استان مشترک گاز طبیعی هستند که از این پس می توانند گاز 

طبیعی را به صورت رایگان مصرف نمایند.

درسال گذشته ۳۸ درصد خودروها با رنگ سفید تولید شدند.

بازار

عکس روز

قیمت انواع
دوربین عکاسی ديجیتال

یک عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس، اجرای 
دقیق سیاست های اصل ۴۴ و قوانین مرتبط به همراه عزم 
جدی دولت و مسئوالن برای خروج از رکود و رفع موانع 

تولید را مهم و اساسی دانست.
حمیدرضا فوالدگر در جلســه علنی دیــروز مجلس، در 
نطق میان دستور با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور 
همچنــان در حالت رکود اســت، گفت: ایــن وضعیت 
بخصوص در حوزه های تولید، صنایع کوچک و متوسط 
پروژه های عمرانی و برخی از حوزه های خدماتی به چشم 
می آید. نمی توان افزایش فروش نفت را که منجر به مثبت 
شدن نرخ رشــد اقتصادی نسبت به ســال های گذشته 
شده، نشــانگر خروج از رکود در اقتصاد دانست. به گفته 
فوالدگر، هنوز بیش از ۶۰ درصــد واحدهای تولیدی در 
صنایع کوچک و متوسط، غیرفعال و راکد هستند و نرخ 
بیکاری و خالص اشتغال نیز وضعیت مثبتی ندارد؛ لذا در 
این شرایط، اجرای دقیق سیاست های اصل ۴۴ و قوانین 
مرتبط به همراه عزم جدی دولت و مسئوالن در خروج از 
رکود و سهولت کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاری و 
رفع موانع آن در تولید و خدمات، راهکاری اساسی برای 
خروج از رکود اســت. فوالدگر ادامه داد: سرمایه گذاری 
خارجی و جلب مشــارکت آنها در صنعــت نفت، فوالد، 
خودرو  و عرصه های دیگر، به شرطی به نفع کشور و منافع 
ملی است که منجر به انتقال فناوری و افزایش تولید ملی 
و استفاده از ظرفیت ســخت افزاری و نرم افزاری داخل 
باشــد تا تولید کنندگان داخلی نیز بــا ارتقای بهره بری 
با کیفیــت در تولید و خدمات پس از فــروش و منطقی 
کردن قیمت ها، آمــاده رقابت در عرصــه های جهانی 
باشــند.  فوالدگر همچنین به گزارش کمیسیون امنیت 
ملی در مورد نحوه اجرای برجام اشاره و اظهار کرد: طبق 
پیش بینی ها، نقض عهد آمریکا و عمل نکردن ۱+۵ به این 

تعهد رخ داده، وظیفه دولت استیفای حقوق ملت است.
نماینده اصفهان در پایان، بر لزوم تشــکیل ستاد احیای 

زاینده رود تاکید کرد.

فوالدگر:

اقتصاد مقاومتی
راهکار خروج از رکود است

پارلمان

به گزارش فارس از اصفهان، بحــران رکود در صنایع کوچک 
متوسط اســتان همچنان ادامه دارد و پس از بروز مشکالت 
جدی در ادامه حیات پلی اکریل و شرکت DMT، این بار رکود 
در صنعت کاشی مسئله ساز شــده و کاشی نیلو را که یکی از 
قدیمی ترین واحدهای تولید کاشی کشور محسوب می شد،  
به ورطه تعطیلی کشاند. البته رکود در صنعت کاشی مسئله 
تازه و جدیدی نیست و طی سال های اخیر واحدهای متعددی 
از جمله کاشــی اصفهان نیز به دلیل بروز همین مشکالت از 
مدار تولید خارج شــده اند. با این حال نظر کارگران کاشــی 
نیلو این نیست و برخی خصوصی سازی ناموفق این شرکت 
را عامل تعطیلی آن می دانند. به هر صــورت تداوم بحران در 
کاشی نیلو و عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موجب 
شــد تا امروز نیز مجددا کارگران این کارخانه در مقابل دفتر 

فرمانداری نجف آباد تجمع کنند.
خصوصی سازی ناموفق در کاشی نیلو

به گفته کارگران حاضر در این تجمع، مشــکالت شرکت، از 
زمان واگذاری کاشی نیلو از ســوی تامین اجتماعی به ۴ نفر 
از بخش خصوصی آغاز شد؛ انتقالی که در سال گذشته و آن 
هم به صورت قسطی به افرادی صورت گرفت که اغلب از افراد 
سرشناس صنعت کاشی بودند و حال کار به جایی رسیده که 
این کارخانه به طور کامل تعطیل شده است. یکی از کارگران 
معترض اظهار کرد: مشکالت شــرکت از پاییز سال گذشته 
شــدت گرفت و در حالی که موجودی انبارهای کارخانه به 

خوبی فروش می رفت، در مقطعی گفته شد شرکت با مشکل 
نقدینگی مواجه شــده و از آذر ۹۴ پرداخــت بیمه کارگران 
با اختالل، مواجه و پس از آن نیز حقــوق دریافتی کارگران 
قطع شد. وی همچنین افزود: برخی از مدیران شرکت عنوان 
می کنند که مشکالت، ناشی از اختالف شــرکا بوده و حتی 
برخی از کارگــران عنوان می کنند که بخشــی از نقدینگی 
شرکت به طور مخفیانه از حســاب های شرکت خارج شده 
است.  از دیگر سو ســهامداران این شرکت نیز ماه هاست که 
از نقد کردن اصل سرمایه خود عاجز شــده اند و دلیل آن نیز 
توقف نماد »کنیلو« از دی ماه سال گذشته به دلیل عدم ارائه 
اطالعات از سوی شرکت اســت. در سامانه نظارت بر ناشران 
بورسی نیز آخرین اطالعیه شــرکت، مربوط به اسفند سال 
گذشته و پیش بینی زیان ۱۱ میلیارد تومانی برای سال جاری 
است و مجمع عمومی شرکت نیز تاکنون به دلیل به حد نصاب 

نرسیدن اعضا در سال جاری تشکیل نشده است.
 بالتکلیفی بیش از 800 کارگر

در حال حاضر بیش از ۸۰۰ کارگر این کارخانه در بالتکلیفی 
کامل به ســر برده و از دریافت حقوق خود محروم هستند و 
آن گونه که به نظر می رســد، تا زمانی که دولت و نمایندگان 
منطقه چاره ای برای رفع این مشکل پیدا نکنند، وضعیت به 

همین وخامت باقی خواهد ماند.
ســید عبدالوهاب ســهل آبادی نیز با تایید این خبر گفت: 
کاشی نیلو ماه هاست که با مشــکالت تداوم فعالیت مواجه 

شده و کارگران این شرکت نیز از دریافت حقوق خود محروم 
شــده اند. وی در ادامه افزود: مشکل کاشــی نیلو، اشتباه در 
خصوصی سازی و انتقال مشــکالت به مدیریت جدید بود. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان همچنین اظهار 
داشت: عوامل زیادی در بروز این اتفاق دخیل بوده که رکود، 
خصوصی سازی نادرست و عملکرد نامناسب مدیریت شرکت 

از جمله آنهاست.
 4 دلیل شکست خصوصی سازی در کشور

موضوع خصوصی سازی نادرســت و انحراف در اصل ۴۴ از 
زمان ابالغ این قانون همیشــه مورد بحث کارشناسان بوده و  
به گفته حمیدرضا فوالدگر، ۴ دلیل اصلی برای این انحرافات 

وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در تشریح این ۴ دلیل اظهار کرد: عدم 
توجه به اولویت رفع موانع سرمایه گذاری، باال رفتن سهم رد 
دیون در واگذاری ها، ســنگ اندازی مدیران دولتی و ساختار 
غلط برخی از وزارت خانه ها، ۴ دلیل مهــم ایجاد انحراف در 
تحقق اهــداف خصوصی ســازی هســتند. وی همچنین 
افزود: دولت در واگذاری ها عجله کرد و بــه جای رفع موانع 
سرمایه گذاری و توانمندسازی بخش خصوصی کشور برای 
ورود بــه واگذاری ها، در همان ابتدا به ســراغ شــرکت های 
گروه۲ رفت که خرید آ نها نیازمند ارقــام هزارمیلیاردی بود 
و طبعا بخش خصوصی در این حالت نیز شانســی برای ورود 
نداشت و سازوکاری نیز برای مشارکت بخش خصوصی در این 
واگذاری ها در نظر گرفته نشد. فوالدگر همچنین با انتقاد از 
روش رد دیون دولتی اظهار داشت: برخی از بنگاه ها به دلیل 
طلب نهادهای شبه دولتی از دولت، تحت عنوان رد دیون به 
آنها واگذار شد و این نگاه دولت نیز بسیار مسئله ساز بود و در 
کنار آن نگاه درآمدی دولت به مســئله واگذاری ها باعث شد 
منابع حاصل از فروش دارایی ها که طبــق قانون باید صرف 
ســرمایه گذاری مجدد می شــد، صرف پرداخت بدهی و رد 

دیون دولتی شود که نتیجه آن نیز انحراف در قانون بود.
 لزوم چاره جويی قبل از وقوع بحران

در واقع واگذاری کاشی نیلو از سوی تامین اجتماعی نیز درپی 
زنجیره واگذاری های رد دیونی دولت به تامین اجتماعی بود 
که این ســازمان را برای نقد کردن مطالبات خود مجبور به 
واگذاری کارخانه هایی نظیر کاشــی نیلو به بخش خصوصی 
غیر اصلح می کرد؛ مسئله ای که البته در اصفهان چندان غریب 
نیست و پیشتر در واگذاری پتروشــیمی اصفهان به بحران 

ختم شده بود. 
در چنین وضعیتی نقش دولت و ســازمان خصوصی سازی 
در واگذاری ها پررنگ تر می شود و این سازمان ملزم است در 
زمان واگذاری ها با بررسی دقیق تر، از بروز چنین بحران هایی 
جلوگیری کند. حال اما برای کاشی نیلو و ۸۰۰ کارگر بیکار 
آن نیز نیاز اســت که همه افراد ذی نفع از جمله نمایندگان 
کارگــری، اســتانداری، مالکان قبلــی و فعلــی کارخانه و 
ســهامداران، با هم اندیشــی درخصوص رفع این مشکالت 

اقدام کنند.

بالتکلیفی يک ساله 800 کارگر کاشی نیلو؛

کارخانه 35ساله به گل نشست

واگذاری کاشی 
نیلو از سوی تامین 
اجتماعی نیز درپی 

زنجیره واگذاری های 
رد ديونی دولت به 

تامین اجتماعی بود

تداوم بحران در کاشــی نیلو و عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران موجب شــد تا روز سه شنبه نیز مجددا 
کارگران اين کارخانه در مقابل دفتر فرمانداری نجف آباد تجمع کنند.

دبیر کمیســیون برنامــه و بودجه مجلــس گفت: رقم 
یارانه نقدی از سال ۸۹  افزایشــی نداشته و باید با توجه 
به تورم های ســاالنه افزایش می یافت. محسن بیگلری 
افزود: پرداخــت یارانه ۴۵ هزار تومانــی و افزایش چند 
برابری هزینه ها، مشکالت بســیاری را برای مردم ایجاد 
کرده است و رقم فعلی یارانه نقدی، جوابگوی هزینه های 
روزمره مردم نیســت؛ بنابراین ما فکر می کنیم این رقم 
باید در ســال آینده افزایش یابد. نماینده مجلس دهم، 
با اشــاره به اینکه ادامه پرداخت یارانه نقدی در بودجه 
سال ۹۶ دیده شده است، گفت: با توجه به تصمیمی که 
برای حذف یارانه دهک های پردرآمد گرفته شده است، 
طبیعتا یارانه افرادی که درآمد مناســب دارند قطع می 
شود. وی در پاسخ به این پرســش که آیا ادامه سیاست 
پرداخت یارانه نقدی درست است، گفت: براساس قانون 
هدفمندی یارانه ها پیش بینی شــده بود که با افزایش 
قیمت حامل های انرژی، بخشــی از آن به صورت یارانه 
نقدی به مردم پرداخت شــود و وقتــی قیمت حامل ها 
افزایش یافته، این پرداخت ها هم باید ادامه داشته باشد؛ 
اما باید به افراد نیازمند پرداخت شود. بیگلری افزود: باید 
یارانه دهک های پر درآمد و کســانی که درآمد ماهیانه 

آنها ۳/۵میلیون تومان است، قطع شود.

رقم يارانه نقدی برای سال 
آينده افزايش يابد

پیشنهاد هفتهآمارهفته

مالکیت بیش از
9 سیم  کارت ممنوع است

هر ايرانی
چند کارت بانکی دارد؟

مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات بر این نکته تاکید 
دارد که هر مشــترک در نهایت می تواند ۹ سیم کارت 
به نام خود ثبت کند. از سوی دیگر طبق قوانین کلیه 
مســئولیت های مربوط به یک ســیم کارت، از جمله 
مسئولیت سوءاســتفاده های احتمالی از آن، برعهده 
مالک خط است. بر این اســاس اطالع از تعداد دقیق 
سیم کارت هایی که در هر اپراتور به نام فرد ثبت شده، 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. اغلب تخلفات در 
حوزه تلفــن همراه با اســتفاده از ســیم کارت هایی 
صورت می گیرد کــه مالک آن از وجــود آن بی خبر 
است. از ســوی دیگر در مقطعی از زمان در سال های 
گذشته برای ثبت نام ســیم کارت، برخی از اطالعات 
هویتی مشــترکان مانند کدملی دریافت نمی شــد 
و همین موضوع مشــکالتی را به دنبال داشت؛ اما از 
چندی پیش رگوالتور طرح ویژه ای اجرا کرده و بر این 
اساس اطالعات هویتی مشــترکان از جمله کدملی را 
به طور کامل جمع آوری کرده اســت. حال نیز مدتی 
است سامانه ای برای اســتعالم تعداد سیم کارت های 
ثبت شده به نام هر مشــترک ایجاد شده و مشترکان 
می توانند از تعداد سیم کارت هایی که در اپراتورهای 

مختلف به نام آنها ثبت شده، مطلع شوند.

معاون وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری نســبت به اینکه 
دولت و مجلس واحــد پولی را تغییــر دهند، گفت: 
تعداد کارت های بانکــی به ۳۳۰ میلیــون فقره در 
سال جاری رسیده که ســرانه آن ۴/۵کارت به ازای 
هر نفر اســت. حســین قضاوی گفت: نظــام بانکی 
نقش مهمــی در تامین مالــی دارد و اقتصاد ما بانک 
محور اســت. معاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی با 
بیان اینکه مانده تســهیالت بانکــی ۸۵۰ تریلیون 
تومان اســت، افزود: برآورد تولیــد از تامین مالی در 
حدود ۱۲۰۰تریلیــون تومان اســت و در هر لحظه 
۷۰درصد تامین مالــی تولید از طریــق نظام بانکی 
صــورت می گیرد. وی با بیــان اینکــه تجهیز منابع 
بانکی هر روز گران تر می شــود، افــزود: ۳ دهه قبل 
مانده حساب های جاری ۴۰ درصد بود؛ اما امروز این 
رقم بسیار کاهش یافته اســت. قضاوی اظهارداشت: 
بانکداری ســنتی نمی تواند پایدار و پویا باشد؛ بر این 
اســاس بانک ها به ســراغ نوآوری رفتند تا بر اساس 

خدمات دهی، سوددهی خود را افزایش بخشند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از نظر فناوری، سرعت 
اینترنــت افزایش یافتــه و این موضــوع در صنعت 

بانکداری تاثیر گذاشته است.

ممنوعیت هفته

EOS 700D-EOS Rebel T5i - کانن

1،740،000
تومان

2،340،000
تومان

Nikon AF-S DX 18-140mm - نیکون

1،00
0،00

0

تومان

SONY HDR-PJ410 - سونی

1،44
0،00

0

تومان
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

چگونه به جنگ اختالل خلقی فصلی برويم
نتایج حاصل از یک بررســی جدید نشــان داد افرادی که قد بلندتری 
دارند، ۳۵ درصد بیشــتر از دیگران در معرض ابتال به سکته های قلبی 

قرار می گیرند.
در زندگی امــروزی بلندقد بودن یک مزیت محســوب می شــود و در 
بسیاری از موارد افرادی که این شرایط جسمانی را دارند،  موقعیت های 
شغلی بهتری پیدا می کنند. ولی کارشناسان در بررسی های جدید نشان 

دادند که قد بلند می تواند باعث بروز برخی بیماری ها شود.
در جدیدترین بررســی ها مشخص شــد افرادی که قد کوتاه تری دارند 
کمتر از قدبلندها در معرض ابتال به سرطان قرار می گیرند و عالوه بر این،  

زندگی طوالنی تری دارند.
»ِجفری کابات« در کالج پزشکی انیشتین در برونکس انگلستان براساس 
این مطالعات اعالم کرد کشف رابطه دقیق میان بلند بودن قد و احتمال 
بروز سرطان کار دشواری به نظر می رسد و هنوز نمی توان در این زمینه 
نظر قطعی داد. با این وجود مشخص شده اســت فاکتورهای مربوط به 
رشد سلول های سرطانی در افرادی که قد بلندتری دارند، فعال تر است و 
به صورت بالقوه این افراد بیشتر در معرض ابتال به این دسته از بیماری ها 
قرار می گیرند. به گفته او، رژیم  و نحوه تراکــم غذایی در افراد قدبلند از 
جمله عواملی اســت که می تواند در این زمینه تاثیر بگذارد. همچنین 
مشخص شده است افراد قدبلند تعداد بیشتری ســلول را در بدن خود 
جا داده اند و همین مســئله نیز می تواند احتمال بروز سرطان را در آنها 
افزایش دهد. زمانی که تعداد ســلول های بدن افزایش می یابد،  شانس 

اینکه از کنترل سیستم دفاعی بدن خارج شوند نیز بیشتر می شود.
البته باید توجه داشت که سرطان تنها نوع بیماری نیست که این دسته 
از افراد را تهدید می کند. زیرا در مطالعات دیگر مشــخص شــده است 
که قدبلندها بیش از دیگــران در معرض ابتال به اختــالالت قلبی قرار 
می گیرند. دانشمندان دریافتند مردانی که قد آنها بیش از ۱۸۵سانتیمتر 
اســت، ۳۵ درصد بیشــتر از مردانی که قدی کوتاه تر از ۱۷۰ سانتی متر 

دارند، دچار اختالالت قلبی می شوند.
در این بررسی مشخص شــد هر سه ســانتی متر که قد مردان کوتاه تر 
می شــود،  حدود ۲ تا ۳ درصــد احتمال حمالت قلبــی در آنها کاهش 

می یابد.

یک متخصص چشم پزشکی می گوید: اســتفاده از عینک های آفتابی 
غیراســتاندارد، یکی از دالیل بــروز بیماری آب مروارید اســت. دکتر 
کامران منشــئی گفت: آب مروارید نوعی بیماری چشم است که با تار 
شدن عدسی چشم آغاز می شود و با افزایش تیرگی و کدر شدن عدسی، 

بینایی چشم را مختل می کند.
وی ادامه داد: این بیمــاری می تواند به دالیلی ازجمله افزایش ســن، 
ضربه، مصرف برخــی داروها و قرار گرفتن در معرض تابش مســتقیم 
نور خورشید اتفاق بیفتد. این چشم پزشــک ادامه داد: عینک های تیره 
آفتابی سبب باز شدن مردمک چشم می شــوند و درصورتی  که شیشه 

عینک قادر به جذب اشعه نباشد، چشم آسیب می بیند.
دکتر منشئی گفت: در این صورت عینک آفتابی غیراستاندارد، بیش از 

نزدن عینک، به چشم آسیب وارد می کند.
وی همچنین تاکید کرد: معاینه دقیق و ســالیانه در افراد زیر ۵۰سال 
و معاینه هر شش ماه یک بار در افراد ســالمند، از مهم ترین راهکارهای 

پیشگیری از آب مروارید به شمار می رود.

توصیه پزشکان این اســت که هر فرد به طور میانگین هشت ساعت در 
طول شــبانه روز بخوابد؛ ولی آیا تاکنون فکر کرده اید که اگر در زندگی 
روزانه خود این میــزان خواب را قرار دهید، در طول عمر چند ســاعت 
می خوابید؟ بر اساس این گزارش گفته می شود که اگر یک فرد ۷۵ سال 
عمر کند و در طول عمر خود روزانه ۸ ساعت بخوابد، در مجموع ۲۵سال 
از عمر خود را خواب بوده است که این رقم را می توان معادل 9۱۲۵ روز 

دانست.
با این توضیح اگر شــما در تمام روزهای ۳۰ اســفند در این ۲۵ ســال 
خواب باشــید، هفت روز دیگر به این زمان اضافه خواهد شد. در ادامه 
این گزارش به نقل از بنیاد ملی سالمت آمریکا، میزان نیاز بدن انسان به 

خواب در سنین مختلف به قرار زیر آورده شده است:
نوزاد تا سن دو ماهگی: روزانه ۱۲ تا ۱۸ ساعت، نوزاد ۳ ماهه تا یک ساله: 
روزانه ۱4 تا ۱۵ ســاعت، کودک یک تا ۳ ساله: روزانه ۱۲ تا ۱4 ساعت، 
کودک ۳ تا ۵ ساله: روزانه ۱۱ تا ۱۳ ساعت، کودک ۵ تا ۱۲ ساله: روزانه 
۱۰ تا ۱۱ ســاعت، نوجوان ۱۲ تا ۱۸ ســاله: روزانه ۸/۵تا ۱۰ ساعت و 

بزرگسال باالی ۱۸ سال: روزانه ۷/۵تا 9 ساعت.
در حالی که میانگین خواب یک انسان بالغ در طول شبانه روز ۸ ساعت 
اعالم شده است،  خفاش ها با ۲۰ ســاعت خواب در شبانه روز بیشترین 
رکورد و زرافه ها با ۲ ساعت خواب، کمترین رکورد را به خود اختصاص 

داده اند.

علیرضا عباســیان، متخصص طب ســنتی، درباره گیاه شیرین بیان 
اظهار داشت: شیرین بیان گیاهی خودرو اســت که در بسیاری از نقاط 
ایران رویش دارد و در بســیاری از مراتع و کشتزارها به عنوان علف هرز 

محسوب می شود.
وی افزود: در منابع طب سنتی ایران از این گیاه به عنوان سوس نام برده 
می شــود و آن را به عنوان گیاه گرم و تر معرفی کرده اند که کاربردهای 
مختلفی برای آن ذکر شده اســت. این متخصص طب سنتی در مورد 
خواص شیرین بیان گفت: مهم ترین و شناخته شده ترین موارد مصرف 
شــیرین  بیان، برای رفع مشــکالت معده مانند بدهضمی های معده، 
التهابات معده، درد معده و ترش کردن اســت که تاثیر بســیاری نیز از 
آن مشاهده شده است. وی عنوان کرد: شیرین بیان در درمان سرفه و به 

عنوان نرم کننده سینه و حلق هم کاربردهای موثری دارد.
عباسیان گفت: مهم ترین قسمت شــیرین بیان، ریشه آن است که هم 
می توان خود ریشه و هم پودر شده آن را جوشاند که هنگام جوشیدن، 
ماده ســیاه رنگی از آن خارج و به عنوان شــربت شــیرین بیان عرضه 

می شود.
وی اظهارداشت: نوع دیگری از شربت های شیرین بیان را نیز با حرارت 
زیاد تبدیل به رب شــیرین بیان مــی کنند که همــان خواص مثبت 
را بر معده و درمان ســرفه دارد؛ اما به دلیل غلظــت زیاد نباید به مقدار 
فراوان مصرف شود. این متخصص طب ســنتی گفت: گاهی تمام مایع 
شیرین بیان را از آن گرفته و به عنوان عصاره خشک به فروش می رسانند  
که به شکل سنگی و بسیار محکم اســت که در این حالت ماندگاری آن 
بیشتر می شود. وی بیان کرد: از عصاره شــیرین بیان برای رفع مشکل 
گوشــه کردن ناخن و دفع عفونت آن می توان اســتفاده کرد. این ماده 
همچنین در برطرف کــردن عفونت ادراری، زخم هــای کلیه و مثانه و 

درمان تب های طوالنی مدت نیز کاربرد دارد.

سکته و سرطان در کمین قد بلندها!

عینک آفتابی غیراستانداردنزنید؛

  در اين ۶ ساعت 
حتما عینک آفتابی بزنید

هر فرد در طول زندگی 
چند روز می خوابد؟

اين گیاه به داد معده شما می رسد

 مادرانی که در دوران بارداری یا شــیردهی خود ماهی مصرف 
می کنند، کودکان آنها کمتر در معرض  آســم یا آلرژی به مواد 
غذایی قرار می گیرند. نتایج این یافته ها نشان داده است مصرف 
ماهی و تخم مرغ که منبع اصلی اسیدهای چرب امگا۳ هستند، 
قبل از ۱۱ ماهگی خطــر ابتال به آلــرژی را کاهش می دهند؛ 
عالوه بر آن، این منبع در خون آنها بیشتر یافت می شود. کارین 
جانسون از دانشگاه صنعتی چالمرز در سوئد، اظهار کرد: مصرف 
ماهی در کاهش خطر ابتال به آلرژی موثر است. نتایج بررسی ها 
نشان داد کودکانی که در اوایل زندگی، منابع امگا۳ مثل ماهی 
و تخم مرغ را بیشتر مصرف کرده بودند، کمتر در معرض خطر 
ابتال به آلرژی قرار داشتند. مادرانی که در دوران بارداری خود 
ماهی مصرف می کنند، منابع اسیدهای چرب امگا۳ در شیر آنها 
بیشــتر یافت می شــود و این موضوع در کاهش ابتال به آلرژی 

کودکان موثر است.

 ســید مرتضی صفوی، متخصص تغذیه، درباره قند میوه ها گفت: 
قند میوه ها که همان فروکتوز اســت، مضرات کمتری نســبت به 
قندهای ســاده همانند گلوکز دارد که به علت دیرجذب بودن آن 
است که نیازهای بدن را آرام آرام تامین کرده و به یکباره قندخون 
را افزایش نمی دهد. وی بیان کرد: در هنگام  مصرف میوه، گوشــت 
میوه)سلف میوه( هم مصرف می شود که فیبر باالیی داشته و برای 
مشکالت گوارشی مانند یبوست بســیار مفید است. صفوی اظهار 
داشــت: افراد دیابتی باید میوه هایی مانند طالبــی، خربزه، انگور، 
موز رسیده و انبه را که بسیار شیرین هســتند و قند باالیی دارند، 
با احتیاط مصرف کنند و میوه هایــی مانند خیار، پرتقال، نارنگی و 
انواع سیب ها را بیشتر استفاده کنند؛ چرا که قند پایین تری دارند. 
این متخصص تغذیه درباره تاثیر قند میوه بر افزایش وزن گفت: قند 
میوه هم ممکن است سبب افزایش وزن در افراد شود و افرادی که 

اضافه وزن دارند، نباید در در مصرف میوه افراط کنند.

در مصرف میوه 
زياده روی نکنید

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

ريیس مرکز تحقیقات 
بهداشت باروری و ناباروری:

90 درصد 
ناباروری ها 

قابل درمان است

رییس مرکز تحقیقات بهداشــت باروری و ناباروری با اشاره به برگزاری 
نهمین کنگــره تازه های باروری و نابــاروری و اولین کنگــره ناباروری 
مردان گفت: کنگــره باروری و ناباروری به مدت 9 ســال اســت که با 
موضوعات بهداشت باروری برگزار می شود و موضوع بسیار مهمی است 
که به جمعیت کشور متصل است. ســید جالل حسینی گفت: بهداشت 
باروری از یک طرف دیگر هم به فرزند ســالم خانواده سالم وصل است و 
امســال به دلیل پر اهمیت بودن، به دو مبحث جمعیت و جمعیت سالم 
پرداخته ایم. فلوشیپ تخصصی ارولوژی ترمیمی تاکید کرد: علت اینکه 

امسال به مبحث جمعیت ناباروی مردان پرداخته ایم، این است که بحث 
باروری جزو سیاست های کشوری قرار گرفته و از دیدگاه های مختلف 
مردمی، علمی و اجتماعی مطرح اســت. عضو هیئت علمی دانشــگاه 
شهید بهشــتی در ادامه افزود: بیماری های سیســتمیک مانند دیابت، 
نکوس، روماتیسم و... نقش بســیار مهمی در ناباروری مردان دارند. وی 
افزود: موضوع دیگر بحث شــیوع انواع سرطان هاست که طی سال های 
اخیر افزایش چشــمگیری داشــته اســت و برای درمــان، اکثرا تحت 
درمان های شــیمیایی و رادیوتراپی قرار می گیرند کــه باعث ناباروری 

می شــود و در نتیجه برای حفظ باروری، باید از فریــز کردن تخمک و 
اسپرم اســتفاده کرد که در آینده بتوان صاحب فرزند شد. رییس مرکز 
تحقیقات بهداشــت باروری تاکید کرد: بیــش از 9۰ درصد ناباروری ها 
قابل درمان هستند، یکسری از درمان ها در مراحل اولیه بدون دارو بوده 
و یکسری با داروهای ساده و ســری دیگر با جراحی و نهایتا تنها حدود 
۳۰ درصد آنها با روش هــای ART قابل درمان هســتند. وی در پایان 
گفت: در درمان ناباروری تنها ۵درصد از زوجین هستند که هیچ کاری 

نمی توان برایشان انجام داد و برای آنها نیز اهدا گزینه مناسبی است.

ماهی، باعث کاهش آلرژی 
در کودکان می شود

زيبايی

شــاید شــما هم مانند خانم هایی که در تبلیغات شامپو 
می بینید، موهایی درخشــان ندارید و در واقع با باال رفتن 
سنتان، دچار مشــکلی به نام نازک شــدن موها شده اید. 
اما در واقع راه هایی هســت که جلوی این روند را بگیرید 
و حتی به بهبود موهای خود کمــک کنید. در این مبحث 

می خواهیم آنها را به شما معرفی کنیم.
موهای خود را بیشتر بشويید

گرچه اطالعات متناقضی درباره این موضوع شــنیده اید 
که هر چند وقــت یک بار باید موهای خود را بشــویید؛ اما 
آنهایی که دچار نازکی مو می شــوند باید به صورت مرتب 
موهایشــان را بشــویند. چربی نه تنها روی این نوع موها 
بیشتر نمایان می شود، بلکه انباشته شدنش از رشد مو نیز 
جلوگیری می کند. موقع شــامپو زدن، کمی بیشتر برای 
ماســاژ کف ســرتان وقت بگذارید. این کار سرعت جریان 
خون به فولیکول هــا را افزایش می دهد و بــه این ترتیب 

باعث بهبود رشد مو می شود.
بیش از حد محصوالت مربوط به مو را استفاده نکنید

وقتی نوبت به ســرم ها، حجم دهنده ها و اسپری های مو 
می رســد، حتی مقدار کمی از آنها نیز زیاد است. استفاده 
بیش از حد از ایــن محصوالت، وزن موهــا را باال می برد و 
باعث می شــود موهای ســر به نظــر صــاف بیایند. پس 
دقت کنید اگر درگیر نازک شــدن موها هســتید، از این 

محصوالت کمتر استفاده کنید.
بافت طبیعی موی خود را قبول کنید

بیایید با حقیقت روبه رو شــویم: بیش از حد فشار آوردن، 
برابر است با بدتر شدن اوضاع. اگر همین حاال درگیر نازک 
شدن موها هســتید، آخرین چیزی که می خواهید، فشار 
مضاعف روی موهای ســرتان اســت. بیش از حد از مواد 

شیمیایی استفاده نکنید تا موها آرامش داشته باشند.
تا جايی که می توانید، استرس را کاهش دهید

اســترس، چه مزمن باشــد چه گــذرا، می توانــد باعث 
جلوگیری از رشــد مو و یا ریزش تکه های مختلفی از آن 
شود. برای جلوگیری از این تاثیر منفی، استرس خود را با 

مدیتیشن و نوشیدن چای سبزکاهش دهید. 
درست غذا بخوريد  

اگر موهای ســرتان مــدام در حال ریزش اســت، توصیه 
می شود برای تعیین سطح آهن و ویتامین D خونتان، یک 
آزمایش بدهیــد. اگر در هر دو مورد دچار کمبود باشــید، 
پزشــکتان مســلما مکملی برای جلوگیــری از ریزش مو 
تجویز خواهد کرد. عالوه بر مکمل هــا، به دنبال غذاهایی 
باشــید که حــاوی ویتامیــن D و آهن باشــند؛ از جمله 

سبزیجات سبز برگ، گوشت قرمز و حبوبات.

روش های مقابله با 
نازک شدن موها )1(

در این مطلب به ورزش هایي اشاره مي شــود که براي مبتالیان 
به ام اس بســیار مفید بوده و قابلیت مغز را بر مــي گرداند. انجام 
ورزش هایي همچون بدن ســازي و ایروبیک ســبب حفظ بهتر 
قابلیت هاي مغز و اعصــاب در بیماران مبتال به ام اس مي شــود.

قسمت هاي آســیب دیده مغز بیماران مبتال به ام اس در افرادي 
که ورزش مي کنند، کندتر تخریب مي شــود. به نظر مي رسد که 
ورزش هایي همچون بدن سازي و ایروبیک روي بخش هایي از مغز 
که در برابر ام اس آسیب پذیرترند، نقش محافظتي داشته و سبب 
مي شود قشر خاکســتري مغز در حجم گسترده تري حفظ شود.

چند نکته مهم ورزش مي تواند به تخفیف عالئم  MS کمک کند؛ 
اما بسیار مهم اســت که براي موفق شدن، احتیاط هاي الزم را در 

یک برنامه ورزشي در نظر بگیرید.
نکته مهم دیگر این است که بیش از حد به ورزش نپردازید. انجام 
فعالیت هاي ورزشي در بیماران مبتال به MS باید با احتیاط انجام 
گیرد تا حرکات کششي موجب آســیب بدن نشود. اگر در ورزش 
افراط کنید ممکن است موجب کشــیدگي عضالت و آسیب به 
سیســتم عضالني شــوید. افزایش درد در عضــالت، منجر به 
خستگي بیش از حد و وارد شدن استرس به بدن و ذهن مي شود. 
قبل از آغاز برنامه ورزشي با پزشک خود مشورت کنید

توصیه پزشک شما در چه زمینه هایی می تواند باشد؟
-  درباره نوع ورزشي که مناسب شماســت و انواعي از ورزش که 

باید از آن اجتناب کنید

- درمورد شدت فعالیتي که باید داشته باشید
-  دربــاره  دوره و مدت زماني کــه باید ورزش کنیــد و در مورد 

محدودیت هاي فیزیکي.
 مراجعه به ســایر متخصصان مانند فیزیوتراپیســت مي تواند به 
شما کمک کند. فیزیوتراپیست مي تواند با توجه به نیاز شما، نوع 
ورزش مناسب شــما را طراحي کند. در این صورت ورزشي انجام 
مي شود که متناسب با عالئم بالیني، شــکل بدن، نیروي بدني و 

سالمت کلي شماست.

در گذشــته آکادمــی متخصصان کــودک آمریکا و ســازمان 
بهداشــت جهانــی )WHO( توصیه کــرده بودند کــه میزان 
استفاده از پستانک در کودکان کنترل شــود؛ زیرا در تحقیقات 
آنها مشخص شــده بود که قطع مصرف پستانک، موجب  بهبود 
فرآیند غــذا خوردن و اســتفاده از آن، موجب بــروز اختالالت 
دندانی در کودکان می شــود. در مطالعه دیگری که در ســال 
۲۰۰۸ انجام گرفت نیز مشخص شــد بین استفاده از پستانک و 
عفونت های گوش ارتباط وجــود دارد. متخصصان معتقدند که 
افراد در هر ســنی، اعمال دیگران از جمله نحوه بیان احساسات 
ازطریق صورت و بدن را تقلید می کنند و ایــن عمل، یک ابزار 
مهم بــرای یادگیری بیان احساســات در کودکان اســت. ما با 
کودکان صحبت می کنیم، اما در ابتدای کودکی و دوران نوزادی 
آنها معنی لغات را درک نمی کنند، بنابرایــن ارتباط ما با نوزاد 
تنها از طریق لحن صدا و حرکات صورت اســت. وقتی پستانک 
در دهان کودک است، او قادر نیســت اعمال و حرکات اطرافیان 
را تقلید کنــد؛ بنابراین نحوه بیان احساســات را یاد نمی گیرد. 
بررسی ها نشان داده که پسران 6 و ۷ ساله که در دوران نوزادی 
به طور منظم از پستانک اســتفاده کرده بودند، در تقلید از بیان 
احساسات دیگران مشکل داشتند. در یک مطالعه دیگر، گروهی 
از دانشجویان مورد آزمون هوش عاطفی قرار گرفتند. در زمینه 
توانایی ارزیابی خلق و خوی دیگــران، پایین ترین امتیاز مربوط 
به مردانی بود که در کودکی از پســتانک اســتفاده کرده بودند. 

این نتایج درمورد دختران مشــاهده نشــد؛ زیرا بر اساس نظر 
متخصصان، روند تکاملی در دختران بــه ویژه در مورد عواطف، 
زودتر صورت مــی گیرد و دیگــر اینکه پســران در این زمینه 
آسیب پذیرترند. از آنجایی که در اغلب فرهنگ ها این طور انتظار 
می رود که دختران باید احساسات خود را بروز دهند، والدین از 
طرق مختلف رشد و تکامل عاطفی دختران را تحریک می کنند؛ 
اما پسران به دلیل اینکه اجباری برای بیان احساسات ندارند، این 

عمل را یاد نمی گیرند.

باالخره به کودک پستانک بدهیم يا نه؟ ورزشي موثر براي مبتاليان به ام اس)1(

پیاده روی زير نور خورشید
از آنجایی که نور، تاثیــری قوی در کمک بــه عملکرد بهینه 
بدن دارد، بهترین گزینه برای مقابله بــا SAD، بهره گیری از 
خورشید به نفع خود است. در شرایطی که ممکن است نسبت 
به فصل های گرم سال کمتر خورشید را مشاهده کنید، اما تا 
آنجا که می توانید باید در فصول ســرد نور آن را جذب کنید. 
هنگامی که خورشــید در آسمان می درخشــد، می توانید به 
پیاده روی بروید. قرار گرفتن در معرض نور خورشید و ورزش 

کردن می تواند برای پیشگیری از افسردگی خوب باشد.
ورزش منظم

ورزش کردن از اهمیت ویژه ای برای مقابله با SAD برخوردار 
است، به ویژه اینکه با خواب خوب شــبانه پیوند بخورد که در 
نتیجه، شما می توانید یک ریتم شــبانه روزی سالم را ایجاد 
کنید. پایبندی به یک برنامه خواب پایدار، برای بهزیستی کلی 

و خلق و خو، به ویژه طی ماه های سرد سال، بسیار مهم است.
انتخاب المپ قرمز

طی ماه های ســرد ســال باید اختالالت خواب را به حداقل 
برســانید. برای افرادی که در به خواب رفتن یا به خواب رفتن 
مجدد - به عنــوان مثال، پــس از اجابت مزاج یا رســیدگی 
به نوزاد خود - با مشــکل مواجه هســتند، بهتریــن راه حل 
می تواند اســتفاده از المپ قرمز یا نارنجی رنگ هنگام شــب 
باشد. چراغ هایی با نور درخشان می تواند به سرعت، از ترشح 
هورمون مالتونین جلوگیری و هورمون ســروتونین را ترشح 
کند که موجب بیدار شــدن افراد شده و به خواب رفتن مجدد 

را دشوار می سازد.
تابستانی طوالنی تر

دلیلی وجود ندارد که با فرا رســیدن ماه های ســرد ســال و 
کوتاه تر شــدن روزها، فعالیت هایی را که در تابســتان از آنها 

لذت می بردید، فراموش کنید. شــما می توانید با ادامه روالی 
که در ماه های گرم سال داشته اید، از کسالت روانی یا عاطفی 
پیشگیری کنید. به عنوان مثال، اگر در فصل تابستان والیبال 
یا فوتبال ســاحلی بازی می کردیــد، اکنون مــی توانید در 

سالن های سرپوشیده همچنان به فعالیت خود ادامه دهید.
رژيم غذايی متعادل

هوای سرد و روزهای کوتاه تر ممکن اســت تمایل به خوردن 
غذاهای ناســالم یا چاق کننــده را افزایش دهــد، اما حفظ 
یک رژیم غذایی متعادل در ماه های ســرد ســال که شامل 
پروتئین، میــوه ها، ســبزیجات و غالت کامل می شــود، از 
اهمیــت ویژه ای برخــوردار اســت. در صورتی کــه بیش از 
انــدازه کربوهیدرات مصــرف کنید، افزایــش وزن می تواند 
انگیزه و تمایل شــما را به فعالیت های ورزشــی کاهش دهد 
که در این صورت، فقط نشــانه های SAD را به ویژه در بانوان 
 وخیم تر می ســازد. نتیجه مطالعه منتشــر شــده در نشریه

 American Journal of Clinical Nutrition نشان داده 
است که کربوهیدرات های پاالیش شده می تواند بانوان را در 
معرض خطر افسردگی قرار دهد؛ حتی اگر سابقه ابتال به آن را 

نداشته باشند.
حفظ روابط خوب

اجتماعی ماندن یک داروی ضد افســردگی طبیعی است؛ اما 
زمانی کارآیی دارد که اطراف شما را افرادی بانشاط فرا گرفته 
باشــند. صرف وقت برای تهیه صبحانه و مالقات با دوستان و 
بستگانی که از روحیه شــادی برخوردار هستند، می تواند اثر 
مثبتی بر خلق و خوی شما داشته باشد و آثار SAD را کاهش 
دهد. از طریق ارتباط با دیگران و حضور در اجتماع، در حقیقت 

می توانید از مصرف داروهای ضد افسردگی فاصله بگیرید.
زير نظر داشتن افکار

یکی از تکنیک های مقابله با SAD، انجام دادن هر چه بیشتر 
کارهایی اســت که احساس بهتری در شــما ایجاد می کنند. 
گزینه دیگر آگاهی از افکار اســت، به ویــژه آنهایی که تاریک 
و عذاب آور هســتند. اگر با خود فکر کنید زمستان قرار است 
دوران افتضاحی باشــد یا من از زمســتان متنفر هستم، تنها 

شرایط را برای خود دشوارتر می کنید. 
اگر عالقه ای به زمستان ندارید نیازی نیست خود را به چیزی 
که باور ندارید، متقاعــد کنید و به عنوان مثــال بگویید من 
عاشق این فصل هســتم. در مقابل، باید شرایط را درک کنید 
و سپس فعالیتی لذت بخش که حواس شــما را از این شرایط 
پرت می کند مانند تماشای یک فیلم یا مالقات با یک دوست 

را مدنظر قرار دهید.
روشن تر کردن فضای زندگی

با روشــن تر کردن فضایی که در آن زندگی یــا کار می کنید، 
از طریق کنــار زدن پرده هــا و ورود نور خورشــید به داخل، 
احتماال شــاهد بهبود خلق و خوی خود خواهید بود. جریان 
داشتن زندگی در اطراف شما نیز می تواند گزینه خوبی باشد 
و به عنوان مثال، چند گلدان کوچک خانگی را که به خوبی در 
فضای داخلی رشد می کنند، می توانید در محل زندگی یا کار 

خود قرار دهید.

