
ماشین ریخته گری شماره 5 فوالد مبارکه با حضور معاون اول رییس جمهور بهره برداری شد
ماشــین ریخته گری شماره 
پنج فوالد مبارکه اصفهان روز 
پنجشنبه با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول 

رییس جمهوری بهره برداری شد.
اجرای طرح ماشــین ریخته گری شــماره پنج 
فوالد مبارکه برای حدود 100 نفر به طور مستقیم 
 و حدود 150 نفر به طور غیر مســتقیم اشــتغال 
ایجاد می کند.کلیــه مراحــل طراحی، حمل 
و نصب تجهیزات ماشــین ریخته گری شــماره 
 پنج فــوالد مبارکــه در مــدت 28 مــاه و با 
سرمایه گذاری 502 میلیارد تومان انجام شده است.
ظرفیت تولیدی فوالد مبارکه 5/4 میلیون تن است 
که پس از وارد مدار شدن ماشین ریخته گری شماره 

پنج، این میزان به7/2 میلیون تن خواهد رسید.
در مجموع با بهره برداری از ماشین ریخته گری 
شماره 5 فوالد مبارکه ؛ ظرفیت تولید این مجتمع 
33 درصد و ظرفیت تولید فوالد کشــور هشت 

درصد افزایش خواهد یافت.
فوالد مبارکه بزرگ ترین مجتمع صنعتی کشور و 
بزرگ ترین تولیدکننده فوالد تخت در خاورمیانه 
اســت.این مجتمع فوالدی با ســهم بیش از 50 
درصدی در تولید فوالد کشور دارای ارزش فعلی 

200 هزار میلیارد ریال است.
شرکت فوالد مبارکه با داشتن حدود 12 میلیون تن 
ظرفیت آهن اسفنجی بزرگ ترین تولید کننده آهن 

اسفنجی در جهان محسوب می شود.
مجتمع فوالد مبارکه واقع در 75 کیلومتری جنوب 
غرب اصفهان دارای 35 کیلومتر مربع وسعت و 17 

کیلومتر مربع سالن تولید است.

معاون اول رییس جمهور:
 صنعت فوالد با تکیه بر منابع داخلی توســعه

 پیدا کند
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه صنعت فوالد با تکیه 
بر منابع داخلی توسعه پیدا کند، گفت: فوالد نه فقط برای 
بازار ایران بلکه باید محصوالت خــود را در بازارهای دنیا 
ارائه کند.اسحاق جهانگیری ظهر پنجشنبه، در مراسم 
بهره برداری از ماشین ریخته گری شماره ۵ فوالد مبارکه 
با بیان اینکه کشور ما روز به روز روند رشد و توسعه خود را 
با سرعت بیشتری طی می کند، اظهار داشت: قطعا جایگاه 
ایران در توسعه صنعت دنیا باید جلوتر از وضعیت فعلی 
باشد و این رسالتی بر دوش تک تک مدیران صنعتی ایران 

اعم از بخش های خصوصی و دولتی است.
وی با بیان اینکه هر جوان ایرانی تحصیلکرده و جویای کار 
در کشور باید در زمینه های مختلف صنعتی و کشاورزی 
شغلی داشته باشد، افزود: براین اساس الزم است برنامه 
ریزی صحیحی برای توســعه صنعتی ایران داشــته و با 
شــناخت اهداف در این راســتا بخش های قابل توسعه 

صنعت ایران را به درستی شناسایی کنیم.
معاون اول رییس جمهور با بیــان اینکه صنایع معدنی 
 از بهتریــن زمینه هــای توســعه صنعتی ایران اســت

 ابراز داشت: خداوند در ایران دو نعمت بزرگ قرار داده که 
از آن جمله این اســت که ما در صدر ذخایر گاز دنیا قرار 
داریم و بر این اساس برنامه وسیعی برای توسعه میادین 

نفتی و گازی اندیشیده شده است.
وی اضافه کرد: یکی از مهم ترین برنامه های ما در راستای 
اقتصاد مقاومتی این است که انرژی هایی که می تواند در 
داخل کشور به ارزش افزوده باالتر تبدیل شود، به جای 
صادرات به شکل خام تبدیل به محصوالتی با ارزش افزوده 

باالتر شود.جهانگیری با بیان اینکه تنوع مواد معدنی ایران 
از معادن فلزی مانند مس و سنگ آهن تا مواد غیرفلزی از 
منابع عظیم خدادادی کشور است، بیان کرد: توسعه فوالد 
در ایران منجر به کشف ذخایر عظیم سنگ آهن در کشور 