با فرا رسیدن فصل سرما و کوتاه تر شــدن روزها، آثار اختالل خلقی فصلی )SAD( بار ديگر پديدار می شوند. 
نور، متغیری کلیدی در تنظیم سیســتم های بدن انسان از بیدار شــدن صبحگاهی تا تحت تاثیر قرار دادن 
پیام رسان های شیمیايی در مغز )که شرايط خلق و خو، اشتها، و انرژی را کنترل می کنند( محسوب می شود. 
SAD  می تواند تا 20 درصد از جمعیت را، به ويژه در مناطقی که نور کمتری نسبت به ديگران دريافت می کنند، 
تحت تاثیر قرار دهد و بی حالی، بی اشتهايی و خلق و خوی غمگین از نشانه های آن است. اما کوتاه تر و تاريک تر 
شدن روزها، تنها به معنای آن نیست که جسم و روح شما بايد در رنج و عذاب باشد. در ادامه برخی از روش هايی 

را ارائه می کنیم که می توانند از آثار جانبی بالقوه SAD پیشگیری کنند.

چگونه به جنگ اختالل خلقی فصلی برویم

اجتماعی ماندن 
يک داروی 

ضد افسردگی 
طبیعی است؛ 

اما زمانی 
کارآيی دارد که 

اطراف شما را 
افرادی بانشاط 
فراگرفته باشند
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مهر/ گیاهان بیونیکی با قابلیت شناســایی مواد انفجاری نسل آتی سیستم های نظارتی 
زیست محیطی و کشاورزی خواهند بود. محققان دریافته اند گیاهانی همچون اسفناج 
با انجام به روزرســانی هایی در برگ های خود دارای ســاختارهای نانویی می شوند که 
آنها را قادر به انتشــار نور مادون قرمز می کند. تحقیقات صورت گرفته نشــان می دهد 
 این گیاهان قابلیت آن را دارند که در برابر عناصر تشــکیل دهنــده مواد انفجاری نظیر 
نیترواروماتیکس ها حســاس باشــند. از این رو می تــوان امیدوار بود کــه از آنها برای 
 شناسایی مواد انفجاری استفاده کرد. محققان دانشگاه ام آی تی متوجه شده اند که اگر 
مواد شیمیایی مورد نظر در آبی که به گیاه داده می شــود وجود داشته باشد، توسط آن 
 جذب شده و به برگ ها می رســد. در آنجا نور مادون قرمز منتشر می شود که از طریق 
یک حسگر نانویی جذب می شــود. این ردیاب که با یک تلفن همراه هوشمند در ارتباط 
اســت قابلیت ثبت تغییرات به وجود آمده را دارد. در آزمایشات صورت گرفته مشخص 
شد که تنها پس از۱۰ دقیقه از آبیاری گیاه با محلول حاوی مواد شیمیای خطرناک، گیاه 
شروع به انتشــار نور مادون قرمز می کند. جزییات این یافته جدید در تازه ترین شماره 

ژورنال تخصصی Nature Materials منتشر شده است.

 در زمینه مجهز شــدن محصوالت اپل به شــارژ وایرلس، احتماال اپــل واچ تنها 
موردست که تا کنون به کاربران ارایه شده است، اما با توجه به وضعیت حوزه شارژ 
وایرلس به راحتی می توان متوجه شد که اپل هنوز عالقه ای به ارایه این تکنولوژی 
ندارد. در هر حال گزارشات اخیر حاکی از آن است که این روند در حال تغییر است. 
در همین راستا گفته می شود که اپل قصد دارد در ســال 2۰۱7 از شارژ وایرلس 
 اســتفاده کند. اخیرا گزارشی از سوی وب ســایت Nikkei منتشر شده که نشان 
می دهد شرکت فاکس کان در حال کار بر روی ماژول های شارژ وایرلسی است که 
احتماال در سال 2۰۱7 با آیفون یکپارچه سازی خواهند شد. البته هنوز مشخص 
نیست که این قطعه در آیفون به کار گرفته خواهد شد یا خیر، اما ظاهرا فاکس کان 

همچنان تالش می کند نرخ بازدهی آن را به سطح قابل قبولی برساند. 
این یعنی ممکن اســت چنین قطعه ای در آیفون کار کند، اما این موضوع که آیا 

عملکردش به قدری خوب هست که به مرحله تولید برسد، داستان دیگری است.
در هر حال چندین پتنت در گذشته نشــان داده بودند که اپل در حال کشف این 

ایده است، اما اجرایی شدن آن در آینده نزدیک هنوز مشخص نیست.

مهر/ نســل جدید هواپیمای فضایی که دو ســال پیش در حین پرواز آزمایشی 
ســقوط مرگباری داشــت به زودی راهی آسمان می شود. شــرکت ویرجین 
 گلکتیک کــه در راس آن ریچــارد برانســون ثروتمند و ماجراجو قــرار دارد 
دو روز دیگر یعنی پنجشنبه نسل جدید هواپیمای فضایی خود را راهی آسمان 
می کند. دو سال پیش نســل اول هواپیمای فضایی این شرکت در حین پرواز 

آزمایشی دچار نقص فنی شد که در پی آن یکی از دو خلبانش کشته شد.
 این هواپیمــای فضایی VSS Unity نــام دارد و اگرچه چنــد هفته پیش هم 
 از زمین برخاســته بود، امــا در آن پــرواز به سیســتم باالبرنده خــود یعنی

 WhiteKnightTwo متصل بود، اما حاال قرار اســت پرواز مســتقلی انجام 
دهد. خلبان این پرواز به خبرنگاران گفت: همه چیز برای یک پرواز خوب آماده 
اســت. ویرجین گلکتیک همچنین از برنامه های خود برای نصب موتور راکتی 
هیبریدی بر روی این هواپیمای فضایی خبر داده است. این شرکت برنامه های 
زیادی برای اعزام گردشگران فضایی به مدار زمین دارد. عالقه مندان می توانند 

با پرداخت2۰۰ هزار دالر این سفر هیجان انگیز را تجربه کنند.

کار بر روی شارژر وایرلس برای آیفون 8 ردیابی بمب با اسفناج پرواز آزمایشی هواپیمای فضایی

پیشنهاد سردبیر: 
پرواز آزمایشی هواپیمای فضایی

به گزارش کلیک، اپل در رویداد 27 اکتبر تعدادی محصول جدید 
 به همراه به روز رسانی های تازه رونمایی کرد. این به روز رسانی ها

شــامل یک نرم افزار جدید برای اپــل تــی وی و اولین صفحه 
نمایش لمســی بر روی کیبرد لپ تاپ مک بود. با این حال، اپل 
در این رویداد یکی از محصوالت خــود را معرفی نکرد و آن اولین 
صفحه نمایش مســتقلش بود. در عوض، این شرکت یک مانیتور 
 جدید توســعه پیدا کــرده در کنــار ال جی را معرفــی کرد که 
 گمانه زنــی هایــی را در مورد آینــده این بخش در اپــل ایجاد 
کرده است. از طرفی شایعاتی هم وجود دارد که اپل دیگر تمایلی 
برای ســاخت صفحات نمایش نــدارد. اگر به قســمت » صفحه 
نمایش « در اپل اســتور سر بزنید، مشــاهده می کنید که دیگر 
نمایشگرهای قبلی اپل هم در لیست وجود ندارند. به نظر می رسد 
صفحه نمایش 27 اینچی ۵K بسیار باریک LG یک مانیتور عالی 
باشــد و به همین ترتیب شاید کســانی که امیدوار بودند صفحه 
نمایشی ۵K برای اپل داشته باشند به آرزوی خود برسند. در حالی 
که ممکن اســت این مانیتور جدید آرم ال جی را به جای آیکون 
اپل بر روی خود داشته باشد، اما به نظر می رسد که دخالت های 
اپل در طراحی، از مزایای آن باشد. همچنین تنظیمات مختلفی 
نیز برای این مانیتور وجود دارد که به این معنی اســت که تفاوت 

عملکردی چندانی بین آن و دیگر مانیتورهای اپل وجود ندارد.

شرکت مایکروسافت چهارشــنبه هفته گذشته در یک کنفرانس 
خبری از اولین کامپیوتر آل این وان خود با برند ســرفیس به نام 
 سرفیس استودیو رونمایی کرد. سرفیس استودیو از طراحی زیبا 
 و بی نظیری بهره می بــرد و اگرچه قیمت باالیــی دارد، با توجه 
 به اینکه به صــورت خاص بــرای هنرمندان و طراحــان تولید 
شده است، می توان مطمئن بود که با اســتقبال بسیار خوبی در 
 بازار رو بــه رو خواهد بود. شــرکت مایکروســافت اعالم کرد که 
در روزهای آغازین نمونه های محــدودی از این آل این وان جدید 
را به بازار عرضه خواهد کرد. آن دســته از کاربرانی که برای پیش 
خرید سرفیس استودیو عجله نکرده اند حاال باید برای خرید یکی 
از این کامپیوترهای جدید تا اوایل ســال 2۰۱7 میالدی منتظر 
بمانند. به مشتریانی که اکنون ســرفیس استودیو را پیش خرید 
می کنند گفته می شــود که خرید آنها تا قبل از پایان سال 2۰۱6 
به دست شان نخواهد رسید. مایکروسافت هنوز به صورت رسمی 
اعالم نکرده اســت که این تاخیــر چند روز یا چنــد هفته طول 
می کشد. مایکروســافت در زمان رونمایی از ســرفیس استودیو 
اعالم کرد که مشــتریانی که این محصول جدیــد را پیش خرید 

کرده اند از تاریخ ۱5 دسامبر آن را دریافت خواهند کرد. 
البته این تاریخ شــامل افرادی می شــود که پیش از این مراحل 
پیش خرید را انجام دهند و مشتریانی که اکنون برای پیش خرید 
ســرفیس اســتودیو اقدام کنند، فعال باید منتظر بمانند. قیمت 
نسخه پایه سرفیس اســتودیو 2999 دالر است، مدلی که شامل 
پردازنده Core i5 با 8 گیگابایت رم و یک ترابایت حافظه داخلی 
می شود. تمامی مشتریانی که سرفیس اســتودیو را پیش خرید 
کرده اند به صورت رایگان دکمه جدید Surface Dial را نیز که 

در حالت عادی 99/99دالر قیمت دارد، دریافت خواهند کرد.

 screen اپل دیگر صفحه نمایش 
تولید نمی کند

 فروش انبوه سرفیس استودیو 
از اوایل سال 2017 آغاز خواهد شد

اخبارفناوری

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید. احتماال بارها برای تان پیش آمده که بــه هنگام زنگ خوردن 
موبایل، حتی وقت نگاه کردن به صفحه آن را نداشته اید. 

در این مواقع وجود یک سرویس سخنگو برای اعالم نام تماس 
 گیرنده به شدت حس می شود. ســخنگویی که با صدایی رسا 
و واضح، شــما را از نام تماس گیرنده مطلع سازد. در فروشگاه 

گوگل پلی ابزار مختلفی را برای این منظور پیدا می کنید. 
اما امروز قصد داریم نمونه بومی سازی شــده چنین ابزاری به 
نام تماســگو را برای شما معرفی کنیم. تماســگو از یک موتور 
 صوتی قدرتمند برخوردار است که می تواند نام تماس گیرنده را 
 با صدایی رســا به کاربر اعــالم کند. این موتــور صوتی عالوه 
بر اسامی فارسی، قابلیت اعالم اســم هایی که با حروف التین 
نوشــته شــده اند را نیز دارد. اما تمام قابلیت های اپلیکیشن 
تماسگو به همین جا ختم نمی شود. جدیدترین ساخته شرکت 
 دانش بنیان وبســامان کویر یــزد عالوه بر مطلع کردن شــما 
 از اســامی تماس گیرنده هــا، توانایــی اعــالم پیامک های 

 مخاطبین تــان را هم دارد. بــا ورود به پروفایــل هر مخاطب 
می توانید تنظیمات مختص به او را بسته به سلیقه خود تغییر 
دهید. در این بخش قادر هستید از میان نام مخاطب، شماره او یا 

نام مستعار یکی را به عنوان صوت دلخواه انتخاب کنید. 
پــس از آن مــی توانید وضعیــت فعال بــودن ایــن قابلیت 
را بــرای مخاطب مــورد نظر خــود در بخش هــای مختلف 
تغییــر دهید.امــا یکی از جــذاب تریــن قابلیت هــای این 
اپلیکیشــن ایرانــی، خوانــدن متــن پیامک های ارســال 
شــده توســط مخاطبیــن شــما یــا مخاطبین ناشــناس 
 اســت. با فعال کــردن ایــن گزینــه در بخــش تنظیمات، 
به هنگام دریافت پیامک تماسگو شروع به خواندن متن پیامک 
مورد نظر برای شما می کند. تماسگو در بخش صوتی از وضعیت 
مطلوبی برخوردار بوده و همواره در حال توســعه و بهبود است. 
با این حال ممکن اســت به هنگام اعالم اسم ها و پیامک هایی 
که با حروف التین نوشته شده اند دچار مشکل شود. به همین 
روی می توانید مشکالت احتمالی را از طریق ایمیل پشتیبانی 
سازنده، با آن ها در میان بگذارید. در آخر نیز بگوییم که تماسگو 
 یک نرم افزار غیــر رایگان بــوده و باید کد فعال ســازی آن را 
از طریق مارکت های معتبر خریداری کنید. شــما می توانید 

برای دریافت این اپ به  goo.gl/6I31Sq  مراجعه کنید.

معمای  1997
شما سبدی حاوی۱۰ عدد سیب دارید.

 همچنین۱۰ نفر از دوســتان شــما به منزل شــما 
می آیند.

 شــما چگونه بــه هر نفــر یک ســیب مــی دهید 
 به گونــه ای که در پایان یک ســیب در ســبد باقی 

بماند؟؟؟
شما نمی توانید سیبی را از دوستان خود بگیرید.

جواب معمای 1996
بین 5 و 9 ممیــز قرار مــی دهیم که بــه عدد 5/9 
 تبدیل می شــود که از 5 بزرگ تــر واز 9 کوچک تر 

است.
کسانی که پاسخ معمای ۱995 داده اند:

- آقای احمدرضا باقری از اصفهان روســتای مزرعه 
گورت.

- آقای مهدی عبدالهی فر از اصفهان.
 لطفا جــواب معماهــای طرح شــده را بــه همراه 

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

بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

معرفی اپلیکیشن ایرانی تماسگو؛

اپلیکیشنی برای اعالم نام 
تماس گیرنده

سیاره مشتری چگونه
 شکل گرفته است؟

ایسنا/ ســیارات غول پیکر جوان مشــابه مشتری از 
گاز و غبار تشکیل شده اند و اکنون محققان موسسه 
 فناوری فدرال زوریخ و دانشــمندان دانشگاه زوریخ 
و برن، سناریوهای مختلف را در مورد چگونگی ایجاد 
و تکامل این سیارات با اســتفاده از قدرت محاسباتی 

مرکز ابررایانه ملی سوئیس شبیه سازی کرده اند.
این محققان بــا مقایســه نتایج خود بــا رصدهای 
تلســکوپ ها توانســتند تفــاوت بزرگــی را بیــن 

مکانیزم های شکل گیری فرضی شناسایی کنند.
ایــن ستاره شناســان دو نظریــه را ارایــه دادند که 
چگونگی تولد سیارات غول پیکر گازی مشابه مشتری 
یا زحل را توضیح می دهند. یک مکانیزم شکل گیری 
از پایین به باال بر این اساس است که ابتدا یک هسته 
جامد به انــدازه۱۰ برابــر بزرگ تر از زمین شــکل 
می گیرد و سپس مقادیر چشمگیری از گاز را به خود 

جذب کرده و نگه می دارد.
 نظریه دوم بر پایه یک ســناریوی شــکل گیری باال 
به پایین است که بر اساس آن، دیسک گازی اطراف 
ستاره جوان به قدری بزرگ اســت که دلیل ویژگی 
خود - گرانشــی غبار و گاز، بازوهــای مارپیچی به 
همراه توده هایی در داخل آن ها شکل می گیرند. این 
توده ها سپس توسط گرانش خود به طور مستقیم در 

هم فرو ریخته و یک سیاره گازی را شکل می دهند.
نظریه اول » برافزایش هســته « و نظریه دوم » عدم 
ثبات دیسک « نامیده شــده اند. در هر دو مورد، یک 
دیسک موسوم به » دیسک اطراف سیاره « در اطراف 
سیارات گازی بزرگ تشکیل می شــود که به عنوان 
 مهد تولدی برای شــکل گیری قمرهــا ایفای نقش 

می کند.
محققان برای تشــخیص معتبر بودن یکــی از این 
نظریه ها، سناریوها را در ابررایانه پیز داینت سوئیس 
شبیه ســازی کردند و تفاوت بزرگی بین دو مکانیزم 
شناســایی کردند. در ســناریوی عدم ثبات دیسک،  
گاز در اطراف سیاره بسیار ســرد و حدود5۰ کلوین 
بود، امــا در نظریه دیگر، دیســک اطراف ســیاره تا 
 چند صد کلوین داغ می شــد. این نتیجه گیری باعث 

پیش افتادن نظریه برافزایش هسته شد.
همچنین پیش از ایــن فیزیکدانــان نجومی تصور 
 می کردند که دیســک اطــراف ســیاره از نظر جرم 
 با دو ســناریوی شــکل گیری تفاوت چشــمگیری 
داشته باشــد، اما یافته های جدید محققان نشان داد 

که این فرضیه درست نیست.

 چیزی حدود 8 ســال از زمانی که اولین گوشــی اندرویدی وارد 
 بازار تلفن های همراه شد می گذرد، اولین تلفن همراه اندرویدی 

همان طور که می دانید HTC Dream بود. 
طی این ســال هــا در بــازار تلفن هــای همــراه طراحی های 
متفاوتی ارایه شــدند که می تــوان در میان تمامــی آنها تعداد 
اندکــی را به عنوان پیشــرو معرفی کرد. شــاید برای شــما هم 
جالب باشــد که بدانیــد درســال2۰5۰ میــالدی تلفن های 
 همــراه دارای چــه شــمایلی بــوده و چــه پیش بینــی راجع 
 به این نوع تجهیزات وجود دارد. گذشــت زمان در دنیای فناوری 
از عواملی اســت که نمی توان از آن چشــم پوشــی کرد، هر روز 
 اتفاق جدید، هر ســاعت دســتگاهی با هدفی جدیــد، ایده ها 
و اهــداف در کنــار توانایــی هــای بیشــتر هــر روز در دنیای 
تکنولوژی متولد می شــوند و هــر روز توانایی هــای تجهیزات 
 افزایــش پیــدا کــرده و در عین حــال ابعــاد آنهــا کوچک تر 
 خواهد شــد. خیلی ســاده اگــر بخواهیــم به ســیر صعودی 
پیش رو برای تلفن های همراه نگاه کنیم به این نتیجه می رسیم 
که احتماال گوشی های موبایل با شــمایل کنونی در سال2۰5۰ 
وجود نخواهند داشــت! موبایل های کنونی چند سالی است که 
در یک بن بســت قرار گرفته اند و ایده های تکراری و محصوالتی 

 که آنچنان تفاوتی نســبت به قبلی ها نداشــته و تنها در سرعت 
و عملکرد بهبود پیدا کرده اند، این خود به معنای انقالبی است که 
 در همین سال های نزدیک باید منتظرش باشیم، تولیدکنندگان 
 می دانند که کســالت بار بودن محصوالت شــان مساوی است 
 با فروش کمتــر و فروش کمتر هم ســود کمتری را برای شــان 
در پی دارد. پیش بینی ها از احتمال یــک محصول و تکنولوژی 
انقالبی خبر می دهد که سبک و سیاق گوشی های تلفن همراه را 

در همین چند سال آینده به کلی تغییر خواهد داد.
تقریبا اکثــر تولیــد کننــدگان کنونی دســتگاه هــای تلفن 
همــراه راجع بــه تولید گوشــی های تلفــن همراه بــا صفحه 
 نمایش خمیــده و قابلیــت انعطــاف کارهایی انجــام داده اند، 
 در میــان انبــوه ایــده هــا و خالقیــت هایــی که تــا کنون 
 به نمایش در آمده محصول تولیدی از ســوی شــرکت لنوو یکی 
 از انقالبــی تریــن هاســت، محصولــی کــه بــا صفحــه ای 
انعطــاف پذیر به آســانی بر روی مچ دســت کاربر چفت شــده 
و همیشــه و بدون هــر گونــه مزاحمتــی همراه فــرد خواهد 
 بــود. مســلما در صورتــی که بــر روی ایــن تکنولــوژی وقت 
و ســرمایه گذاری های بیشتری صورت گیرد شــاهد اتفاق های 

بیشتر و پیشرفت های بیشتری در آن خواهیم بود. 

این مورد انکار ناپذیر اســت، به زودی همه دستگاه ها و تجهیزات 
اطراف ما، از سماور گرفته تا تلویزیون، هواپیما گرفته تا دوچرخه، 
همه و همه تحت تاثیر تشــخیص هایی که به صورت اتوماتیک 
 و خــود جوش بر حســب نیــاز ها صــورت خواهــد گرفت کار 
مــی کننــد، هــوش مصنوعــی بــدون شــک همه چیــز را 
 تحــت تاثیــر توانایی هــای خــودش قرار مــی دهــد و تمام 
پیــش بینی هــا از ایــن اتفــاق خبر دارنــد. احتماال شــرکت 
های مختلف کــه در آینده تعــداد آنها کمتر هم خواهد شــد، 
 ) بدون شــک شــرکت های کوچــک تر ناچــار به پیوســتن 
به کمپانی های بیــن المللی بزرگ تــر خواهند بــود ( از روابط 
 کاربــری اختصاصی خودشــان بهــره خواهند برد، ایــن رابط 
در ســاده ترین حال ممکن بوده و بدون شــک هوش مصنوعی 
 تعبیه شــده در هر یــک خواهد توانســت کنترل همــه چیز را 
در دســت بگیرد. ژول ورن ســال ها پیش با جراتــی مثال زدنی 
 قلم زدن در رویاهــا را همراه بــا پیش بینی هایی که بســیاری 
 به حقیقت پیوســته امتحان کرد، کار بســیار ســختی اســت، 
پیش بینــی ها و پیــش بینی کننــدگان هم در همین مســیر 
اعتقاد دارند کــه بخش عمده ارتبــاط کاربر ها با گوشــی های 
 تلفن همــراه کــه در روز های کنونــی از طریق حس المســه 
و جدیــدا ابــزار هــا و دســتیارهای صوتی اســت بــه ارتباط 
 فکری خالصــه می شــود. کاربــر در۴۰ ســال آینــده نیازی 
 به همــراه داشــتن یــک گوشــی تلفــن همــراه در جیبش 
نخواهد داشت، تنها کافی است قطعه کوچکی را در کنار گوشش 
 یا روی کالهــش نصب کند! ارتبــاط ها تمامــا از طریق ردیابی

ســیگنال های مغزی و افــکار خواهد بود. کنترل گوشــی های 
 تلفن همــراه از طریق گوشــی هــای موبایل، هم جالب اســت 
 و هم ترســناک! بدون شــک تاثیر امــواج بر روی مغز انســان 
غیر قابل انکار اســت و شــاید روزی بشود که درســت همانند 
 داســتان Wall-e همه چیز توســط یــک کامپیوتــر مرکزی 
بــه تمامــی انســان هــای روی زمیــن دیکته شــود، شــاید 
 همیــن موبایل هــای امــروزی زمینه ســاز تســلط روبات ها 
 و هــوش مصنوعی بــر انســان هایــی باشــد که خودشــان 
این تکنولــوژی را توســعه داده اند. شــک نکنید کــه توانایی 
های گوشــی هــای موبایــل و اختیــارات کاربران بــه زودی 
 افزایش چشــم گیــری خواهد داشــت، از کنتــرل اتومبیل ها 
 و ماشــین هــا گرفته تــا افــول تلویزیون هــا و حــذف کامل 
رادیو هــا. تمامی مکانیــزم کنترلی منــازل در یک اپ ســاده 
 خالصــه خواهند شــد و حتی ســرو غذا و ســفر رفتــن و کار 
 و انجام وظیفه برای دریافت حقوق و دستمزد هم دچار تغییراتی 
 مــی شــود کــه گوشــی هــای تلفــن همــراه در آن موثــر 
خواهند بود. در سال2۰5۰ تلفن همراه شــما باتری نامحدودی 
 خواهد داشــت که تمامی کنترل هــای منــزل را در اختیارتان 
می گذارد، از کنترل روشنایی گرفته تا دما و موزیک و درجه دمای 

استخر!

گوشی های تلفن های همراه در سال ۲۰۵۰ چه شکلی خواهند بود؟
اخبار علمی

 پیش بینی ها از احتمال یک محصول و تکنولوژی انقالبی خبر می دهد که ســبک و ســیاق گوشــی های 
تلفن همراه را در همین چند سال آینده به کلی تغییر خواهد داد.

خیلی ساده اگر 
بخواهیم به سیر 
صعودی پیش رو 
برای تلفن های 

همراه نگاه کنیم 
به این نتیجه 
می رسیم که 

 احتماال 
گوشی های 

موبایل با شمایل 
کنونی در سال 

20۵0 وجود 
نخواهند داشت

با سالم. چطور می توانم از یک چاپگر که به دستگاه 
دیگری وصل است، پرینت بگیرم. لطفا راهنمایی کنید.

Ali905****@yahoo.com
به طور کلی برای دسترســی به یک چاپگر در سیســتمی دیگر 
 ابتــدا باید بین سیســتم ها شــبکه ای برقرار کنید. اگر شــبکه 
مورد نظر موجود باشــد، کافی اســت رایانه خود را به آن شبکه 
متصل کنیــد تا پــس از برقراری ارتبــاط بین آن هــا بتوانید از 
چاپگر متصل به سیســتم غیر بهره ببرید. اگر از وجود شبکه بین 
رایانه ها مطمئن هســتید و مجوزهای ورود به آن شبکه ها را هم 
دارید، باید چاپگر را روی سیســتمی که نصب است، به اشتراک 
بگذارید. سپس از طریق سیستم خود و در ویندوز 7 وارد کنترل 
پنل شــده و به بخــش Devices and Printers بروید. حاال 
در باالی پنجــره باز شــده روی Add a Printer کلیک کنید تا 
 add a network Printer پنجره ای جدید باز شود. حاال روی
کلیک کرده و به مرحله بعد بروید. در اینجا اگر شرایط همه درست 
 باشد ) شبکه برقرار باشــد و مجوزهای الزم را برای ورود به شبکه 
 داشــته باشــید و البته سیســتم عامل خود را به گونه ای تنظیم 
 کرده باشــید کــه اجازه افشــای اطالعــات خود را در شــبکه 
داشته باشــد ( پس از مدت کوتاهی نام چاپگری که در سیستم 

مورد نظر شما وجود دارد، نمایان خواهد شد. 
حال کافی است روی آن کلیک کرده و آن را نصب کنید.

با سالم. گوشی اندرویدی دارم. اگر سیستم عامل گوشی 
من به روز رسانی داشته باشد چهطور می توانم آن ها را نصب کنم.

Mazainani.fa****@yahoo.com
ضمن تشکر از حســن توجه شــما باید به اطالع تان برسانیم که 
سیســتم عامل های اندروید طوری تنظیم شده اند که در فواصلی 
مشخص به روز رســانی های موجود را بررسی کرده و اگر بسته ای 

برای آن ها آماده باشد، اقدام به نصب آن ها خواهد کرد.
در هر صورت اگر شــما هم تمایل دارید خودتان وجود بسته های 
به روزرسانی را بررسی کنید کافی است به بخش تنظیمات گوشی 
خود رفته روی گزینه About یا About Phone کلیک کنید. 
معموال سازندگان مختلف تلفن های همراه اندرویدی این گزینه 
 را در انتهای فهرست بخش تنظیمات قرار می دهند. پس از ورود 
به ایــن بخــش روی گزینــه Software Updates یا چیزی 
شبیه به این کلیک کنید ) در سازندگان مختلف نام این گزینه ها 
متفاوت است. بهتر بود نام گوشی خود را می گفتید (. پس از ورود 
به این بخش می توانید وجود به روز رســانی ها را بررســی کنید 
و در صورت وجود بســته ای برای به روز رســانی، گوشی به طور 
خودکار آن را نصب می کند. چند نکته کــه نباید فراموش کنید. 
 گوشــی هایی که Rom ) سیســتم عامل ( آن ها تعویض یا روت 
) قفل باز باشد ( شده باشد، ممکن است هیچ واکنشی به بررسی 
بســته های به روز رسانی نداشــته باشــند. نه اینکه به طور کلی 
بسته ای نیست. در این گوشی ها شما باید خودتان اقدام به بررسی 
و نصب بسته های به روز رســانی کنید که این کار کمی تخصصی 
است. ضمنا توجه داشته باشید که به روز کردن نرم افزارها به طور 
کلی امری منطقی و البته هیجان انگیز اســت چرا که هم شما را 
 در برابر وجود خطرات و اشــکاالت احتمالــی حفاظت می کند و 
هم ممکن است امکان نرم افزاری جدید به گوشی شما اضافه کند.
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پیشنهاد سر دبیر: 
راهیابی سه مستند از اصفهان به سینما حقیقت

تلویزیون

اخبار فرهنگی

مجموعه تلویزیونی »دورهمی« بــه کارگردانی مهران مدیری 
و تهیه کنندگی مشــترک حمید رحیمی نادی و هاشم رضایت، 
پس از وقفه ای یک ماهه از امشــب ســاعت ٢٣ و به صورت سه 
شــب در هفته )پنجشنبه، جمعه و شنبه شــب ها( مجددا روی 
آنتن شبکه نســیم می رود. مهمان امشــب نیز معصومه ابتکار 

خواهد بود. 
البته برنامه جمعه شــب در هفته جاری به مناســبت شهادت 
حضرت رقیه)س( پخش نخواهد شــد و تنها پنجشنبه و شنبه 

هفته آینده روی آنتن خواهد رفت. 
به گفته رحیمی نــادی یکی از تهیه کنندگان ایــن پروژه، قرار 
است تا قبل از آغاز پخش سری جدید، قسمت های ضبط شده 
پخش شــوند و بعد از ماه صفر، مجموعه با حال و هوایی جدید 

روی آنتن رود. 
اسامی سایر میهمانان و تغییرات احتمالی مجموعه نیز به زودی 

اعالم می شود.

گلناز کیانی در دهمین جشــنواره قصه گویی اســتان اصفهان و 
نوزدهمین جشــنواره بین المللی قصه گویی در بخش اســتانی، 
اظهار داشت: فراخوان این جشنواره در پانزدهم شهریورماه ارائه 
شــد و آثاری در بخش های مختلف فراخوان شــامل بخش آزاد، 

نوجوانان و بزرگساالن دریافت کردیم.
وی با بیــان اینکه بــه ســازمان های مختلفی ماننــد آموزش و 
پرورش استثنایی، اداره ارشاد اسالمی اســتان، بهزیستی و اداره 
بازنشســتگان فراخوان ارسال شده اســت، افزود: بدین ترتیب تا 
پایان مهلت، ۱۴۵ اثر به دبیرخانه این جشــنواره ارســال شد که 
از این میان ۵۱ اثر مربوط به بخش نوجوانان اســت که امسال به 

بخش های جشنواره اضافه شده است.
دبیر دهمین جشــنواره قصه گویی کانون پرورش فکری استان 
اصفهان بیان داشت: ۴۱ نفر در این جشــنواره شرکت کردند که 
از این میان، پنــج نفر در بخش آزاد، ۱۰ نفــر در بخش نوجوانان 
و ٣۱نفر در بخش بزرگساالن هســتند و در بخش مادربزرگ ها و 

پدربزرگ ها شاهد استقبالی اندک بودیم.
اســتفاده از زبان بــدن، از فاکتورهــای مهم در 

قصه گویی است
وی هدف از برگزاری این جشــنواره را بازگرداندن سنت قدیمی 
قصه گویی به خانواده ها و بــه ویژه پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها 
برشمرد و ابراز داشــت: از فاکتورهای مهم در قصه گویی، لحن و 
بیان خوب و استفاده از زبان بدن است که موجب جذابیت قصه و 
توجه بیشتر کودکان می شود و این موارد در جشنواره مدنظر قرار 

گرفته است.
کیانی بــا تاکید بر ایــن نکته که اصــول قصه گویــی در جذب 
کودکان بسیار موثر است، بیان داشــت: بر آموزش این اصول در 
کانون پرورش فکری تاکید ویژه داریم و بر این اســاس هر ساله 

آموزش هایی به ۱۵۰ مربی قصه گوی کانون ارائه می شود.
وی با اشــاره به اینکه  قصه گویان برتر اســتان های کل کشور به 
دبیرخانه جشــنواره بین المللی قصه گویی معرفی خواهند شــد، 
بیان داشــت: نوزدهمین جشــنواره بین المللــی قصه گویی، در 
شــش بخش مربیان کانون، آزاد، پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها، 
نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله، قصه گویان بین المللی و مقاله نویسی، در 

بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.

یکی از راه های قوت بخشیدن به انگیزه انســان، ترسیم دورنمایی 
امیدبخش از آن کار است.

گیتی خامنه مجری تلویزیون، درخصوص چگونگی ترغیب کودکان 
به کتاب خوانی اظهار داشت: انســان ها برای آنکه کاری را با رغبت 

انجام دهند، نیازمند داشتن انگیزه هستند. 
یکــی از راه های قوت بخشــیدن به انگیزه های انســان، ترســیم 
دورنمایی امید بخش از انجام آن کار اســت؛ یعنی اگر  کسی یقین 
داشــته باشــد که از کار خود، بهره درخــوری خواهد برد، شــاید 
بدون نیاز به ترغیب و تشــویق  دیگران، با رغبت بــه انجام آن کار 

همت گمارد.
وی ادامه داد: اما زمانی که دورنمای زیبــا و در خور اعتنایی در کار 
نباشد، افرادی که خودانگیخته نیســتند، به ندرت به انجام آن کار 
مبادرت مــی ورزند؛ کودکان نیز از این قاعده مســتثنی نیســتند. 
آنها حتی گاه بیش از بزرگســاالن، نیازمند تجســم نتایج ارزشمند 
و لذت بخش هر اشتغالی هســتند و کســی که می تواند این آینده 
امید بخش را برای آنان ترســیم و به آنها هدیه کنــد، والدین آنها یا 

اولیای تربیتی و  متولیان امور فرهنگی هستند. 
این مجری تصریح کــرد: کتاب خوانی که جامعه مــا به جهت آمار 
پایین آن، از جهات مختلف صدمه می بیند و رنج می برد نیز مشمول 
همین قانون اســت. اگر کودک بداند که مطالعه برایش مفید است، 
درهای جدیــدی را به روی او می گشــاید، بهره فراوانــی را عاید او  
می کند و از بســیاری خطرات احتمالی مصونش می دارد، بی شک 

به آن روی خواهد آورد.
خامنه عنوان کــرد: بچه ها باید به این فهم برســند کــه آگاهی و 
مطالعه، به شیوه های گوناگون دنیایشــان را دگرگون خواهد کرد؛ 
چون کتاب خوانی این توان را به  انســان می بخشــد که بدون نیاز 
به حضور فیزیکــی، در زمان ها و  مکان های متفــاوت زندگی کند، 
شیوه های مختلف زندگی را یاد بگیرد و پر و پیمان و زیبا زندگی کند.

مدیران فرهنگی فرایبورگ و اصفهــان، برنامه هایی را درخصوص 
تقویت و تداوم ارتباط فرهنگی بیــن این دو خواهرخوانده طراحی 
کرده اند. در پی ســفر جمعی از مدیران فرهنگی شــهر فرایبورگ 
به اصفهان، شــاهد حضور آنهــا در تاالر هنر به منظور تماشــای 
نمایش هــای روی صحنه ایــن تاالر با نــام های »چنــد درجه 
ســوءتفاهم در مقیاس اتللو« و »بچه های خاکســتری« بودیم. به 
همین منظور با مدیر تاالر هنر درخصــوص چگونگی این دیدار و 

تصمیم دو خواهرخوانده برای تداوم این تعامل گفت وگویی انجام 
گرفته است که شرح آن را از نظر می گذارنید.

تیم فرایبورگ شامل چه کســانی بودند و چگونه زمینه 
حضور آنها در تاالر هنر فراهم شد؟

این تیم شــامل مدیر تئاتر، مدیر تئاتر کودک، مدیر موسسه گوته 
و پنج تن از هنرمندان و مسئولین شــهر فرایبورگ آلمان بود که 
با هماهنگــی دفتر امور خواهــر خوانده های شــهرداری اصفهان 
و با هــدف گفت وگو بــا مســئولین فرهنگی اصفهــان و دیدار از 
مراکز فرهنگی هنری بــه اصفهان آمده و عالقه منــد بودند که از 
نمایش های روی صحنه اصفهان دیدن کنند و در فضای تئاتر این 
شــهر قرار بگیرند، به همین منظور مقدمات حضــور آنها در تاالر 

هنر، که دفتر تخصصی تئاتر اصفهان است، فراهم شد.
آیا این تیم از ســایر نمایش های روی صحنه اصفهان نیز 

دیدن می کنند؟
بله، چون به اطالعات به روزی از جریان تئاتر اصفهان نیاز دارند، از 

تئاترهای روی صحنه دیگر نیز دیدن خواهند کرد.
نظر آنها در مورد اجرای نمایش های روی صحنه تاالر هنر 

چه بود؟
نظر و نگاه مثبتی به این نمایش ها داشته و از سطح تئاتر ما راضی 

بودند و در کل برای آنها جذاب و جدی و تاثیر گذار بود.
برنامه ای بــرای تداوم این تعامل بیــن دو خواهر خوانده 

دارید؟

بله، برای همــکاری چه در قالــب برگزاری کارگاه هایی توســط 
هنرمندان کــودک فرایبــورگ و اصفهان و چه در مــورد اجرای 
نمایــش در فرایبــورگ و اصفهــان توســط هنرمنــدان این دو 
شــهر، گفت وگوهایی انجام شــد و ارتباط متقابلی را با این هدف 

طراحی کردیم.
برنامه های جدید تاالر هنر چیست؟

به تازگی نشســتی با هنرمندان تئاتر خیابانی خواهیم داشت که 
اجرای آنها شهریور ماه در سطح شــهر برگزار شد و طی آن، نتایج 
نظرسنجی تیم پژوهشــگران اجتماعی از مردمی که آن نمایش ها 
را دیده بودند، اعالم می شــود و با اعالم اسامی بهترین نمایش ها از 

دید تماشاگران، اجرای آنها تداوم پیدا خواهد کرد.

آغاز پخش
مجدد »دورهمی« از امشب

دبیر دهمین جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری استان 
اصفهان مطرح کرد:

احیای سنت داستان خوانی در خانواده ها؛ 
از اهداف جشنواره قصه گویی

گیتی خامنه:

کودکان باید بدانند مطالعه، دنیای 
آنها را دگرگون می کند

مدیر تاالر هنر:

طرح ارتباط متقابل بین هنرمندان 
فرایبورگ و اصفهان پی ریزی شد

سینما

ســه مســتند »بدرود زاینــده رود«، »زندگی کور 
نیســت« و »مردی که با خرگوش ها می رود« از سه 
مستندساز اصفهانی به جشنواره بین المللی سینما 

حقیقت راه یافت.
»بــدرود زاینــده رود « مســتندی اســت از بهروز 
ملبوس باف درباره یک خداحافظی به ظاهر طوالنی 
با رودخانه؛  فرهنگ و تمدنی  که بیســت سال است 
کمر به نابــودی آن بســته ایم. فیلــم در یک دوره 
۱۰ســاله می گذرد، ولی افشــاگر، زنجمــوره زن و 
درپی معرفی مقصر یا ارائه راه حل نیست. کارگردان 
این مســتند درباره این فیلم گفته است: آنچه برایم 
دراین کار انگیزش ایجاد می کــرد، بداهه پردازی با 
طبیعــت، صنعت و به ویژه موســیقی اســت که در 
لحظه و سرتاسر فیلم همراهم بود. نادر خالدی یکی 
از شخصیت های این فیلم اســت که وظیفه ساخت 
و اجرای بداهه موســیقی در زمان فیلمبرداری را بر 
عهده داشــت. از دیگــر همراهان ایــن فیلم، احمد 
جلوه نژاد و مریم قدســیه در نقش های واقعی خود 
) خبرنگار و پرسشگر( هســتند و همین طور محمد 
رضایی در نقش خودش که  شــاعر و طنزپردازی از 

منطقه باالدست رودخانه است.
فیلم به سفارش و در همکاری با مرکز مستندسازی 
فوالد مبارکه تهیه شده اســت. عوامل آن عبارتند از: 
نویسنده، پژوهشگر، تهیه کننده و کارگردان: بهروز 
ملبوس باف،  تدوین: بهــروز ملبوس باف، زهرا نیازی،  
موســیقی: نادر خالدی،  صداگذار: حمید اسالمی، با 
حضور: محمد رضایی، نادر خالدی، احمد جلوه نژاد، 
مریم قدســیه، زهرا نیازی و امیرفربد فرید. مستند 
»زندگی کور نیســت« بــه کارگردانی زهــرا نیازی 
 RP نیز در ٢9 دقیقه با محوریــت زندگی یک بیمار
روایت می شــود. در خالصه داســتان این مســتند 
چنین آمده اســت: »مریم، دختری کم بینا صاحب 
مدال قهرمانی دو و میدانی در جست وجوی خانه ای 
برای زندگی است. بهزیســتی اما وظیفه اش تامین 
خانه نیســت. در اصفهــان  و با حال و احــوال این 
روزهایمان از کوچه  بهزیســتی به کجا می رسیم؟« 
فرهاد بردبار نیز »مردی کــه با خرگوش ها می رود« 
را در سال ۱٣9۰ کلید زده و در پاییز امسال به پایان 
رسانده اســت. در خالصه داســتان این فیلم چنین 
آمده است:  »مردی قصد دارد رکوردی را در گینس 
به ثبت برســاند. او در این راه با مصائبی روبه روست؛ 
اما خانواده اش به او برای رســیدن به هدفش کمک 

می کنند.« 

 راهیابی سه مستند
از اصفهان به سینما حقیقت

خبر

گفتوگو

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان، از برگزاری 
همایش شورای فرهنگ عمومی استان در روز ۱۵ آبان خبر داد.

حجت االســالم حبیب رضا ارزانی با بیان اینکه شــورای فرهنگ 
عمومی، عالی ترین شــورا و جایگاه در عرصه فرهنگ در کشــور 
است، گفت: مســئولیت شــورای فرهنگ عمومی به عهده ائمه 
جمعه نهاده شده و اســتاندار به  عنوان قائم مقام شوراست و تمام 
مسئوالن فرهنگی اســتان نیز در این شورا به  نوعی حضور دارند. 
برخی افراد هم حقیقی هستند که به جهت آشنایی در این عرصه 

در شورا حضور دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
فرهنگ عمومی با فرهنگ اختصاصی و خصوصی متفاوت اســت 
و در واقع آداب ورســوم و ســبک ارتباطی مردم فرهنگ عمومی 
است. در اســتان اصفهان در کنار مزیت های رقابتی که در حوزه 
فرهنگ عمومی به چشم می خورد، مانند مهمان نوازی، ارتباط و 
عشق و محبت مردم به ساحت مقدس اهل بیت )علیهم السالم(، 

مباحثی نیز وجود دارد که باید به  صورت تخصصی کار شود.
وی با بیان اینکه شــورای فرهنگ عمومی در استان اصفهان به 
بحث پیرامون سبک زندگی در اســتان و شهرستان ها به  صورت 

تخصصی پرداخته اســت، تصریح کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی 
که فرمایــش رهبر معظــم انقالب اســالمی در ســال جاری و 
ســال های پیش بوده نیز تالش ما بر این بوده که این فرهنگ را 
در میان تمام مردم و تمام اقشار و آحاد جامعه گسترش دهیم که 

گام نخست آن، شناخت دقیق و درست اقتصاد مقاومتی است.
ارزانی افزود: طی ســال هایی موضوع خشکسالی آب مطرح بود و 
فرهنگ عمومی یعنی تا جایی که ممکن اســت، کمتر و بهینه تر 
مصرف کنیم و بدانیم که اگر شــخصی بیــش  از حد نیاز مصرف 
کرد، همان حق الناسی اســت که در روایات اسالمی بر مراقبت از 

آن تاکید شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان با اشاره به 
تشــکیل شــورای خانواده در شــورای فرهنگ عمومی استان 
اظهار کرد: بررسی شــد که در چه جاهایی چه فعالیت هایی باید 
داشت تا کاهش طالق را شاهد باشیم و ســال گذشته ۸ معاون 
وزیر را به اصفهان دعوت کردیم و طرحی آماده شــد که امسال 
آن را عملیاتــی می کنیــم. وی با اشــاره به تشــکیل رصدخانه 
فرهنگ اصفهان گفت: شــرط اول برای تصمیم گیری درســت، 
داشــتن اطالعات کامل و صحیح است و با تشــکیل رصدخانه 

فرهنگ، هرکدام از دستگاه ها و ســازمان ها، اطالعات و مطالب 
خود را منتقــل می کنند تا بتــوان بر اســاس آن تصمیم گیری 
درستی داشــته باشــیم. ارزانی با بیان اینکه بخشــی از کار در 
شــورای فرهنگ عمومی مربوط بــه متولیان بحــث فرهنگ و 
بخشی هم فرهنگ سازی اســت، خاطرنشان کرد: بهترین فضای 

فرهنگ سازی، فضای آموزش  و پرورش است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان افزود: یکی دیگر 
از اقدامات ما، گسترش بحث قرآنی بود که در این مورد آموزش و 
پرورش متولی کمیته آموزش، دانشگاه اصفهان متولی پژوهش و 
آموزش سطح عالی و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان نیز متولی بحث ســاخت فیلم و پویانمایی و تئاتر 

در این حوزه شد.
وی بیان کــرد: ۱۴ آبــان روز فرهنگ عمومی نامگذاری شــده 
اســت و امســال در روز ۱۵ آبان ماه، همایش شــورای فرهنگ 
عمومی اســتان اصفهان با حضور دبیر شــورای فرهنگ عمومی 
کشــور، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اســتان، اســتاندار، ائمه 
جمعه اســتان، فرمانــداران و دبیران شــورای فرهنگ عمومی 
اســتان اصفهان و نیز مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در ۴ 
استان کشور برگزار می شــود و در این همایش پیرامون مسائل 
 دغدغه مند در حــوزه فرهنگ در این منطقه بحــث و تبادل نظر 

خواهد شد.

مدیرکل ارشاد اصفهان خبر داد:

برگزاری همایش شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان

فرشــاد اکتســابی، کارگردان ســینما و مستند ســاز، درخصوص 
جدیدترین فعالیت خــود گفت: ایــن روزها در مرحلــه تحقیق و 
پژوهشی در راستای ساخت مستند بلندی با نام »آالله« هستیم که 

نویسندگی، پژوهش و تدوین این کار بر عهده خودم است.
وی افــزود: کارگردانــی ایــن فیلــم را خــودم انجــام می دهم و 
تهیه کنندگی آن را به صورت مشــترک با مهراد امین پیش خواهیم 
برد که در »عراق ســال های بیم و امید« تجربه همکاری مشترک را 

به دنبال داشت.
اکتسابی ادامه داد: مدت زمان نهایی برای  »آالله« که تصویر برداری 
آن را مهراد امین انجام می دهد، یک ساعت خواهد بود و به موضوع و 

رویکرد تنهایی یک زن می پردازد.
این کارگردان اضافه کرد: لوکیشن های این فیلم در بستری شاعرانه 

روایت می شود و در تهران می گذرد.

تهیه کننده برنامه سمت خدا از پخش این برنامه پرمخاطب در روزهای 
پنجشنبه خبر داد. سید عبدالمجید رکنی، ضمن اعالم این خبر افزود: 
با فرارســیدن ماه صفر، شور و شــوق مردم برای حضور در پیاده روی 
اربعین افزوده می شود، بر همین اساس جهت افزایش اطالعات عموم 
مردم از فضای معنوی این حرکت عظیم، برنامه ســمت خدا با حضور 
حجت االســالم والمســلمین علیرضا پناهیان به بررسی این مسئله 

می پردازد.
وی اضافه کرد: این برنامه در ماه صفر روزهای پنجشــنبه هر هفته از 
ساعت ۱٣:٣۰ از شــبکه سه ســیما با اجرای مجری توانمند مذهبی 
کشور، سید نجم الدین شریعتی پخش می شود. برنامه »سمت خدا« 
با حضور کارشناسان برجسته مذهبی، مباحث مختلف دینی را مطرح، 
تفسیر و تحلیل می کند و در بعضی از برنامه ها نیز به سواالت مذهبی 

مخاطبان خود پاسخ می دهد.

فرشاد اکتسابی
»آالله« را می سازد

»سمت خدا« پنجشنبه ها 
هم به روی آنتن می رود

نوزدهمین نمایشگاه از مجموعه نمایشگاه های بررسی نقاشی 
اصفهان، به آثار مرتضی بصراوی اختصاص دارد.

خانه تجسمی حوزه هنری اســتان اصفهان، در ادامه برگزاری 
مجموعه نمایشــگاه های بررســی نقاشــی اصفهــان، این بار 
نوزدهمین نمایشگاه خود را به آثار مرتضی بصراوی اختصاص 
داده است. یک سال و نیم اســت که خانه تجسمی حوزه هنری 
اصفهان نسبت به برگزاری نمایشــگاه هایی با موضوع بررسی 
نقاشی اصفهان اقدام نموده اســت که در نوزدهمین دوره، آثار 
مرتضی بصراوی به نمایــش درخواهد آمد. قبــل از برگزاری 
نمایشگاه های بررســی نقاشــی اصفهان، گروهی متشکل از 
متخصصان این رشته، به تحلیل و بررســی آثار هنرمند مورد 
نظر می پردازند و در زمان برگزاری نمایشــگاه، متن حاصل از 
این تحلیل قرائت می شــود. نوزدهمین نمایشگاه از مجموعه 
نمایشگاه های بررسی نقاشــی اصفهان، امروز گشایش می یابد 
و عالقه مندان می توانند تا پنجشــنبه ٢۰ آبان ماه صبح ها از 
ســاعت 9 تا ۱٢ و بعد از ظهر از ســاعت ۱6 تــا ۱9  به گالری 
نقش خانه اصفهان واقع در خیابان آمــادگاه، مجتمع فرهنگی 

هنری سوره مراجعه کنند.

آثار نقاشی »مرتضی بصراوی« 
بررسی می شود

نمایشگاه

نمایش »چند درجه سوء تفاهم در مقیاس اتللو« به کارگردانی 
حبیب ا... دانش در تاالر هنــر اصفهان به روی صحنه رفت. این 
نمایش که مرگ بازیگــر اتللو را روی صحنــه از زبان خودش 

بازگو می کند، برای بار دوم در تاالر هنر اجرا می شود.
حبیب ا... دانش اظهار کرد: در سال 9٣ متن نمایش چند درجه 
سوء تفاهم در مقیاس اتللو توسط محمد رضا ترابی به تاالر هنر 
ارائه شد. این کار مجوز گرفته بود و قرار بر این بود که روی این 
متن کار شود و طی صحبتی که با من شد، کارگردانی این متن 

را برای اجرای روی صحنه بر عهده گرفتم.
کارگردان این نمایش ادامه داد: اســفند 9٣ این کار اجرا شد و 
دوره دوم اجرای آن با حمایت آقای رهبری بود؛ به دلیل اینکه 
معتقد بودند در  دوره اول اجرا مخاطب این تئاتر بســیار بوده 
و به عنوان یک کار تجربی در اصفهان مطرح شــده اســت و به 
همین دلیل همتی شد که این اثر در دوره جدید خود نیز روی 

صحنه برود.
وی با اشــاره به تغییراتی که در اجرای دوم این کار لحاظ شده 
اســت، گفت: فراخور فضای اجتماعی جدیدی که وجود دارد، 
تغییراتی را به وجود آوردیم. شــکل اجرا در ســال 9٣ به گونه 

دیگری بوده و برخورد و مواجهه ما با متن به شکل دیگری بیان 
شده بود. در اجرای جدید در ســال 9۵ مواجهه ما با متن یک 
رویکرد کامال اجتماعی دارد و سعی کردیم از تلخی ها و جدی 
بودن ها گریز کنیــم و به صورت فرمال، به شــکل کارگردانی 

بازی و طراحی بپردازیم.
حبیب ا... دانش افــزود: این نمایش دربــاره بازیگر نقش اتللو 
است که روی صحنه دست به خودکشــی می زند و حاال روی 
صحنه توضیح می دهد که چرا خودش را کشته است و در واقع 

لحظه بعد از مرگ این بازیگر را می بینید.
وی بیان کرد: ما متن را در فضــای مجازی در کانال مخصوص 
به گروه برای مخاطبان گذاشــتیم که مخاطــب پیش از اجرا 
با متن روبه رو شــود؛ چرا که این یک عمل مرســوم در جهان 
است که مخاطب قبل از حضور در ســالن تئاتر، متن را مطالعه 
می کند و قرار نیســت با چیزی مواجه شــود که از آن اطالعی 
ندارد؛ درنتیجه با اطالعاتی وارد می شود و می خواهد هنر اجرا 

را ببیند و ادبیــات را از اجرا 
جدامی کند.

وی بــا اشــاره بــه طراحی 
مینیمالیســتی صحنه برای 
این کار گفت: من به طرحی 
که بــرای صحنه ایــن کار 
انتخاب شده اســت، موجز 
و خالصه بودن مــی گویم. 
مینیمالیســت  شــکلی از 
اجرای ماست و وقتی دستور 
کار کمینه گرایی باشد، باید 
در تمــام جهات ایــن اتفاق 
بیفتد و وقتی مــن انتخاب 
می کنم که مینیمالیســتی 
کار کنم، باید ابزار آن را هم 
با خــود بیاورم کــه ابزار آن 

همین طراحی صحنه است.
دانش با اشــاره به دیالوگ 
پایانــی بازیگــر کــه بیان 
می کند یک دقیقه ســکوت 
ایــن دیالوگ  کنید، گفت: 

بیانگر این اســت کــه به احترام مــرگ من که یــک هنرمند 
بودم، یک دقیقه ســکوت کنیــد و یک دقیقه چیزی نیســت 
در مقابــل مرگ یــک انســان در مقابل مرگ یــک فرهنگ 
 و ایــن همــه زحمت فقط یــک دقیقــه ســکوت را در پایان 

خواهد داشت. 
نمایش چند درجه ســو تفاهم در مقیاس اتللو از ۸ تا ٢۵ آبان 

ساعت ۱9 با بازی محمد رضا ترابی روی صحنه می رود.

کارگردان نمایش چند درجه سوء تفاهم در مقیاس اتللو؛

یک دقیقه سکوت کنید

این نمایش درباره 
بازیگر نقش اتللو است 

که روی صحنه دست به 
خودکشی می زند و حاال  

روی صحنه توضیح 
می دهد که چرا خودش 
را کشته است و در واقع 

لحظه بعد از مرگ این 
بازیگر را می بینید

پایان صدای تپش های قلبش گویای این موضوع بود 
که هر چه اتفاق می افتد، بعد از مرگ وی خواهد بود و 
حال مردم به احترام وی یک دقیقه سکوت خواهند 
کرد؛ یک دقیقه برای بازیگری که روزها به روی صحنه 
رفت و شب ها به میان مردم آمد. این یک تراژدی از 
مرگ یک بازیگر است و همیشه یک دقیقه سکوت 
کافی است برای بازیگرانی که آنقدر در نقش خود فرو 
می روند که در صحنه تئاتر، بــه جای اتللو خود را به 

کشتن می دهند.

کیوان نخعی گفت: هنرمندی که تئاتر خیابانی کار می کند باید 
جامعه اش را بشناســد و بتواند براســاس مقتضیات آن تئاترش 
را پیش ببرد. کیوان نخعی، کارگردان نمایش »پســماندگان«، 
خاطرنشــان کرد: تئاتر خیابانــی انواع مختلفــی دارد اما برای 
اجــرای هرکــدام از آنها باید بدانیــم در چه شــرایطی زندگی 

می کنیم.
 نخعی با بیان اینکه هر کشــوری یک نوع تئاتــر خیابانی دارد 

و باید برای هر کشوری شــرایط خاصی را مدنظر داشت، گفت: 
معتقدم برای هر کشور و شرایط اجتماعی، تئاتر خیابانی را باید 
جور خاصی اجرا کنم نه اینکه صرفا تقلیدی از کشور دیگر باشد؛ 

چون ممکن است اصال آن نوع تئاتر خیابانی اینجا جواب ندهد.
این نویسنده و کارگردان تاکید کرد: کسی که تئاتر خیابانی کار 
می کند باید جامعه و محیطی را که در آن زندگی می کند، کامال 

بشناسد و بداند چه موضوعی االن برای جامعه اش مهم تر است.
گاهی یک تئاتر خیابانــی در ۵ دقیقه اجرا می شــود، مثال یک 
مسئله سیاسی مطرح شود و مردم متفرق شوند. یا در ارمنستان 
تئاتر خیابانی کمــی امنیتی تر بود؛ به طوری کــه وقتی بیرون 

می رفتیم پلیس ایستاده بود.
نخعی با اشــاره به حضور چشــمگیر گروه های تئاتر ایرانی در 

جشنواره هایفست ارمنســتان گفت: هشت گروه از ایران در این 
جشنواره حضور داشتند که اســتقبال خوبی هم از آثارشان شد. 
در جشــنواره هایفست ۵۵ اثر از ٢۰ کشور شــرکت داشتند که 
کارهای ایرانی در میان آنها خوب و استقبال از این آثار چشمگیر 
بود و معتقدم این جشــنواره موقعیت خوبی بــرای آثار ایرانی 

فراهم کرد.
او با اشاره به برگزاری ورک شاپی برای تئاتر خیابانی که تدریس 
در آن را به عهده داشت، گفت: ٢۷ نفر در این ورک شاپ حضور 
داشــتند و با آنها راجع به تئاتــر خیابانی صحبت کــردم؛ ابتدا 
بحث های تئوری مطرح شــد و بعد رفتیــم روی کار عملی. آنها 
خیلی خوب تئاتر خیابانی را نمی شــناختند؛ بنابراین برایشان 

خیلی جالب بود.

کیوان نخعی:

هنرمند تئاتر خیابانی باید 
جامعه اش را بشناسد
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با مسئوالنيادداشت

اســتاندار چهارمحال و بختیاری در نشست با ســردار عبادا... عبداللهی، 
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم  االنبیا)ص( اظهار داشــت: گســترش 
فعالیت هــای عمرانی ایــن قــرارگاه در چهارمحال و بختیــاری باعث 
سرعت بخشــی به روند تکمیل و بهره بــرداری از پروژه هــای این حوزه 
می شود. قاســم سلیمانی دشــتکی افزود: مسئوالن ارشــد چهارمحال 
و بختیاری به منظور تسهیل شرایط برای تســریع در اجرای پروژه های 
عمرانی این استان از سوی قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( آمادگی 
الزم را دارند. سلیمانی دشتکی همچنین در نشست مشترک استانداران 
با رییس بنیاد مســتضعفان انقاب اســامی و معاون توسعه روستایی و 
مناطق محروم ریاســت جمهوری افــزود: تامین تســهیات طرح های 

معرفی شده قبلی در بخش های مختلف ضروری است.
وی بیان داشــت: توســعه متوازن در اســتان های مختلف کشور باعث 
جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شــهرها، کاهش حاشیه نشینی و رونق 

تولید در مناطق روستایی و عشایری می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی چهارمحال و بختیاری در نشست با 
اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات و خبرنگاران چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: این نمایشگاه از چهاردهم تا بیست و یکم آبانماه در مصای 
تهران برگزار می شود.جواد کارگران دهکردی افزود: معرفی، آثار تولیدی 
و عملکرد مطبوعــات چهارمحال و بختیاری در غرفه ای به وســعت 12 
مترمربع به نمایش در می آید. اکنون 61 نشــریه فعــال محلی و بیش از 
100 خبرنگار در حوزه اطاع رســانی چهارمحال و بختیاری مشغول به 
فعالیت هستند و در دو سال گذشته 11 نشریه به مجموع نشریات محلی 

این استان افزوده شده است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: طرح 
اهدای کتاب بــا هدف کمک به تجهیــز کتابخانه هــای مناطق محروم 
و روســتایی اســتان از 15 آبان ماه آغاز و تا پایان هفته کتاب ادامه دارد. 
فرهاد خلیل مقدم افزود: در این طرح افراد می تواننــد با مراجعه به نهاد 
کتابخانه ها و کتابخانه های ســطح شــهر کتاب های خــود را اهدا کنند 
که کتاب های اهدا شــده پس از جمــع آوری در مرکز مبادله براســاس 
نیاز مناطق به کتابخانه های مناطق کمتر برخوردار ارســال می شــود.

مدیرکل نهاد کتابخانه های چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه های 
هفته کتاب بیان کرد: برگزاری نشســت تخصصــی کتابخوان با موضوع 
روانشناســی، تکریم از مقام کتابــداران در روز 23 آبان مــاه و تجلیل از 

فعاالن و خیران کتابخانه ساز از جمله برنامه های این هفته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

 قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( در 
پروژه های عمرانی فعال تر شود

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

حضور نشريات چهارمحال و بختیاری 
در نمايشگاه مطبوعات کشور

مديرکل نهاد کتابخانه ها:

طرح اهدای کتاب در چهارمحال و 
بختیاری اجرا می شود

پیشنهاد سردبیر: 
امروز، ملت ايران حماسه ای ديگر خواهد آفريد

معــاون فرهنگــی امــور جوانــان اداره کل ورزش و 
 جوانان چهارمحــال و بختیاری اظهار کرد: یک مجمع 
ثبــت شــده خیریــن ازدواج و 9 مجمــع در حــال 
شــکل گیری و ثبت به منظور ترویج و رفع مشــکات 

ازدواج در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
حسین زمانی تفاوت های فرهنگی و چالش های میان 
جامعه سنتی و مدرن را عامل اصلی ازدواج دیرهنگام 
دانست و گفت: تمایل به ادامه تحصیل و افزایش سطح 
تحصیــات، اشــتغال، وضعیت اقتصادی نامناســب 
و افزایش ســطح توقعــات نیز از دیگر دالیــل ازدواج 

دیرهنگام جوانان است.
زمانی افزود: مجامع خیرین برای ازدواج متشــکل از 
افراد تاثیرگــذار در امر ازدواج جوانــان اعم ازخیرین، 
معتمدین محلی، فعاالن فرهنگ اجتماعی، روحانیون 

و روسای اصناف هستند.
وی از وجود چهار ســمن مرتبط با مســائل ازدواج در 
استان خبر داد و گفت: در راســتای الگودهی ازدواج 
آسان و هماهنگی معتمدین و ریش سفیدان در کاهش 
طاق ها و شناسایی خیرین، ســازمان های مردم نهاد 

ازدواج در استان تشکیل شد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیــزداری کیار از اجرای حکم 
قضایی برای تخریب 13 ســاخت و ســاز غیرمجاز در مراتع و 
مناطق حفاظت شده زیست محیطی منطقه سبزکوه بخش 

ناغان در این شهرستان خبر داد.
علی حسین امینی افزود: این احکام با نظردادگاه بخش ناغان 
صادر و کار تخریب با نظارت رییس دادگستری و ماموران یگان 

حفاظت منابع طبیعی شهرستان کیار انجام شد.
وی با بیــان اینکه تخلفاتــی از جمله دیوارکشــی، تفکیک، 
ساخت خانه باغی که همگی به صورت غیرمجاز در این منطقه 
انجام شده بود، گفت: این ســاخت و سازها که بیشتر کاربری 

مسکونی داشت، چشم انداز طبیعت منطقه را نازیبا کرده بود.
رییــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری شهرســتان کیار 
وسعت ساخت و سازهای غیرمجاز و زمین های ملی رها شده 
منطقه را 23 هکتار برآورد کرد و گفــت: بیش از 95 درصد از 

عرصه های طبیعی شهرستان کیار سند مالکیت ملی دارد.

 سازمان های مردم نهاد ازدواج 
تشکیل می شود 

 اجرای حکم تخريب 
13 ساخت و ساز غیرمجاز در کیار

اخبار کوتاه

حجت االسام سید جعفر مرتضوی افزود: اگر در مرزهای 
عقیدتی و فکری مان که در حال حاضر تا مرز جغرافیایی 

شام و سوریه، عراق و افغانســتان، فلسطین و لبنان ادامه 
دارد دفاع نکنیــم باید در خانه هایمان منتظر دشــمنان 

باشــیم که بنابر فرمایش امام علی)ع( ملتی که در خانه 
خود با دشمن مبارزه کند آقایی و عزت نخواهد داشت.

 مدیــرکل تبلیغــات اســامی چهارمحــال و بختیاری 
بیان کرد: تــا کامل کــردن بیداری اســامی در جهان 
در برابر ظلم و ســتم مقابله و ایســتادگی خواهیم کرد و 
ان شــاء ا... بنابر تکلیف و بیداری تمام کشــورهای جهان 
همه اقشار از جمله دانشجو، دانش آموز و دیگر آحاد ملت 
به  ویژه بازاریــان در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان شــرکت 
می کنیم. مرتضوی خاطرنشــان کرد: ملــت ایران 3 روز 
قدس، 22 بهمن و 13 آبــان را به عنوان نمــاد مبارزه با 
استکبار حفظ کرده که هر ســال پربارتر و بهتر از گذشته 
برگزار می شــود و امروز 13 آبان 1395 نیزحماســه ای 
دیگر خواهد آفرید. وی با بیان اینکه یوم ا... 13 آبان نقطه 
عطفی در انقاب اسامی اســت، گفت: این روز یادآور 3 

واقعه مهم در 3 دوره مختلف در تاریخ معاصر ایران است.
 مدیــرکل تبلیغــات اســامی چهارمحــال و بختیاری 
 تصریح کــرد: ایــن 3 واقعــه تاریخــی شــامل تبعید

 امام خمینی)ره( به ترکیه در 13 آبان 1343، نامگذاری 
روز دانش آموز در 13 آبان 1357 و تسخیر النه جاسوسی 
در 13 آبان 1358 اســت که نمی توان هیچ یک را از نظر 
اهمیت نسبت به دیگری اولی تر دانست چرا که هر کدام 
در دوره وقوع تاثیرگذاری خاص خود را داشته و شرایط را 

به نحوی تغییر داده اند.
جعفری با بیان اینکــه مکتب بدون هجرت، شــهادت و 
جهاد، مکتب نیست و نظام مقدس جمهوری اسامی در 
حقیقت نشئت گرفته از اســام غدیری است، افزود: مایه 
عزت اسام جهاد، شهادت طلبی، مهاجرت و مقابله با کفر 

و ظلم و ستم است و اسام بدون این عناصر حیاتی ندارد.

مايه عزت اسالم 
 جهاد

   شهادت طلبی  
مهاجرت و مقابله 

با کفر و ظلم و ستم 
است و اسالم بدون 
اين عناصر حیاتی 

ندارد

تحدید حدود عمومی
8/302 شماره: 1395/43/291952 مورخ  1395/8/9 آگهی 
تحدید حدود عمومی )مرحله   سوم(ســال 1395 مربوط به 

منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
 پیــرو آگهــی نوبتــی وابــالغ مفــاد آراء وبــه موجــب 
مــاده 14 قانون ثبت اســناد وامــالک تحدید حــدود رقبات 
 زیــر واقع دربخــش 14 ثبــت اصفهان بشــرح زیــر آگهی

 می شود .
1-ابنیه وامــالک واقع  درجــوزدان  به شــماره  12   اصلی 

وفرعی زیر:
10230-آقای رضا پور ابوطالب فرزند مرتضی به شــماره 
شناســنامه 2531 وخانم مرضیه جوانی فرزند اســداله به 
شماره شناسنامه 2076 باالمناصفه  نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین که جاده متروکه بوده به مساحت 20/20متر مربع 
جهت الحاق به پالک 12/9664 واقع دربخش14 ثبت اصفهان 

95/09/06 .
-2ابنیه و امالک واقع در کوهانســتان شــماره14 اصلی و 

فرعی زیر:
-199آقای احمد ترکی کوها نستانی فرزند حسین نسبت به 
هشت حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکبابخانه واقع در بخش 

14- ثبت اصفهان.95/9/07
668- آقای حسنعلی خورســندی کوهانستانی و ابوالقاسم 
خورسندی فرزندان علی هر یک نســبت به28/8 حبه مشاع 
و ملک خورسندی کوهانســتانی فرزند علی  نسبت به 14/4 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قطعه ملک چهارده قفیزی  با 
حقابه  که در آگهی نوبتی قبلی نام پدر  ونام  خانوادگی دو نفر 
از مستدعیان ثبت  قید نگردیده اســت واقع در بخش 14 ثبت 

اصفهان.95/9/07
3- ابنیه وامالک واقع در رهنان 17 اصلی و فرعی زیر: 

1737- آقای مصطفی دگردوئی فرزند حســین به شــماره  
شناســنامه 279 نســبت به ششــدانگ یکبابخانه سه طبقه 
مسکونی به مساحت 313/15 متر مربع واقع در بخش 14 ثبت 

اصفهان .95/9/09
4-ابنیه وامالک واقع در کرم شماره22 اصلی و فرعی زیر:

550- آقای ســعید میــر معصومی فرزند محمد به شــماره 
شناســنامه 2  صادره خمینی شــهر نســبت به ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 59/70 متر مربع به پالک550 فرعی 
قســمتی از پالک 33 فرعی  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان. 

95/9/09
5-ابنیه و امالک واقع در دســتجرد مورچا شماره26 اصلی 

و فرعی زیر:        
8208-شــهرداری اصفهان بــه نمایندگــی غالمرضا میر 
عســگری بموجب معرفی نامــه95/2/21-53/95/17838 
ششدانگ گذر متروکه پالک26/8208 واقع در بخش 14 ثبت 

اصفهان بمساحت 113/70 متر مربع.95/9/11
6- ابنیه وامالک واقع درلمجیربه شــماره  40 اصلی وفرعی 

زیر:

3249- خانم فاطمه برومند شادان به شماره شناسنامه 889 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 175/70 متر مربع  
به شماره فرعی مذکور قسمتی از پالکهای 548و547 فرعی 

از 40 اصلی واقع دربخش14 ثبت اصفهان . 95/9/13
3510-آقای اصغر ســلطانی آفارانی فرزند تقی به شــماره 
شناســنامه 80 نســبت به چهاردانگ مشــاع وخانم کبری 
ســلطانی آفارانی فرزند محمد به شــماره شناسنامه 1735 
نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه به مساحت 
183/02 متر مربع پالک 40/3510مجزی شده از 40/197 واقع 

دربخش14 ثبت اصفهان.95/9/13
7-  ابنیه وامالک واقع درمار ماربه شماره  42 اصلی وفرعی 

زیر:
2-خانم مریم شاهنگی هاشمی به شماره شناسنامه 49114 
فرزند ســیدمحمدعلی  نســبت به ششــدانگ پــالک مرقوم 

95/9/14.
5- خانم مریم شاهنگی هاشمی به شماره شناسنامه 49114 
فرزند ســیدمحمدعلی  نســبت به ششــدانگ پــالک مرقوم 

95/9/14.
117- خانم مریم شــاهنگی هاشمی به شــماره شناسنامه 
49114 فرزند سیدمحمدعلی  و شهرداری اصفهان نسبت به 

ششدانگ پالک مرقوم.95/9/14
 8- ابنیه وامالک واقع در مزرعه کیجی شماره138 -اصلی  :     
 آقای محمد علی نصیــری فرزند  عزیزاله یک دانگ مشــاع 
از ششــدانگ مزرعه کیجی واقع در بخــش 22 ثبت اصفهان 

       95/9/15.
لذا در روزهای ذکر شــده به ترتیب از ساعت 8/30 صبح به 
بعد درمحل شــروع وبعمل خواهد آمد وبــه موجب ماده 14 
قانون ثبت به صاحبان امالک ومجاورین آنها به وســیله این 
آگهی دعوت میشود که درساعت مقرر درمحل حضور بهم 
رســانند .چنانچه هریک از صاحبان امالک و نماینده قانونی 
آنها درموقــع تحدید حدود حاضرنباشــند متعا قب ماده 15 
قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده ازطریق مجاورین 
تحدید حدود خواهدشــد واعتراض مجاوریــن وصاحبان 
امالک که درموقع مقرر حاضرنباشند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس فقط تــا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد ومطابق ماده86 آیین نامه قانون ثبت معترض باید 
اعتراض کتبی خود را مستقیما" به اداره ثبت تسلیم  وظرف 
مهلت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی دادخواست 
رابه مراجع ذیصالح قضایی تقدیم ورســید عرضحال اخذو 
به اداره ثبت ارایه نمایددر غیر اینصورت متقاضی یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم 
تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم واداره ثبت  
بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات 

ادامه می دهد. 
 تاریخ انتشار 1395/08/13

م الف: 24203 علیرضا حیدری رئیس  اداره ثبت اسنادوامالک 
منطقه غرب اصفهان

مزایده 
8/33 شــماره آگهــی: 139503902004000202 شــماره 
مزایــده: 139504302004000209 آگهــی مزایده پرونده 
شماره بایگانی: 9400709  بر اساس پرونده اجرایی شماره 
139404002004000321 بــه شــماره بایگانی 9400709 
تمامت ششدانگ یک باب خانه پالک یک فرعی از یازده هزار 
و هشتصد و ســی اصلی واقع در بخش پنج ثبتی اصفهان به 
مساحت ســیصد و بیســت و دو متر مربع و هشتاد و چهار 
ســانتی متر مربع به آدرس: اصفهان پل شهرستان خیابان 
بازارچه بن بست شکوفه پالک چهار کدپستی 8158975771 
که سند مالکیت آن در اجرای ماده 147 قانون ثبت، به موجب 
رای شــماره 12 مورخ 77/01/23 در یک جلد به شماره ثبت 
9444 در صفحــه 538 دفتر جلد 63 امالک به شــماره چاپی 
424673 سری الف ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل 
به طول پانزده متر و پنجاه ســانتی متر دیوار به دیوار خانه 
پالک یازده هزار و هشــتصد و ســی و یک اصلی شــرقًا به 
طول بیست متر و هفتاد ســانتی متر دیوار به دیوار خانه از 
پالک باقیمانده مرقوم جنوبًا به طــول پانزده متر چهل و پنج 
ســانتی متر درب و دیواری است به کوچه شــکوفه غربًا به 
طول بیست و یک متر و سه صدم سانتی متر دیوار به دیوار 
 خانه از پالک باقیمانده، و حقــوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر

 کارشناس رسمی دادگســتری پالک مذکور، اعیانی احداثی 
با قدمت حدود بیســت و هفت سال مشــتمل بر زیرزمین و 
همکف شــامل پذیرائی، آشــپزخانه، ســرویس، حمام، سه 
اتاق خواب و طبقه اول شــامل دو اتاق خواب روی پارکینگ 
می باشد و مســاحت کل اعیانی بالغ بر 320 متر مربع بوده 
 و کف پذیرائی و اتاقها موزائیک و بدنه نقاشــی، کف و بدنه

 آشپزخانه سرامیک و کاشــی و دارای کابینت چوبی، کف و 
بدنه سرویس و حمام ســرامیک و کاشی بانضمام تجهیزات 
متعلقه، کف پله ســنگ، بدنه نقاشــی و نرده هــا چوبی می 
باشــد. دربهای داخلی و کمدهــا چوبی، دربهــای خارجی 
آلومینیومی، درب حیاط فلزی، نمای خارجی حیاط آجرنمای 
ســه ســانتی، کف حیاط موزائیک، ســرمایش کولر آبی و 
گرمایش بخــاری، پالک درب بــه حیاط بوده و بــا توجه به 
طول پالک شــمالی آن مجوز ســاخت در حد دو طبقه روی 
همکف را دارد و در صورت عقب نشینی به میزان چهار متر، 
اجازه ساخت طبقه سوم داده خواهد شــد. دارای انشعابات 
آ ب و فاضالب، گاز و برق بــوده و بنا به اظهــار مالک فاقد 
پایان کار از شــهرداری می باشــد، ملکی آقای محمد واعظ 
شهرستانی طبق سند شماره 35557-1393/03/18 تنظیمی 
در دفترخانه اسناد رســمی شــماره 106 اصفهان در قبال 
طلب آقای عمران دانش و نیم عشــر اجرائی در رهن بوده و 
ششدانگ پالک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری 
 به مبلغ ســیزده میلیارد و دویســت و پنجــاه میلیون ریال

 ) 13/250/000/000 ریال( ارزیابی و از ســاعت 9 صبح الی 
12 روز شنبه مورخ 95/09/13 در شــعبه اسناد رهنی اداره 
اجرای اسناد رســمی اصفهان به نشــانی اصفهان خیابان 

هشت بهشت شرقی ابتدای خیابان الهور از طریق مزایده به 
فروش می رســد و مورد مزایده از مبلغ پایه سیزده میلیارد 
و دویســت و پنجاه میلیون ریال ) 13/250/000/000 ریال( 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشده باشد 
به عهــده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پــس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا  چنانچه 
روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روی اداری بعد از 
 تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد. 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 95/08/13 درج و منتشــر خواهد شد.  توضیحًا جهت 
شرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین 
شــده بانک ملی ایران به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
 شناسایی معتبر الزامیست. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ

 خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص 
در حســاب اداره ثبــت اســناد و امــالک ســپرده نمایــد.  
م الف:23072 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)682 کلمه، 

7 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/300 شــماره صادره: 1395/43/292359 نظــر به اینکه 
ســند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شــماره 25047 فرعی از 
68 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت سیستمی به نام 
خانم فاطمه خسروی تحت شــماره چاپی مسلسل 636247 
ثبت و صادر و تســلیم گردیده است ســپس نامبرده با ارائه 
درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که 
امضا شــهود آن ذیل شــماره 29279 مورخ 1395/7/28 به 
 گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره 3 اصفهان رسیده است

 مدعی اســت کــه ســند مالکیت آن بــه علت ســهل انگاری 
مفقــود گردیده اســت و درخواســت صدور المثنای ســند 
مالکیت ملک فــوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره 
یک اصالحــی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانــون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجــام معامله 
نســبت به ملــک مرقوم یــا وجود ســند مالکیت نــزد خود 
می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله بــه این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تــا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
 گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید

 یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 
شــد. م الف: 24193 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان 

اصفهان  )218 کلمه، 2 کادر(  

مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
چهارمحــال و بختیاری با اشــاره بــه اینکه 
ســال گذشــته در اســتان حدود یک هزار و 
 950 نفــر بیمــه بیــکاری دریافــت کردند، 
اظهار کرد: متاسفانه امسال کارگاه اشی مشی 
و شــرکت ســابیر در کوهرنگ به دلیل عدم 
پرداخت حقــوق و مزایای کارگــران تعطیل 
شــدند که تعدادی از افراد ایــن دو کارگاه به 

دریافت کنندگان بیمه بیکاری ملحق شدند.
ســید عباس جزایری افزود: با تعطیلی این دو 
کارگاه حدود 200 نفر از کارگــران به منظور 
دریافت بیمه بیــکاری، به ایــن اداره معرفی 

شدند و از بیمه بیکاری استفاده می کنند.
از  نفــر   300 حــدود  گفــت:   جزایــری 

مقرری بگیران با وجود شــرایط دریافت بیمه 
بیکاری، در کارگاه های مختلفی که راه اندازی 
شد به کار بازگشــتند و بازگشت این افراد هم 
موجب کمک به خودشــان شــد و هم سبب 
 کمک به صنــدوق بیمــه بیکاری شــد .وی 
تصریح کرد: در حال حاضــر دو هزار و 67 نفر 
در اســتان بیمه بیکاری دریافت می کنند که 
میزان مقرری افراد از طــرف کمیته های بیمه 
بیکاری تعیین می شــود و دریافت مقرری به 
شرایط افراد بستگی دارد.  مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان خاطرنشان کرد: طی 
 شش ماهه نخســت ســال جاری، 285 نفر از 
مقرری بگیــران بیمه بیــکاری در حوزه های 

مختلف قطع مقرری شده  اند.

 فرمانده ســپاه حضــرت قمربنی هاشــم)ع( 
اظهار کرد: رزمایش» الی بیــت المقدس5« با 
عنوان عاشقان حسینی به مدت 2شبانه روز در 
 10 نقطه اســتان چهارمحال و بختیاری برگزار 

می شود. 
ســردار رضــا محمد ســلیمانی تاکیــد کرد: 
این رزمایــش با هــدف تمریــن خوداتکایی، 
ایجــاد نشــاط و روحیــه همدلــی، جهادی، 
انقابی و شــهادت طلبی، آشــنایی عملیاتی 
گوناگون، تمرین زندگی در شــرایط ســخت 
 و افزایش آمادگــی رزمی و جســمانی برگزار

 خواهد شد. 
وی خاطرنشــان کرد: انجام تمرینات تاکتیکی 
 و اجــرای برنامــه هــای معنــوی فرهنگی از 

برنامه های این رزمایش بزرگ 14 می باشد.
این مقام ارشــد نظامی از برگــزاری رزمایش 
عاشقان حسینی در 10 نقطه استان چهارمحال 
و بختیاری خبــر داد و گفت: دفــاع از کوی و 
 برزن، عملیات تاخیری، کمیــن و ضدکمین، 
ضد هلی برن و رزمایش امــدادی  از برنامه های 

تاکتیکی این رزمایش به شمار می روند.
 فرمانــده ســپاه حضــرت قمربنــی هاشــم 
 علیـــــه الـــــسام گفــت: 26 گــــردان 
 بیت المقدس، 8گردان کوثر و گردان های رزمی 
امام حسین علیه السام، عاشورا، خانواده معظم 
شــهدا، ایثارگران، پیشکسوتان جهاد و شهادت 
در صبحــگاه مشــترک این رزمایــش حضور 

خواهند داشت.

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

دو هزار و 67 نفر بیمه بیکاری دريافت می کنند
فرمانده سپاه قمربنی هاشم  چهار محال و بختیاری خبرداد:

برگزاری رزمايش عاشقان حسینی 

مديرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری:

امروز، ملت ایران
 حماسه ای دیگر خواهد آفرید

مديرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری با بیان اينکه وظايف امروز بسیار سنگین تر از گذشته است، 
اظهار داشت: اگر در گذشته با دادن خون، نظام مقدس جمهوری اسالمی تثبیت شد امروز ناگزيريم، بیرون از 

مرزهای جغرافیايی و در مرز عقیدتی مبارزه کنیم و وجود شهدای مدافع حرم مبین اين مسئله است.
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مقــام معظم رهبــری بــا تاکید بر لــزوم مشــارکت همه مــردم در 
مبارزه با آســیب هــای اجتماعــی تصریح کردنــد: برای مبــارزه با 
آســیب های اجتماعی حتــی آنهایی که بــه دین و اســام اعتقادی 
 ندارند، اگــر ایران را قبول دارنــد باید با همه توان وارد میدان شــوند.

 حجت االسام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در 
جلسه مجلس با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در رابطه با مقابله 
با آسیب های اجتماعی با تاکید بر اینکه ایرانی اقتدار ایران را می خواهد، 
اظهار کرد: مقام معظم رهبری در جلســه مهم مقابله با آســیب های 
اجتماعی فرمودند که برای مبارزه با آسیب های اجتماعی حتی آنهایی 
که به دین و اســام اعتقادی ندارند، اگر ایران را قبول دارند باید با همه 
توان واردمیدان شوند. وی خاطر نشــان کرد: ایشان همچنین فرمودند 
حتی اگر کسی در عشــقش به ایران تردیدی باشد و در وجدان سالم او 
تردیدی نباشــد، باید با همه توان برای مقابله با آسیب های اجتماعی 

آماده شود و تحرک داشته باشد.
رییس جمهــور گفت: مقــام معظم رهبری در جلســه آســیب های 
اجتماعی نام دستگاه هایی را بردند که مسائل از طریق آنها حل شود  و 
نام ســه وزارتخانه آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان 
جزو آنها بود.  ســه وزیری هم که معرفی شدند حوزه مسئولیت آنها در 

زمینه فرهنگی و اجتماعی است.

مدیــرکل برنامــه ریــزی شــورای گســترش وزارت علــوم 
گفت:پیامک های تبلیغاتی با محتــوای اعطای مدرک تحصیلی به 
ازای سوابق کاری که در جامعه رواج پیدا کرده  صرفا کاهبرداری 

است. 
این روز ها تعداد پیامک های تبلیغاتی به اوج خود رســیده است.

پیامک هایی که دم از اعطای مدرک دانشگاهی از راه های مختلف 
می زنند. اما پیامک هایی که این روزها بیشــتر به چشم می خورد 
اعطای مــدرک تحصیلی به ازای ســوابق کاری اســت. وقتی هم 
که با این مراکز تمــاس می گیریم  می گوینــد افرادی که فرصت 
تحصیات آکادمیک نداشتند می توانند سوابق کاری را به مدارک 

آکادمیک دانشگاهی تبدیل کنند. 
در همین خصوص عبدالرحیم نوه ابراهیــم مدیرکل برنامه ریزی 
شورای گســترش وزارت علوم اظهار داشــت: این افراد با دریافت 
مبالغ هنگفــت از متقاضیان دریافت مدرک دانشــگاهی اقدام به 
کاهبرداری می کنند. مدیرکل برنامه ریزی شــورای گســترش 
وزارت علوم در ادامــه گفت: این مدارک مــورد تایید وزارت علوم 
نیست و کاما غیر قانونی اســت. در صورت مشاهده و فعالیت این 
مراکز از طریق دفتر نظارت کمیته با آنها برخورد جدی خواهد شد. 
وی در پایان خاطر نشــان کرد: اعطای مدارک دانشــگاهی صرفا 
 از طریــق وزارت علوم بــه دانشــجویان ارائه می شــود و توصیه 
می کنیم بــرای دریافت مــدارک تحصیاتی به این موسســات 

مراجعه نشود.

جانشــین فرمانده ناجا از نصب سیســتم های هوشــمند در 40 هزار 
کیلومتر از جاده های کشور خبر داد.

 سردار اســکند مؤمنی در حاشیه دومین نشســت فصلی پلیس راهور 
ناجا، گفت: سیستم های هوشمند سرعت، دقت و صحت عمل بیشتری 
دارند و پیش بینی شــده که این سیســتم ها در 40 هــزار کیلومتر از 

جاده های کشور نصب شوند. 
وی افــزود: در صورتی که جاده های کشــور با همــکاری وزارت راه به 
صورت یکپارچه به این سیستم مجهز شوند، شاهد کاهش تلفات ناشی 
از رانندگی و تصادفــات خواهیم بود. مؤمنی با اشــاره به اینکه تجهیز 
جاده ها به این سیســتم اولویت اول کشور اســت، گفت: از سوی دیگر 
باید ایمنی خودروها نیز ارتقا پیدا کند. جانشــین فرمانده ناجا با اشاره 
به اینکه هم اکنون 50 درصد از آســیب دیدگان ناشی از تصادفات، بعد 
از حادثه جان خود را از دست می دهند، گفت: این آمار پیش از این 70 
درصد بود و کاهش آن نشــان دهنده اقدامات خوبی است که در زمینه 

امداد و نجات و درمان انجام شده است.

دستاوردهای مطالعاتی و پژوهشی در زمینه پیشگیری از اعتیاد 
به یک شاه کلید رسیده و آن توانایی »نه گفتن« است.