شده که برخی از این ذخایر همچنان ناشناخته هستند. 
وی با یادآوری ایــن موضوع که فــوالد ترکیب دو ماده 
معدنی گاز و سنگ آهن است، اظهار داشت: سابقه فوالد 
در کشــور به دهه ۴۰ بازمی گردد و این تجربه طوالنی 
منجر به پرورش متخصصان توانمنــد در صنعت فوالد 

کشور شده است. 
معاون اول رییــس جمهور ادامه داد: امــروز ۸۴ درصد 
قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه در داخل کشــور قابل 
تامین است که نتیجه زحمات مهندسان در فوالد مبارکه 

و واحدهای صنعتی است.
وی افزود: صنعت فوالد باید بر اتکا به ســه منبع نیروی 
 انســانی توانمند و دانشــمند و منابع طبیعی توســعه 
پیدا کند و بــا توجه به امتیاز مهــم محصوالت فوالدی 
 یعنــی امکان فــروش تمامــی محصــوالت حاصل از 
ســنگ آهن در زمینه صادرات و حضــور در بازارهای 
جهانی  باید فعال تر شویم.جهانگیری با بیان اینکه فوالد 
مبارکه قادر اســت با مجموعه توانمنــدی های خود به 
 یک بنگاه اقتصادی دانش بنیان تبدیل شــود، گفت: از 
جهت گیری های اصلی اقتصــاد مقاومتی، دانش بنیان 
بودن آن اســت و فوالد مبارکه باید در همه بخش های 

اجرایی و اقتصادی خود به دانش متکی باشد.
وی اضافه کــرد: بنگاهی که متکی به تحقیق و توســعه 
باشد هزینه تولیدات آن کاهش یافته و قدرت رقابت آن 
باال می رود ضمن اینکه محصوالت جدید و قابل رقابت 
با دنیا را تولیــد خواهد کرد.معــاون اول رییس جمهور 
گفت: به دلیل ارتباط خوب فوالد مبارکه با دانشگاه های 
کشور امروز شاهد صادرات ۵۴ درصدی محصوالت این 
شرکت به اروپا هستیم. مهم ترین توصیه ما به واحدهای 
صنعتی این است که به بازارهای بین المللی وصل شوند و 
کاالهایی تولید کنند که از نظر قیمت و کیفیت قابل ارائه 

در بازارهای دنیا باشد.
وی با اشاره به اینکه شــرکت فوالد مبارکه یک شرکت 
در تراز بین المللی محسوب می شــود و به عنوان نماد 
صنعتی ایران در جهان مطرح اســت، گفــت: در زمان 
افتتاح این کارخانه، بسیاری از افراد فعالیت آن را مقرون 
به صرفه ندانســتند اما امروز با تالش بی وقفه کارکنان 
این شــرکت، ارزش محصــوالت فوالد مبارکــه به ۳۷ 
میلیارد دالر رسیده اســت.جهانگیری با تاکید بر اینکه 
امروز نیازمند ایجاد صنایع بــزرگ در بخش های نفت 
و گاز، فوالد و پتروشیمی هســتیم، گفت: فعالیت های 
بــزرگ در کشــور نیازمند مدیــران بــا دل و جرئت و 
 با قدرت ریســک پذیری باالســت که نباید تحت تاثیر 

جوسازی های مختلف از خدمت به کشور دلسرد شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
هدف ما رســیدن به تولید 5۰ میلیون تن فوالد 

خام است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هدف ما رســیدن به 
تولید ۵۰ میلیون تن فوالد خام در طول شش تا هفت سال 
آینده است.محمدرضا نعمت زاده در مراسم بهره برداری 
از ماشین ریخته گری شماره ۵ فوالد مبارکه اظهار داشت: 
مشاهده این حالت ارزشمند برای همه ما غرورآفرین است 
به ویژه اینکه بیش از ۵۰ سال با صنعت همراه بوده ایم و بر 

این اساس بیشتر قدر این فعالیت ها را می فهمیم.
وی با بیان اینکه پروژه بهره برداری از ماشین ریخته گری 
شماره ۵ فوالد مبارکه که منجر به افزایش تولید ساالنه 
فوالد خام از۵/۴ به ۷/2 میلیون تن می شود، افزود: این 
موضوع نشــان می دهد در زمان های کوتاه سه ساله نیز 
می توان کارهای بزرگ انجام داد، در شرایطی که با تحریم 
و کمبودهای زیادی با تکیه بر مدیریت صحیح بسیاری 