»نه گفتن« زمانی که وسوسه ای ایجاد می شود یا تعارفی صورت 
می گیرد، نیازمند توانایی و قدرتی اســت که جز با مهارت میسر 
نیســت و به همین ســبب آموزش های مرتبط با پیشگیری از 
اعتیاد بیشتر از هر چیز دیگری بر ســبک زندگی و مهارت های 
ارتباطی و بخصوص بر کســب مهارت های »نه گفتن« متمرکز 
می شــود و مخاطب این آموزش، معموال گروه های سنی جوان 
و نوجوان هســتند. آنها باید بیاموزند که در قبال تعارف، بدون 
ترس و دلهره یــا نگرانی از طرد شــدن، تحقیر شــدن و مورد 
تمســخر قرار گرفتن »نه« بگویند و به اصطاح در رودربایستی 
قرار نگیرنــد. آموزش مهارت هــای ارتباطی و ســبک زندگی 
در خانواده شــکل  می گیرد و قبل از هرکســی این بزرگ ترها 
هســتند که می توانند به بچه ها عزت نفس بدهند و توانایی های 
»نه گفتن« را به آنهــا بیاموزند، در مرحله بعــد مدارس در این 
زمینه مســئولیت دارند و باید بتوانند مهارت هــای ارتباطی را 
تقویت کنند و بعد از آن دانشــگاه ها. دروس مرتبط به آموزش 
مهارت های زندگی و فوق برنامه هایی در این باره می توانند تاثیر 
قابل توجهی در کاهش جمعیت معتاد در کشــورمان داشــته 
باشــند تا از این طریق گام های موثری در پیشــگیری از اعتیاد 
برداشته شود، اما بی شک در کنار همه اینها رسانه های جمعی، 
بخصوص رســانه ملی در بحث آمــوزش کان، جایگاهی قابل 
تامل دارد و می تواند آموزش هایی برای گســتره قابل توجهی از 
مخاطبان از سنین کودکی تا دوران ســالمندی ارائه کند و این 

آموزش ها شامل مخاطبانی از گوشه و کنار کشور می شود.
نقش بی بدیل رســانه ملی به عنوان یک ابــزار انتقال اطاعات، 
غیرقابل کتمان است و نکته اینجاســت که رسانه های مجازی 
و شــبکه های اجتماعی هم در این باره نمی توانند به گرد رسانه 

ملی برسند.

رسانهملی،طالیهدار
پیشگیریازاعتیاد

تاکیدمقاممعظمرهبری
برمشارکتهمهمردمدرمبارزه

باآسیبهایاجتماعی

اخذمدرکتحصیلیباسوابقکاری

نصبسیستمهایهوشمنددر40
هزارکیلومترازجادههایکشور

با مسئوالن

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: شــهروندان اســتان های 
شمالی و شمال غرب از مرز مهران،  استان مرکزی از مرز چزابه،  
خراسان،  اصفهان و سیســتان و همچنین زائران خارجی از مرز 

شلمچه به عراق وارد شوند.
داوود کشاورزیان در کمیته هماهنگی اجرای ویژه طرح ترافیک 
اربعین ستاد پلیس ناجا با اعام مسیرهای ترددی زائران اربعین 
۹5  افزود: تقسیمات انجام شده از ســوی ستاد مرکزی اربعین 
صورت گرفته اســت. وی افزود: بر این اســاس بــه هموطنان 

پیشنهاد می شود از مسیرهای اعام شده تردد کنند.
همچنین مرز محل تــردد زائران دیگر اســتان ها پس از صدور 
ویزا، اعام می شود. کشــاورزیان از هموطنان درخواست کرد 

تا برای اخذ ویزا از سامانه ســماح استفاده کرده تا گرفتار ویزای 
جعلی نشوند.

 وی ادامه داد: امسال در حد توان، کارهای عمرانی برای تسهیل 
رفت و آمد در ســامانه خوزســتان و ایام انجام شده است و به 
این منظور پارکینگ های بیشتری برای خودروهای شخصی و 

اتوبوس برون شهری در نظر  گرفته می شود.
کشاورزیان با اشــاره به راه اندازی کمربندی شهر مهران گفت: 
از مرز مهران به ســمت پایانه مــرزی، پارکینــگ برکت برای 

اتوبوس های برون شهری راه اندازی شده است.
وی گفت: در اســتان های خوزســتان و ایــام از اتوبوس های 
شــرکت واحد و نیروهای مســلح برای تردد زائران اســتفاده 
می شود.  وی با تاکید بر اینکه تردد با خودروی شخصی به نقطه 
صفر مرزی ممنوع است، گفت: افراد باید خودروهای خود را در 
نقاط مشخصی پارک کرده و برای تسهیل عبور و مرور از اتوبوس 
استفاده کنند. به گفته رییس ســازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور، سالن مسافر برای پایانه مرزی شلمچه با حضور 

مقامات ارشد کشوری افتتاح می شود.
کشاورزیان افزود: پیش بینی می شــود امسال شاهد رشد ۲5 

درصدی حضور زائران در عتبات عالیات باشیم.

این روزها مشاهده نزاع ودرگیری در خیابان ها به امری عادی 
و طبیعی تبدیل شده است . شــاید کمتر روزی باشد که شاهد 

این گونه نزاع ها و دعواها نباشیم .
به طوری که در اغلب موارد دیگر شــهروندان بی تفاوت از کنار 
آن می گذرند و توجهی به آن نمی کنند.  واکاوی این پدیده از 
نگاه روانشناسان و روانپزشکان به کاهش آستانه تحمل مردم 
برمی گردد.  از این رو دبیر علمی سی و سومین کنگره سالیانه 
انجمن علمی روانپزشــکان ایران در اظهارنظری اعام داشت 
که هر دقیقه یک نزاع در سازمان پزشــکی قانونی کشور ثبت 

می شود.
اما رییس سازمان پزشــکی قانونی این رقم را واقعی ندانست 
و در عین حال آمــار مربوط به جرائم و نزاع خیابانی در ســال 
جاری را همانند سال گذشــته اعام کرد و گفت:طبق آخرین 
آمار دریافتی بیشترین فوت ناشی از حوادث مربوط تصادف با 

وسایل نقلیه است.
احمد شــجاعی به آمار فوت غیر طبیعی در مردادماه امســال 
اشاره کرد وافزود: از آنجا که آمار جرم ونزاع در تابستان بیشتر 
از سایر فصل هاســت به آمار مردادماه اشاره می کنم که طبق 
آخرین آمار دریافتی حــدود 3476نفر فوت غیــر طبیعی یا 

همان فوت ناشی از حوادث داشــتیم که از این میان 700 نفر 
زن و ۲776 نفر مــرد بودندکه همه اینهــا براثر حوادثی چون 
درگیری با ساح ســرد وگرم ،خفگی ، تصادف با وسیله نقلیه، 

مسمومیت ،مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر و... بوده است.
وی گفت: همچنیــن از این میــان ،1851 مــورد مربوط به 
تصادفات ،166 مورد سقوط از بلندی ،150 مورد مسمومیت و 

۲76 مورد مصرف مواد مخدر بوده است.
وی با اشــاره به اینکه آمار مربــوط به جرائم فقط براســاس 
مراجعات به پزشکی قانونی اعام می شود گفت : برای همین 
ممکن اســت آمار پزشــکی قانونی چندان کامل نباشد چون 
اغلب مردم برای جرائمی نظیر تجاوز و آزار جنسی به پزشکی 
قانونی مراجعه نمی کنند. شــجاعی رقم نزاع خیابانی را روزانه 
حدود هزار تا 1500 نفر در کشــور دانســت. رییس سازمان 
پزشــکی قانونی تصویب کلیات طرح ممنوعیت اســتفاده از 
ساح های سرد از سوی مجلس را در جهت کاهش جرائم موثر 
دانســت و گفت: جرم محسوب شدن اســتفاده از ساح سرد 

تاثیر بسزایی در کاهش جرم  داشته است.
مســلما این مصوبه مجلس نیز در جلوگیری از جرم وجنایت 

موثر خواهد بود.

معاونوزیرراهوشهرسازیخبرداد:

ممنوعیتترددخودروهایشخصیبهمرز
رییسپزشکیقانونی:

آمارهردقیقهیکنزاعخیابانی،واقعینیست

اخبار کوتاه 

فرمانده نیروی انتظامــی از صدور بیش از یک میلیــون گذرنامه طی 45 روز 
گذشته خبر داد و گفت: زائران اخذ روادید را به روزهای آخر موکول نکنند.

سردار حسین اشتری در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایام 
اظهار داشت: نیروی انتظامی از چند ماه گذشــته قرارگاه اربعین را راه اندازی 
و آمادگی الزم برای اجــرای مطلوب ماموریــت اربعین را پیدا کرده اســت. 
سردار اشــتری با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی متعهد اســت امنیت زائران 
اربعین حســینی را در طول مســیر و مقصد تامین کند، تصریح کرد: در این 
راستا تعامل و همکاری بین بخشی مناسب و سازنده ای برای برگزاری کنگره 
عظیم اربعین حسینی)ع(برقرار است.  وی ادامه داد:امیدواریم با همتی که در 
مجموعه مدیریتی استان وجود دارد و با استفاده از توان نیروی انتظامی و سایر 

نیروهای مسلح، مراسمی منظم با امنیتی ویژه داشته باشیم. 
بنابراعام پایگاه خبری پلیس، فرمانده ناجا با اشــاره به اینکــه تعداد زائران 
اباعبدا... الحســین)ع( در زمان اربعین هر ســال نسبت به ســال قبل از آن، 
افزایش یافته اســت،گفت:به همین اندازه نیروی انتظامی آمادگی پذیرش و 
ارائه خدمات را برای اربعین امســال کسب کرده اســت. وی گفت: در همین 
راستا قرارگاهی در اســتان ایام راه اندازی شده که ســپاه پاسداران و دیگر 

دستگاه های امنیتی بتوانند به  نیروی انتظامی  در انجام این امر کمک کنند. 
سردار اشتری با اشــاره به اینکه ناجا از تمام ظرفیت های موجود برای اربعین 
بهره می گیرد، گفت:در همین رابطه بیــش از 60 درصد ظرفیت کمکی ناجا 

برای مهران و 40درصد نیز به مرزهای شلمچه و چزابه اختصاص یافته است. 

رییس پلیس راهور نیروی انتظامی از افزایش ۲درصــدی آمار جان باختگان 
تصادفات در 6 ماهه امسال و ۹ درصدی در شهریورماه امسال خبر داد.

سردار تقی مهری در دومین نشســت فصلی پلیس راهور ناجا افزود: براساس 
آمار پزشــکی قانونی در 6 ماه امســال آمار جان باختگان در تصادفات حدود 
۲00 نفر کاهش داشته است. وی با اشاره به کاهش سه درصدی جان باختگان 
در درون شهرها افزود: از اقدامات مهم امســال بهره گیری از فناوری جدید و 
مسئول سازی ســایر نهادها و همچنین بهره گیری از رده های برون سازمانی 
بوده است. وی به راه اندازی سامانه »ســپه تن« )سامانه پایش هوشمند تردد 
حمل و نقل بار و مسافر( اشاره کرد و اظهار داشــت: این سامانه در محورهای 
تهران قم، اصفهان شیراز،  تهران سمنان، مشهد خراسان رضوی، تهران البرز،  

قزوین زنجان، تبریز و قزوین به سمت رشت راه اندازی شد.
وی ادامه داد: اکنون بیش از یک هزار و 700 دوربین در برون شــهری در حال 
نصب است. او دیگر اقدامات انجام شــده را راه اندازی قرارگاه جهادی تربیت 
و آموزش عنــوان کرد و گفت: کتابچه دانســتنی ها با هــدف ارتقای دانش و 
مهارت در کاهش تصادفات اثربخش بوده اســت و پلیس مقــام برتر را در این 
زمینه به دست آورد. مهری با بیان اینکه در دوازدهمین کنفرانس بین المللی 
 ارتقای ایمنی و پیشگیری از سوانح که در کشور فناند برگزار شد، در ارزیابی 
ســه ســاله اقدامات راهور، ایران در امور رسانه ای مقام ســوم را کسب کرد، 
 افزود:  در این کنفرانس یک هزار و ۲00 نفر از اســتادان و محققان 13۲ کشور 

حضور داشتند. 

جمعیت هال احمر استان در فصل تابستان 
و اوقات فراغت، امســال نیز همچون سنوات 
گذشــته با برنامه هــای متنوع آموزشــی، 
فرهنگی و بشردوستانه به استقبال جوانان و 
نوجوانان عاقه مند رفت تا فضایی مفرح و با 
نشاط همراه با روحیه نوعدوستی را برای این 

عزیزان فراهم کند.
حیدرعلی خانبازی با بیان خبر رویش قریب 
به  50 هزار جوان و نوجــوان در برنامه های 
شوق رویش جمعیت هال احمر اســتان گفت : به منظور انجام این فعالیت ها ، تعداد 
37۹ مربی  و ۲۹4 نیروی داوطلب در کنار  3۲ کارشــناس به عنوان عوامل اجرایی به 

همکاری پرداختند تا تابستانی متفاوت را رقم بزنند.
خانبــازی در ادامه تصریــح کرد: از آمــوزش امداد و کمــک های اولیه تــا فراگیری 
مهارت هــای فنــی و شــرکت در کارگاه هــای مختلــف در زمینه ســامت روان، 
محیــط زیســت، فرصت هــا وچالش هــای فضــای مجــازی ، پیشــگیری از ایدز، 
اعتیــاد و.... و حضــور فعــال در کاروان هــای نیکــوکاری و اردوهای شهرســتانی 
 و اســتانی و.. تــا برگزاری انواع مســابقات و ســرگرمی هــا و همایش ها بــا رویکرد 
عام المنفعه ، اهدای خون، برپایی ایســتگاه های ســنجش ســامت به مناسبت های 
مختلف از جمله برنامه های این طرح بوده اســت که در مجموع تعداد 4۹ هزار و 6۹8 

نفر از این برنامه ها بهره مند شدند . 

افزایش2درصدیجانباختگانتصادفات
در6ماههامسال

حضور50هزارنوجوانوجوان
دربرنامههایهاللاحمر

صدوربیشازیکمیلیونگذرنامه
طی45روزگذشته

یادداشت

اخبار
پیشنهادسردبیر:

طالقهایعاطفی،دوبرابرطالقهایرسمیدرکشور

مطابــق با یک آمــار ارائه شــده از ســوی دکتر شمشــیری، 
روانشــناس، می توان ادعا کــرد از هر دو ازدواج یــک مورد در 
مرحله طاق عاطفی اســت. یکی از مهم تریــن دالیل این امر، 
صحبت نکردن درباره این آســیب و نبود ریشــه یابی اســت یا 
می توان مدعی بود راهکارها ارائه نمی شــوند و کم کم از درون، 
جامعه را می پوسانند. در گذشــته ما از هر 15 و 16 ازدواج یک 
طاق داشــتیم، اما در حال حاضر این رتبــه در تهران به یک 
رسیده است. دکتر باهر، جامعه شــناس، با انتشار آماری جالب 
به این موضوع اشاره کرده اســت. آمار نشان می دهد که حدود 
50 درصد طاق ها در چهار سال نخست زندگی زوج های جوان 
اتفاق می افتد که تهاجم مدرنیته افسارگسیخته در کشورهای 
توسعه یافته روند رشد طاق را شــتاب می دهد. در حال حاضر 
باالترین میزان طاق در کشــورهای ســوئد، آمریکا و انگلیس 

مشاهده شده است.
در کشور ما میزان طاق های عاطفی دو برابر طاق های رسمی 
اســت. در ارتباط با این نوع طاق در داخل و خارج از کشــور 
اقدامی صورت نگرفته و به طور معمول بیشتر اقدامات بر محور 

فشارهای روحی و عاطفی زوج ها بعد ازطاق بوده است.
این نوع طاق تک عاملی نیســت و نادیده گرفته شدن نیازها، 
نظرات و انتظارات زوج های جوان، فشــارها و مشکات روحی 
همســر و فرزندان از جمله پیامدهای طاق عاطفی اســت و از 

ســوی دیگر روابط خــارج از چارچــوب خانواده با شکســتن 
تعهدها از دیگــر پیامدهای این نوع طاق خواهــد بود. آمارها 
نشان می دهند که استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان 
و فارس به ترتیب بیشترین آمار طاق در کشــور را دارند و در 
استان یزد کمترین طاق به ثبت رسیده اســت. اکنون میزان 
ازدواج های کشــور به نسبت رشــد جمعیت رو به کاهش است 
و در این راســتا دســتگاه های قضایی و قانونگذار و مســئوالن 
تشکیل نهادهای اجتماعی باید بر بهینه سازی کنترل اجتماعی 

در شرایط جدید توجه بیشتری داشته باشند.
به بیان بهتر، جوانی جمعیت، عامل رشــد ازدواج است. اکنون 
طبق آمارها بیشــترین میــزان ازدواج در میان زنــان در برهه 
سنی 1۹-15 سال و ۲4-۲0 ســال و در میان مردان ۲0-۲4 
و ۲۹-۲5 سال بوده و میانگین اختاف سنی زوج های جوان 5 
سال است. در یک آمار قابل توجه 84 درصد طاق ها در کشور، 
در نقاط شــهری اتفاق می افتند که 30 درصــد از این طاق ها 
در تهران اســت، در حالی که تهران فقط۲0 درصد از جمعیت 
کل کشــور را دارد. این موضوع نشــان می دهد کــه تغییرات 
ســبک زندگی در کشــور روی جمعیت تهران اثرات بیشتری 
 گذاشته و در واقع ســیل این تغییرات تهرانی ها را با خود همراه 
کرده اســت. در همین رابطه خانم دکتر رفیعی، روانشــناس و 
کارشناس مســائل خانواده، با اشــاره به دالیل پیش آمدن این 

موضوع گفت: »این موضوع زمانی شــکل می گیرد که قلب ها از 
هم دور می شــوند. بحث توقعات بیش از حــد و همچنین دور 

شدن از هم باعث رخداد این موضوع است.«
وی افزود: » ریشه بعضی از فســادهای اجتماعی و اخاقی  نیز 
در همین بحث اســت. در واقع باید گفت کــه این خألهایی که 
در خانه و توســط همسر پر نشــده و تامین عاطفی که در خانه 
صورت نگرفته اســت در جامعــه مثل یک زخم کهنه ســرباز 
می کند و صرف نظــر از موضوع خانــواده به جامعــه نیز ضرر 

می زند.«
دکتر رفیعی در ادامه ضمــن بیان اینکه خیلــی مواقع راه حل 
جایگزینی برای پر کــردن این خأل در خانواده هــا وجود ندارد 
یا اگر هم باشد ســطحی اســت و درمان قطعی و کامل نیست، 
ادامه داد: »باید دید که عمق این شکست عاطفی بین دو نفر چه 
مقدار است. اگر عمق آن کم باشد می توان  آن را درمان کرد ولی 
در غیر این صورت هر جایگزینی اگر پیدا شــود، حکم یک نوع 
مسکن را دارد که بیماری را در حد چند ساعت تسکین می دهد 
اما درمان نمی کند. باید گفت خیلــی وقت ها اگر به این موضوع 
ریشه ای پرداخته نشود هر قدر زمان بیشــتری بگذرد بیماری 

عمیق تر شده و راه درمان آن سخت تر و مشکل تر می شود.«
اما مهم این اســت کــه بتوان از شــکل گیری ایــن پدیده در 

خانواده ها جلوگیری کرد.
 وی با بیان اینکه داشتن توقعات بیجا توسط زوجین از همدیگر 
یک آسیب اســت، به جلوگیری از آلوده شدن به تجمات بیجا 
در زندگی اشاره و  خاطر نشــان کرد: »زوجین باید بپذیرند که 
طرف مقابل آنها هم انســان است با یک ســری صفات  مثبت و 
منفی. وقتی این دید حاکم شد می توانند توقعات کمتری از هم 

داشته باشند.« 
وی همچنین افــزود: »نکته بعدی اینکه وقتــی زوجین حس 
می کنند این موضوع برایشــان در حال رقم خوردن اســت به 
مشــاور خوب مراجعه و مشــکل را در ابتدای شکل گیری حل 
کنند. خیلی وقت ها هنگامی به مشــاور مراجعه می شود که در 

واقع کار از کار گذشته یا اینکه درمان سخت شده است.«
در یک جمع بندی کلی مسئله طاق در منابع قرآنی و روایی ما 
نیز مذموم است زیرا قرآن سفارش می کند که اگر زنان خویش 
را دوســت ندارید باز هم آنها را طاق مگویید زیرا ممکن است 
از چیزی کراهت داشته باشــید و خداوند در آن نیکویی و خیر 
فراوانی برای شما قرار داده باشــد.  ماحظه می شود که به نظر 
اســام اقدام به امر طاق بی آنکه ضرورت و الزام در کار باشد، 
بسیار ناپســند اســت و تا حدی که میسر اســت باید از طریق 
بردباری و متانــت و از روی کمال عقل و عاقبت اندیشــی با هر 
گونه سختی و خاف طبع سازگاری کرد و همواره طرفدار صلح 

و آشتی و حسن  سلوک بود.

وقتیقلبهاازهمدورمیشوند؛

طالق های عاطفی، دو برابر طالق های رسمی در کشور

درواقعبایدگفتکه
اینخألهاییکهدر
خانهوتوسطهمسر
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زخمکهنهسرباز

میکندوصرفنظر
ازموضوعخانواده
بهجامعهنیزضرر

میزند

روانشناسی

تمرد و نافرمانی نوجوانان از چالش هایی به شمار می رود که در 
برخی خانواده ها مسبب بروز اختافات شده است.

 بعضا دیده یا شنیده می شود که برخی ازفرزندان ، با خودسری 
و سرکشی در مقابل اعضای خانواده و حتی پدر و مادر خویش 

می ایستند و باعث ستوه واستیصال خانواده می شوند.
اساسا فرد سرکش به کسی گفته می شــود که در مقابل مقام 
باالتر از خــود نافرمانی می کنــد و گاه حتی او را بــه مبارزه 
می طلبد.برخی از خانواده ها،در دوران نوجوانی فرزندانشان با 
این مشکل و معضل مواجه می شوند و چنان عرصه به آنها تنگ 
می شود که باعث تشدید و شکاف اختاف بین اولیا و فرزندان 
سرکش می شود و گاه حتی فرزند سرکش بر این آتش اختاف 
می دمد و مشــکات را مضاعف می کند. البته نباید از نظر دور 
داشــت که نمی توان به هر نوع مخالفتی از سوی فرزندان لقب 
سرکشــی اطاق کرد زیرا فرزندان یک خانواده در یک مقطع 
ســنی)نوجوانی( با تغییرات و التهابات روحی و رفتاری مواجه 
می شوند و با توجه به مقتضیات سنی خود بر روی خواست ها و 

عقاید خویش پافشاری می کنند. 
صدیقه نوبهار روانشــناس و کارشــناس امور خانواده با اظهار 
مطلب فوق عنوان کرد: مخالفت با امور معنوی برخی از فرزندان 
از نمونه های آن به شــمار می رود که با وجــود ضرورت توجه 
مضاعف به این امر خطیر، نمی توان  لزوما عنوان سرکشــی را 

بر آنها نهاد.
وی افزود:آنچــه که می توان بــر مبنای آن به ســرکش بودن 
فرزندان پی بــرد در وهله اول معطوف به میــزان مخالفت ها و 
تمردهای فرزند در مقابل مطالبات و خواسته های خانواده می 
شــود و ســپس نوع ادبیات و گفتمان و رفتار فرزندان در برابر 
نظرات مخالف، اصلی حائز اهمیت اســت که می تواند ماک و 

سنجش تمرد و سرکشی فرزندان قرار گیرد.
ازفقرمحبتتاسرکشیوبیقراری

نفیسه میرگذر، روانشناس و کارشــناس امور تربیتی در تشریح 
 عوامــل موثر در بروز سرکشــی برخــی از جوانــان و نوجوانان 
عنوان کرد:یکــی از عوامل اصلی سرکشــی را بایــد در محیط 
زندگی جســت وجو کــرد و به طــور طبیعی در شــرایطی که 
فرد در بســتری آکنــده از تنش و خشــونت رشــد و پرورش 
مــی یابد،بــروز سرکشــی در او دور از ذهــن نخواهــد بــود.

وی افــزود:از ســوی دیگــر فقــدان مهــر و محبــت نیز در 
 شــکل گیری روحیــه ســرکش تاثیر گذار اســت و چه بســا 
خانواده هایی که در محیطی آرام زندگــی می کنند اما به دلیل 
عدم وجود محبت کافی فرزندان آنها به انحراف کشیده می شوند.

میرگذر گفــت: در مجموع نمی تــوان یک عامل منفــرد را در 
بروز چنین رفتارهایی موثر قلمداد کــرد و آن را به تمامی موارد 

سرکشی در نوجوانان و جوانان تعمیم داد.

فرزندانسرکش
راچگونهمهارکنیم؟

ازموضوعاتیکهامروزهبنیانهایخانوادهایرانیاسالمیرادرمعرضتهدیدقراردادهاست،مقولهایاست
بهنامطالقعاطفی.موضوعیکهرفتهرفتهبینبعضیزوجینجوانوحتیمیانسالدرحالرخدادناستو

هیچراهکارینیزبرایپیشگیریازآندرحالحاضرپیشبینینشدهاست.
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پیشنهاد سردبیر: 
به اندازه یک سد، از قم طلبکاریم

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

مدیر جهاد کشــاورزی نجف آباد گفت: با توجه به اختصاص نزدیک به 
دویست و هشــتاد و پنج هکتار از اراضی شهرستان به کشت محصول 
پیاز و متوسط عملکرد 60 تن در هکتار آن، پیش بینی می شود امسال 
بیش از هفده هزار تن پیاز در نقاط مختلف شهرستان برداشت و به بازار 

عرضه شود. 
مجتبی مطهری اظهار کرد: بــا توجه به ادامه وضعیت خشکســالی، 
جایگزینی محصوالت بهاره با نیاز آبی کم به جای برنج در دســتور کار 
برنامه های ترویجی این مدیریت قرار گرفته که در همین راستا بیش از 
26 هکتار از اراضی شهرستان طی سال جاری به کشت ارزن اختصاص 

پیدا کرده است.
وی با اعالم برداشــت 44 تن ارزن در نجف آباد خاطرنشــان کرد: این 
گیاه، بهاره و مقاوم به خشکی و تنش آبی بوده و به عنوان خوراک دام و 
پرندگان به صورت علوفه ای و دانه ای مورد استفاده قرار می گیرد. مدیر 
جهاد کشاورزی نجف آباد بیان کرد: در سال جاری حدود 465 تن کود 

یارانه دار برای کشت بهاره بین کشاورزان شهرستان توزیع شد .

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی آران و بیدگل ۱۳ آبان را نماد 
استکبارســتیزی و الگویی عملیاتــی در مبارزه علیه قدرت های شــیطانی 
خواند و عنوان کرد: ۱۳ آبان نقطه عطفی در جهت ســرعت بخشیدن به روند 
شکل گیری، تداوم، استمرار و بالندگی انقالب اســالمی بود و برجسته ترین 
ویژگی آن مبارزه مســتمر ملت ایران در ادوار مختلف تاریخی با اســتبداد 

داخلی، استکبار و سلطه خارجی است.
عمران دالوریان با اشاره به رفتار و ادبیات اهانت آمیز و زورگویانه  دولتمردان 
آمریکا در مواجهه   با کشورهای اسالمی، مســتقل و آزادی خواه به ویژه ملت 
ایران تاکید کرد: ملت شهید پرور ایران همچنان آمریکا را شیطان بزرگ و نماد 
استکبار و دشمن جامعه بشری، صلح و امنیت جهانی می داند.  وی  برگزاری 
با شکوه و حماسی تظاهرات سراسری ضد استکباری یوم ا... ۱۳ آبان  در حفظ 
و ارتقای قدرت نرم نظام در مواجهه مناســب  تر با جهان ســلطه را ضروری 
دانست و گفت: امسال همچون سال های گذشــته مردم و جامعه دانشگاهی 
 و دانش آموزان شهرســتان آران و بیــدگل حضور پررنگــی در راهپیمایی 

خواهند داشت.

نماینده مردم شهرســتان های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای 
اسالمی از اختصاص بیش از 500 میلیون ریال اعتبار برای تجهیز بیمارستان 

»بهنیا«ی تیران و کرون خبرداد.
ابوالفضل ابوترابی  افزود: بیمارســتان »بهنیا«ی تیران بــرای ارائه خدمات 
بیشــتر به بیماران، نیازمند تجهیزات ویژه اســت که با اختصاص این اعتبار 
برخی از آنها تامین خواهد شد. وی بیان کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و 
نیاز بهداشتی و درمانی این خطه، اختصاص بودجه برای تجهیز این مجموعه 
و همچنین احداث بیمارســتان جدید تیران و کرون ضروری است. ابوترابی 
اضافه کرد: در همین راســتا معتمدان شــهر و مردم با ورود جدی به صحنه 
مطالبه گری، توجه مســئوالن را به نیازهای این شهرســتان جلب کرده اند. 
نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون ادامه داد: با توجه به 
تصادفات و حوادث جاده ای شهرســتان تیران و کرون، تاسیس بیمارستان 

جدید برای حفظ جان مردم و جلوگیری از تلفات ضروری است.
وی تصریح کرد: تاســیس این بیمارستان در دســتور کار وزارت بهداشت و 

درمان قرار گرفته است .

مدیر جهاد کشــاورزی فریدن با بیان اینکه کشاورزان نسبت به کشت 
غالت و آبیاری آن هر چه سریع تر اقدام کنند، گفت: آبیاری پاییزه نقش 

مهمی در استقرار گیاه در خاک دارد .
رامین رســتمی کشــت گندم، جو و کلزا را جزو کشــت هــای پاییزه 
شهرســتان فریدن دانســت و بیان کرد: در ســال زراعی جاری حدود 
چهار هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت گندم، یکهزار هکتار زیر 

کشت جو و ۱0۷ هکتار نیز زیر کشت کلزا خواهد رفت.
مدیر جهاد کشــاورزی فریدن به کشــت زعفران در منطقه پرداخت و 
بیان کــرد: این خطه با توجه بــه آب و هوای مناســب و خاک مرغوب 
بهترین منطقه برای کشت زعفران اســت.  وی با اشاره به اینکه کشت 
زعفــران کمترین مصــرف آب در بخــش کشــاورزی را دارد، افزود: 
توسعه کشــت این محصول با شــرایط موجود در منطقه از مهم ترین 
اولویت هاســت. این مدیر، زعفران را پر درآمدترین محصول کشاورزی 
برشــمرد و بیان کرد: کشــت زعفران می تواند تحول خوبی در عرصه  

اقتصادی در شهرستان ایجاد کند و اقتصاد کشاورزی را بهبود بخشد.

آغاز برداشت 17 هزار 
تن پیاز در نجف آباد

آمریکا همچنان 
شیطان بزرگ است

بیمارستان تیران و 
کرون اعتبار گرفت

زعفران اقتصاد فریدن 
را بهبود می بخشد

قاب روز

نمایش »میهمان آشنا« به نویســندگی و کارگردانی 
 مرتضــی ملکــی کــه ماجرای حضــور ســر مبارک 
امام حســین)ع( در یک دیــر و شــفای دختر راهب 
 نصرانــی را روایــت می کنــد بــرای اولین بــار در

 شاهین شهر به روی صحنه رفت.

در آستانه شهادت حضرت رقیه)س(؛

نمایش »میهمان آشنا« در 
شاهین شهر روی صحنه رفت

مناسب ســازی یعنی ایجاد محیط های بدون مانع و یا تسهیل 
دسترســی برای همه؛ این یکی از راهکارهــای ارتقای کیفیت 

زندگی برای افراد جامعه به ویژه افراد دارای معلولیت است.
 اصــالح محیــط و تــدارک وســایل حمــل و نقــل بایــد به 
گونه ای باشــد که افراد معلــول  نیز مانند دیگــر آحاد جامعه 
قادر باشــند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از 
اماکن عمومی، معابر، محیط شــهری و ساختمان های عمومی 
حرکت کنند و از تمامی حقوق اجتماعی خود برخوردار شــده 
و  از تســهیالت محیطی، اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصادی با 
حفظ اســتقالل فردی الزم بهره مند شــوند. مهــدی غفاری 
کارشناس جامعه شناسی سیاســی اداره بهزیستی شهرستان 
دهاقان اظهار داشــت: در ادارات و اماکن عمومی شهرســتان 
دهاقان به اصل مناســب ســازی محیط برای تردد سالمندان 
و معلوالن توجه نشــده اســت.  وی افزود: از 4۳ اداره مســتقر 
در شهرســتان ۱4 مورد مناســب ســازی کرده انــد در حالی 
که در داروخانه ها، بانک ها، دانشــگاه ها، مســاجد و غیره نیز 
 به این اصــل پرداخته نشــده و چنــد مــورد از ادارات نیز کار 
مناســب ســازی را غیر اصولی انجام داده اند. کارشناس اداره 
بهزیستی شهرســتان دهاقان، با تشــکر از عملکرد شهرداری 
برای فرش پیاده رو ها با اســتفاده از موزاییــک زرد ویژه تردد 
نابینایان، اذعان داشــت: باتوجــه به اینکه بیــش از ۱2درصد 
جمعیت شهرستان سالمند هســتند و با ناتوانی حرکت مواجه 
می باشــند، باید مناسب ســازی با نظارت بیشــتر انجام شود. 
غفاری، حضــور معلــول در جامعه را جلوگیــری از محرومیت 
اجتماعی، تحصیل، خدمات اجتماعی و غیره عنوان کرد و افزود: 
 باید شــرایطی ایجاد شــود که معلول بتوانــد در جامعه حضور 
داشته باشــد همان طور که در حقوق شهروندی و قانون اساسی 
هم تاکید شده که دسترســی تمام افراد به امکانات فراهم شود. 
وی تعداد افراد معلول در دهاقان را یــک هزار و 250 نفر عنوان 
کرد و گفت: 400 نفــر از این افراد معلوالن جســمی حرکتی، 
یکصد نفر ناشــنوا ،250 نفر نابینا و 500 نفــر کم توان ذهنی و 

بیمار اعصاب و روان مزمن می باشند.

ادارات دهاقان به اصل
مناسب سازی توجه نکرده اند

همزمان با سراسر کشور، زنگ اســتکبار ستیزی در مدارس بخش 
بادرود به صدا درآمد. با نواخته شــدن زنگ اســتکبار ستیزی در 
مدارس بخش بادرود، دانــش آموزان یاد و خاطره شــهدا به ویژه 

همکالسی های آسمانی خود را گرامی داشتند.
محمود آقادوســت رییس اداره آموزش و پرورش بادرود با اشاره به 
این روز، از آمریکا به عنوان یکی از بدترین و بزرگ ترین مســتکبر 
جهان یاد کــرد و از دانش آموزان خواســت تا با بصیــرت و تفکر 
بســیجی و انقالبی ادامه دهنده راه این شــهدای عزیز باشند و در 
جهت کسب علم و دانش از هر فرصتي اســتفاده کنند. وی گفت: 
شهید فهمیده، راه روشــني را براي نسل جوان کشور ترسیم کرد و 
ما باید با گســترش تفکر و فرهنگ بسیجي و انقالبی در جامعه این 
راه را ادامه دهیم. رییس اداره آموزش و پــرورش بادرود مهم ترین 
 وظیفه مســئوالن را زمینه ســازي براي تصمیم گیري درســت 
دانش آموزان و گســترش فرهنــگ و تفکر بســیجي در جامعه، 
به ویژه در میــان جوانــان و دانش آمــوزان برشــمرد و از دانش 
آموزان بســیجي خواست براي ســاختن آینده کشــور اسالمی 
با روحیه اســتکبار ســتیزی و با بصیرت تالش و کوشــش کنند.  
 مدیران و مربیان مــدارس بادرود نیز بعد از به صــدا درآمدن زنگ 
اســتکبار ســتیزی، با حضور در جمع دانش آمــوزان در رابطه با 
رویدادهای مهم ۱۳ آبان مطالبــی بیان کردند.  تبعید حضرت امام 
خمینی )ره( به ترکیه در سیزدهم آبان ۱۳4۳، کشتار دانش آموزان 
در ۱۳ آبان ۱۳5۷ در دانشگاه تهران و تسخیر جاسوسی آمریکا در 
۱۳ آبان ۱۳58 سه رویداد مهم ســیزدهم آبان است. در پایان این 
مراسم دانش آموزان با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر 

اسراییل خشم و انزجار خود را از توطئه های استکبار نشان دادند. 

مسئول امور پایگاه های اورژانس پیش بیمارســتانی شهرستان نایین 
اظهار کرد: در شــش ماهه نخســت ســال جاری، فوریت های پزشکی 
شهرســتان نایین، یک هزار و ۷42 ماموریت را انجام داده اســت.رضا 
عباسی با بیان اینکه از ۷24 ماموریت انجام شده در این مدت، یک هزار 
و 9۳ مورد غیر تصادفی و 649  مورد، تصادفی بوده اند گفت: از مجموع 
حوادث تصادفی در این مدت، ۱92 مورد در مناطق شهری و 45۷ مورد 
در مناطق جاده ای شهرســتان رخ داده است. وی با اشــاره به افزایش 
شش درصدی ماموریت های این شهرستان در نیمه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، تصریح کرد: در این مدت، ۱59 مورد از 

تصادفات نایین مربوط به موتورسواران بوده است.
مســئول امور پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان نایین با 
بیان اینکه درمجموع ماموریت های انجام شده، یک هزار و ۳56 بیمار و 
مصدوم توسط آمبوالنس به بیمارستان منتقل شده است، ادامه داد: در 
6 ماهه نخست امسال، 4۱۷ بیمار داخلی و 2۱6 بیمار قلبی از خدمات 

اورژانس پیش بیمارستانی در شهرستان نایین بهره مند شده اند. 

همزمان با سراسر کشور؛

زنگ استکبار ستیزی در مدارس 
بادرود به صدا درآمد

مسئول اورژانس نایین:

انجام بیش از یک هزار ماموریت 
اورژانسی در شش ماه نخست سال 

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شــهرضا گفت: شــهید محمد 
حســین فهمیده الگوی بــارز مقاومت، ایســتادگی و بصیرت 
برای ملــت ایران بخصــوص دانش آموزان اســت؛ این کوچک 
مرد بزرگ با از خودگذشــتگی در مقابل دشمن تا دندان مسلح 
ایســتادگی کرد به نحوی که وقتی خبر نحوه شهادت ایشان به 
امام خمینی)ره( رسید، ایشــان رهبر واقعی ایران را این طفل 

۱۳ ساله دانستند.
جواد داستانی ادامه داد: هفته بسیج دانش آموزی که آغاز آن با 
سالروز شهادت شهید فهمیده و پایان آن با سالروز بزرگداشت 
شهدای ۱۳ آبان و تســخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان و 
دانش آموزان است، بســیار میمون و مبارک است. وی روز ۱۳ 
آبان را بــرگ زرینی در تاریخ انقالب دانســت و تاکید کرد: روز 
۱۳ آبان روز هجوم وحشیانه رژیم منحوس به دانشگاه و کشتار 

دسته جمعی دانشجویان عزیز ماست.
داســتانی افزود: دانش آموزان باید ســعی کنند تاریخ انقالب 
اسالمی  را مطالعه کنند. وی با بیان اینکه تسخیر النه جاسوسی 
نقش تعییــن کننده ای را برای کشــور مســتقلی مانند ایران 
اســالمی که از ابتدای قیامش علیه کفر و طاغوت ایستاده بود، 
رقم زد، خاطرنشان کرد: با گذشــت ۳8 سال از پیروزی انقالب 
اسالمی ایران، ملت شهیدپرور ما بارها اعالم کردند که در مقابل 
دشمنان اسالم و قرآن خواهند ایستاد. وی تاکید کرد: در همین 
راستا در هفته بسیج دانش آموزی، بسیجیان دانش آموز خواهر 
و برادر برنامه های فرهنگی متنوعی را در سطح مدارس توسط 
واحدهای مقاومت بسیج اجرا می کنند که از جمله آنها می توان 

به اعزام 280 نفر از دانش آموزان پســر به ســفر سرزمین های 
نور یا همان راهیان نــور در قالب ۷ اتوبوس، بــه صدا درآوردن 
زنگ ایثار و مقاومت در مدارس توسط فرمانده واحد مقاومت و 
مسئوالن اداره آموزش و پرورش شهرستان، معرفی فرماندهان 
واحدهای مقاومت و تجلیل و تشــکر از مدیران مدارس اشاره 
کرد. داستانی یکی از دیگر برنامه ها را برپایی صبحگاه سراسری 
واحدهای بســیج دانش آموزی معرفی کرد و ادامه داد: از جمله 
دیگر برنامه های ما برگزاری یادواره های شــهدای دانش آموزی 
در ســطح واحدها، دیــدار فرماندهان بســیج دانش آموزی با 
فرمانده سپاه شهرضا، میقات صالحین دانش آموزان بسیجی در 
نماز عبادی سیاســی جمعه و حضور مسئوالن سپاه در مدارس 
برای تشــریح هفته بســیج دانش آموزی، روز استکبارستیزی 
و دیدار با دانش آموزان اســت.    وی خاطرنشــان کرد: اجرای 
رزمایش پدافند غیرعامل، اعزام ۱00 نفــر از واحدهای امیدان 
به گلستان شــهدای اصفهان در برنامه فرمانده دل ها و حضور 
پرشور دانش آموزان بسیجی در راهپیمایی ۱۳ آبان و سردادن 
شــعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اســراییل از جمله دیگر 
برنامه های مهم ناحیه مقاومت بسیج شهرضا در این هفته است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا گفت: در ادامه برنامه های 
بسیج دانش آموزی، ســپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرضا امروز 
و فردا رزمایش ۳6 ســاعته »الی بیت المقــدس «گردان های 
بســیج خود را با یاد و خاطره شهید شاخص سال، شهید محمد 
منتظرالقائــم را با ماموریت دفــاع از کوی و بــرزن در اردوگاه 

شهدای آموزش شهرضا و اردوگاه قدس برگزار می کند.

رییس شــورای شهرســتان گلپایگان گفت: خواســته ما از 
وزیر نیرو غیرقانونی نیســت، می خواهیم حقابه و آورده ما را 

مشخص و براساس مدارک موجود عدد و رقم اعالم کنند.
علی فیروزی در نشســت خبری در جمع خبرنگاران در رابطه 
با حضور وزیر نیرو در شهرســتان اظهار کرد: متاسفانه اخیرا 
شــنیده ام یکی از مســئوالن قم حرف های غیر کارشناســی 
زده اســت، لذا از وزیر می خواهیم که با حضــور فرماندار و یا 
استاندار این دو منطقه جلسه ای گذاشته و میانجیگری کنند 
تا کارشناسی شده صحبت شــود. وی با بیان اینکه آب شرب 
نوش جان تمام مردم ایران باشد گفت: سوال من این است که 
وقتی پنج متر در ثانیه آب به ســمت قم می رود، در حالی که 
تصفیه خانه قم ظرفیت ذخیره ســه متر آب در ثانیه را دارد، 
مابقی آن کجا می رود؟ می دانیم آن دو متر باقی مانده در کجا 
ذخیره می شــود، در جایی که به درد هیچ کس نمی خورد و با 
نمک قاطی می شود، حال چه استفاده ای می شود را نمی دانیم 
و تمام اینها در حالی اســت که مردم منطقه مــا خصوصا در 
عربستان، گلشهر، گوگد، پشــت کوه و ... از خشکسالی له له 
می زنند. رییس شــورای شهرســتان گلپایــگان در رابطه با 
مدیریت ســد کوچری اضافه کرد: نمی خواهیم در شهرستان 
برای کســی تعیین تکلیف کنیم و می گوییم براســاس قانون 
سال۱۳85مجلس شــورای اسالمی، مدیریت ســد بر عهده 
حوضه آبریز همان اســتان باید باشــد بنابراین مدیریت سد 

کوچری نیز باید به استان اصفهان داده شود.
فیروزی خاطر نشــان کــرد: همواره رســوبات زیــادی وارد 

سد قدیم می شــود و همین امر موجب شــده میزان ذخیره 
آب کاهش یابد و ســد ســرریز داشــته باشــد لذا حق مردم 
گلپایگان بایــد در این مورد نیز دیده شــود.  وی تصریح کرد: 
در زمان تعویض و مرمت دریچه های سد گلپایگان نزدیک به 
۳0تا40میلیون متر مکعب آب تخلیه شد و به سمت قم رفت 
و این میزان آب را که کم هم نیســت و اندازه یک سد است، از 

قم طلبکاریم که امیدواریم پرداخت شود.
رییس شــورای شهرســتان گلپایگان در رابطه با ایزوالسیون 
انهــار افزود: گلپایگان یک شهرســتان کشــاورزی اســت و 
انهار آن، آن طور که باید و شــاید نمی تواند آب مناســبی را 
عبور دهد و با توجه به اینکه کشــاورزان تــوان مالی مرمت و 
 ایزوالســیون را ندارند امیدواریم اعتباری بــرای این موضوع 

در نظر گرفته شود. 
 فیروزی تصریح کرد: کشــتارگاه فعلی بهداشــتی و مناسب 
نیســت و  ســرمایه گذار ایــن پــروژه معتقد اســت حدود 
5میلیارد تومان برای کشــتارگاه صنعتی هزینه شــده، یک 
میلیــارد و 50میلیــون تومان دولــت تســهیالت داده و در 
حدود 600میلیــون تومان دیگر نیــز برای آن وعــده داده 
شده است، همچنین ســرمایه گذار پروژه کشتارگاه صنعتی 
 قــول افتتاح این پــروژه را در دهــه فجر داده اســت. وی در 
همین باره یادآورشد: کشتارگاه جدید می تواند دو هزار الشه 
گاو و گوســفند را ذخیره کند و همچنین برای 50 نفر به طور 
مســتقیم و برای بیــش از ۳00 نفر به صورت غیر مســتقیم 

اشتغالزایی خواهد داشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا خبرداد:

برگزاری رزمایش »الی بیت المقدس« 
گردان های بسیج شهرضا 

رییس شورای گلپایگان:

به اندازه یک سد، از قم
طلبکاریم

در حالی که تصفیه 
خانه قم ظرفیت 
ذخیره سه متر آب 
در ثانیه را دارد، 
مابقی آن کجا 
می رود؟ 

شهید محمد 
حسین فهمیده 
الگوی بارز 
مقاومت، 
ایستادگی و 
بصیرت برای ملت 
ایران بخصوص 
دانش آموزان است
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ابالغ رای
8 شــماره دادنامــه: 9509970354201209 شــماره پرونــده:  /58
9509980358300521 شماره بایگانی شعبه: 950540 شکات: 1- آقای علی 
اصغر علینقی حســین آبادی با وکالت آقای ســید محمد طاهری میران محله 
فرزند سید امان ا... به نشانی اصفهان- شاهین شهر خ فردوسی فرعی بین 6 
و 5 غربی باالی باشگاه ورزشــی پوریای ولی ط 1 واحد 3، 2- آقای سروش 
عجبی فرزند علی به نشانی اصفهان خ شریف واقفی کوچه شهید مهدی نژاد بن 
بست شکوفه پ 1 طبقه همکف، 3- آقای مجتبی جعفر پور فرزند علی به نشانی 
اصفهان ملک شهر خ 17 شهریورکوچه امیر کبیر مجتمع یاس، متهمین: 1- آقای 
احسان جهانگیری فرزند لطفعلی به نشانی اصفهان رباط سوم ک 37 بن بست 
یاس، 2- آقای حمید  جهانگیری فرزند علی به نشانی شاهین شهر خ فردوسی 
فرعی 7 شــرقی پ 3، 3- آقای سهراب چندرقم به نشــانی متواری، 4- آقای 
سعید دهقانی فرزند محمود به نشانی اصفهان زندان مرکزی اصفهان، اتهام 
ها: 1- جعل 2- استفاده از اوراق مجعول 3- کالهبرداری 4- سرقت مستوجب 
تعزیر، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- سعید دهقانی فرزند 
محمود متولد 1371ساکن شاهین شهر 2- حمید جهانگیری فرزند علی متولد 
1361 ساکن شاهین شهر 3- احســان جهانگیری فرزند لطفعلی متولد 1363 
ساکن اصفهان 4- ســهراب چند رقم مجهول المکان )متواری( دائر بر ردیف 
اول و دوم جعل و استفاده از سند مجعول ردیف سوم جعل در سه فقره چک و 
کالهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول ردیف چهارم سرقت دسته چک 
موضوع شکایت شکات 1- علی اصغر علینقی حسن آبادی فرزند تقی با وکالت 
سید محمد طاهری 2- سروش عجبی نائینی فرزند علی 3- مجتبی جعفر پور 
فرزند علی نظر به محتویات پرونده کیفرخواســت دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان شکایت شکات و صرفنظر از اعالم گذشت شکات ردیف دوم و سوم، 
گزارش مرجع انتظامی، اقرار متهمین ردیــف 1 الی 3 دفاعیات بالوجه آنان و 
عدم حضور متهم ردیف چهارم جهت دفاع علیرغم احضار از طریق نشر آگهی 
و سائر قرائن و امارات موجود در پرونده به نظر دادگاه بزهکاری نامبردگان 
به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مســتنداً به مواد 661 و 536 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1375 و ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشاء و 
اختالس و کالهبرداری و اعمال مقررات تعدد جرم ) ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392( هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل دو فقره 
سه سال حبس تعزیری بابت بزه جعل و استفاده از سند مجعول و متهم ردیف 
سوم را به تحمل سه فقره 3/5 سال حبس تعزیری بابت بزه سه فقره جعل چک 
و 7/5 سال حبس تعزیری و پرداخت ســی و چهار میلیون و ششصد و پنجاه 
هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت معــادل مبلغ اقالم کالهبرداری 
بابت بزه کالهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول، متهم ردیف چهارم  را 
به تحمل دو ســال حبس تعزیری و 74 ضربه شالق تعزیری بابت بزه سرقت 
دسته چک محکوم می نماید لکن نظر  به گذشت شکات ردیف 2 و 3 در خصوص 
 بزه کالهبرداری و نظر به فراهم نمودن سایر شــرایط تعلیق اجرای مجازات

 ) فقد سابقه کیفری متهم، جبران ضرر و زیان شاکی، پیش بینی اصالح مرتکب 
...( دادگاه مســتنداً به مواد 40-49-46-54 قانون مجازات اســالمی مصوب 
1392 قرار تعلیق اجرای مجازات های بزه کالهبرداری را در خصوص متهم 
ردیف سوم به مدت دو سال صادر و اعالم می دارد. در صورتی که نامبرده در 
مدت مذکور مرتکب یکی از جرائم موضوع ماده 54 قانون مرقوم مقرر عالوه 
بر اجرای مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد و 
توضیحًا از مجازات تعزیری تعیین شده با توجه شده با توجه به اعمال مقررات 
تعدد و جرم یک مجازات اشــد قابل اجرا اســت و در اجرای ماده 215 قانون 
مذکور حکم به معدوم نمودن با ابطال چک های مجعول موضوع رای صادر می 
شود و صدور حکم مبنی بر استرداد دسته چک و اموال موضوع کالهبرداری 
در حق شــکات نظر به تحویل چکها در مرحله تحقیقات مقدماتی به شــاکی و 
اعالم رضایت شکات موضوع بزه کالهبرداری منتفی است این رای نسبت به 
متهمین ردیف 1 الی 3 حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان و نسبت به متهم ردیف 
چهارم غیابی محســوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه است. م الف: 22803 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 116 

جزایی سابق( )729 کلمه، 8 کادر(  

اخطار اجرایی
8/284 شماره: 977/94 به موجب رای شماره 382 تاریخ 95/4/30 حوزه 23 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- 
پژمان اسدی فرزند ناصر 2- محمدرضا دانشمند فرزند مهدی  هر دو به نشانی 
مجهول المکان محکومند به صورت تضامنــی به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و همچنین 355/000 ریال هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه از سررسید چک شــماره 1359/637599/27-94/3/5 و هزینه 
نشر آگهی در حق خواهان مجید کنگازیان فرزند قاسمعلی به نشانی اصفهان 
پارک الله کوچه برج بن بســت شــاهد پالک 323 صادر گردید و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. 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 ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به 
 قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:23846 
شعبه 23 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )189 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/285 شــماره: 140/95 به موجب رای شــماره 361 تاریخ 95/4/13 حوزه 
27 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه  فرهاد انتظاری به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
53/000/000 ریال بابــت اصل خواســته و 1/300/000 ریــال بابت هزینه 
دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 353019-93/11/19 و 353016-93/11/2 و 353017-93/9/15 تا 
تاریخ اجرای حکم و هزینه های نشر آگهی و حق الوکاله وکیل شصت درصد 
طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له مهدی تباشیری با وکالت فاطمه مظاهری 
به نشــانی اصفهان چهار باغ باال مجتمع تجاری کوثر طبقه هفتم واحد 908 و 
پرداخت نیم عشــر 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:23847 شــعبه 27 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8/287 کالسه پرونده 954/94 شماره دادنامه: 760-95/6/14 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 35 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد صادق صمیمی به 
نشانی اصفهان محمودآباد خ 34 سنگبری آذر ســنگ توانا به وکالت محسن 
سلطانی ایچی به نشانی اصفهان عسگران خ امام رضا طبقه زیرین دفتر اسناد 
رسمی 220 عسگران،  خوانده: علی زمانی به نشــانی اصفهان خ جی شهرک 
بانک ملی نیلوفر یک پالک6 ، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست محمد صادق 
صمیمی به وکالت محســن ســلطانی ایچی به طرفیت علی زمانی به خواسته 
مطالبه مبلغ چهل و پنج میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره 9500524-

9500522-9500525 عهده بانک ســپه شــعبه آمادگاه به انضمام خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چک از ناحیــه بانک محال علیه و با توجه بــه اظهارات خواهان 
در جلســه رســیدگی مورخه 95/6/7 و  دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه 
رسیدگی شورا و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از 
مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه 
خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه 
به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/6/7 و با احراز 
اشتغال ذمه خوانده و اســتحصاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای 
حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 
و 522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت 
مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک 94/4/30 و 93/12/25 و 94/3/30  تا زمان اجرای 
حکم بر اساس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل و 
پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ سی و چهار هزار تومان در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل 
واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23857 شعبه 35 شورای حل اختالف 

اصفهان )395 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/288 کالســه پرونــده 1071/94 شــماره دادنامــه: 758-95/6/14 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 35 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد جواد 
صمیمی به نشــانی اصفهان شــهرک صنعتی محمودآباد خ 34 سنگبری آذر 
سنگ توانا با وکالت محســن سلطانی ایچی به نشــانی اصفهان بخش کرون 
عسگران طبقه زیرین دفتر اسناد رسمی 220 عســگران، خوانده: علی زمانی  
به نشانی خ جی شهرک بانک ملی پشــت بانک ملی نیلوفر 1 دومین ساختمان 
زنگ ســوم،، خواســته: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی 
محمد جواد صمیمی با وکالت محســن ســلطانی ایچی به طرفیت علی زمانی 
به خواســته مطالبه مبلغ یکصد میلیــون ریال وجه یک فقره رســید عادی از 
توجه اظهارات دلیل خواهان و بررســی اوراق و محتویات پرونده و با عنایت 
به رســید عادی موجود و در پرونده  که به امضای خوانده و شاهد )سلطان 
زاده( رســیده اســت و با توجه به اینکه خوانده پرونده علیرغم ابالغ قانونی 
)نشرآگهی( در جلسه حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز تقدیم ننموده است 
لهذا شــورا خواســته خواهان را مقرون به صحت تشــخیص داده و مستنداً 
به ماده 198 قانون آیین دادرســی مدنی خوانده را محکــوم به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1/460/000 ریال هزینه 
دادرسی بانضمام کلیه خسارات وارده  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان می 
نماید رای صادره غیابی و پس از مهلت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه 
 می باشــد. م الف:23856 شعبه 35 شــورای حل اختالف اصفهان )268 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

8/289 کالســه پرونده: 94-2027 شــماره دادنامــه:906-95/5/25 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود خان 
محمدی خشوئی به نشانی اصفهان خ نیکبخت مجتمع ماکان 5 طبقه 5 واحد 54 
با وکالت محسن نوروزی و نسیم صفا به نشــانی اصفهان خ نیکبخت مجتمع 
ماکان 5 طبقه 5 واحد 54، خوانده: فرهاد نصر الهی به نشــانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه یک فقره چک به مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره چک 
به انضمام هزینه دادرسی و خســارت دادرســی و تاخیر تادیه،  با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوای مسعود خان محمدی خشوئی با وکالت محسن نوروزی و نسیم صفا به 
طرفیت فرهاد نصر الهی  به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک 
به شماره 180869-94/3/25 به عهده بانک ســپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان 
و صدور گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجــه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که 
مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522  قانون آ.د.م 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000  بابت اصل خواسته 
و 1/235/000 ریال بابت هزینه دادرســی و و حق الوکالــه وکیل طبق تعرفه 
قانونی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا در صورت لزوم به آن  و خسارت 

تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصــوف 94/3/25 تا تاریخ اجرای 
حکم  در حق  خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و در خصوص 
قرار تامین خواســته با عنایت به اینکه وکیل خواهان در جلسه رسمی شورا 
مورخ 95/5/23 اعالم نمودند در این خصوص اقدامی ندارم لذا شورا متوجه 

به تکلیف نمی باشد. 
م الف:23853 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )375 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/291 کالســه پرونده: 2026/94 شــماره دادنامــه :907-95/5/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی نادریان به 
نشــانی اصفهان خ نیکبخت مجتمع ماکان 5 طبقه 5 واحد 54 با وکالت محسن 
نوروزی، نســیم صفا به نشــانی اصفهان خ نیکبخت مجتمع ماکان 5 طبقه 5 
واحد 54، خوانده: یاسر امینی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه یک فقره چک و مطلق خســارات دادرســی و هزینه 
دادرســی و حق الوکاله وکیل،  با عنایــت به محتویات پرونــده و اخذ  نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای مهدی نادریان با 
وکالت محسن نوروزی و نسیم صفا به طرفیت یاسر امینی  به خواسته مطالبه 
50/000/000 ریال وجه چک به شماره 305996-93/7/1  به عهده بانک سپه 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر می 
رســد که مســتنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522  
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 50/000/000  بابت 
اصل خواسته و 1/240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و هزینه نشر با احتساب اجرا در صورت لزوم به آن  و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 93/7/1 تا تاریخ اجرای حکم  
در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظــرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و در خصوص 
تامین خواســته با عنایت به اینکه وکیل خواهان در جلسه رسمی شورا مورخ 
 95/5/23 اعالم نمودند در این خصوص اقدامی ندارم لذا شعبه متوجه به تکلیف

 نمی باشــد. م الف:23851 شعبه 13 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان )363 کلمه، 4 کادر(

فقدان سند مالکیت
8/295 شــماره صادره: 1395/43/291754 نظر به اینکه اکبر عسگری و بقیه 
وراث نعمت اله عسکری طبق گواهی حصر وراثت 6098-78/11/30 شعبه 5 
دادگاه عمومی اصفهان با تسلیم برگ استشهاد شهود مدعی فقدان سند مالکیت 
7/5 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک شــماره 16/407 بخش 14 اصفهان 
گردیده اند که در صفحه 355 دفتر 399 به شماره ثبت 48386 به نام وی ثبت 
و سند صادر شده و به موجب سند قطعی 64391-59/5/19 دفتر 20 اصفهان 
پنجاه متر مربع از عرصه و هشتاد متر مربع اعیانی به شهرداری انتقال یافته به 
علت جابجایی مفقود گردیده است. نامبرگان درخواست صدور سند مالکیت 
نموده اند لذا طبق تبصــره یک اصالحی ذیل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به آن  یا وجود سند 
مالکیت مزبور نزد خود  باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب  صورت جلســه و اصل سند به ارائه کننده مسترد شود 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

المثنی سند صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
م الف: 24190 اداره ثبت اسناد و امالک غرب اســتان اصفهان  )207 کلمه، 2 

کادر(  

ابالغ رای
8/290 کالســه پرونــده: 950006 شــماره دادنامــه:1361-95/8/2 مرجع 
رسیدگی: شعبه 39 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود غالمی وند 
به نشانی اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد نبش فلکه گز سنگبری سان با 
وکالت 1- محمد حاج باقری 2- امین رجبی هر دو به نشانی اصفهان خ توحید 
میانی ساختمان سرو نبش کوچه پارکینگ شــهرداری طبقه اول دفتر وکالت 
آقای محمد حاج باقری، خواندگان: 1- شرکت ســایه گستران پارتیکان زنده 
رود به نشــانی اصفهان خ میر روبه روی بیمه آســیا پالک 232، 2- منصور 
پیمانی به نشــانی مجهول المکان 3- کوروش کوکنانی قربلطاقی به نشــانی 
خ بزرگمهر چهار راه هشت بهشت ســاختمان میالد نور واحد 403 با وکالت 
منصور پیمانی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ  نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای محمــود غالمی وند با وکالت محمد حاج باقــری و امین رجبی به 
طرفیت 1- شرکت سایه گستر گستران پارتیکان زنده رود 2- منصور پیمانی 
3- کوروش کوکنانی قربلطاقی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد میلیون 
ریال وجه چک به شــماره 237620 مورخ 94/8/30 به عهده بانک کشاورزی 
به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه  که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد  مواد  
310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522  قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خواندگان ردیف دوم و سوم  به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد 
میلیون ریال) 170/000/000 ریال(  بابت اصل خواسته و سه میلیون و یکصد و 
سی هزار ریال ) 3/130/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
94/8/30 تا تاریخ اجرای حکم  در حق  خواهان صــادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و  پس از  اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. در خصوص خوانده ردیف اول شــرکت 
سایه گســتران پارتیکان زنده رود با توجه به اســترداد دادخواست از سوی 
وکیل خواهان به اســتناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد 
دعوی صادر و اعالم می گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23852 

شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )459 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

8/292 کالســه پرونده: 634/95 شــماره دادنامــه: 1200-95/7/17 مرجع 
رسیدگی: شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم هارونی 
کمیتکی به نشــانی اصفهان خ مصلی جنب خ نیکبخــت پیرایش پاتریس پ 1، 
خوانده: سولماز جعفرپور به نشانی فعاًل مجهول المکان، خواسته: محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای ابراهیم 
هارونی کمیتکی فرزند خیرا... به طرفیت خانم سولماز جعفر پور فرزند نبی ا... 
به خواسته مطالبه مبلغ سی و هشــت میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات 
قانونی  با توجــه به محتویات پرونــده و اینکه خواهان با ارائه رســید بانکی 
شــماره 541608 به تاریخ 95/2/11 مدعی هســتند که چون ضمانت دریافت 
وام خوانده را عهــده دار بوده و به دلیــل عدم پرداخت اقســاط وام از طرف 
خوانده بانک مربوطه مبلغ ســی و هشــت میلیون ریال بابت وام معوق شده 
خوانده از مــن دریافت نموده که بانــک مربوطه طی نامــه مورخه 95/4/10 
ادعای خواهان را مورد تائید قــرار د اده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی) 
نشر آگهی( در جلســه دادرسی شرکت ننموده  و نســبت به دعوی مطروحه 
خواهان ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده لذا شورا دعوی خواهان را مقرون 
به صحت تلقی و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســی و هشــت میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و ششــصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی با احتســاب اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می د ارد 

رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه 
و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد ضمنًا دعوی خواهان در خصوص خسارت تاخیر تادیه با 
توجه به سررســید قبض بانکی) 95/2/11( و عدم احــراز تغییر قیمت فاحش 
ساالنه به اســتناد مواد 2 و 197 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر بی حقی 
خواهان در این خصوص صادر و اعــالم می دارد رای صادره ظرف 20 روز 
 پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. م الف:23850 شعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان) 381 کلمه، 
4 کادر(

ابالغ رای
2/293 کالسه پرونده: 407/95 شماره دادنامه:734-95/7/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای ابوالفضل اصالن بیگی 
به نشانی اصفهان خانه اصفهان ملکه ماه فرخی کوچه گلشن، خوانده: ابراهیم 
رمضان پور مرغملکی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ،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 ابوالفضل اصالن بیگی فرزند داود به طرفیت ابراهیم 
رمضان پور مرغملکی فرزند خدا رحم به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 
ریال) بیست میلیون ریال( وجه چک به شماره 744643-94/8/30 و 744642-

94/5/31 هر دو صادرات زینبیه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجــه آن دارد و این که خوانــده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 320/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 744643 
مورخ 94/8/30 به مبلغ 10/000/000 ریال و 744642 مورخ 94/5/31 به مبلغ 
10/000/000 ریال  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:23848 شعبه 25 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 320 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/294 کالسه پرونده: 273/95 شماره دادنامه:502-95/7/11 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 16 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماســی به نشانی 
اصفهان خ پروین طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل پایتخت، خوانده: سعید علیزاده  
به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه چک ،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 شورای حل اختالف: در خصوص دعوای 
جواد الماسی به طرفیت ســعید علیزاده به خواسته مطالبه مبلغ 75/000/000 
ریال وجه چک به شماره 403507-95/1/10 و 403506-94/12/25 به عهده 
بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال 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 دفاع نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/735/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید هر یک از چکهای موصوف 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:23845 شعبه 16 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 282 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
8/296 کالسه پرونده اصلی: 95-229 شماره دادنامه: 591-95/6/28  تاریخ 
رســیدگی: 95/5/23 ، مرجع رسیدگی کننده: شــعبه 42 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: شــادمهر پتیانه به نشــانی اصفهان خ قائمیــه کوچه امیر 
حاجیلو پ 74، خوانده: رحمان شیرخانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه ، گردشکار: به تاریخ 95/5/23 شعبه 42 با عنایت به محتویات پرونده 
کالســه 95-229 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا، ضمن ختم 
رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید.  رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی شــادمهر پتیانه به طرفیت 
رحمان شــیرخانی به خواســته مطالبه مبلغ 26/000/000 ریال موضوع یک 
فقره چک به شماره 816007-94/4/31 به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 
عنایت به محتویات پرونده  و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را 
دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نیافته و 
هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی 
بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثا بت 
تشخیص داده و مستنداً به مواد  198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 26/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 10/000/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید ) 94/4/31( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صــادر و اعالم می نمایــد. رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 
پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 23840 شعبه 42 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )289 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/297 کالسه پرونده اصلی: 95-673 شــماره دادنامه: 843-95/8/5  تاریخ 
رســیدگی: 95/7/26 ، مرجع رسیدگی کننده: شــعبه 17 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به نشانی اصفهان زینبیه دارک کوی طالب پ 
22، خوانده: بابک شفیعی و اصغر کریمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه ، گردشکار: به تاریخ 95/7/26 شعبه 17 با عنایت به محتویات پرونده 
کالسه 95-673 و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا، ضمن ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید.  رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی اصغر کریمی به طرفیت بابک 
شــفیعی – اصغر کریمی به خواســته مطالبه مبلغ یک میلیون و شصت هزار 
ریال موضوع یک فقره چک به شــماره 734589-90/5/25 به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده  و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان که ظهور در استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی 
مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان 
را محرز و ثا بت تشخیص داده و مســتنداً به مواد 313-314 قانون تجارت و 
مواد  198- 515-519-522 قانون آیین دادرســی مدنــی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و شــصت هزار ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ یکصد و ده هزار ریال بابت هزینه های دادرســی و هزینه نشر آگهی و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ) 90/5/25( تا زمان وصول بر اساس 
آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی محســوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف: 23830 
شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )313 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
8/298 کالسه پرونده اصلی: 95-672 شــماره دادنامه: 846-95/8/5  تاریخ 
رســیدگی: 95/7/26 ، مرجع رسیدگی کننده: شــعبه 17 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: اصغر کریمی به نشــانی اصفهان زینبیه دارک کوی طالب 
پ 22، خوانده: محمد آقا بزرگ به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه ، 
گردشکار: به تاریخ 95/7/26 شــعبه 17 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 
95-672 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.  رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوی اصغر کریمی به طرفیــت محمدآقا بزرگ 

به خواســته مطالبه مبلغ ســی میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شماره 
66337-94/8/10 به انضمام مطلق خســارات قانونی، با عنایت به محتویات 
پرونده  و بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اســتقرار دین و 
اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه 
خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل 
موجه و مدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه 
خویش ابراز و اقامه ننموده شــورا دعوی خواهان را محرز و ثا بت تشخیص 
داده و مستنداً به مواد  313-314 قانون تجارت و مواد 198- 522-519-515 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســی 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ هشتصد و بیســت هزار ریال بابت 
هزینه های دادرســی  و هزینه نشــر آگهی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید ) 94/8/10( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای 
مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان می باشــد. م الف: 23829 شــعبه 17 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )303 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/299 کالســه پرونده اصلی: 95-669  شــماره: 670/95 شــماره دادنامه: 
842-95/8/5  تاریخ رســیدگی: 95/7/26 ، مرجع رســیدگی کننده: شعبه 17 
شــورای حل اختالف اصفهان، خواهــان: اصغر کریمی به نشــانی اصفهان 
زینبیه ارک کــوی طالب پ 22، خوانــده: محمد آقا بزرگ به نشــانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه ، گردشکار: به تاریخ 95/7/26 شــعبه 17 با عنایت 
به محتویات پرونده کالســه 95-670 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا، ضمن ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید.  رای قاضی شورا: در خصوص دعوی اصغر کریمی 
به طرفیت محمدآقا بزرگ به خواسته مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال موضوع 
دو فقره چک به شــماره 066336-94/7/10 و 066335-94/6/10 به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده  و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور در اســتقرار دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانــده علیرغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی در 
خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا 
دعوی خواهان را محرز و ثا بت تشــخیص داده و مستنداً به مواد   314-313 
قانون تجارت و مواد 198- 515-519-522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ دو میلیون و ســیصد و چهل هزار  بابت هزینه های دادرسی  و هزینه 
نشر آگهی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ) 94/7/10-94/6/10( تا 
زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می 
باشد. م الف: 23828 شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)309 کلمه، 3 کادر(   
اخطار اجرایی

8/286 شماره: 975/94 به موجب رای شماره 1162 تاریخ 94/11/28 حوزه 23 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ذبیح 
اله رشیدی فرزند نصراله به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلــغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ 330/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک شــماره 837/651387-94/5/20 تا زمان وصول در حق خواهان مجید 
کنگازیان فرزند قاســمعلی به نشــانی اصفهان پارک الله کوچه برج بن بست 
شاهد پالک 333 صادر گردید. 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 اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:23844 شــعبه 23 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )179 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
آثار باستانی سوریه و عراق به موزه لوور فرانسه منتقل شود

اخبار

کاخ »جهان نما«
 آماده بازسازی شد

موزه تاریخ دیپلماسی ایران 
استانداردسازی می شود

»سماح« ویزای انفرادی
صادر می کند

  مذاکره شهرداری اصفهان 
با هندی ها برای ساخت هتل

معاون صنایع دستی کشور خبرداد:

دهکده صنایع دستی ایران
در تهران احداث می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
اصفهان گفت: بازســازی کاخ جهان نما در شــورای فنی میراث 
فرهنگی تایید شــده است و طبق توافق شــهرداری با میراث، تا 
سفت کاری به عهده شهرداری و بخش نازک کاری به عهده میراث 
فرهنگی باشــد. فریدون الهیاری ، دربــاره آخرین وضعیت کاخ 
جهان نما با بیان اینکه پس از کشف کاخ جهان نما تصمیم بر این 
شد که این مجموعه با تفاهم نامه میان شهرداری اصفهان و اداره 
کل میراث فرهنگی اصفهان بازسازی شود، اظهار کرد: قرار شده 
شهرداری این کاخ را تا سفت کاری برساند 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 
مشخص است، اما برخی معتقدند که در صورت بازسازی ممکن 
است دید منظره چهارباغ را تحت تاثیر قرار دهد؛ به همین دلیل 
موضوع بازسازی به شورای فنی میراث ســپرده شد و در نهایت 
شورا به این نتیجه رسیده است که بازسازی انجام شود. الهیاری 
تصریح کرد: طرح بازسازی کاخ آماده شده و حجم کار ساختمانی 
آن زیاد نیست، فقط باید تایید نهایی بازسازی و طرح را از شورای 
فنی دریافت کنیم و پس از اخذ این تایید کار سریعا شروع شده و 

سریع هم به پایان می رسد.

موزه تاریخ دیپلماســی ایــران براســاس تفاهم نامــه ای بین 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و مرکز آموزش وپژوهش 
وزارت امورخارجه استانداردســازی می شود.براساس این تفاهم 
نامه دوطرف در زمینــه بهره گیری متقابــل از منابع اطالعاتی ، 
اسناد،ظرفیت ها و فرصت های پژوهشــی مطالعاتی ، تخصصی 
و انتشــار گزارش اقدامات انجام شــده در حوزه های مشــترک 
مورد توافــق همکاری، خواهنــد کرد. یکی از مــوارد این تفاهم 
نامه مرمت و نگهداری اسناد اســت که براساس آن پژوهشگاه در 
زمینه بررسی ، شناســایی و انجام اقدامات ضدعفونی ، پاکسازی 
و مرمت اسناد تاریخی و نسخ خطی با مرکز مورداشاره همکاری 
می کند. براســاس ماده ۴ایــن تفاهم نامه پژوهشــگاه درزمینه 
استانداردســازی مــوزه تاریخ دیپلماســی موجــود درمعاونت 
پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش وزارت امورخارجه و همچنین 
طــرح راه اندازی مــوزه ملی اســناد روابط خارجــی در یکی از 
ســاختمان های وزارت امورخارجه با این مرکز همکاری خواهد 
کرد. انتشار اسناد ، نسخ خطی و منابع تاریخی و فرهنگی مربوط 
به تاریخ ایران مانند اطلس کتیبه ها ،سکه ها و بناهای تاریخی و 

گردشگری یکی دیگر از زمینه های همکاری دوطرف است.

معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت از ثبت نام ۷۵۰ هزار نفر 
از مشتاقان زیارت اربعین در سامانه سماح خبر داد و گفت: متقاضیان 
پیاده روی اربعین می توانند انفــرادی ثبت نام و ویزای تک نفره دریافت 
کنند.حمید محمدی با اشاره به شتاب ثبت نام در سامانه سماح اظهار 
کرد: ۲۲ آبان ماه پایان کار سامانه سماح اســت، اما پس از آن فرصتی 
الزم اســت تا مدارک کســانی که ثبت نام کرده اند به کنســولگری ها 
و نمایندگی های عراق برای صدور ویزا ارســال شــود. از سوی دیگر، 
سفارت عراق از ۲۸ آبان تعطیل می شود، برای همین توصیه می کنیم 
کسانی که در ســماح ثبت نام کرده اند، در اســرع وقت برای تکمیل 
مراحل ثبت نام خود و تحویل مدارک به دفاتــر خدمات زیارتی اقدام 
کنند. معاون ســازمان حج و زیارت در پاســخ به این پرسش که آیا در 
حال حاضــر تنها ویزای گروهی بــرای زائران اربعین صادر می شــود، 
بیان کرد: بر اســاس دستورالعملی که در ســفارت و کنسولگری های 
 عراق به آن عمل می شــود، ســامانه ســماح ســعی می کند ویزای 
گروهی بــرای زائران بگیرد، اما ایــن اقدام برای کســانی که تک نفره 
هســتند و می خواهند به صورت انفرادی ثبت نام کننــد، مانعی ایجاد 

نمی کند.

یک گروه ســرمایه گذار بین المللی از کشــور هند در نمایشــگاه 
فرصت های ســرمایه گذاری کیش، در دیدار با مسئوالن شهری 
اصفهان برای ساخت هتل پنج ستاره ابراز تمایل کرد. این شرکت 
ساخت سه پروژه از جمله یک هتل در شهر مشهد و پروژه ساخت 
هتل در شمال کشور را دنبال می کند؛ همچنین با مطالعه شرایط 
گردشگری اصفهان برای ســرمایه گذاری در این صنعت و ساخت 
هتل ابراز تمایل کرده که مسئوالن شــهری اصفهان نیز اطالعات 
جامع و کامل را در اختیار آنهــا قرار دادند.ناگفتــه نماند که این 
شــرکت در بررســی های خود به این نکته  واقف است که تا یک 
سال آینده ظرفیت هتل های چهار و پنج  ســتاره اصفهان تا یک 
سال پر است و ابراز تمایل کردند برای  مذاکرات جدی به اصفهان 
سفر کنند تا در صورت مطلوب بودن  شرایط با شهرداری اصفهان 

قرارداد ساخت هتل در این شهر را  منعقد کنند.

معاون صنایع دســتی کشــور از راه اندازی دهکده صنایع دســتی در 
تهران خبر داد و گفت: این دهکده به شــکل نقشــه ایران است و در هر 
بخش نقشه، صنایع و آداب و رســوم همان منطقه عرضه می شود.بهمن 
نامورمطلق به گســترش دهکده های صنایع دســتی در ایران اشــاره و 
بیان کرد: این دهکده ها با هدف ترویج و فروش صنایع دســتی راه اندازی 
می شوند و قرار نیســت که ما یک نســخه واحد را برای همه جای ایران 
تجویز کنیم بلکه قرار است هر منطقه با توجه به فرهنگ، شرایط اقلیمی 
و بضاعت های خود، فضایی را به ســاخت و تجهیــز دهکده های صنایع 
دســتی اختصاص دهد.معاون صنایع دستی کشــور از شکل گیری یک 
دهکده صنایع دســتی در نزدیکی تهران خبر داد و افزود:قرار است این 
دهکده به شکل نقشه ایران باشد و در هر بخش از این نقشه صنایع دستی 
و آداب و رسوم مربوط به همان قسمت اجرا شود و به نمایش درآید. برای 
مثال همزمان با برگزاری جشــن آش در زنجان و جشن انگور در ارومیه، 
این مراسم در همان نقطه از نقشــه ایران اجرا شود و در بخش مربوط به 

اصفهان، هنرهای سنتی این منطقه به نمایش گذاشته شود.

Wooden Village | دهکده چوبین
دهکده چوبین نام محلی است که در یکی از روستاهای نیشابور به نام محمدآباد آقازاده در استان خراسان رضوی واقع در شمال شرقی ایران ساخته شده است. این دهکده چوبی کم نمونه و بی همتا در ایران به وسیله مهندس حمید مجتهدی از نوادگان 
محمد کاظم خراسانی ساخته شده و یکی از دیدنی ها و تفرجگاه های نیشابور می باشد. نام »دهکده چوبین« برخاســته از ویژگی منحصربه فرد سازه های آن در استفاده کامل از چوب و به کارگیری روشــی نوین در ساخت بناهای آن که برخاسته از 
پیشینه تاریخی - فرهنگی و متناسب با امکانات و قابلیت های اقلیمی وجغرافیایی منطقه است، می باشد.دیدنی های این دهکده شامل مســجد چوبی، موزه و کتابخانه، رستوران، فروشگاه و نانوایی، آالچیق، سوئیت ها، فضای سبز و اکوسیستم زیبای 

آن به همراه کشاورزی و دامپروری است.

اطالع رسانی

رییس جمهور فرانســه پیشــنهاد داد بــرای حفظ آثار 
فرهنگی و باستانی مورد تهدیدهای تروریستی در عراق 
و ســوریه، این آثار به مرکز حفظ میراث فرهنگی لییوان 
منتقل شوند. جایی که قرار است در سال ۲۰19 در شمال 

فرانسه و تحت نظارت موزه لوور افتتاح شود.
فرانسوا اوالند این سخنان را بعد از رونمایی تابلویی به نام 
مرکز حفظ آثار آینده بیان کــرد و افزود: اولین ماموریت 
مرکز لییــوان نگهداری آثــار موزه لوور پاریس اســت و 
ماموریت دیگر متاسفانه مرتبط با حوادث و مصیبت ها و 
بالیایی است که اکنون، جهان شاهد آن است به گونه ای 
که میراث فرهنگی در معرض تهدید تروریست ها به ویژه 

در سوریه و عراق قرار گرفته است.
اوالند افــزود: این تصمیم در دســامبر پیش رو در خالل 
برگزاری کنفرانس بین المللی حفظ میراث فرهنگی مورد 
تهدید، اتخاذ می شود کنفرانســی که در ابوظبی امارات 

باحضور نمایندگان حدود ۴۰ کشور برگزار می گردد.
رییس جمهور فرانسه تصریح کرد: پیشنهاد حفظ این آثار 

را برای حمایت از آنها در مرکز لییوان خواهیم داد.
پیش از این برخی ناظران درباره فروش و قاچاق سازمان 
یافته آثار باستانی سوریه و عراق به دست داعش هشدار 
داده بودنــد و برخی گزارش ها حاکــی از این بود که آثار 
باستانی کشــورهای درگیر جنگ به بعضی کشورهای 

اروپایی قاچاق می شوند.
حدود دو سال پیش و در اوج تاخت و تاز تروریست ها در 
عراق و سوریه، شــماری از دیپلمات ها و کارشناسان، در 
همایش یونســکو درباره »میراث باستانی عراق« هشدار 
دادند که داعش برای تامین هزینه هــای خود، در حال 

فروش آثار باستانی عراق است.
فیلیپ اللیو نماینده فرانسه در یونسکو نیز گفت: میراث 
باستانی عراق، در خطری بزرگ است و با توجه به اهمیت 
فرهنگ و میراث باســتانی در برقراری صلح و گفت وگو، 

این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اللیو بــا تاکید بر ضرورت مبــارزه با پدیــده قاچاق آثار 
باستانی، گفت: مبارزه با قاچاق، مبارزه با تروریسم است؛ 
زیرا نباید اجازه داد قاچاق، به منبعی برای تامین نیازهای 

مالی سازمان های تروریستی تبدیل شود.
به گفته برخی ناظران، داعش، برای خارج کردن این آثار 
باستانی از عراق، تونل هایی ایجاد می کند و آنها را در آن 
سوی مرزها در کشــورهای اروپایی و آسیایی به فروش 

می رساند تا بتواند نیازهای مالی خود را تامین کند.

برای در امان ماندن از شر داعش؛

آثار باستانی سوریه و عراق به 
موزه لوور فرانسه منتقل شود

اتفاق روز

 اصفهان شــهری با قدمت چند صدســاله به اندازه یک کشور، 
تاریخ را در دل خود جای داده و مملــو از مجموعه های تاریخی 

و فرهنگی متنوع است.
حکومت صفویان که در ســه ســده پیش بر اصفهان حکمرانی 
می کرد، شــاهکارهای معمــاری و تاریخی فراوانــی را به جای 

گذاشته؛  اما آثار اصفهان معطوف به این دوره نیست.
بســیاری از آثار تاریخی اصفهــان در دوره های گذشــته رو به 
فراموشی و نابودی رفت و برخی از این آثار که اکنون در اصفهان 

شاهد آنها هستیم، توسط مهندسان بازسازی و مرمت شده اند.
شاید یکی از عظیم ترین این پروژه ها، احیای میدان امام علی در 
مرکز شــهر اصفهان بود که قدمت این میدان به چند قرن پیش 
برمی گردد؛ اما به مرور زمان از بین رفته که با تالش مهندســان 

ایرانی و اصفهان از نو بازسازی و احیا شد.
 حمام جارچی باشی، بنایی احیا شده

یکی دیگر از این مجموعه ها، حمام جارچی باشی است که یکی از 
حمام های قدیمی شهر اصفهان در دوران صفویه به شمار می رود 

و در آن دوران بزرگ ترین حمام اصفهان بوده است.
این مجموعه دارای دو حمام مردانه و زنانه بوده و ســال ساخت 
آن همزمان با میدان امام اصفهان اســت؛ این بنــا در بازار بزرگ 
اصفهان و نزدیک مســجد جارچی واقع شــده و بر اساس کتیبه 

تاریخی مسجد، ظاهرا در سال 1۰19 ه..ق به همراه بنای مسجد، 
توسط ملک ســلطانـ  جارچی باشی شــاه عباس اولـ  بنا شده 
است. اســتفاده از حمام ملک ســلطان جارچی باشی برای همه 
مردم آزاد بوده و از سحرگاه تا نیم روز مردها و زنان در این مکان 
استحمام می کردند و این حمام جزو معدود حمام های آن دوران 
بوده که بــه صورت همزمــان دارای دو حمام مردانــه و زنانه به 

صورت اختصاصی بوده است.
پس از آنکه این حمــام تاریخی به مرور زمان رو به فراموشــی و 
نابودی رفت، ســید احمد افتخاری تصمیم به بازسازی این بنا با 

کاربری رستوران سنتی و تاالر پذیرایی و گردشگری گرفت.
 بازســازی حمــام تاریخی بــا هزینــه  ای بالغ بر 

4/5میلیارد
ســید احمد افتخاری عملیات بازسازی را از ســال ۸۲ آغاز کرد 
و بــرای آن هزینه ای بالغ بــر ۴ میلیــارد و 3۵۰ میلیون تومان 
هزینه کرد تا بنایی که نابود شده بود را احیا کند. مدیر مجموعه 
جارچی باشــی درباره بازســازی این حمام با کاربری رستوران 
اظهار کرد: فضای اصلی حمام به همان ســبک قدیمی باقی ماند 
و ســازمان میراث فرهنگی با ورود بخــش خصوصی برای احیا و 
مرمت آثار باســتانی مشــکلی ندارد و از همین رو با ما همکاری 
خوبی داشــتند. وی افزود: این مجموعه به ثبت ملی نیز رســید 

و استقبال گردشــگران داخلی و خارجی از این مجموعه بسیار 
خوب است تا جایی که اکثر میهمانان از بودن در این محیط ابراز 
خوشحالی کرده اند و حتی برخی از گردشگران درخواست تغییر 

منازل خود به این سبک را داشته اند.
 شناسنامه ایرانی  مان را احیا کردیم

افتخاری درباره هدف از احیای چنیــن مجموعه ای گفت: قطعا 
اگر ایــن ســرمایه گذاری را در ســال ۸۲ در کار و حرفه  دیگری 
انجام می دادیم، بازدهی بیشــتری برای ما داشــت اما هدف از 
احیای چنین مجموعه ای احیای فرهنگ و بخشــی از شناسنامه 

ایرانی مان بود.
وی بیان داشــت: در این مجموعه تاکنون از ۴۰ کشور گردشگر 
داشتیم و وجود برخی از گردشــگران از کشورهای کوچک مثل 

نپال، بنگالدش و ... قابل توجه است.
مدیر مجموعه جارچی باشی تصریح کرد: اولین کاروان تایلندی 
که از این کشــور به ایران آمد، به مجموعه ما آمدند و تصاویر این 

مجموعه را در مجله خود به چاپ رساندند.
وی ادامه داد: همچنین تاکنون میزبان ســران سیاســی داخلی 
و خارجی فراوانــی نیز بوده ایم و عالوه بر آنهــا بازیکنان فوتبال، 
بازیگران، مسئوالن سیاسی و شــهری، خوانندگان و ... را نیز در 

مجموعه میزبانی کرده ایم.
افتخاری از مشکالت این مجموعه نیز گفت: متاسفانه دید خوبی 
نسبت به بخش خصوصی حاضر در آثار تاریخی وجود ندارد و ما 

در این مجموعه با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کردیم.
وی ادامه داد: از آنجایی که در این مجموعه سرمایه گذاری باالیی 
انجام شده بود، از ما درخواست های متنوعی شد که متقابال ما نیز 

درخواست هایی داشتیم اما تاکنون اجرایی نشده است.
مدیر مجموعه جارچی باشــی اذعان کرد: درخواســت ایستگاه 
اتوبوس گردشــگری برای ایــن مجموعه و همچنین مســجد 
حکیم و بناهای تاریخی این خیابان داده ایــم؛ اما هنوز اتفاقیرخ 
نداده؛ مســجد حکیم که یک گذر تاریخی با قدمــت  یک هزار 
 و 1۰۰ ســاله اســت، از جمله قدیمی ترین آثار تاریخی اصفهان

 به شمار می آید.
گردشگری یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است

یکی از راه های توسعه پایدار اقتصادی و مبانی اقتصاد مقاومتی، 
توجه ویژه به گردشگری است و کشور ایران و به خصوص استان 
اصفهان با داشــتن آثار فراوان تاریخی می توانــد از این ظرفیت 

بهره بیشتری ببرد.
کشورهای غربی و بعضا آسیایی با داشتن چند جاذبه تاریخی، نام 
خود را در قطب های گردشــگری دنیا ثبت کرده اند؛ اما ایران که 
بیشــترین آثار تاریخی را از دوره های مختلف در خود جای داده 

است، در این فهرست جایگاه مطلوبی ندارد.
ارزآوری حاصل از گردشــگری می تواند عامل توسعه یک کشور 
شــود و این صنعت پاک نقش بســزایی در انتقال فرهنگ غنی 

اسالمی ایرانی نیز ایفا می کند.
افتخاری در مورد آمار بازدید گردشگران و توریست های خارجی 
از مجموعه جارچی باشــی گفت: از اردیبهشت ماه تا آخر مهرماه 
که اوج ســفرهای خارجی به اصفهان اســت، در میانگین روزانه 

میزبان 1۰۰ گردشگر خارجی هستیم.

بسیاری از آثار تاریخی اصفهان در دوره های گذشته رو به فراموشــی و نابودی رفت، اما برخی از این آثار توسط 
مهندسان داخلی احیا شــد و مجموعه حمام جارچی باشی یکی از آنها بود که توســط بخش خصوصی با کاربری 

گردشگری احیا شد .

دانشیار جهانگردی دانشــگاه عالمه طباطبایی می گوید 
که رتبه ایران در رقابت پذیری گردشگری دنیا، 9۸ است 
و تنها شاخص مثبت ما در حال حاضر قیمت مناسب می 
باشد. محمود ضیایی اظهار کرد: در کشــور ما نسبت به 
ورود گردشــگران خارجی دیــدگاه عمومی خوبی وجود 
نــدارد. وی تصریح کرد: باوجود تبلیغات گســترده برای 
توسعه گردشــگری، هنوز در ســند برنامه ششم توسعه 
آمده است که صنایع دســتی برخالف اظهارات، مراحل 
خوبی را ســپری نمی کند.ضیایی تاکید کــرد: در برنامه 

ششم آمده که ســازمان گردشــگری برای انجام وظایف 
حاکمیتی خود به طور مســتقیم با ۴3 دستگاه دولتی و 
 عمومی باید مرتبط باشد و این به معنای فرابخشی بودن 

گردشگری است.
این پژوهشــگر گردشــگری تاکید کــرد: وضعیت تراز 
گردشگری در ایران نشان می دهد که با داشتن ۴ میلیون 
و ۸۰۰ هزار گردشــگر ورودی و 6 میلیون و 9۰۰ هزارنفر 

گردشگر خروجی، بیش از ۲ میلیون تراز منفی داریم.
وی افزود: گردشــگری صنعت بدون دود، ارزآور و عامل 
مهم توســعه اســت ولی چه نوع گردشــگری و چه نوع 

گردشگرانی؟
ضیایی گفــت: وقتــی موضوع گردشــگری در اســناد 
باالدســتی نظام قرار می گیرد یعنی پشتوانه های قانونی 

آن تضمین شده است .
وی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال تقویت اقتصاد از طریق 
گردشگری هستیم به این پرسش ها که اقتصاد مقاومتی 
تاب آور چیست؟ تا چه زمانی ادامه دارد؟ این مقاومت در 
ســطح مردم یا دولت اتفاق می افتد؟ الزامات و بستر آن 

چیست؟ باید پاسخ دهیم.
دانشیار دانشــگاه عالمه طباطبایی یادآورشــد: با توجه 
به سند چشم انداز ۲۰ ســاله، صنعت گردشگری فرصت 
مناســبی برای ارائه داشته ها و اســتفاده از ظرفیت های 
عظیم میراث فرهنگی و گردشــگری کشــور اســت تا با 
تاب آوری، ترمیم و بهبود شــرایط در مقابل هرگونه تنش 

اقتصادی مقاوم باشیم.

سیستان باســتان و دریاچه های آن از پنج هزار سال پیش 
 روی ظرفی ســفالی در شهرســوخته به تصویر کشــیده

 شده است.
اگر چه به نظر می رسد ایده  به تصویر کشیدن بناها، برخی 
نقوش یا محوطه های مهم و تاریخی روی برخی محصوالت 
در سراسر کشــور اقدامی تازه و بکر اســت و خالقیت را به 
دنبال دارد، مانند اسکناس های در دســت مردم یا تمبر و 
حتی بســته بندی برخی محصوالت و سوغاتی ها، اما اینکه 
ناگهان سندی کشف شود که نشــان دهد چنین اقدامی را 

سال ها که نه، بلکه سده ها دورتر از بروز خالقیت های کنونی 
مردم ایران زمین به خصوص در بخش های جنوبی کشــور 
در ذهنشــان پرورش داده بودند، فرهنگ غنی این منطقه 

را نشان می دهد.
 سیدمنصور سیدسجادی،  سرپرســت تیم کاوش محوطه  
جهانی »شهر سوخته« در این زمینه اظهار می کند: معموال 
نقوش روی ســفال ها و ظروف به نوعی بازگوکننده محیط 
طبیعی یک شهر یا روســتا در دنیای باستان است، کسانی 
که روی سفال ها نقاشی می کردند بازتابی از طبیعت منطقه 
را نشــان می دادند. وی با بیان این مثال که روی سفال های 
به دست آمده از کاوش در مناطق مختلف نقوش کوهستان، 
قوچ، بز کوهی، پرندگان آبزی یا طبیعــت وجود دارند که 
نشــان از وجود آب و هوای مختلف در هر منطقه اســت، 
 ادامه می دهد: شهر ســوخته و ظروف به دست آمده در این 
محوطه نیز از این قضیه مســتثنی نیستند، هرچند نقوش 
موجود در شهر سوخته، بیشتر نقوس هندسی است و تعداد 
نقوش طبیعی ماننــد جانوران و گیاهان نســبت به نقوس 
هندسی کمتر اســت،  اما گاهی اوقات در میان این نقوش 
طبیعی، یک سلسله نقوشی پیدا می شود که قابل تفسیر و 
تاویل هستند. وی با اشاره به مطالعاتی که روی تعدادی از 
نقوش بشقاب های سفالی شهر سوخته انجام شد گفت:سه 
شــاخصه ویژه جغرافیایی طبیعت سیستان در روی برخی 
از سفال ها دیده شده است، این ســه شاخصه شامل دشت 
)دلتا(، رودخانه و دریاچه و یک جزیره )کوه خواجه( اســت 

که یکی از آنها نقش جالبی دارد.

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی: 

در رتبه 98رقابت پذیری 
گردشگری دنیا قرار داریم

سرپرست تیم کاوش محوطه  جهانی »شهر سوخته«:

 سیستان باستان 
روی سفالینه  شهرسوخته

قاب روز

پس از آنکه این 
حمام تاریخی 

به مرور زمان رو 
به فراموشی و 

نابودی رفت، سید 
احمد افتخاری 

تصمیم به 
بازسازی این 
بنا با کاربری 

رستوران سنتی 
و تاالر پذیرایی و 
گردشگری گرفت

حمام جارچی باشی اصفهان
 شناسنامه ایرانی   که از نو احیا شد
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پیشنهاد  سردبیر:
سالمت مردم، گمشده در هیاهوی صدا و آلودگی صوتی

عکس روز

بزرگ ترین گاو جهان

دوچرخه سواري با شعار ترویج 
فرهنگ زیست محیطي   

آلودگی هوا ساالنه جان ۶۰۰ هزار 
کودک را می گیرد

افزایش خطر انقراض
 پروانه ها با تغییر شرایط اقلیمی

بزرگترینگاوجهاندراسترالیازندگیمیکند.
»بیگمو«)BigMoo (نامیگگاوعظیمالجثهدراســترالیااستکه
مدعیشدهاستبزرگترینگاوجهاناست.براساسگزارشتلگراف،

اینگاو14فوت)4/20متر(طولووزنیبیشازیکتندارد.

بهگزارشپایگاهاطالعرسانيمحیطزیســتاصفهان»پارما«
ازادارهحفاظتمحیطزیستشهرســتانشهرضا،سیدمسعود
طباطبایيدوچرخهســوارتهرانيکهباشــعارزیستمحیطي
سهشنبههايبدونخودرووتندرستيازتهرانتابوشهررارکاب
ميزندبــهشهرســتانشــهرضادراســتاناصفهانرســید
ومورداســتقبالرییسوکارکنانادارهحفاظتمحیطزیست
شهرستانشــهرضاقرارگرفت.مقصدبعديایندوچرخهسوار،
اســتانهايکهگیلویهوبویراحمد،فارسوبوشــهراست،این
دوچرخهسوارهدفازاینســفررااطالعرسانيدرمورداهمیت
وتوجــهبیشــتربــهمحیــطزیســتوطبیعــت،ترویــج
فرهنــگدوچرخهســوارياعــالمکــرد.طباطبایــيگفت:
انشــاءا...روزيبرســدکــههمهباتوجــهبهاهمیــتموضوع
محیــطزیســتنقشبیشــتروپــررنــگتــريدرحمایت

وحفاظتازمحیطزیستداشتهباشیم.

سازمانیونیسفبااعالممرگ۶00هزارکودکدرسالبهخاطر
آلودگیهوابرضرورتاقدامدرراستایکاهشآلودگیهواتاکید

کرد.
سازمانیونیسفباانتشارگزارشیاعالمکردآلودگیهواباایجاد
یاتشدیدبیماریدربرخیکودکان،ســاالنهموجبمرگ۶00
هزارکودکزیر۵سالوبروزبیماریمیلیونهاکودکمیشود.

طبــقگــزارشایــنســازمان،تولــدزودهنــگاموتولــد
باوزنپاییــنازعــوارضجانبیآلودگــیهوادرزمــانتولد
اســتوآالیندههابــهمغزکــودکاندرحالرشــدآســیب
مــیرســاند.آنتونــیلیــک،مدیــراجرایــیاینســازمان،
دراینبارهمیگوید:»مطالعاتنشــانمیدهــداینذراتریز
مــیتوانندبــاعبــورازحصارخــون-مغــزکهدرکــودکان
محدودیــتکمتــریدارد،موجــببــروزالتهــاب،آســیب
بهبافتمغزوآســیبدایمیبهرشــدشــناختیمغزشوند.«
بهگفتهلیک،کودکانســاکندرشهر،روزوشــبهوایآلوده
استنشــاقمیکنندازاینروســالمتشــان،زندگیشــان
وآیندهشاندرمعرضخطراســت.ویدرادامهاضافهمیکند:
»کودکاندوبرابرســریعترازافرادبزرگســالنفسمیکشند
وازاینروهوایبیشترینسبتبهوزنشاناستنشاقمیکنند.
بههمیندلیلسیســتمتنفسیشانآســیبپذیرتروسیستم
ایمنیشــانضعیفتراســت.«اینگزارشدرراستایشروع
کنفرانسســازمانمللدرموردتغییرآبوهواکهقراراســت

۷نوامبردرمراکشبرگزارشود،منتشرشد.

نتایجیکمطالعهجدیدنشــانمیدهدکــهپیامدهایتغییر
شــرایطاقلیمیجهــانموجبکاهــشجمعیــتپروانهها

شدهاستوخطرانقراضآنهارابههمراهدارد.
محققانیکهایــنمطالعهراانجامدادهاند،امواجهوایبســیار
گرم،ســرماهایناگهانیوزودگــذروبارشســنگینبارانرا
باکاهــشجمعیتپروانههامرتبطدانســتهانــدومیگویند
احتماالاینتاثیرادامهدارد.گرچهدانشــمندانازمدتهاقبل
میداننــدکهتغییروضعیتاقلیمیمیتواندآســیبشــدید
وپایداریبهاکوسیســتمهــاواردکند،امــااطالعاتچندانی
درخصوصنحوهتاثیردورههایکوتاهترآبوهوایبسیارگرم

یاسردبراکوسیستمهاندارند.
محققاندرایــنمطالعهجدیدبابررســیدادههــای»طرح
نظارتبرپروانههادرانگلیس«تغییرجمعیتاینحشــراترا
موردبررسیقراردادند.ایندادههاشــاملاطالعاتیدرمورد
جمعیتپروانههــاازبیشازهزارو800ســایتدرسراســر

انگلیسدرعرض3۷سالگذشتهاست.
محققانمتوجهشــدندکهبارشهایزیــاددرمرحلهزندگی
پیلهایپروانــهبهبیشازیــکچهارمگونههایاینحشــره
درانگلیسآسیبزدهاست.امابیشــترینآسیببراثرگرمای
شدیددرمرحله»بیش-زمستانی«زندگیپروانههابودکهبر

بیشازنیمیازگونههایپروانهتاثیرگذاشتهاست.
دکتر»آدلینافرانکو«ازدانشگاه»ایستآنجلیا«کهدرنوشتن
اینمطالعههمکاریداشــت،گفت:اینموضوعممکناســت
بهدلیلافزایشبروزبیماریباشــدیااینکهدمایبالقوهبسیار
گرمبهصورتســرنخیبرایپروانههایاالروهــایآنهاعمل
میکنــدوباعثمیشــودکهبســیارزودتــرازمرحلهبیش
زمســتانیازپیلههایخودبیرونبیایندودرایــنروند،براثر

بازگشتدمابهشرایطسردترکشتهشوند.
همچنیــنمحققانمتوجهشــدندکهآبوهوایبســیارگرم
بهنفعپروانههایبالغگرمادوســتاســتکهبهتغییرمثبت

جمعیتدربیشازیکسومگونههامنجرشدهاست.
محققــانیــادشــدهکــهیافتــههــایآنهــادرمجلــه
Animal Ecology منتشرشــد،درعینحالاظهارداشتند
کهدرمجموع،اثراتبدآبوهوایبســیارگرمیابســیارسرد

براثراتخوبآنغالباست.

بهگزارشایرنا،آلودگیصوتیمیتوانــدموجبعوارضروحی
وجسمیشــدیدشــوداما،کمتردرکانونتوجهاستوبسیاری

ازمردمدرمعرضآثارسوآنبرسالمتیهستند.
بیمــاریهــایروحــیوروانــی،شــنوایی،قلبی،گــوارش،
کمحوصلگــی،بدخوابیوبــیخوابی،پرخاشــگری،اضطراب،
اســترس،افزایشنــزاعودرگیریوبــاالرفتنفشــارخون،از
پیامدهاییاســتکهبهگفتهکارشناســانمیتوانــدبامقوله
آلودگــیصوتیدرارتبــاطمســتقیمباشــد.مدیرعاملخانه
ســازمانهایمردمنهاداســتانمرکزیگفــت:آلودگیصوتی
ازجملهموضوعاتیاســتکهمردمزیادباآنآشناییندارند،اما
بسیاریازمعضالتکنونیدرحوزهســالمتازآنتاثیرونشات
میگیرد.ســیاوشآقاخانیافزود:افزایشاســترسوخشونت
یکیازمهمترینآســیبهاییاســتکهمیتوانــدازآلودگی
صوتیحاصلشــودوهمینموضــوعاگردردایــرهغفلتقرار
گیرد،میتواندزمینهسازبروزآســیبهایاجتماعیورفتاری
خاصشــود.ویبیانکرد:آلودگیصوتیدرمحیطهایشهری
ومســکونیاســتانمرکزیکمترموردتوجهقرارگرفتهاســت
وهیچبرنامهومدیریتیدرراســتایشناســاییانــواع،میزان

وشدتونحوهمدیریتآلودگیصوتیوجودندارد.
مدیرعاملخانهســازمانهایمردمنهاداســتانمرکزیادامه
داد:عبــورخطراهآهندرمحدودهشــهریووجــودواحدهای
صنعتیوخدماتیدرحریمشــهریومحدودهمسکونیازجمله

مواردیاستکهدرافزایشآلودگیصوتیموثراست.
آقاخانــیعنوانکــرد:شــدتصــوت،فاصلهازمنبــعصوت
ومــدتزمــانمراجعهبــامنبــعآلودگــیصوتــی،ازجمله

مواردیاســتکهبایدموردتوجهویژهقرارگیردوکاشــتگیاه
وافزایــشفضایســبزیکــیازمهمتریــنعواملیاســتکه
درکاهشآلودگیصوتیموثراســت.ویتاکیدکرد:اجرایطرح
جامعمدیریتشــهریدرخصــوصآلودگیصوتیدراســتان
مرکزیازامورضروریوزیربناییدرحوزهزیستمحیطیاست.
عضوهیئتعلمیومسئولاســتقرارمدیریتسبزدانشگاهاراک
نیزگفت:دراوایلدهه80مطالعاتــیدرخصوصآلودگیصوتی
درشهرســتاناراکانجامشــداما،پسازآنهیــچکارعلمی

ومطالعهایدراینراستاصورتنگرفتهاست.
امیرانصاریافزود:آلودگیهایصوتیونوریازاهمیتبســیار
ویژهایبرخورداراســتوبایدبرایندوآلودگیکارعلمیدقیق
صورتبگیــرد.ویبیانکــرد:آلودگینورینیزاثــراتزیادی
برســالمتمردمدارد،جابرایکارکردنزیــاددارد،امادراین

بخشدرسطحکالننیزتاکنوناقدامیصورتنگرفتهاست.
عضوهیئتعلمیومســئولاســتقرارمدیریتســبزدانشگاه
اراکادامهداد:آلودگیصوتیدرروح،روانوجســمافرادبسیار
تاثیرگذاراســتونیازاســتیکمطالعهعلمیدقیــقدراین
رابطهانجامشــود.انصاریاظهارکرد:انتظاراســتدانشجویان
درمقاطعکارشناسیارشدودکتریدراینزمینهکارهایعلمی

وتحقیقاتیدقیقیراارایهدهند.
معــاوننظــارتوپایــشادارهکلحفاظــتمحیطزیســت
اســتانمرکزیگفت:اگرهرانســانبــهمدت20تا30ســال

درمعرضصوتبا80دسیبلقرارگیرد،کرمطلقمیشود.
رضامیرزاییافــزود:اســتانداردصوتبرایمناطقمســکونی
ازساعتهفتصبحتا10شب۵۵دســیبل،تجاری-مسکونی

۶0دســیبل،تمامتجاری۶۵دســیبل،مســکونی-صنعتی
۷0دسیبلومنطقهتمامصنعتی۷۵دسیبلاست.

ویبیانکــرد:اســتانداردصوتازســاعات10شــبتاهفت
صبحدرمناطقمســکونی4۵دســیبل،تجاری-مســکونی
۵0دســیبل،تمامتجاری۵۵دســیبل،مســکونی-صنعتی

۶0دسیبلوتمامصنعتی۶۵دسیبلاست.
معاوننظارتوپایشادارهکلحفاظتمحیطزیســتاســتان
مرکــزیادامــهداد:توجهبهسیســتمهایموتــوری،طراحی
ساختمانها،نمادهایشــهری،اســتقرارصنایع،نوعآسفالت
خیابانهــاوایجادبزرگــراههاومعابرشــهرینقــشموثری
درکاهشآلودگیصوتــیداردوبایدترکیباتضدارتعاشــات

موردتوجهویژهقرارگیرد.
میرزایــیعنوانکــرد:مقولــهجانمایــیواحدهــایتولیدی
وهمچنینسامانصنوفمزاحمازسطحشهرها،ازمعیارهایمهم
ونیازهایاصولیدراســتانمرکزیبهویژهکالنشهراراکاستو

بایدراهبرداجراییهدفمندبرایآنترسیمشود.
ویاظهارکــرد:انتقالصنــوفمزاحمازمراکزشــهرییکیاز
اقدامهایمهمدرراســتایکاهــشآلودگیصوتیاســتکه
نقشکلیدیداردوایــنموضوعباهمراهیاصنــافومدیریت
شــهریباجدیتدرشهرســتانهایاســتانمرکــزیدنبال
میشــود.مدیرکلحفاظتمحیطزیستاســتانمرکزینیز
گفت:آلودگــیصوتیازانــواعمهمآالیندگــیدرکنارآلودگی
منابعپایههوا،زمینوخاکاســتکهمیتوانــداثراتمخرب
برســالمتموجــوداتزندهبهویژهانســانهاداشــتهباشــد.
حســینعلیابراهیمــیکارنامیافــزود:اســتانداردوحدمجاز
برایصــوتدرمناطقمســکونی،تجــاری،صنعتیوســایر
بخشهاوجودداردورعایتایناســتانداردهاتکلیفیبرایهمه
بخشهااســتوبایددرراســتایقانوناقداماتالزمبرایمهار

صداهایمزاحمدرردههایمختلفاعمالشود.
ویبیانکــرد:صــوتقابلســنجشوانــدازهگیریاســت
ومحیطزیستبراساسماهیتورســالتکاریرعایتضوابط
دراینحوزهراباجدیتدنبالمیکندوهرکجانیازبهبررســی
داشتهباشددراسرعوقتانجاممیدهد.مدیرکلحفاظتمحیط
زیستاستانمرکزیادامهداد:آلودگیصوتیبخشهایزیادی
ازجمله،وجودواحدهایصنعتی،تولیدیوخدماتیدرنزدیکی
مناطقمســکونی،بوقممتــدخودروها،کارهایســاختمانی،

کارگاهیوترددکامیونهادرشهرهاراشاملمیشود.
ویعنوانکرد:یکیازگامهایمهمدرحوزهمدیریتآالیندگی
صوتیهمراهینهادهایآموزشیورسانههادرآگاهسازیمردم
باشاخصهاومفاهیماینحوزهوهمراهیبخشهایمختلفدر
مهاروکاهشتبعاتآناست.ویبیانکرد:حفظوارتقاشاخص
هایزیستمحیطیبهعنوانسرمایهبیننسلیرسالتیهمگانی
اســتوبرایمهارآلودگیصوتیبهعنوانیکیازعواملتهدید

زیستینیزبرنامههدفمندوهمراهیهمهبخشهانیازاست.

سالمت مردم، گمشده در هیاهوی صدا و آلودگی صوتی

آلودگی صوتی و آشــفتگی در صداهای محیطی از جمله چالش های زیست محیطی است که اگر موجودات 
 زنده به ویژه انســان طوالنی مدت در معرض این آلودگی قرار گیرد، اثرات نامطلوبی بر سالمت دارد و نباید 

از مهار و مدیریت آن غفلت کرد.

  افزایش استرس 
 و خشونت یکی از 

 مهم ترین آسیب هایی
است که می تواند از 

آلودگی صوتی حاصل 
شود و همین موضوع 

اگر در دایره غفلت 
قرار گیرد، می تواند 

 زمینه ساز بروز 
آسیب های اجتماعی 

و رفتاری خاص شود

حیات وحش

برنامهسرشــماريحیاتوحششــاخصدرپارکملي
وپناهگاهحیاتوحشکالهقاضياصفهاندرسالجاري
باحضورمهندسظهرابيمدیرکلحفاظتمحیطزیست

استاناصفهانکلیدخورد.
براســاسهماهنگيوبرنامهریــزيانجامپیــداکرده،
برنامهآماربــرداريازپســتاندارانشــاخصپارکملي
وپناهگاهحیــاتوحشکالهقاضيشــاملکلوبز،قوچ
ومیشوآهو،باحضورفرمانــدهونیروهايیگانحفاظت
محیطزیســت،کارشناســانمحیططبیعــي،رییس
ومامــورانپارکملــيکالهقاضي،ســازمانهايمردم
نهادغیردولتي،کــوهنوردانوعالقهمنــدانبهطبیعت
وهمیــارانمحیطزیســتدرقالبتشــکیلگروههاي

مختلفوباروشمشاهدهمستقیمانجامشد.
بهگزارشپایگاهاطالعرســانيمحیطزیســتاصفهان
»پارما«ازادارهمحیطزیســتطبیعيحفاظتمحیط
زیستاستاناصفهان،براساسنتایجحاصلشده،افزایش
جزیيدرآمارسال۹۵نســبتبهسالقبلقابلمشاهده

است.
ازدالیلعدمافزایشقابلتوجهميتوانبهخشکســالي
هاياخیر،کمبودمنابعتغذیهايدردســترسوحوش،
جزیرهايشــدنزیســتگاه،خروجآهــوانازپارکملي
بهمنظوردســتیابيبهمنابعتغذیهايبیشــتروکاهش
زادوولدعلفخــوارانبهدلیلکمبودمنابعتغذیهناشــي

ازخشکسالياشارهکرد.
درراســتايکاهشاثراتناشيازخشکســالي،ادارهکل
حفاظتمحیطزیستاســتاناصفهاناقدامهايموثري
رااجراکردهکهازشاخصترینآنهاميتوانبهاینموارد

اشارهکرد:
-توزیععلوفهدستيبهعنوانمنابعتغذیهعلفخواران.

-آبرسانيبهآبشخورها.
-سمپاشيدرمنطقهبهمنظورمقابلهوکنترلکنه.

-توزیعداروهايتقویتيدرآبشخورهابرايتقویتقواي
جسمانيوحوش.

بااجرايبرنامههايمقابلهبااثراتناشــيازخشکسالي
درپارکملــيکالهقاضيوســایرمناطقتحتمدیریت
حفاظتمحیطزیســت،جمعیتوحوشنهتنهاکاهش
نداشتهبلکهثباتآنمتناسبباظرفیتبردزیستگاهحفظ
شــدهوچنانچههریکازاقدامهايمورداشــارهاجرایي
نميشــدانتظــارکاهــشقابــلتوجهــيازجمعیت
حیاتوحــشبودوليبااقــدامهایمدیریتمناســب،
حیاتوحشاســتانبهعنوانذخیــرهژنتیکيومیراث

طبیعيمليهمچنانحفظشدهوميشود.

سرشماري حیات وحش شاخص
 استان اصفهان  در سال جاري 

با مسئوالن

مشــاورعالیرییــسســازمانحفاظتمحیطزیســت
دربارهمیــزانتغییــراتآبوهوادرفصــلپاییزگفت:
درجهحرارتدرفصلپاییزبهنســبتسالهایگذشته

تغییرکردهوهواگرمترشدهاست.
اسماعیلکهرم،بااشــارهبهتغییرآبوهوادرفصلپاییز
وافزایشدمایهوادراینفصلاظهارداشــت:فصلپاییز
ازاواسطشهریورماهآغازمیشــود،امادرسالهایاخیر
فصلپاییزبهنســبتگذشتهطوالنیترشــدهوبههمان

زیباییگذشتهوجوددارد.
مشاورعالیرییسسازمانحفاظتمحیطزیستبابیان
اینکهپوششمردمدرفصلپاییزتغییرکردهاست،گفت:
اینموضوعهممحصولتغییرآبوهوایکشوراستکه
مهمتریننکتهآنتغییردرجهحرارتدراینفصلاست.

براســاساعالمســازمانهواشناســیپایانشــهریور
هرســالتاپایانشــهریورســالآیندهیکســالآبی
یازراعیمحســوبمیشــود.درســالآبیگذشــته،
کلکشــوردرمجمــوع23۵میلیمتربــارشدریافت
کردهاستکهاینمیزاندریافتبارشنسبتبهمیانگین
بلندمدت،خوبارزیابیمیشود،اماباوجودشرایطنسبتا

خوببارشیکشوردرسالآبیگذشته،برخیازاستانها
باکمبودبــارشمواجهبودهاندبهطوریکهاســتانهای
یزد،سیســتانوبلوچستان،خراســانجنوبیواصفهان
بهترتیببا34،3۷،44و2۷درصدنســبتبهبلندمدت

کمبودبارشداشتند.
درعینحالاستانهایایالم،کرمانشاه،لرستانوهمدان
با43،4۶،۶3و34درصددرشــماراستانهایپربارش

قراردارند.
استانهایغربیکشــوردرســالآبی۹4-۹۵وضعیت
خوبیداشتندولیمتاســفانهتعدادیازاستانهایمرکز،

شرقوجنوبشرقکشوردچارکمبودبارشبودهاند.

نایــبرییــسفراکســیونمحیطزیســتوتوســعه
پایدارمجلسبــابیاناینکــهمدیریتمنابــعآبیمانع
ازخشــکشــدنتــاالبگاوخونــیمیشــود،گفت:
بایدمدیریتدرســتیبرحقآبهزایندهرودکهواردتاالب

میشود،داشتهباشیم.
فریدهاوالدقباد،بایادآوریبرگزاریجلســهفراکسیون
محیطزیســتوتوســعهپایدارمجلــسپیرامونرفع
معضلتاالبها،افزود:رســیدگیبهاینمعضلنیازمند
برگزاریجلســاتمختلفیاستزیرامتاســفانهباتوجه
بهبروزریزگردهابامنشــاخارجیوداخلی،نیازاســت
تاایننشستهاباحضوررییسســازمانمحیطزیست

برگزارشدهوراهکارهایآننیزموردارزیابیقرارگیرد.
نمایندهمردمتهران،ری،پردیس،شمیراناتواسالمشهر
درمجلسشــورایاســالمی،ادامهداد:یکــیازتاالب
هاییکهخشکشــدنآنمعضالتزیادیرابرایمردم
پدیدآورده،تاالبگاوخونیاســتکــهریزگردهایآن
مضراتزیــادیداردتاجاییکــهمضــراتآنبیشاز
ریزگردهاییاستکهازبینالنهرینواردکشورمیشود.

ایــننماینــدهمــردمدرمجلسدهــم،تصریــحکرد:

دراینزمینهبایدنشســتجداگانهایبارییسســازمان
محیطزیســتبرگزارشــودتابــهطورویــژهبهمعضل
ریزگردهایناشیازخشکشــدنتاالبخونیبپردازیم

زیراتاکنوننتوانستیمبهاینموضوعبپردازیم.
نایبرییسفراکســیونمحیطزیستوتوســعهپایدار
مجلسشورایاسالمییادآورشــد:مانبایداجازهدهیم
تاالبگاوخونیخشــکشــودوبایدمدیریتدرســتی
درحقآبههاییکــهاززایندهرودواردتاالبمیشــود
داشتهباشــیمزیراهراندازهاینتاالبخشکشودمیزان
ریزگردهاافزایشپیداکردهومشــکالتجدیراشاهد

خواهیمبود.

نتایجیــکمطالعهتازهنشــانمیدهدکــهدرختکاری
راهکاریموثرومقرونبــهصرفهبرایمقابلهبامشــکل

فزایندهآلودگیهواوگرمادرمناطقشهریاست.
درمطالعهگروه»حفاظــتازطبیعت«)تیانســی(
آمدهاســتکهمیانگینمیزانذراتمعلقدرهواشــامل
ریزآالیندههادرمجاورتیکدرخت۷تا24درصدکمتر

است.
ذراتمعلقدرهوا)پیام(ذراتمیکروســکوپیهستند
کهباتنفــسهوایآلودهبــهریهنفوذمیکننــدوبهآن

میچسبند.
براســاساینمطالعه،تخمینزدهمیشــودکهآلودگی
ناشیازذراتمعلقدرهواتاسال20۵0ساالنهجانشش

میلیونو200هزارنفررابگیرد.
رابمــکدونالدنویســندهاصلیاینگــزارشگفتکه
فایدهدرختانبرایساکناننواحیشهریقبالثابتشده
است؛کاهشمتوسطذراتمعلقدرمجاورتیکدرخت
۷تا24درصداســتدرحالیکهتاثیرخنککنندگیآن

گاهبهدودرجهسانتیگرادهممیرسد.
دکترمــکدونالــدگفت:ایــنمطالعــهرویدرختها

در24۵شــهرجهانانجامشــدوپژوهشــگرانمقرون
بهصرفــهبودندرختانراباســایرشــیوههــایمبارزه
باآلودگیوخنککردنهوامقایســهکردندکهنشانداد
دراینزمینه،درختانباسایرگزینههاازنظرهزینهرقابت

میکنند.
بااینحال،گزارشگروهتیانســینشــانمیدهدکه
دربیشترشــهرهایموردمطالعهشــماردرختاندرحال

کاهشاستنهافزایش.
بهگفتهســازمانجهانیبهداشــتوابســتهبهسازمان
ملل،حدود۹0درصدجمعیتجهانکهدرســال2014
درشهرهازندگیمیکردند،درمعرضذراتمعلقبودند

کهازحداکثرمجازاینسازمانتجاوزمیکرد.
اینســازمانتخمینمیزنــدکهآلودگیهــوایخارج
ازســاختمانهاباعثســهمیلیونموردمــرگزودرس
درسال2012شدکهاکثریتآنهابهکشورهایکمدرآمد

یابادرآمدمتوسطمربوطمیشد.
براســاسآمار201۶ســازمانجهانیبهداشت،آلودگی
هوا»ناشــیازتولید،توزیعواســتفادهناکارآمدازانرژی
بهخصوصدرصنایع،بخشحملونقلوساختماناست.

مدیریتضعیفدرزمینهدفعزبالــهازدیگرعللآلودگی
است.

دکترمکدونالــددرعینحالتصریحکــرد:درختکاری
بههیچوجــهجایگزیناقداماتضروریبرایپاکســازی
هوایشــهرهانیســت،امابخشــیازمجموعهابزارهایی

هستندکهمیتواننددرشهرهابهکارگرفتهشوند.
درگزارشتیانسیآمدهاســتکهسرمایهگذاریروی
درختانوزیرساختهایســبزدرآیندهاهمیتبیشتری
پیدامیکند،چراکهســازمانمللپیشبینیکردهاست
بیشازدوسومجمعیتجهاندرسال20۵0ساکنشهرها
خواهندبودواینامرشــمارافراددرمعــرضمخاطرات
آلودگیهوارابهویژهدرصورتتداومروندگرمایجهانی

باسرعتکنونی،افزایشمیدهد.
تــیانســیافــزود:همزمــانباتــالشبیــنالمللی
هماهنگکنندههایســازمانمللبرایکاهشســرعت
روندگرمایشجهانیوسرمایهگذاریدرشهرهایپایدار،
درختکاریراهبردیاســتکهمدیرانشهریمیتوانند
باتمســکفوریبهآندرجوامعخود،ازمردممحافظت

کنند.

مشاور عالی رییس سازمان حفاظت محیط زیست؛

هوا گرم تر از سال بل
نایب رییس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس؛

 مدیریت منابع آبی مانع از خشک شدن تاالب گاوخونی می شود

اخبار

نگاه روز

محققان: 

کاشت درخت راهکاری اقتصادی برای مقابله با آلودگی هوا است
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پیشنهاد  سرد بیر: 
برکت محرومیت 

مامان همیشــه می گفت اتفاقات بد نمی افتنــد، نمی افتند 
وقتی هم می افتند یــک جا می افتند! از بــس که این جمله 
 را موقع وقــوع چند تــا اتفاق به قــول خودش بــد، تکرار 
کرده بود، راســتش تا حدود زیادی همه اعضای خانواده آن 
را قبول کرده بودند. آن روز جمعه قــرار بود چند تا میهمان 
از شهرســتان به منزل مــا بیایند. البته این مســئله مهمی 
نبود. مهم این بود که دســتگاه های خودپرداز نزدیک منزل، 
 پول کم داشــت و بابا مجبور شــده بود بــرای گرفتن پول 
به آن سمت شــهر برود. خودش با حرارت طوری قضیه پیدا 
کردن خودپــرداز ســالم را تعریف می کرد که انگار رســتم 
دستان با دیو ســفید درگیر شــده و از هفت خوان گذشته 
اســت. اما جالب این بود که همه ما سر ســفره شام با عالقه 
 به داســتان بابا گوش می دادیــم و از اینکــه باالخره موفق 
شده بود، به او کلی تبریک گفتیم. یادم هست نیمه های شب 
بود که اولین گوره میهمانان شهرستانی از راه رسیدند. ظاهرا 
ماشین آنها بین راه خراب شده بود و آنها چهار ساعتی معطل 
مانده بودند و همین باعث شــده بود که نتوانند ســر شب به 
خانه ما برسند. مامان دوباره آن جمله اتفاقات بد را تکرار کرد 
 وســریع رفت برای میهمانان خســته و گرسنه شامی دست 
و پا کند. بابا هم دوباره قصه خودپرداز را به تعمیرگاه ماشین 
در ایام تعطیل وصل کــرد و آن را دوباره طور دیگری تعریف 
کرد و جالب این بود که ما باز هم با عالقه به آن گوش کردیم. 
خود من احســاس کردم که این دفعه اول اســت که قصه را 

می شنوم و فریاد مادرم که مرا صدا می زد تازه به من فهماند 
 که مشغول شــنیدن یک داســتان تکراری هستم. آن شب 
به خیر گذشت و صبح روز بعد وقتی همه سر سفره صبحانه 
 مشــغول تناول نان و پنیر بودیم جناب میهمان شروع کرد 
از پســر گل گالب شــان تعریف کردن که قرار است امسال 
 دانشگاه شــرکت کند و در رشــته خوبی قبول شــود و بعد 
 با مدرکــی عالی در یک جای معتبر اســتخدام شــود و بعد 
از استخدام زندگی مرفهی برای خود دســت و پا کند. برای 
 همین هم حتی یک لحظه از درس و مشــق جدا نمی شــود 

و حتی در مسافرت هم با خودش کتاب و دفتر می آورد.
زیرچشــمی به او نگاه کردم و بی اختیار سوالی پرسیدم که 
انگار همه چیز را طبق معمول به هم ریخت. دقیقا مشــخص 
نکردم مخاطب سوالم کیست شــاید منظورم همه جمع بود 

شاید هم می خواستم طبق معمول از بابا سوال کنم. 
اما بعد از پرسیدن سوال من همه سرها به سمت من برگشت 
و تمام اعضای حاضر سر ســفره  هاج و واج به من خیره شدند 
و انگار عجیب ترین جمله تاریخ بشــریت را گفته ام با نگاهی 
مات و متحیر به من زل زدند. نزدیک بــود گریه ام بگیرد، اما 

خودم را کنترل کردم و دوباره سوالم را تکرار کردم.
هیچ کس آن روز به ســوال من جــواب نداد. اما نشــان به 
آن نشــان که پســر درس خوان جناب میهمــان تا آخرین 
 روزی که پیش مــا بودند حتی یک ثانیه هم به ســراغ دفتر 

و کتابش نرفت و همه اش با من و بقیه بازی می کرد. 

روزی که میهمانان می  خواستند بروند پدر پسر درس خوان 
محکم روی شــانه من زد و گفت: اما اگر درس می خواندید 
جای دوری نمی رفت و من که احســاس کــردم نصف تنه ام 
کنده شد با خودم گفتم که باالخره غیط چند روزه خودش را 

سر من خالی کرد. 
حتما می پرسید آن ســوال تکان دهنده من چی بود که همه 
را به هم ریخت. خوب ســوال من خیلی ســاده بود. جناب 
میهمان داشــت برایم تکرار می کرد که تنها راه خوشبختی 
این اســت که طرف درس بخواند و بعد دانشــگاه برود و بعد 
جایی برای اســتخدام خودش را آب و آتش بزند تا به زندگی 
مرفهی برســد و طوری این مســیر خوشــبختی را ترسیم 
می کرد که انگار تنهــا راه و روش موفقیت در زندگی همین 
مسیر است و الغیر. من هم پرسیدم که اگر او راست می گوید 
 پس این همه مغــازه دار و آدم توی کوچــه و محله و خیابان 
و شهر ما که دانشگاه نرفته اند و این مسیر را نپیموده اند االن 
باید حســابی ناکام و بدبخت باشــند در حالی که بر عکس 
 خیلی از آنها بســیار هم خوشــبختند و زندگی خوبی دارند 
و از زندگی خوب شان هم راضی هســتند. از جناب میهمان 
پرســیدم که چرا ســعی دارد همه راه حل های خوشبختی 
 را فقــط در یــک دو راه قالبــی و کلیشــه ای خالصه کند 

در حالی که هزاران راه و هزاران شغل و مهارت وجود دارد؟
میهمانان که رفتند، بابا آهسته روی شــانه ام کوبید و گفت: 
مهم نیســت که می  خواهی اســتخدام شــوی یا نه! اما باید 
مهارتی بلــد باشــی و درس خواندن یعنی کســب مهارت. 
 می روی بــه کتاب ها و درس و مشــقت نگاهــی می اندازی 
تا بتوانی یکی ازآن هزاران راه و هزاران شــغل را برای خودت 
پیدا کنی! و من تازه فهمیدم که چرا شــغل بابا با وجودی که 

تحصیالت خوبی دارد، آزاد است! 

یکی از آن هزاران راه!

خیلی از این راهکارها فقط به طــور موقتی اعتماد به  نفس 
شما را باال می برند، اما باز هم باعث می شوند کارهایی انجام 
دهید که قبال حتی فکرش را هــم نمی کردید و با انجام آنها 
اعتمادی عمیق تر نســبت به خودتــان در وجودتان ایجاد 

می کنید.
1- از خودتان بپرسید: بدترین چیزی که ممکن است 

اتفاق بیفتد چیست؟
 ترســیدن از اتفاقاتی که ممکن اســت بیفتد خیلی راحت 
اســت. وقتی واقعا از خودتان بپرســید بدترین چیزی که 
ممکن است رخ دهد چیســت، تصویری روشن از موقعیت 
پیدا می کنید، کمی از ترس تان از بین می رود و می فهمید 
که نتایج احتمالی آن به آن انــدازه که اول تصور می کردید 

ترسناک نیستند. 
 با اینکار عواقب احتمالی را بــرای خودتان تعریف می کنید 
و همچنین متوجه می شــوید کــه هر اتفاقی کــه بیفتد 

می توانید آن را مدیریت کرده و از آن سربلند بیرون بیایید.
2- موسیقی نشاط  بخش گوش دهید

 قبل از اینکه شب در میهمانی شــرکت کنید یا قبل از یک 
امتحان یا جلســه مهم، قبل از هر چیزی که ممکن اســت 
اعتماد به  نفس تــان را کمی سســت کنــد، می توانید از 
موسیقی به عنوان انگیزه برای تقویت روحیه استفاده کنید.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانید وزن ۱ قاشق چایخوری از سیاه چاله ها ۲ میلیارد تن است.
آیا می دانید این مطالب را از آبیته می خوانید.

آیا می دانید وزن خورشید ۲ میلیارد میلیارد میلیارد تن است.

آیا می دانید نعره یک نوع شیر تا ۳ کیلومتری شنیده می شود.
آیا می دانید چشم جغد۸۰ بار از چشم انسان قوی تر است.

آیا می دانید۵۰ ٪ جمعیت جهان هیچ گاه در طول حیات خود از تلفن 
استفاده نکرده اند.

آیا می دانید مورچه در مایکروویو زنده می ماند.
 آیا می دانید دود ســیگار موجــود در محیط بیشــتر از مــواد قندی 

در پوسیدگی دندان کودکان نقش دارد.
 آیا می دانید پروانه ها، چشــم های مرکب دارند که تعــداد آنها گاهی 

به ۱۸ هزار می رسد.
آیا می دانید یک نوع پشه وجود دارد که در ثانیه۱۰۰۰ بار بال می زند.
آیا می دانید نمک از ۵ هزار سال پیش در سفره ما انسان ها بوده است.

موفقیت

حرف دل

خیلی ها ذاتا آدم های شادی هستند 
 به هر بهانه ای می خندند، وجودشان سرشــار از انرژی مثبت است و همیشه 

و در هر شرایطی چهره شان متبسم است و برخی نیز کامال برعکس... .
 بررسی روانشناســان و روانپزشــکان ثابت کرده اســت که عوامل زیستی 
و روانی، هر دو در شاد بودن دخالت دارند یعنی هم ژنتیک و محیط خانواده 
و هم جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، می تواند بر احســاس شادمانی ما 
اثرگذار باشد، اما آیا ما می توانیم انتخاب و تالش کنیم که شادتر باشیم یا نه؟ 
و تا چه حد ســبک زندگی و رفتاری که برمی گزینیم، تعیین کننده شادمانی 

ماست؟
دکتر رحیم نیا، روانپزشک، معتقد اســت: بسیاری از مطالعات نشان می دهد 
که نهایتا نگاه خــود ما به دنیا، به خودمان و به آینده اســت که تعیین کننده 
میزان شــادمانی ماســت. بر این اســاس، با تغییر نگرش می توانیم زندگی 
 شادتری داشــته باشــیم. فقط باید راهکارهای عملی برای شادتر زیستن را 

یاد بگیریم و آنها را به کار ببندیم.
این فلوشــیپ اختالالت روان تنی تاکید می کند: یکی از مهم ترین راه های 
شاد زیســتن، آرزوپردازی، برنامه ریزی و گام برداشــتن در مسیر آرزوهای 
شــخصی اســت. البته بســیاری از عوامل تعیین کننده شــادی در اختیار 
 ما نیســتند ) مانند نقشــی که هورمون ها یا مزاج در شــاد بــودن دارند (

 ولی ما می توانیم با تغییر در نگرش و عملکرد، ســهم مهمی در شاد زیستن 
خودمان داشته باشیم.

شادی در ژن شماست 
 بی شک نمی توان منکر شــد که بعضی افراد، ذاتا شــادتر از دیگران هستند 
 و با مسائل ســاده ،  احساس سرخوشــی و شــادی می کنند و برخی دیگر، 

به راحتی احساس شادی نمی کنند.
الریجانی، روانشــناس بالینی می گوید: در عین این که شــغل ثابت، درآمد 
کافی و زندگی خانوادگی رضایت بخش، مولفه های مهمی در احساس شادی 
فرد هستند،  اما تحقیقات زیادی نشان داده است که احساس شادی می تواند 

به زمینه ژنتیک فرد هم مربوط باشد. 
در واقع تا حدی احساس شادی به شخصیت و عوامل ژنتیک فرد برمی گردد. 
 اگر احســاس شــادی نمی کنید الزاما اتفاق غیرعادی نیفتاده، اما راه هایی 

وجود دارد که می توان با کمک آنها احساس شادی خود را افزایش داد.

 - دل مثل کیســه جاروبرقیــه. وقتی پر باشــه دیگه 
نمی کشه. 

- کتک خوردن همیشــه فیزیکی نیســت که گاهی 
اوقات آدما با حرفاشــون می تونن تورو به شدیدترین 

شکل کتک بزنن و زخمی کنن.
- آدم به هر کس کــه ببازه می تونه بلندشــه روپاش 

واسته، اما امان از روزی که به خودت ببازی.
- دلتنگی، زبون نفهم ترین حســه، حاال تو هی دلیل 

منطقی براش بیار. 
- از یه سنی به بعد متوجه می شی چرا باباها صبح های 
جمعه می خــوان همه رو بیدار کنــن، می فهمی چرا 

راننده همه اش می خواد با مسافرا درد دل کنه. 
- حالمون تو چپ و راســت بودن یــک پرانتز ناقابل 

خالصه می شه. 
- تا می تونید به کسی آزار نرســونید بذارین اونا اذیت 
تون کنند. چــون درد یــه روزی خوب میشــه ولی 

پشیمونی یه عمر ماندگاره. 

چه کنیم همیشه شاد باشیم؟ ) 1 (

راهکارهایی برای باال بردن 
اعتماد به  نفس ) 2 (

داستان

19
97

ره 
ما

 ش
کو

د و
سو

19
96

ره 
ما

 ش
کو

د و
سو

ب 
جوا

 7 8 9   2  1 

   4      
5 6   2  3  9 

1 5  8 4     
8   3  9   4 

    5 2  6 7 

6  1  3   5 8 
4     8    
7  2   4 1 3  
 

2 6 8 3 9 7 4 1 5 
5 7 3 2 1 4 6 8 9 
4 1 9 5 8 6 7 2 3 

6 8 4 7 2 5 9 3 1 
1 3 7 8 4 9 2 5 6 
9 5 2 1 6 3 8 4 7 

3 4 5 6 7 2 1 9 8 
8 9 6 4 3 1 5 7 2 
7 2 1 9 5 8 3 6 4 

 

افسر امپراتور دهکده شیوانا آدم خودخواه و متکبری بود. روزی به بازار 
دهکده رفت و از ســبزی فروش دهکده خواست تا مرغوب ترین کلم ها 
و سبزیجات را هر روز برای او جدا کند و زیر قیمت به منزل او بفرستد. 
ســبزی فروش که مردی فقیر و لنگ بود در مقابل جمع به او گفت که 
چنین کاری نمی کند چرا که تصور اینکه سبزی های خوب او قرار است 
مورد استفاده انسان های ناشایست قرار بگیرد باعث می شود که برکت 

از مزرعه او برود.
افسر از شنیدن این حرف به شــدت ناراحت شد و در مقابل جمع مردم 
گفت که هیچ کس حق خرید از این مرد لنگ را ندارد! و هر کســی از او 

سبزی بخرد به بدترین شکل ممکن مجازات خواهد شد.
آنگاه رو به مرد ســبزی فروش کرد و گفت: حاال مردم عادی هم جرات 
 نمی کنند سبزی های تازه و درشــت تو را بخرند و وقتی فقیرتر شدی 

آن گاه متوجه خواهی شد که برکت مزرعه ات از کجا تامین می شود!
 مغازه مرد ســبزی فروش از آن روز به مدت یک هفته بســته بود. بعد 
از یک هفته مردم مشاهده کردند که درست بغل دکان سبزی فروش، 
باغبان شیوانا یک مغازه بزرگ به نام سبزی فروش مدرسه شیوانا ویژه 
افراد ثروتمند باز کرده اســت و ســبزی های معمولی را با قیمت گزاف 
دراختیار افسر امپراتور و کدخدا و بقیه قرار می دهد. مرد سبزی فروش 
هم مغازه خود را بــاز کرده بود. او هــر روز صبح خیلــی زود در مغازه 
را باز می کرد و بار ســبزی خــود را در آن خالی می کرد و تا باز شــدن 
 بازار بســته های ســبزی مرغوب و کیفیت دار خودش را جدا می کرد 

 و به محض باز شــدن آنها را رایگان و بدون اینکه پولــی دریافت کند 
در اختیار مردم عادی قرار می داد. مردم فقیر که سبزی و صیفی جات 
رایگان را با کیفیت عالی دریافت می کردند شاد و خوشحال جلوی مغازه 
مرد سبزی فروش صف می بستند و بعد از گرفتن سهمیه رایگان خود 
آنجا را ترک می کردند. وقتی خدمتکاران افراد ثروتمند به بازار می آمدند 
 مجبور بودند از مغازه ســبزی فروشــی ویژه ثروتمنــدان خرید کنند 

و سبزی ها و صیفی جات معمولی را با قیمت گزاف بخرند و ببرند.
چند ماهی که گذشــت نه تنها وضع مالی مرد ســبزی فروش بد نشد 
بلکه بهتر هم شد و او توانســت مزرعه بزرگ تری هم بخرد و میوه های 
 مرغوب و بســیار خوب تولید کند. میوه هایی که مجانی به مردم فقیر 
داده می شــد و در عوض ثروتمندان دهکده مجبــور بودند میوه های 
 معمولی را با قیمت گزاف تهیه کنند. باالخره افراد بانفوذ طاقت نیاورند 

و موضوع را به دربار امپراتور اطالع دادند و امپراتور هم افسار خودخواه را 
توبیخ کرد و از او خواست فورا حکم بی معنایی را که برای سبزی فروش 
صادر کرده، باطل کند. یک روز که بازار بسیار شــلوغ بود و شیوانا هم 
در بازار حضور داشت افســر با ناراحتی مقابل مغازه مرد سبزی فروش 
ایستاد و با خشــم گفت: به دســتور امپراتور مجبورم حکم ممنوعیت 
خرید از مغازه تو را باطــل کنم. اما در حیرتم که تــو چطور با توجه به 
 اینکه محصوالت خود را مجانی بین مردم پخش می کردی توانســتی 

این چند ماه سر پا بایستی و حتی ثروت بیشتری نیز به دست آوری. 
 این پول زیاد از کجا به تو رســید؟ مرد ســبزی فــروش خنده ای کرد 

و گفت: این همان برکتی است که آن روز برایت داستانش را گفتم! 
پول این مزرعه بزرگ و این ثروت را از شما ثروتمندان به دست آوردم.

افسر امپراتور به سمت شیوانا برگشــت و گفت: از فردا باغبان مدرسه 

شما دیگر باید در مغازه اش را ببندد. چون خدمتکاران من سبزی های 
 همین مرد ســبزی فروش لنــگ را هر چنــد هم که گران باشــند، 
خواهند خرید. شیوانا با تبسم گفت: گمان نکنم اوضاع زیاد تغییر کند. 
 حکم نســنجیده ای که تو چند ماه قبل دادی معنــای واقعی برکت را 
به سبزی فروش و مردم فقیر دهکده یاد داد و االن مزه برکت حقیقی را 

می  دانند. افسر امپراتور گیج و منگ بازار را ترک کرد. 
روز بعد به او خبر دادند که مغازه باغبان شــیوانا سبزیجات و میوه های 
مرغوب را به رایگان و قیمت ارزان در اختیــار مردم عادی قرار می دهد 
و در عوض مرد سبزی فروش سبزی و محصوالت معمولی را به قیمت 
گزاف در اختیار افســر امپراتور و مردم ثروتمند قرار می دهد. غروب که 
 می شود سبزی فروش و باغبان مدرسه شــیوانا برکت پول سبزی ها را 

با یکدیگر نصف می کردند! برکتی که افسر امپراتور ندیده بود!

برکت محرومیت 

تلنگریبرروح

 مســائل احساســی مســائل ســاده ای نیســتند. اگر بخواهید 
 بــه احساســات تــان اجــازه دهیــد، شــما را عقب کشــیده 

و فرصت های عشقی آینده را از شما می گیرند. 
باید سعی کنید روی زمان حال تمرکز کنید، نه اشتباهات گذشته 

تان تا بتوانید آینده ای بهتر برای خودتان بسازید.
به خاطر ضعف های تان، خودتان را ببخشید

روز بدون شــب نمــی توانــد وجود داشــته باشــد؛ همین طور 
 روشــنایی بــدون تاریکــی. درمورد ما هــم همین طور اســت، 
بدون دانســتن ضعف های مان، نمی توانیم به نقاط قوت مان پی 
ببریم. باید نقص های تان را در آغوش بکشید و یاد بگیرید خودتان 

را همان طور که هستید، بپذیرید.
به خاطر آدم هایی که قضاوت شان کردید، خودتان را 

ببخشید
آدم ها خیلی متفاوتند، از آدم های درون گرا تا برون گرا، آدم های 

هنری تا آدم های بیزینسی. این تفاوت ها ایجاد سو تفاهم و قضاوت 
کردن درمــورد رفتارهایی از دیگران که مطابــق با هنجارهای ما 

نیست را راحت تر می کند. 
همه این کار را می کنند، پس نگران نباشید.

به خاطر امیدها و آرزوهای نابود شده تان، خودتان را 
ببخشید

اگر تابه حال این کار را نکردید، همیشــه زمان هایی برای سرمایه 
گذاری کردن در آرزوهای تان را دارید. پشیمانی ها و افسوس های 
تان درمورد چیزهایی که دوست داشتید داشته باشید را فراموش 
کنید و اولین قدم ها برای رسیدن به هدف تان را بردارید. این قدم 
ها هرچقدر هم که کوچک باشــند مهم نیســت، همین که کمی 

تالش کنید، امیدها و آرزوهای تان هیچ وقت نخواهند مرد.
به خاطر پل هایی که پشــت ســر خراب کرده اید، 

خودتان را ببخشید

وقتی آدم ها تغییر می کنند، روابط هم تغییر می کنند. 
 گاهــی اوقات خراب کردن پل های پشــت ســر برای ســالمت 
فکری تان مفید اســت. اما اگر این طور هم نباشند، همیشه راهی 

برای درست کردن روابط برهم خورده وجود دارد.
به خاطر زمان هایی که خودخواهی کردید، خودتان را 

ببخشید
 همه آدم هــا نیاز دارنــد که زمان هایــی خودخواه باشــند، چه 
در دنبال کردن آرزوهای تان باشــد، چه در پیشــرفت شــخصی 
 و چــه در تغییــرات کاری. ایــن چیزی نیســت کــه بخواهید 

به خاطر آن خجالت بکشید.
به خاطر وقــت هایی که تنبلی کردیــد، خودتان را 

ببخشید
 اگر زمان هایی بوده که دوســت داشــته اید فقط استراحت کنید 

و دست به هیچ کاری نزنید، نیازی نیست احساس گناه کنید.

لطفا خودتان را ببخشید ) 4 (

سودوکو

مثبت اندیشي چگونه است ؟ ) 1 (
وقتی به چیــزی فکر می کنیــد، در واقــع برایــش کارت دعوت 
می فرستید. آیا هرگز برای تان پیش آمده که به دوستی که مدت ها 
از او بی خبر بوده اید فکر کنید و او ناگهان پس از ســال ها، به شــما 
تلفن بزند؟ شــما با کالم خود می توانید روند حوادث را تغییر دهید. 
آیا هیچ وقت به این موضوع فکر کرده اید که اراده شما، تولید کننده 
افکارتان اســت نه اتفاقات روزمــره. افکار و تصاویــر ذهنی خود را 
کنترل کنید و اراده خود را بر آن ها تحمیل کنید. هرگز اجازه ندهید 
فردی یا موضوعی افکار شــما را دستخوش نوســان کند یا تصویر 
ذهنی نامطلوبی برای شــما بســازد. به جای تصاویر درهم و منفی، 
 تصاویری زیبا از ذهن تان بسازید، آن گاه خواهید دید که ذهن شما 

چه پیشگوی قابلی است.
آینده را تصاویر ذهنی انسان می سازد

وقتی به چیــزی فکر می کنیــد، در واقــع برایــش کارت دعوت 
می فرستید. آیا هرگز برای تان پیش آمده که به دوستی که مدت ها 
از او بی خبر بوده اید فکر کنید و او ناگهان پس از ســال ها، به شــما 
تلفن بزند؟ آیا می دانیــد این اتفاق چگونه رخ می دهد؟ فکر شــما 
امواجی تولیــد می کند که باعث جذب ذهن و فکر دوســت شــما 
می شود و او با شما تماس می گیرد. در مورد آینده نیز همین قانون 
صدق می کند. وقتی شما شــرایطی را برای آینده در نظر می گیرید 
و به آن فکر می کنید امکان وقوع آن را به طرز چشــم گیری قطعی 

می کنید.
تصاویر ذهنی شما، به سوی شما باز می گردند

زندگی مانند آینه ای اســت که همیشــه تصویر ذهــن خودتان را 
منعکس می کند. افراد مثبت، مهربان، شاد و باگذشت، دنیا را مانند 
 خودشان شاد و دلنشــین می بینند و افراد منفی، غمگین، ناراضی 

و کینه جو تصاویر سخت و تاریکی در آن خواهند دید.
 همیشه انتظار بهترین رویدادها را داشته باشید

امیدوار باشــید ) امید، همان ایمان اســت ( امید یکی از زیباترین 
وجوه ذهن شماســت و ناامیدی بدترین جنبه آن است. هنگامی که 
از رویدادی ناامید می شوید در واقع درهای ارتباط خود را با خداوند 
می بندید، در حالی که وقتــی به آینده امیدواریــد و دعا می کنید، 

رحمت خداوند را به سوی خود می کشید.

مثبتاندیشی
دوست داشــتن های ما هم چیزی شده شــبیه این حال 

بالتکلیف هوای پاییزی.
نه درست و حسابی میمانیم،

نه مثل آدم از زندگی شان می رویم.
نه عاشقیم نه دوست صمیمی،

یک » بالتکلیفیم «
یک » دوست معمولی « ...

حاال نتیجه این دوست داشتن های بالتکلیف چه باشد 
خدا می داند ...

کسی را از خوب بودن خسته نکنیم؛
خدا نکند انسانی از خوب بودنش خسته بشود،

  خدا نکنــد آدمی بشــود کــه مهربانیش هربــار نگران 
و آزرده خاطرش کرده،

 چرا که آن وقت است که می ماند بالتکلیف،

 نه بد بودن را بلد است و نه توان خوب ماندنش است. 
 آن وقت است که می گریزد؟

 هجرت از دنیــای آدم ها به خلوتی کــه درونش پوچ پوچ 
است، 

 ســکوتی که قالبش تنهایی اســت که خودخواسته نبوده 
و لذت بخش نیست ... 

آدم ها را از خوب بودن شان خسته نکنیم ...

دلنوشته

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
فقط اصفهانی ها بی خیال بودند

چهره روز

آزمون چهارمین بازیکن ایرانی اســت که در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا 
موفق به گلزنی شــده اســت. بعد از علی کریمی، علــی دایی و مهدی 
مهدوی کیا، ســردار آزمون چهارمین بازیکن ایرانی است که در تاریخ 
لیگ قهرمانان اروپا موفق به گلزنی شده است.سردار آزمون اولین بازیکن 
تاریخ فوتبال ایران است که در تیمی غیر آلمانی در لیگ قهرمانان اروپا 
موفق به گلزنی شده است. صفحه یوفا در اینستاگرام عکس آزمون بعد از 
گلزنی به اتلتیکو در لیگ قهرمانان را منتشر کرد.همچنین سردار آزمون 

در دیدار مقابل اتلتیکومادرید نمره ٧، نمره عالی را گرفت.

سردار به تاریخ پیوست

رییس سازمان بســیج ورزشکاران اســتان اصفهان در حاشــیه مراسم 
اهدای یادمان تیم منتخب کوهنوردی سیدالشــهدا )ع( به خانوداه شهید 
مدافع حرم اظهار داشت: این مراسم به همت ســازمان بسیج ورزشکاران 
اســتان اصفهان و با همکاری هیئت کوهنوردی استان، گروه کوهنوردی 
سیدالشهدا)ع(، ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان و اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان اصفهان برگزار شــد و اولین  بار بود که قهرمانان کوهنورد 
از شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون تجلیل می کردند. شهدایی که واقعا 
در مظلومیت تمام بــه جبهه های دفاع از حرم اهل بیت )ع( اعزام شــدند 
و در راه دفاع از حرم به  شــهادت رســیدند. وحید رجبی گفت: مظلومیت 
این شهدا به  این خاطر اســت که این عزیزان در کشور خودشان نبودند و 
بعضا خانواده و خویشاوندان آنها در کنارشان نیستند و هم خودشان و هم 
خانواده های آنها مظلومیت خاصی دارند. رجبی ادامه داد: سعی کردیم با 
برگزاری مراسم هایی حداقل به این شهدا و خانواده های آنها و به خصوص 
فرزندانشان بفهمانیم که فداکاری آنان را فراموش نکرده ایم. رییس بسیج 
ورزشکاران استان اصفهان تصریح کرد: همان طور که وقتی می خواهیم از 
کشورمان اسم بیاوریم می گوییم جمهوری اسالمی ایران، نام ایران بعد از 
کلمه اسالمی آورده می شود در اعتقادمان هم همین است و شهدای مدافع 
حرم افغانی، پاکستانی، عراقی، یمنی، لبنانی با شهدای مدافع حرم ایرانی 
هیچ فرقی با هم ندارند و ما باید این شهیدان را بشناسیم و همیشه قدردان 
فداکاری آنان باشــیم. رجبی بیان کرد: قربانعلی ســلطانی شهید مدافع 
حرمی که از خانواده او تجلیل شد ســه فرزند دختر خردسال دارد. با این 
وجود از فرزندان و همسرش که در ایران هیچ  فامیل و خویشاوندی ندارند، 
دل کند و برای دفاع از حرم مقابل دشمن ایســتاد که الزمه این فداکاری 

روح بلندی است که اگر نباشد هیچ وقت چنین اتفاقاتی نمی افتد.
وی عنوان کرد: ان شــاءا... بتوانیم شــهدا و  راه  آنان را بشناسیم و حداقل 
قدردان خون شهیدان باشــیم و تا آنجا که از دستمان برمی آید راهشان را 

ادامه دهیم.

ستاره پیشین فوتبال آرژانتین و دســتیار سرمربی تیم ملی فوتبال 
این کشور معتقد اســت که مســی رفتار خوبی در تیم ملی فوتبال 
آرژانتین نداشته و چنین کسی حق ندارد کاپیتان تیم ملی کشورش 
باشد.دانیل آلبرتو پاسارال گفت: بازیکنی که تصمیم می گیرد برای 
تیم ملی خود بازی نکند و یک کشور دســت به دامنش می شود تا 
برگردد، حتی عذرخواهــی هم نمی کند، حق ندارد توقع داشــتن 
بازوبند کاپیتانی داشته باشد. مســی در بهترین حالت می تواند در 
صورت دعوت شــدن به تیم ملی بار دیگر افتخار بــر تن کردن این 

لباس را داشته باشد.
داد:  ادامــه  پاســارال 
معلوم است که مسی 
است  بزرگی  بازیکن 
و خیلــی هــم خوب 
بازی می کند، اما این 

چیزها دلیل مناســبی 
برای توجیه رفتار مسی 
نیســت. او شایســتگی 

کاپیتانی تیم ملی آرژانتین 
را ندارد.

آرسن ونگر، سرمربی آرسنال، پس از پیروزی 3-2 مقابل لودوگورتس به 
تمجید از مسعود اوزیل، زننده گل سوم آرسنال پرداخت. 

ونگر گفت: به نظر مــن بازیکنان بــزرگ تصمیمات درســتی در زمین 
می گیرند. آنها همیشه راه حلی خوب دارند. برای من در ابتدا حرکاتی که 
اوزیل کرد راه حل نبود؛ ولی وقتی توپ وارد گل شد بازی تغییر کرد. شاید 

از او انتظار می رفت زودتر گلزنی کند ولی در 
نهایت این توانایی را داشت که خالف 

تفکر من را به من ثابت کند.
ونگر درباره نیمکت نشین کردن پتر 
چک و بازی دادن به اوسپینا گفت: 
خیلی خوب است که دو دروازه بان 
خوب با کیفیت در تیم حضور دارند و 

این بازی نشان داد چرا به دو گلر خوب 
نیاز داریم.

رییس سازمان بسیج ورزشکاران استان:

 دفاع از حرم اهل بیت )ع( 
به روح بلندی نیاز دارد

دانیل آلبرتو پاسارال :

مسی لیاقت کاپیتانی تیم را ندارد

ونگر: 

 اوزیل، خالف تفکر من را 
ثابت کرد

خبر

فوتبال جهان

منهای فوتبال

رحیم مومن زاده در مورد شــرایط هندبــال، اظهار کرد: 
در فصل جدید، لیگ خیلی بدی را شــاهد خواهیم بود. با 
توجه به شرایطی که از سال گذشته توسط رییس پیشین 
فدراســیون و اطرافیانش به وجود آمد، هندبال واقعا نابود 
شد و 10 سال به عقب برگشــت. خیلی ها برای پیشرفت 
هندبال زحمت کشیدند، ولی متاسفانه نمی دانم آنها با چه 

نیتی کاری  کردند که هندبال نابود شود؟
او در ادامه در مورد شــرایط  بازیکنــان و تیم ها در فصل 
جــاری لیگ برتــر، گفت : در ایــن فصل آنقدر شــرایط 
قراردادها بد اســت، که هیچ بازیکنــی نمی خواهد بازی 
کند و تیم ها هم نمی خواهند تیم داری کنند. تیم ها هیچ 
انگیزه ای برای تیم داری ندارند، باید فدراســیون به تیم ها 
یک انگیزه بدهد تا آنها در هندبال هزینه و سرمایه گذاری 
کنند. ولی زمانی که می بینند در فدراسیون هندبال هیچ 
کس به این رشــته اهمیت نمی دهد و تنهــا به فکر خود 

هستند کسی هم سرمایه گذاری نمی کند.
مومن زاده با بیان اینکه هندبالیست ها هر کاری که کنند 
بهتر از هندبال بازی کردن اســت، تصریح کــرد: معلوم 
نیســت همین تیم هایی هم که در لیگ هستند در نهایت 
پول  بازیکنان را می دهند یا خیر؟ مبلغ قراردادها 50 تا ٧0 
درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. با این شرایط 
چه کسی بازی می کند؟ با این مبالغ، هندبالی ها هر کاری 
کنند به صرفه تر از هندبال است. یک سال زندگی خود را 
صرف هندبال کنند در آخر هــم مبالغ قرارداد انقدرپایین 
باشــد که تازه 30 تا ٧0 درصــد آن  را دریافت نکنند، این 
به چه دردی می خورد؟ در حال  حاضر درصد کمی از کل 
ملی پوشان قرارداد بسته اند تازه همان مقدار هم نمی دانم با 

این مبالغ ناچیز چطور حاضر به بازی شده اند؟
ملی پوش هندبال با ابراز گالیه از مســئوالن فدراســیون 
هندبال در پایان ســخنانش، خاطر نشــان کــرد: همه 
می گفتند عرفان مربی خوبی نیست، اما مسئوالن گفتند 
بهترین مربی است. همه گفتند برگزاری لیگ در دو گروه 
نتیجه ای ندارد، اما آنها گفتند اینگونه برگزاری عالی است 
و باید در دو گروه برگزار شود. می خواهم ببینم این آقایان 
که با شعار  المپیکی شدن هندبال ایران آمدند چرا اکنون 
سکوت کرده اند؟ کسانی که دلسوز هندبال بودند و آنها که 
از خانواده  هندبال بودند اکنون کجا هســتند؟ چرا اکنون 
کسی نمی آید به درد هندبالی ها برســد؟ آقایان شما که 
نمی توانســتید کاری برای هندبال بکنید، الاقل خرابش 
نمی کردید. هندبال نابود شــد اوضاعش افتضاح است و با 
این شرایط درست بشو هم نیست. ما تنها امیدوار هستیم 

تا زمانی درست شود.

ملی پوش هندبال: 

چرا کسی به  داد ما نمی رسد؟

بررســی عملکرد تیم سپاهان در یک ســوم ابتدایی فصل 
جاری لیــگ برتر بیانگر این حقیقت اســت کــه نماینده 
پرافتخار اصفهان هنوز نتوانســته همچــون فصول اخیر 
چهره یک مدعی را در لیگ برتر داشــته باشد و تغییراتی 
که در کادر فنی و بازیکنان روی داده هنوز جواب مطلوب 

را به این تیم نداده است.
 شاید بعد از استقالل که بیشترین تغییرات را در کادر فنی 
و بازیکنان خود داشت این سپاهان اصفهان باشد که برای 
آغاز فصل شــانزدهم لیگ برتر بســیاری از عوامل خود از 
فصل پانزدهم را از دست داد تا با به خدمت گیری سرمربی 
تیم قهرمان فصل پانزدهم اتفاقات بزرگــی را برای فصل 

جدید رقم بزند.

 بر اساس این گزارش، ســپاهان در این مسیر برای کسب 
ششمین جام قهرمانی لیگ برتر چندان موفق ظاهر نشد 
و کار به جایی رسید که این تیم نیز، مانند استقالل تهران 
مدیرعامل خود را تغییر داد. نتایج نــه چندان مطلوب در 
دوران مدیریت افشارزاده در اســتقالل او را برکنار کرد و 
همین اتفاق برای اصغر باقریــان هم رخ داد. او که تازه یک 
فصل )پانزدهم( مدیرعاملی را با ســپاهان تجربه کرده بود 
بعد از نتایج هفتــه های ابتدایی جای خــود را به طاهری 
داد تا شــاید این تغییــر اتفاقات خوبی بــرای این تیم به 
همراه داشته باشد. با این همه روند سپاهان سیر صعودی 

آنچنانی نداشت.
 بررسی جزء به جزء عملکرد این تیم و بازیکنانش تا حدی 

مشــخص می کند، عبدا... ویســی که دارای سابقه کار در 
شرایط سخت در کارنامه اش است هنوز به زمان بیشتری 
نیاز دارد تا در ســپاهان به آرمان های ذهنی اش دســت 

پیدا کند. 
زمان بندی گل های خورده سپاهان نشان می دهد او هنوز 
برای نیمه های دوم که به نیمه مربیان معروف است برنامه 
ریزی دقیقی نداشــته و باید در تعطیالت سوم لیگ برتر 
)برای تیم ملــی( روی این موضــوع )هماهنگی تاکتیکی 

سپاهان( بیشتر کار کند.
غوطه ور بین باال و پایین جدول

روزی که خبر پیوســتن ویســی به تیم قهرمــان 5 دوره 
مســابقات لیگ برتر در رســانه ها منتشر شــد خیلی ها 
انتظار داشتند شیر زرد و سیاه اصفهانی، لیگ شانزدهم را 
طوفانی آغاز کرده و از همان هفته اول خط و نشانی جدی 
برای رقبایی همچون پرســپولیس و تراکتورسازی بکشد؛ 
اما سپاهان در گام نخست و در خانه )فوالدشهر( مقابل تیم 
پدیده بازی را واگذار کرد تا هفته اول را با جایگاه شانزدهم 
)آخر( به پایان برساند. اتفاقی که بسیاری از کارشناسان را 

متعجب کرده و به فکر فرو برد.
 دنبال کــردن جایگاه ایــن تیم در جــدول رده بندی در 
هفته های اول تا دهم مانند بازی مارپیچ اســت. اعداد 16، 
6، 2، 4، 6، 3، 5، 9، 6 و 6 رده های ایــن تیم به ترتیب در 
هفته های متوالی لیگ تا اینجاســت. موقعیت این تیم در 
قیاس با نتایجی که در لیگ های گذشــته تا اینجا گرفته 
مانند یک گوی اســت که بین زمین و هوا غوطه ور مانده و 

نه پایین است و نه باال!
بهترین تیم لیگ برتری در کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر 
در فصل جاری نسبت به ســه فصل گذشته که یک بار هم 
در همین ســه دوره )لیگ چهاردهم( قهرمان شد شرایط 

بدتری دارد. 
گرچه با آمدن عبدا...ویســی تعداد بازیکنان گران قیمت 
تیم سپاهان به شــدت کاهش یافت؛ اما همچنان این تیم 
در بیــن نفراتش بازیکنانــی دارد که رقم دستمزدشــان 
10 رقمی اســت. احسان حاج صفی و شــجاع خلیل زاده 
تنها بازیکنان میلیاردی این تیم هســتند که به ترتیب با 
 رقم یک میلیارد و 400 و یک میلیــارد و 200 با این تیم 

قرارداد بسته اند.
 البته یــک میلیاردر دیگر هم در این تیــم حضور دارد که 
کسی نیست غیر از سرمربی اش عبدا... ویسی که با کسب 
عنوان قهرمانی در لیگ قبل بــه جمع مربیان گران قیمت 
اضافه شــد. حاال او در کنــار برانکو، قلعه نویــی، فرکی و 
منصوریان جزو افرادی است که با دریافت رقم یک میلیارد 
حاضر شد روی نیمکت سپاهان بنشیند و البته این وظیفه 
و مسئولیتش را نیز بیشتر از قبل کرد. گرچه همین مربی 
با اقداماتــی که در ابتدای فصــل انجام داد رقــم قرارداد 
تعدادی از بازیکنان همین تیم را شکســت و آنها را به زیر 
یک میلیارد تقلیل داد. تعدادی هم به خاطر همین شرایط 

اجباری راضی به ترک تیم شدند.

پرافتخارترین تیم ایران هوادارانش را نگران کرد؛

 تیم میلیاردرهای محدود!

. دلیل مخالفت برانکو با جدایی نوراللهیدژاگه: بدون تیم ماندن سخت است
به نظر می رسد با آسیب دیدگی سینا عشوری 
و دوری طوالنی مدت او از فوتبال، پیوســتن 
احمد نوراللهي به تراکتورسازی تبریز قطعی 
باشد. هافبک جوان سرخپوشــان که اصوال 
نیمکت نشین اســت و کمتر به عنوان بازیکن 
ثابت به میدان می رود، کافی است از دانشگاه 
انصراف داده و به عنوان ســرباز راهي تراکتور 
شــود. خود نوراللهی موافقتش را با این نقل  و 
انتقال اعالم کرده اما برانکو که همیشه کمال 
را به نوراللهی ترجیح می دهد، مخالف رفتن او 
است. برانکو به باشگاه گفته تا جایی که امکان 
دارد، مانع رفتن نوراللهی شوند ولی حقیقت 
این اســت که اگر ایــن بازیکن از دانشــگاه 

انصراف دهد، عمال راهی جز پیوستن به یک 
تیم نظامی مثل تراکتورســازی ندارد. برانکو 
معتقد اســت اگر کمال مصدوم یــا محروم 
شــود، پرســپولیس جایگزینی جز نوراللهی 

برای او ندارد.

بازیکن تیم ملی فوتبال ایران درباره کنار گذاشتنش از تیم العربی 
گفت: من انسان قوی هســتم. چنین مسائلی باعث از دست رفتن 

اعتماد به نفسم نمی شود. 
به تنهایی تمرین می کنم تا خودم را آمــاده نگه دارم ولی مخفی 
نمی کنم که بدون تیم ماندن سخت است. برای مسئوالن باشگاه 
احترام زیادی قائلم ولی نتوانســتم این کارشان را درک کنم؛ چرا 

که در مدت حضورم در العربی چیزی کم نگذاشتم. 
البته االن با تیم ملی ایران هم تمرین می کنم، خوشحالم که کی 
روش به من اعتماد دارد. او حتی بازوبنــد کاپیتانی را به من داده 

است.
اشــکان دژاگه در خصوص اینکه آیا این وضعیــت ادامه خواهد 
داشــت؟ گفت: قطعا نه؛ آماده هســتم که برای العربی یا هر تیم 

08دیگری بازی کنم.
چرا نکونام در دوره مربیگری C غایب است؟

اتفاقاتی که در دیدار ایران و قطــر رخ داد و برخی از آن به 
عنوان غیرت ایرانی یاد کردند حــاال لطمه ای بزرگ را به 
تیم ملی خواهــد زد.دیدار تیم های ملــی فوتبال ایران و 
قطر در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 201۸ روســیه 
روز 11 شهریورماه سال جاری به میزبانی ورزشگاه آزادی 
برگزار شد و طی آن تیم ملی ایران با دو گل دقایق پایانی 

به برتری رسید.
بعد از گل نخســت ایران که در دقایق پایانی بازی توسط 
رضا قوچان نژاد به ثمر رســید جواد نکونام که نخســتین 
حضورش به عنوان مربــی را روی نیمکت تیم ملی تجربه 
می کرد وارد زمین شــد و بر درگیــری بازیکنان دو تیم 

شدت بخشــید.فیفا پس از بررســی های الزم حکم خود 
در مورد ایــن دیدار را اعالم کرد که طــی آن جواد نکونام 
ســه جلســه از همراهی تیم ملی محروم شــد؛ اما لطمه 
بزرگ این اتفاقات برای دیدار با ســوریه به تیم ملی ایران 
 خورد و احسان حاجی صفی و ســردار آزمون از این بازی 

محروم شدند.

دو تیم اصفهانی به شــکل ســوال برانگیزی از امکان ویژه 
ســازمان لیگ برای اســتفاده از ملی پوشانشان در مرحله 

یک شانزدهم نهایی جام حذفی استفاده نکردند.
 سازمان لیگ این امکان را به تیم هایی که ملی پوش دارند 
داده بود تــا دیدارهای خود از مرحله یک شــانزدهم جام 
حذفی را به جای برگــزاری در یکــی از 2 روز آخر هفته، 
وســط هفته جاری برگزار کنند. بر همین اســاس بود که 
تیم های تراکتورسازی و اســتقالل که پس از پرسپولیس 
حذف شده، بیشترین سهم را از تیم ملی دارند دیدارهای 
خود در این مرحله را پشت ســر گذاشتند. حتی تیم هایی 
مثل سایپا و ماشین سازی که فقط یک ملی پوش دارند هم 

از این امکان اســتفاده کردند و دهم آبان را به عنوان روز 
برگزاری مسابقه خود در جام حذفی تعیین نمودند.

در این بیــن دو باشــگاه اصفهانی اما به شــکل عجیب و 
مبهمی از امکانی که سازمان لیگ پیش پای آنها قرار داده 
بود استفاده نکردند و اکنون باید در غیاب ملی پوشانشان 

به مصاف حریفان دسته اولی بروند.

فقط اصفهانی ها بی خیال بودند فیفا ایران را نقره داغ کرد

پس از پایان هفته دهم، ماشین ســازی تبریز با قاطعیت در قعر 
جدول رده بندی قرار گرفته اســت و آینده روشنی برای این تیم 
نمی توان پیش بینی کرد. شــاید از تیمی که پس از بیست سال 
موفق به حضور در ســطح اول فوتبال ایران شــده اســت توقع 
حضــور در رتبه های باالی جــدول را نمی توان داشــت ولی این 
تیم با این بازیکنان و کادر فنــی در موقعیتی قرار گرفته که اصال 
برازنده آن  نیست. ماشین ســازان از کاپیتان تیم ملی آندرانیک 
تیموریان، زننده گل صعود ایران به جــام جهانی محمد نصرتی 
و همچنین ســتاره ســال های نه چندان دور فوتبال ایران یعنی 
پیام صادقیان بهره می برند که همین 3 بازیکن جمعا حدود 190 
بازی ملی دارند. که در بین تیم های لیگ برتر ممکن اســت تنها 
پرسپولیس و اســتقالل آماری نزدیک به آن داشته باشند.به جز 
این، ماشین ســازی از وجود بازیکنان خوش نامــی نظیر مهرداد 
بایرامی ، ســامان نریمان جهان و همچنین مربــی آینده داری 
نظیر رسول خطیبی بهره می برد که تمام اینها باعث می شود که 
انتظارات  کم نباشد. این تیم در جایگاهی قرار گرفته است که در 
فصول گذشته تیم هایی نظیر استقالل اهواز،نفت مسجد سلیمان 

و گهر درود جا داشــتند که از نظر بضاعت فنی اصال با ماشــین 
سازی قابل قیاس نیستند. شــاید مسئله ای که در نتیجه نگرفتن 
ماشین سازان تاثیرگذاشته اشتباهات بازیکنان ماشین سازی بوده 
که موجب ثبت آمارهای منفی عجیب برای این تیم شــده است. 
ماشین سازی پس از شروع خوب در هفته نخست دیگر موفق به 
کسب پیروزی نشده است. سبزپوشــان تبریزی در هفته دوم در 
یکی از دربی های تبریز برابر گسترش فوالد از دقیقه 45 ده نفره 
شد و حامد پاکدل ظرف مدت یک دقیقه با گرفتن دو کارت زرد از 
زمین اخراج شد تا ماشین سازی که در نیمه اول تیم برتر میدان 
بود در نیمه دوم مجبــور به دفاع مطلق و حفظ نتیجه شــود؛ اما 
نکته عجیب تر اینکه حامد پاکدل بازیکن اخراجی هفته دوم پس 
از یک جلسه محرومیت در هفته چهارم در دیگر دربی تبریز برابر 
تراکتورسازی در پایان نیمه اول با یک خطای بی مورد تیم خود را 
ده نفره کرد، اما آمارهای عجیب بد ماشین سازی تنها منحصر به 
این نیســت ، بهمن کامل مدافع این تیم با ارتکاب خطای پنالتی 
در هفته اول ، چهارم و ششــم رکورددار ارتکاب خطای پنالتی در 
لیگ شانزدهم اســت .این همه آمار منفی عجیب، نقش بسزایی 
در وضعیت بحرانی ماشین سازی داشته است و باید دید این تیم 

می تواند از اوضاع وخیم تا حد زیادی خود ساخته رهایی یابد.

 وزیر ورزش و جوانان در اولین روز کاری اش 
طلسم ۲۲ ساله ورزشــگاه نقش جهان را 
شکست و این ورزشــگاه آماده را افتتاح 
کرد.درحالی که دولت های زیادی آمده اند 
و رفته اند و هر کدام خشــتی روی خشت 
ورزشگاه نقش جهان گذاشتند؛ اما کار به 
سرانجام نرســید و تکمیل این ورزشگاه 
۲۲ ســال زمان برد. در دو سال اخیر همت 
جدیدی برای تکمیــل آن صورت گرفت و 
باالخره افتتاح شد.مسعود سلطانی فر که 
روز سه شنبه از مجلس رای اعتماد گرفت و 
به عنوان سومین وزیر ورزش و جوانان راهی 
 خیابان سئول شد، در اولین روز کاری اش 
به همراه جهانگیری معاون اول رییس جمهور 

ورزشگاه نقش جهان را افتتاح کرد.

اتفاق   روز درحاشیه 
اولین خوش شانسی وزیر ورزش؛

شکستن طلسم ۲۲ ساله به دست سلطانی فر

مدرس فیفــا در خصوص حضــور فوتبالی های مشــهور در دوره 
مربیگری C آســیا اعالم کرد که آنها اشــتیاق زیادی برای حضور 

در کالس ها داشتند.  
فریدون معینــی در  کالس هــای مربیگری دوره C آســیا که با 
حضور علی کریمــی، محمد محمدی، جــواد کاظمیان و علیرضا 
نیکبخت واحدی  برگزار می شــود، گفت: این نفرات مشــتاقانه به 

کالس آمده اند. 
آنها با تمام ســوابقی که در فوتبال داشــته اند می خواهند در این 
کالس ها حاضر شوند تا به سطح علمیشان بیفزایند. ما روز اول دو 
جلسه تئوری و یک جلسه عملی داشتیم و کالس بسیار با نشاط و 
سرحالی را کنار هم پشت سر گذاشتیم. فکر نمی کنم نکونام برای 
این دوره ثبت نام کرده باشــد، اما برای دوره بعدی در کالس های 

دوره C شرکت می کند.

خود زنی به سبک ماشین سازی!
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهانی ها هرسال 1800 تن دورریز نان دارند

شورا

یک عضو کمیسیون محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: شورای شــهر در جریان قطعی احداث دلفیناریوم نیست و 

این مبحث مهم باید با نظر شورای شهر  انجام شود.
علیرضا نصر اصفهانی اظهار کرد: در مورد پروژه هایی که در سطح 
شــهر اصفهان انجام می شــود یک بحث کلی وجــود دارد  و هر 
پروژه ای که انجام می شود نیازمند یک پیوست زیست محیطی و 
فرهنگی است. با این نگاه کلی یقینا هر اقدامی صورت گیرد ضوابط 
زیست محیطی در آن لحاظ شده و اگر منافات داشته باشد اصالح 
می شود. وی با بیان اینکه دلفیناریوم به عنوان یک امکان برای شهر 
اصفهان در نظر گرفته شده است و با توجه به استقبال از آکواریوم 
این پروژه پیشــنهادی مدنظر قرار گرفته اســت، افزود: با توجه 
به اینکه ایــن کار از طریق بخش خصوصی در حــال رقم خوردن 
 است اگر توافقی حاصل شــود و جانمایی مناسب صورت گیرد و 

سرمایه گذار نیز مشخص گردد  باید مالحظات در نظر گرفته شود.
عضو کمیســیون محیط زیست شورای شــهر اصفهان گفت: ما 
هوشــیاری ســازمان های مردم نهاد را ارج می نهیم چراکه آنها 
دوســت دارند مباحث زیســت محیطی و میراثی بر مدار درست 
حرکت کنــد و برای نظرات آنهــا ارزش قائلیم ولــی اینکه گفته 
می شود آنها دلفیناریوم را می سازند و بعد به دنبال مجوز هستند 
موجب می شود که سرمایه گذار اطمینان خود را از دست بدهد و 
نظر ما این است که قطعا باید هر دو مجوز از محیط زیست دریافت 

شود تا در این خصوص با بحرانی مواجه نشویم.
نصر اصفهانی اضافه کرد: مدیریت شــهری کاری نخواهد کرد که 
منجر به آســیب دیدن محیط زیست شــود و قطعا با هوشیاری 
مباحث اینچنینی را دنبال می کند. البته سازمان های مردم نهاد 
نیز درخصوص مخالفت خود با این بحث باید نظرات کارشناســی 
ارائه کنند امــا چنین پــروژه ای از طرف مدیریت شــهری تمام 
مجوزهای الزم از طرف سازمان محیط زیســت به عنوان متولی 
اصلی این امــر را دریافت خواهد کــرد.  وی در خصوص اینکه آیا 
البی گری هایی در مورد احداث دلفیناریوم در شورای شهر وجود 
دارد یا نه، گفت: تا این لحظه هیچ البی گری صورت نگرفته است و 
باید مباحث کلی در این خصوص مورد توجه قرار گیرد. این بحث 
نیازمند تذکر جدی است چرا که شــورای شهر در جریان قطعی 
احداث دلفیناریوم نیست و این مبحث مهم باید با نظر شورای شهر 
اقدام شود. عضو کمیسیون محیط زیســت شورای شهر اصفهان 
اظهار کرد: البتــه نمونه ای از این مجموعــه در کیش وجود دارد، 
 باید به دنبال این مهم باشیم که آنها چه مجاری  را طی کرده  اند که 
 توانســته اند یــک دلفیناریوم ایجــاد کننــد، البته مــا این را

 درنظر گرفته ایم که خسارت و زیان نباید پیرامون این پروژه برای 
شهر ایجاد شــود و با اوضاع و احوال فعلی شــهرداری و همچنین 
رکود باید از سرمایه گذارانی که برای نشاط مردم سرمایه گذاری 
می کنند استقبال کنیم اما قطعا این استقبال بدون درنظر گرفتن 

الزامات نخواهد بود.

مدیر منطقه 4 شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: برخی بناهای 
قدیمی و فرســوده، خالی از ســکنه بوده و عالوه بر خطر آفرین 
بودن به مکانی بــرای تخلیه زباله و ضایعات و تجمع حشــرات 
موذی تبدیل شده اســت.محمد هویدا افزود: در این راستا رفع 
خطر از خانه های فرســوده که امکان ریزش داشتند، در دستور 
کار قرار گرفت. مدیرمنطقه 4 شهرداری اصفهان عنوان کرد: بر 
اساس پیگیری های انجام شده و در راستای اجرای بند ۲۰ ماده 
۵۵ قانون شهرداریها و با هماهنگی مقام های قضایی خانه های 
فرســوده محله کردآباد رفع خطر شــد.هویدا ادامه داد: تعداد 
زیادی خانه مخروبه در بافت فرســوده منطقه قــرار دارد که تا 

پایان سال ایمن سازی می شوند.

مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: مناسب ســازي 
معابــر منطقــه 6 بــه منظــور بهبــود و تســهیل در عبور و 
 مرور جانبــازان، معلــوالن و ســالمندان در دســتور کار قرار

گرفته است.
منصور نجفی افزود: در این راســتا مناسب ســازی پیاده روها و 
معابر خیابان های شــیخ مفید، نیکبخت و بلــوار آیینه خانه در 
دست اجراست و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.مدیر 
منطقه 6 شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکــه ۲۰۰ میلیون 
تومان اعتبار برای مناسب ســازی معابر منطقه 6 درنظر گرفته 
شده اســت، ادامه داد: هدف از اجرای این پروژه افزایش امنیت 

جانبازان، معلوالن و سالمندان بوده است.
نجفی در بخش دیگر ســخنان خود خاطرنشان کرد: کل بودجه 
منطقه ۲۲۵ میلیارد تومان است که از این مبلغ ۵۵ درصد سهم 

پروژه های عمرانی می باشد.

مدیرمنطقه یک شــهرداری اصفهان اظهار کرد: پیاده رو سازی 
ضلع جنوبی خیابان مســجد ســید، حدفاصل خیابان طیب تا 

خیابان ظهیر االسالم در دست اجراست.
حمید عصارزادگان با اشــاره بــه اینکه این پــروژه تاکنون ۵۰ 
درصد پیشرفت داشته اســت، عنوان کرد: پیاده رو سازی ضلع 
جنوبی خیابان مسجد ســید با اعتبار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 

ریال ظرف ۲ ماه آینده تکمیل می شود.
مدیرمنطقه یک شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: به منظور ایجاد محیطی ایمن برای تردد روان 
شهروندان بخصوص معلوالن، مناسب ســازی معابر شهری در 

دستور کار است.
وی ادامه داد: در این راستا مناسب سازی خیابان های چهارباغ 
پایین، شــمس آبادی و فروغی با اعتبــار 7۰۰ میلیون ریال در 

حال اجراست و ظرف 3ماه آینده تکمیل می شود.

عضو شورای اسالمی شهر:

 در جریان احداث دلفیناریوم 
البی گری صورت نگرفته است

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان خبر داد:

رفع خطر از خانه های
مخروبه و فرسوده محله کردآباد

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبر داد:

اختصاص اعتبار برای
مناسب سازی معابر منطقه 6

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت 50 درصدی پیاده روسازی 
ضلع جنوبی خیابان مسجد سید

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان دربــاره تعداد 
پالک های طرح جدید صادر شده در استان اصفهان 
گفت: از ســال ۸3 تاکنون یک میلیــون و ۸۰ هزار 
پالک در اســتان صادر شده اســت. رضا رضایی در 
ادامه، پالک های ایران ۱3، ۲3، 43 و ۵3 را شــماره 
پالک های اختصاصی به این اســتان دانست و افزود: 
پالک های ایران ۱3 و ۵3 مختص شهرستان اصفهان 
و پالک های 43 و ۲3 مربوط به شهرستان های تابعه 
هستند که تاکنون صادر شده و به اتمام رسیده است.

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
صدور پــالک ایران 67 بــه عنوان پــالک جدید در 
شهرستان اصفهان آغاز شــده، تصریح کرد: تاکنون 
حدود ۸ هزار از این پالک ها در شهرســتان اصفهان 
صادر شده اســت. وی صدور این شماره پالک را فعال 
مختص شــهر اصفهان دانســت و افزود: در آینده با 
توجه به افزایش جمعیتی کــه داریم احتمال صدور 

پالک جدیدی وجود دارد.
رضایی در پایان در خصوص پالک های فرســوده نیز 
خاطرنشــان کرد: پالک هایی که در طول زمان دچار 
فرسودگی شــده به طور رایگان تعویض می شود که 
مردم می تواننــد با مراجعه به مراکــز تعویض پالک 

اقدام به اخذ پالک جدید کنند.

معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: 
شــهروندان اصفهانی بیش از یک هــزار و ۸۰۰ تن 

پسماند نان تولید می کنند.
 احمد مصور اظهــار کرد: برخی از خانــواده ها نحوه 
اســتفاده صحیح نان را نمی دانند و متاســفانه نیم 
 بیشــتری از نان های خود را به کیســه هــای زباله

منتقل می کنند.
وی با بیان اینکه نخســتین قدم برای حفظ حرمت 
نان، مدیریت مصرف نان است، افزود: شهروندان باید 
به اندازه نیاز روزانه  نان تهیه کنند تا مجبور نباشند از 
نان بیات شده استفاده کنند، همچنین از دور ریختن 

آن جلوگیری کنند.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه4/۵ درصد از مواد خشــک بازیافتی نان است، 
عنوان کرد: ۱۸۸۲ تن در سال پسماند نان داریم البته 

مقداری از نان نیز در پسماند تر باقی می ماند.
مصور با اشــاره به اینکه نان کپک زده در مبدأ تولید 
باید در کیســه های جمع آوری پســماند تر ریخته 
شود ادامه داد: نان خشــک باید  از ابتدا تفکیک و در 
کیســه های مخصوص بازیافت ذخیره سازی شود و 
ســپس به ایســتگاه ها و ماشــین های جمع آوری 

بازیافت تحویل داده شود.

پالک های فرسوده
رایگان تعویض می شود

اصفهانی ها هرسال 1800 تن 
دورریز نان دارند

خدمات شهریجهاد کشاورزیپلیس راهور

رزمایش »الی  بیت المقدس« 
در اصفهان برگزار می شود

تمام مطالبات گندم کاران 
استان اصفهان پرداخت  شد  

جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( درباره برگزاری 
رزمایش» الی بیت المقدس« اظهار داشــت: این رزمایش 
همزمان با ۱۲ استان سراسر کشــور و با شرکت ۸4 گردان 

بیت المقدس و کوثر بسیج در اصفهان برگزار می شود.
ســردار مجتبی فدا افزود: این رزمایش در راســتای ایجاد 
آمادگی رزمی، ایجاد توان نظامی، دفــاع از کوی و برزن و 
عملیات امداد و نجات با حضور برادران و خواهران بسیجی 

به مدت ۲ روز برگزار می شود.
جانشــین فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عــج( بیان کرد: 
رزمایش »الی بیت المقدس« از صبح امــروز با فراخوانی و 
حضور نیروهای بســیجی در حوزه هــا و پایگاه ها و حرکت 
به سمت مراکز استقرار اصلی، آغاز شــده و پس از شرکت 
آنها در راهپیمایی و صبحگاه اقتدار و کالس های تاکتیکی، 
عملیاتی و نظامی ادامه می یابد. وی اضافه کرد: بسیجیان 
در روز دوم با شــرکت در میدان تیر نسبت به آموزش های 
ارائه شــده، تمرین و بازآموزی کرده و در عصر فردا مرحله 

ضد استرار رزمایش برگزار می شود.
ســردار فدا با بیان اینکه یکی از ظرفیت های مهم بســیج، 
ایجاد آمادگی رزم و آمادگی جســمانی است، تصریح کرد: 
گردان هــای بیت المقدس و کوثر بســیج در طول ســال، 
برنامه های مختلفی با هدف باال بردن آمادگی و توان رزمی 

خود انجام می دهند.

 روابط عمومی سازمان جهاد کشــاورزی استان اعالم کرد: 
خوشــبختانه بهای ۲66هزار تن گندم خریداری شــده از 
گندمکاران استان اصفهان به مبلغ سه هزار و 396میلیارد 

ریال به صورت کامل پرداخت شد.
 در ادامه این خبر آمده اســت : از ۵69هزار هکتار اراضي با 
قابلیت کشاورزی حدود ۲4۸هزار هکتار معادل 4۸ درصد 
به کشــت محصوالت زراعي اختصاص دارد که ۲۲۲هزار 
هکتار آن مربوط به زراعت کشت هاي آبي و ۲۵هزار هکتار 

مربوط به کشت هاي دیم است.
 همچنین 66هزار تن جو در ســطح استان خریداری شده 
که هزینه آن به طور کامل به کشــاورزان پرداخت شــده 
اســت. هر کیلوگرم گنــدم ۱۲7۰۰ و هر کیلــو گرم جو 

۱۰۰۲۸ ریال از کشاورزان خریداری شده است.
با توجه به انباشتگی شــیرخام و بازار ســنگین آن دولت 
تصمیم به خرید شــیر حمایتی کرده اســت کــه تا پایان 
مهرماه ســال جاری بالغ بر 4۸هزار تن شیرخام خریداری 
و نســبت به خشــک نمودن آن اقدام و خامه تولید آن به 
 بازار عرضه شــده است .شیر خشک اســتحصالی آن نیز با 
برنامه ریزی های انجام شــده برای صادرات به کشورهای 
روسیه و عراق در دست اجراست، وجه شیر خام خریداری 
شده بالغ بر 6۰ میلیارد تومان است که حدود ۵۰درصد آن 

نیز تاکنون پرداخت شده است.

خبر

رییس باغ تجربه سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان اظهار داشت: 
در ســال جاری برنامه اصلی ما باال بردن امید به زندگی در سالمندان بوده 
زیرا در نظر داریم که شــهروندان ارشــد اصفهانی در چنین سنی احساس 
تنهایی و ناامیدی نداشته باشند. فریبا زارعان با بیان اینکه هدف اصلی باغ 
تجربه و دفتر اصلی ســالمند، پیرامون فصل جدید زندگی سالمندان است، 
افزود: کســانی که در چنین رده سنی شروع به نوشــتن شعر می کنند، در 
گروه ما انتخاب شده اند و خوشحال هستیم که از این افراد تجلیل نیز صورت 
می گیرد. رییس باغ تجربه با اشــاره به رونمایی از کتاب »کشکول لیالج« 
نوشته بهمن حســین زاده ادامه داد: بهمن حسین زاده، با توجه به شکستی 
که در زندگی خود داشــته و به نوعی این شکست منجر به قطع شدن نخاع 

وی شده، تصمیم می گیرد از توانایی ارزشمند خود استفاده کند.

نماینده شــورای راهبری جوانان در اســتان اصفهان اظهار کرد: اجتماع 
 ملی زائران اربعین حسینی ســاعت ۱۰:3۰ صبح فردا  در مصالی بزرگ

 امام خمینی)ره( برگزار می شود.  رضاعلی  معصومی خلجی هدف از این 
برنامه ملی را آماده سازی فضای کشــور و توجه افکار عمومی در سراسر 
جهان به مراسم اربعین حســینی و معرفی و تبیین شــعار اربعین )إنی 
اُحامی ابداً عن دینی( و در نهایت آمــوزش برخی نکات پیاده روی و بدرقه 
نمادین زائرین اربعین برشمرد.  نماینده شورای راهبری جوانان در استان 
اصفهان گفت: سخنران این مراسم حجت االسالم حمید احمدی مسئول 
آموزش بعثه مقام معظم رهبری و مســئول کمیته آموزشی و فرهنگی 
ستاد اربعین کشور خواهد بود. تاکنون حدود 9 هزار ویزای عتبات عالیات 

برای زائران حسینی استان اصفهان صادر شده است.

اجتماع ملی زائران اربعین حسینی در مصالی امام خمینی)ره( الگوهای مناسب برای سالمندان اصفهانی ارائه  می شود

اهمیت و جایگاه ویژه شــهر اصفهان در بین شهرهاي 
جهان بــه لحــاظ تاریخــي، فرهنگي، معمــاري و 
شهرسازي و فعالیت هاي ارزشــمند مدیریت شهري 
در طول قرن هاي گذشــته موجب ایجاد فضاها، بناها 
و آثار و ابنیه شــهري و هویت ارزشمند تاریخي در آن 
شده است  و همین ویژگی های جغرافیایی و تاریخی 
 شــهر اجراي روش هاي مرســوم مدیریت و توســعه 

حمل و نقل شهري را با مشکل مواجه مي سازد.
 از ایــن رو حمل و نقــل و ترافیک در کالن شــهري 
نظیر اصفهان اهمیت  یافتــه و معاونت حمل و نقل و 
ترافیک  با تدوین برنامه هاي جامع مدیریت شــهر در 
افق هاي کوتاه مدت و بلندمدت درپی برطرف کردن 
مشــکالت موجود در این زمینه است. معاونت حمل و 
نقل و ترافیک داراي مدیریت ها و بخش هاي مختلف 
است که از جمله آنها مدیریت مطالعات و برنامه ریزي، 
مدیریت ترافیک و حمل و نقل شهري، مدیریت نظارت 
و هماهنگي امور مناطق، واحدآموزش، مرکز مدیریت و 
کنترل ترافیک، ستاد معاینه فني خودرو ، واحد ITS  و 

سامانه هاي هوشمند می باشد.
نظارت تصویری ترافیک ســطح شــهر 

اصفهان با 300 دوربین
مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه ایــن مرکز از ســال ۱37۲ آغاز بــه کار کرده و 
نظارت مستمر بر جریان ترافیکی سطح شهر و کنترل 
تقاطع ها به صورت هوشمند را بر عهده دارد، می گوید: 
در حال حاضر برخی از نظارت های تصویری ترافیک 
ســطح شــهر اصفهان با 3۰۰ دوربین به طور مستمر 
انجام می شود تا در صورت بروز حادثه یا اتفاق از طریق 
مراجع مربوطه در اسرع زمان رفع خطر شده و شرایط 
بحران این گونه در اسرع زمان به شرایط عادی تبدیل 
شود. همایون یزدان پناه می افزاید: کنترل زمانبندی 
تقاطع ها از دیگر فعالیت هــای مرکز کنترل ترافیک 
شهرداری اصفهان است و در حال حاضر بیش از ۱۵۰ 
تقاطع شــهر اصفهان به صورت هوشمند کنترل می 
شود. وی با بیان اینکه ثبت مکانیزه تخلفات رانندگی 
نیز از سال های قبل شروع شده است ، اظهار می کند: 
در ابتدا ســامانه های ثبت تخلف ســرعت در سطح 
بزرگراه ها نصب شــد و در حال حاضر بیش از 6۰ معبر 
با ۱۰۵ دوربین در حال نظارت مستمر بر سرعت مجاز 
خودروها در سطح بزرگراه هاســت که تا پایان سال به 

بیش از ۱۰۰ معبر می رسد.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری اصفهان مطرح کرد:

کنترل هوشمند 150 تقاطع 
شهر اصفهان

بامسئوالن

مهر سال گذشته فاز اول خط یک مترو از ایستگاه پاسداران 
در شهرک قدس تا میدان شــهدا به طول۱۰/۲ کیلومتر به 
بهره برداری رسید و مقرر شــد تا فاز دوم آن و 3 ایستگاه فاز 
اول در سال 9۵ تکمیل شــود. همچنین عملیات اجرایی 3 
ایستگاه بهارستان، گلستان و شــهید چمران از فاز اول خط 
یک مترو تکمیل شد و با حضور معاون اول رییس جمهور در 

اختیار شهروندان اصفهانی قرار گرفت.
پیگیري جدي تكمیل مترو در مدیریت جدید شهر

رییس کمیســیون اقتصــادي، امور حقوقي و گردشــگري 
شوراي اسالمي شهر اصفهان به مناسبت بهره برداری از فاز 
دوم متروی اصفهان گفت: با پیگیــري هاي مدیریت جدید 
شهري و شوراي اسالمي شــهر در رفع موانع بهره برداري از 
خط یک قطار شــهري و تامین اعتبار آن تالش زیادي انجام 
شــد. فتح ا... معین در ارتباط با افتتاح فاز دوم خط یک قطار 
شــهري اصفهان اظهار کرد: با توجه به اینکــه خیابان هاي 
عبدالرزاق و مسجدســید ۲ محور پرتردد هســتند مي توان 
گفت راه اندازي بخــش دوم خط اول قطار شــهري کمک 
زیادي به مشکالت حمل و نقل شهري این محدوده مي کند. 

وي افزود: این موضوع مدیریت شهري را در اتمام ۲ ایستگاه 
باقي مانده میدان امام حســین)ع( و میدان انقالب مصمم تر 
مي کند تا ســال آینده شــاهد بهره برداري از کل خط یک 

باشیم.
رییس کمیســیون اقتصــادي، امور حقوقي و گردشــگري 
شوراي اســالمي شــهر اصفهان عنوان کرد: خط یک قطار 
شهري در اصفهان مي تواند بخش زیادي از تقاضاي سفر در 
محور شــمال - جنوب را  که محور اصلي شهر اصفهان است  
پوشــش دهد. معین اظهارکرد: افتتاح فــاز دوم مترو تاثیر 
زیادي در کاهش آلودگي هوا، زمان سفر و کاهش استفاده از 

خودروهای شخصی دارد.
 اصفهان نیازمند چندین خط مترو است

رییس کمیســیون حمل و نقل شــوراي اســالمي شهر نیز 
گفت: »TOD« یا توســعه حمل و نقل محور بر این مســیر 
کلیدي مي تواند اتفاق بیفتد که ترافیک ناشي از استفاده از 

وسیله حمل و نقل شخصي را توسعه ندهد.
غالمرضا شیران افزود: چنانچه شهرداري هوشیار باشد قادر 

است در این مسیر درآمدزایي نیز داشته باشد.

رییس کمیسیون حمل و نقل شوراي اسالمي شهر اصفهان 
با اشاره به شکل گیري شــبکه اتوبوس و تاکسي در اطراف 
این خط تصریح کــرد: خطوط جانبي تاکســي و اتوبوس از 
محالت و خیابان ها برای دسترســی به مترو شکل مي گیرد 

و به این ترتیب بخشي از سفرهاي شخصي کاهش مي یابد.
وي تاکید کــرد:  مدیریت شــهري بــا فراغــت و مطالعه، 

راه اندازي سایر خطوط مترو را نیز پیگیري مي کند.
این عضو شــورا صرفه جویــي در انرژي و کاهــش آلودگي 
هوا و تراکــم ترافیک را از دیگر مزایــاي راه اندازي خط یک 
مترو دانســت و تاکید کرد: اصفهان نیازمنــد چندین خط 
مترو اســت تا بتواند مطابق اســتانداردهاي جهاني، حمل و 
نقل پاکي را ارائه دهد. وي بــا اینکه باالخره اصفهان صاحب 
خط اصلي شــمالي- جنوبي متــرو خواهد شــد ادامه داد: 
بهره برداری از ستون فقرات اصلي شــهر تا قبل از اتمام کار 
شوراي چهارم، انجام مي شود. شیران در ادامه سخنان خود 
استفاده از ســایر مدل هاي حمل و نقل عمومي در اصفهان 
 را توصیه کرد و افزود: اســتفاده از تراموا یا مونوریل مي تواند 
چهره اي مناســب از حمل و نقل پاک را به شهروندان نشان 
دهد. وي ادامــه داد: همچنین ضروري اســت که از احداث 
خطوط تندروی اتوبوس به صورت مــوازي با مترو اجتناب 

شود.
 »مترو« به »تختی« رسید

مرحله دوم خط قطارشهری اصفهان حد فاصل میدان شهدا 
تا چهار راه تختی این شــهر از جمله طرح های حائز اهمیت 
برای شهروندان اصفهانی است که دیروزچهارشنبه ساعتی 
پس از افتتاح ورزشــگاه بزرگ نقش جهان با حضور معاون 

اول رییس جمهوری به بهره برداری رسید.
با توجه به ترافیک ســنگین و شــدت آلودگی کالن شــهر 
 اصفهان، بهــره برداری از قطار شــهری به عنــوان طرحی 
زیر بنایی، نقشــی موثــر در بهبود کیفیت هــوای اصفهان 
دارد و به توسعه امکانات رفاهی و تســهیل در سامانه حمل 
و نقل این شــهر کمک موثری می کند. بخش نخست قطار 
شــهری اصفهان از شــهرک قدس تا میدان شــهدا به طول 
۱۱ کیلومتر با ۱۰ ایســتگاه از جمله ایســتگاه های قدس، 
بهارســتان، گلستان، شهید مفتح، شــهید علیخانی، جابر و 
کاوه پس از ۱4 ســال در مهرماه سال گذشــته افتتاح شد. 
ایستگاه تختی یکی از اصلی  ترین ایستگاه های قطار شهری 
اصفهان به شمار می رود که در محل چهار راه تختی اصفهان 
واقع شده است. تختی، یازدهمین ایستگاهی است که قطار 
شهری اصفهان به آن وارد می شود و در ساخت این ایستگاه 
از معماری ایرانی و اسالمی استفاده شده است، نور مناسب و 
سیستم تهویه مطلوب از دیگر ویژگی های ایستگاه یازدهم 
قطار شهری می باشــد.کل خط یک قطارشــهری اصفهان 
به طول ۲۰ کیلومتر و مشتمل بر ۲۰ 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 
که طبق قول مسئوالن سال آینده خط یک متروی اصفهان 

به طور کامل در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

ایستگاه تختی 
یكی از اصلی  ترین 
ایستگاه های قطار 

شهری اصفهان 
به شمار می رود 

که در محل چهار 
راه تختی اصفهان 

واقع شده است

مهرماه سال گذشته بود که متروی اصفهان پس از 14 سال انتظار بر روی ریل قرار گرفت؛ 
البته قرار نبود که احداث این پروژه این همه سال طول بكشد اما عوامل متعددی از جمله 
تاریخی بودن شهر اصفهان، کمبود اعتبارات و تحریم ها دست به دست هم دادند تا مترو 

با تاخیر 14 ساله به بهره برداری برسد.

مرحله دوم خط متروی اصفهان با حضور معاون رییس جمهوری به بهره برداری رسید؛

قطارشهری اصفهان به ریل »تختی« رسید

شهرداری

زاینده 
رود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

 مواد الزم:  250 گــرم برنج،   5 پیمانه 
آب گــرم،   1عدد عصاره ســبزیجات، 1عدد  
 عصاره مــرغ،   50 گــرم کره،   1عــدد زرده 
تخم مرغ،   200 گرم پنیر پارمزان،   1 ق س  
زعفران دم کــرده،   200 گرم میگو  ،   2 عدد 
تخم مــرغ،   1 ق س  پاپریکا،   2 ق س  روغن 
زیتــون،   150 گرم پودر ســوخاری، روغن 

مایع، نمک و فلفل به میزان الزم
 روش تهیه: برنج را همراه با آب گرم، عصاره ها، زعفران و کره داخل یک قابلمه مناســب 
بریزید و آن را روی حرارت قرار دهید. حدود 20 تا 25 دقیقه زمان دهید تا به صورت شــیر برنج 
درآیدسپس زرده تخم مرغ و پنیر پارمزان را افزوده، مخلوط کنید و آن  را داخل ظرفی بریزید و 

صبر کنید تا خنک شود.
در یک تابه روغن زیتون را بریزید و آن را روی حرارت قرار دهید. وقتی داغ شــد، میگو را اضافه 
کرده و کمی تفت دهید، ســپس پاپریکا، نمک و فلفل را افزوده و پس از 2  تــا 3 دقیقه آن را از 
روی حرارت بردارید.  دســت های خود را خیس کنید. از مخلوط برنج حدود 30 گرم برداشته 
و در دســتانتان آن را  باز کنید. حــاال یک عدد میگو داخل آن گذاشــته و به صــورت گرد در 
 بیاورید. تخم مرغ ها را داخل یک کاسه بشــکنید و آنها را خوب هم بزنید. حاال کراکت را درون 
 تخم مرغ های زده شــده و بعــد از آن، درون پودر ســوخاری بغلتانید  و ســپس آن را داخل 
 قابلمه ای حاوی روغن که روی حرارت قرار داده اید، به مدت 4-3 دقیقه ســرخ کنید. به همین 

ترتیب کراکت ها را آماده کرده و سپس آنها را با ساالد سرو کنید.

خســرو آقایاری در تازه تریــن کتاب قصه هــای پهلوانی روایتی 
داســتانی از ســه پهلوان نامدار تبریزی با عناویــن اللهیار خان 

تبریزی، ابراهیم حالج اوغلی و عبدا... سرابی ارائه کرده است.
تبریز شــهری اســت که هیچ گاه از پهلوانان و پهلوانی ها خالی 
نبوده اســت و در همــه بخش های تاریــخ می توان ســراغی از 

سلحشوری  مردمان آن گرفت و به نیکی از آن یاد کرد.
پهلوانی های مردمان این دیار را نه فقط در مبارزه و میدان جنگ 
که گاه در جوانمردی، غیرت و آزادی خواهی شان می توان یافت و 
از دل آنها ســراغ از مردانی گرفت که رفتارهای آنها برای همیشه 

تاریخ مانند یک افسانه عبرت آموز و شنیدنی است.
مجموعه کتاب قصه هــای پهلوانی در دومین مجلد خود ســراغ 
پهلوانانی از سرزمین تبریز رفته و زندگی و زمانه آنها را دستمایه 

روایتی داســتانی از پهلوانی های آنها کرده است. خسرو آقایاری 
در این مجلد از این مجموعه روایتی داستانی از سه پهلوان نامدار 
تبریزی با عناویــن اللهیار خان تبریزی، ابراهیــم حالج اوغلی و 

عبدا... سرابی ارائه کرده است.
 در هر بخــش از این کتاب داســتانی از جوانمــردی یکی از این 
پهلوانان ذکر شده است که بسیار جذاب و خواندنی است.داستان 
پهلوانان تبریزی در این کتاب با روایتی از زندگی و زمانه آنها آغاز 

می شود.
 نویسنده روایتی از آنچه نام پهلوان را بر ســر زبان ها رانده بازگو 
کرده و در ادامه زندگی نامه او را در قالب داســتان بیان می کند. 
انتشارات کتاب نیستان، »رخصت مرشــد 2. تبریز« را با قیمت 

12000 تومان و در 144 صفحه منتشر کرده است.

ندا شاه نوری  نقــش منفی هــا:  می گفتنــد نقش 
منفی های کارتون ها را زشت و کریه بسازید 
که مبــادا یک موقــع دل بچه هــا را ببرند و خردســاالن عزیز 
چیزهای ناجور از این جانوران یاد بگیرند. امــا به نظر نگارنده ، 

کمی در این قضیه زیاده روی شده بود. 
مثال » برونکا« یادتان هست؟ شما فکر کنید یک بچه مدرسه ای 
بخواهد از مقادیــری پارچه پاره پوره و منــدرس که ته یک غار 
ایســتاده و فقط دو تا چشــم و منقارش پیدا بود، چیزای بد یاد 
بگیرد حــاال باز کاپیتان لینــچ درکارتون گالیــور یک ریخت و 
قیافه ای داشــت اما برونکا...! یا نقش منفــی کارتون گجت که 
اسمش کاله بود ولی همیشه یک دست نشــان ما می دادند که 
داشت چند تا دکمه را فشار می داد و یک گربه رنجور هم دورش 

ول می گشت. 
همیشه دلم می خواســت آن صندلی کذایی را برگردانم و ببینم 
که این یارو واقعا کاله است یا همان طور که توی تصویر پیداست 

بیشتر آستین است؟
 بگذریم. نقش منفی کارتون پسر شــجاع که از آن هم بدتر بود. 
اگر به من بود که پدر دودی پسر شــجاع را با آن پیپ متصل به 
گوشــه دهنش به عنوان نقش منفی و مبلغ سرطان ریه معرفی 
می کردم و زنگی هم به »123« شــماره اطالع رســانی تهدید 
کودکان می زدم تا بیایند و پدرش را دربیاورند، آخر شیپورچی 

هم شد نقش منفی؟
 اصال ریختش به این حرف ها می خورد؟ یا مثال کجای برادران 
کوتاه- بلند دالتون که ضریب هوشــی کیوی از آنها بیشتر بود و 
به هیچ دردی اال ســرگرم کردن بوش وگ نمی خوردند به نقش 

منفی می آمد؟ 
آن آوریل دراز که از شــدت بلندی خون به مغزش نمی رسید و 
فقط می توانســت نقش نردبان دزدها را بــازی کند منفی بود؟ 
البته همین جا توی پرانتز بنویســم که برادران دالتون در تاریخ 
واقعی غرب وحشــی واقعا خیلی وحشــی بودند و حتی یکی از 
 آنها به مقام کالنتری اوکالهما رســیده بود و اصال ضرب المثل

  شــریک دزد و رفیــق قافلــه را از روی زندگــی همیــن بابا 
ساخته  بودند.

رژیم غذایی مناسب برای مادران شیرده)3(طرز تهیه کراکت برنجی با میگو

لبخندک

نوستالژیکاتور 

کارتون

بســیاری از مادرانی که به نوزادان خود شــیر می دهند نگران رژیــم غذایی خود نیز 
هستند. الزم نیست تغییر خاصی در رژیم خود به وجود بیاورید اما مسائلی وجود دارد 

که با رعایت آنها، مادر و فرزند هر دو سالم تر و راحت تر خواهند بود.
 مصرف انواع غذاهای سالم

کربوهیدرات های مرکب که در انواع دانه های خوراکی، حبوبات، میوه و سبزیجات تازه 
یافت می شود نه تنها بخش اعظمی از نشاسته و شــکر مورد نیاز بدن را تامین می کند 

بلکه باعث می شود تا بدن برای مدت طوالنی تری انرژی داشته باشد. 
انتخاب چربی های سالم 

برای مصرف چربی، انواع چربی های اشــباع نشــده را انتخاب کنیــد. منبع این نوع 
چربی های سالم شامل روغن کانوال، روغن زیتون و ماهی های چرب همچون سالمون و 

همچنین آووکادو، زیتون، آجیل و دانه های خوراکی است. 
تا حد امکان از چربی های اشــباع شــده اســتفاده نکنید. این نوع چربی هــا در انواع 
گوشت های چربی دار، شیرهای پرچرب، روغن های سرخ کردنی، کره و روغن حیوانی 
یافت می شــوند. مصرف این نوع چربی ها در طوالنی مدت باعث بیماری های قلبی و 

عروقی می شود و احتمال حمله های قلبی و مرگ را افزایش می دهند. 
اجتناب از آلودگی

اجتناب از آلودگی های موجود در غذا و محیط در دوران شیردهی بسیار ضروری است. 
حشــره کش ها، ضدعفونی کننده ها و ... که ممکن اســت وارد حلق شما شود به طور 
مستقیم راه خود را به شــیر مادر باز می کنند. عالوه بر مواد شــیمیایی صنعتی، مواد 

شیمیایی محیطی نیز می تواند روی سالمتی نوزاد تاثیر منفی بگذارد.

رخصت مرشد 2. تبریز 
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پرنده ای که قادر است 10ماه بدون 
توقف پرواز کند!

به تازگی در تحقیقاتی که بر روی یک پرنده به نام swift انجام شــده 
مشخص شده که این پرنده کوچک اندام، تنها دو ماه از سال را در اروپا 
برای تولیدمثل به ســر می برد و پس ازآن به سمت آفریقا پرواز می کند 
پروازی که مسلما مدت زمان و مســافت زیادی است که در حدود 10 
ماه به طول می انجامد اما این پرنده نحیف، چگونه این مســافت را در 

این مدت زمان طی می کند؟
 جواب این ســوال را محققان دانشــگاه الند ســوئد دریافته اند. این 
پژوهشــگران دســتگاه های الکترونیکی به چند عدد از این پرندگان 
متصل کرده و دریافتند که 1/13 گرم وزن دارند و دانشمندان به وسیله 
آنها می توانند موجودات کوچک را رصد کنند. سه عدد از این پرندگان 
10 ماه بدون اینکه حتی یک لحظه فرود بیایند و اســتراحتی کنند به 
مقصد رســیدند و بقیه نیز تنها برخی شــب ها بر روی زمین نشستند.  
شــاید عجیب باشــد که پرندگان 10 ماه بدون توقــف حرکت کنند! 
پس آنها چطور می خوابند؟ محققان به این نتیجه رســیده اند که این 
پرندگان کوچک و عجیب  هنگامی که در هوا هســتند )همان طور که 

پرواز می کنند( می خوابند .

تصاویر روز

جشن هالووین در توکیو جشن هالووین در مکزیکوسیتی

کشکول

عجیب ترین خواننده موزیک پاپ 
در جهان

»گادفری باگوما« مرد 47 ســاله اهل اوگاندا کــه به خاطر چهره اش 
به »غیر عادی ترین چهره اوگاندا« مشــهور شــده بود حال، تبدیل به 
خواننده موزیک پاپ در این کشور شــده است. موزیک ویدیوی جدید 
وی تاکنون بیش از چهارمیلیون بیننده داشــته است. وی شهرت خود 
را برای نخســتین بار در مســابقه »غیر عادی ترین چهره در اوگاندا« 

به خاطر شکل عجیب سرش به دست آورد.
این خواننده آفریقایــی که مدت زیــادی از وضعیت نادر جســمانی 
خود بــی اطالع بود، حاال شــش هفته بعــد از انجام اســکن MRI به 
آینده امیدوار شده است.  دکتر »ویلسون« پزشــک معالج وی در این 
خصوص می گوید : » ما بعــد از انجام MRI متوجه یک وضعیت نادر به 
نام فیبرودیسپالســیا )Fibrodysplasia( در سر وی شدیم که رشد 
سلول ها و بافت ســر را تحت تاثیر قرار می داد و خوشــبختانه موفق 

شدیم با درمان صحیح این وضعیت را تحت کنترل در آوریم.«

دستگاهی ساده که نورخورشید
 را اندازه می گیرد

 این گوی کریســتالی که خارج از اداره هواشناســی فرودگاه داروین 
اســترالیا قرار دارد، برای پیشگویی نیســت، اما اطالعات ارزشمندی 
درباره گذشــته می دهد. این فنــاوری قدیمی کــه آفتاب نگار کمپل 
استوکس نام دارد، یکی از ساده ترین دســتگاه های هواشناسی است 

که هنوز هم استفاده می شود.
 این دســتگاه شــدت تابش نورآفتاب را در هر روز انــدازه می گیرد 
همان طور که دماســنج، دما  و یا بارومتر فشــار هوا را اندازه می گیرد. 
دســتگاه از یک گوی شیشــه ای جامد، که معموال 10 ســانتی متر 
قطر دارد تشکیل شده که پرتوهای خورشــید را روی یک نقطه روی 
کاغذ کالیبره شــده متمرکز می کند و منجر به سوختن آن می شود. 
همان طور که خورشــید در آســمان می درخشــد، تصویر داغ مسیر 
خورشید یک مسیر سوزان روی کاغذ ایجاد می کند. شدت و موقعیت 

سوختگی، زمان و قدرت تابش آفتاب را مشخص می کند.

افقی
1- نام گرامی حضرت مهدی )عج(- بازیکن 

فرانسوی بارسلونا
2- آتش- کارگردان سریال زیر تیغ- همگانی تر
3- چراغ دریایی- از جنگ های صدر اسالم- نام 

کوچک قطبی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران
4- باهوش- شاعر شیرازی- زیر پای راننده است

5- عید ویتنامی ها- جانور تک سلولی- جاهل
6- یکه و غریب- فیلم بهرام بیضایی با بازی مرحوم 

پرویز فنی زاده- فن کار
7- ابدی و جاوید- رفتگر- الهه جنگ روم و یونان

8- شهر آلمانی- خونخوار سینمایی که
 برام استوکر آن را خلق کرد- شهری در همدان

9- ایالتی در آمریکا و فیلم رابرت آلدریچ- 
پشیمان- طوالنی مدت

10- پهلوان-رمان ده جلدی محمود دولت آبادی- 
بزرگ ترین آبشار جهان در کشور ونزوئال

11- شیر خشک وطنی- میوه بهشتی- پایان نامه 
درسی

12- کمیاب- آب نه سرد و نه گرم- رج
13- نقاش نامدار فرانسه با تابلوی رودخانه- 

هندل ویالون- اکسید کلسیم
14- محموله- شاهراه- هرسال عده ای 

قربانی می گیرد
15- فاکس- نام دیگر کتاب هفت پیکر از 

نظامی گنجوی
عمودی

1- دهان جنین- تهدید- ریشه
2- ضعف و سستی- پیام آور- رهبر

3- از رنگ ها- استدعا- سلوک و مماشات
4- راز- یکدست بازی بوکس- بانی هندسه 

تحلیلی
5- قلم خوردنی- نقاش دیوانه اسپانیایی- دوست 

مهربان و یکدل
6- فلز مادر- ذبح کننده شتر- خشکی مزاج

7- لقبی برای سیالب- آویزه ساعت- نوعی کاغذ
8- کاغذ امتحانی- نمای عمارت- نامادری

9- رطوبت- شهر پرباران گیالن- گذران معیشت 
زندگی

 10 - دنبالش نگردید که پیدا نمی شود-
گلر آلمانی- آب ورزی

11- فیلم بیلی وایلدر- این هم فیلم ایرج قادری- 
سنگ قپان

12- نوعی تفنگ و نوعی سگ- بدون زن و بچه- 
رود آرام

13- نوعی پارچه- از حومه بروجن- مقتدر و توانا
14- سریال داود میرباقری- نوعی عینک- 

فهمانیدن
15- دریا- منظره- کوهساز ضرب المثلی
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یادداشت های 
گلبول آبی

این روزها متاسفانه به کرات شاهد 
ناســزا گویــی )شــما بخوانیــد زاینده رود

ٌدرافشانی( افراد به هم هستیم. در 
کوچه و خیابان، پشت چراغ قرمز، سر کرایه تاکسی، 
برای گرفتن وام، برای گرفتن نمره و ... افراد به راحتی 
دهان مبارک را گشــوده و الفاظ نامبارکی به بیرون 
مــی پراکنند اصال انگار نــه انگار کــه در این جامعه 

خانواده ای وجود دارد.
ایــن روزها شــاهد تعارفــات دهان پرکــن و قربان 
صدقه های بیش از حــد بعضی افراد نســبت به هم 
هســتیم به طوری که آدم یک لحظه با خودش فکر 
می کند اگر این قربــان صدقه عمال محقق شــود از 
قربانی که هیچ از هفت نســل بعدش هم چیزی باقی 
نمی ماند. دقت کــرده اید ادبیات تعارفــات و قربان 
صدقه رفتن مــا روز به روز تغییر می کنــد و به بیان 
دیگر سریعا آپدیت می شــود. مثال پنجاه سال پیش 
کســی برای ابراز عالقه معمولی نمی گفت عجیجم 
)شــما بخوانید عزیزم(، عجقم )عشــقم(، عســلم، 
چش مایی )چشــم ما هســتی( و ... حتی برای ابراز 
عالقه غیرمعمولی هم عجیج و عجق و عســل به کار 
نمی رفت. اینکه این الفاظ خط و زبان فارســی را به 
مخاطره می اندازد یک وجه ماجراســت اما به لحاظ 
اجتماعی به روز شدن تعارفات و ابراز عالقه ها، بسیار 
قابل تامل و مطالعه است؛ اتفاقی که برای ناسزاها رخ 
نداده یا کمتر رخ داده اســت. در مشاجرات و دعواها 
عموما همان الفاظــی به کار می رود که ده ها ســال 
 قبل هم در چاله میــدان به کار می رفــت! در اینکه 
ناســزا گویی به طور کلی عملی قبیح و وقیح اســت 
شکی نیست اما نکته در خور توجه این است که وقتی 
در یک مشاجره قدمت تاریخی واژه های ناخوشایند 
 زیاد باشــد ناگهــان ســطح رابطه آن قدر ســقوط 
می کند کــه راه بــرای توهین و تحقیرهــای بعدی 
هموارتر می شود. زیرا شــخص به صورت ناخودآگاه 
خود را از زمان حال جدا می بیند و به نوعی با فراغ بال 

بیشتری کار ناپسندش را ادامه می دهد. 
ناسزا نگوییم، ناســزای کهنه و قدیمی نگوییم، برای 
مشــاجره یک لحظه تامل کنیم و از بار واژگان منفی 
کم کنیم. راه ها و کلمات بهتری برای ابراز ناخرسندی 

وجود دارد.

تعارفات به روز
 ناسزاهای قدیمی
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امام علی )علیه السالم(: 
چون اخالص تحقق یابد، بصیرت، روشنی می گیرد.
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