از نقاط کور را شناسایی و بن بست ها را  برطرف کردیم.
وی با اشــاره به اینکه هدف ما رســیدن بــه تولید ۵۰ 
میلیون تن فوالد خام در طول شش تا هفت سال آینده 
است، ابراز داشت: بســیاری از محصوالت فوالد مبارکه 
توسط خودروسازان خارجی استفاده می شود که جای 
افتخار دارد و باید با تــالش روزافزون کیفیت محصول و 
خدمات رسانی به مشتریان داخلی و خارجی را افزایش 
دهیم.وی ادامه داد: در این زمینه توجه به قیمت مناسب 
محصوالت و سرویس دهی مناسب به مصرف کنندگان 
داخلی اولویت بیشتری دارد. وزیر صنعت با بیان اینکه اگر 
معادن سنگ آهن بیشتری در کشور کشف شود، باید از 
ظرفیت تولید ۵۰ میلیون تنی نیز فراتر رویم، تاکید کرد: 
باید به جای اســتفاده از محصوالت خام با تبدیل آنها به 
محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر بــا بازارهای جهانی 

رقابت کنیم. 
وی بــا اشــاره به اینکــه تکیه بــر توانمنــدی داخلی 
از مزیــت های شــرکت فــوالد مبارکه اســت، گفت: 
به یمن سیاســت های اقتصاد مقاومتــی در اصفهان و 
کشور اســتعداد خوبی برای ســاخت قطعات صنعتی 
داریــم و باید به مرحله ای برســیم کــه کل خط تولید 
 فوالد کشــور را از ابتدا تــا انتها در داخل کشــور تولید 
کنیم.وی با بیان اینکه باید عالوه بر صــادرات فوالد به 
مرحله طراحی و احداث کارخانجــات فوالدی در خارج 
از کشور نیز برسیم، بیان داشت: بعد از نیم قرن تجربه در 
صنعت فوالد ما باید صاحب دانش صنعت داخلی باشیم 
و توانمندی های مهندسی، تجهیزات تولید و بازاریابی و 

فروش را در دنیا افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: اکنون فضای باز در کشــور برای جوانان 
و افراد تحصیلکرده فراهم اســت و اصفهان باید همچون 
همیشه برای توسعه صنعتی کشور در خارج از مرزهای 

ایران پیش قدم شود. 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
فوالد مبارکه به تولید 1۰ میلیون و 3۰۰ هزار تن 

می رسد
بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: با 
بهره برداری از ماشین ریخته گری شماره ۵ فوالد مبارکه، 
تولید فوالد این کارخانه از۵/۴ میلیون تن به۷/2 میلیون 
تن افزایش یافت که باعث افزایش 11 درصد تولید فوالد 

کشور شد.
وی فوالد مبارکه را بزرگ ترین تولیــد کننده فوالد در 
خاورمیانه با سهم 22 درصد دانست و افزود: این شرکت 
بزرگ ترین شرکت بورسی با ســهم یک درصد ناخالص 
داخلی است که با 2 هزار و ۸۰۰ شرکت در باالدست و هزار 

کارخانه در پایین دست طرف قرارداد است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ادامه با اشاره 
به اینکه ۳ هزار شرکت و کارخانه به طور غیرمستقیم با 
این واحد تولیدی در ارتباط هستند، گفت: آهن اسفنجی، 
نورد گرم و سرد و تختال از جمله محصوالت این شرکت 
است که هم اکنون نیز با فوالد هرمزگان در بندرعباس و 
در کاشان با فوالد امیرکبیر و با چهارمحال و بختیاری برای 

ورق خودرو قرار داد داریم.
وی درباره سهامداران این شرکت تصریح کرد: ۳۰ درصد 
سهام عدالت، 1۳ درصد بانک مهر اقتصاد، ۷ درصد شستا 
و 1۳ درصــد »ایمیدرو« تفکیکی از ســهامداران فوالد 

مبارکه است.
سبحانی با اشــاره به اینکه ۳۵۰ هزار نفر به طور کلی در 
ذیل این مجموعه به طور مســتقیم و غیرمســتقیم در 
حال کار هستند، خاطرنشــان کرد: تا پایان سال جاری 
 باید با تمهیداتی که اندیشیده شده به تولید 1۰ میلیون

 و ۳۰۰ هزار تن برسیم.

وی با برشــمردن طرح های مختلف بــرای صرفه جویی 
آب در این شرکت عنوان کرد: تمام آب مصرفی در فوالد 
تصفیه می شود و قطره ای هدر رفت آب نداریم، به نحوی 
که در سال ۷۰ با مصرف مجموعا ۴۰ میلیون مترمکعب 
آب، برای هر تن فوالد معادل16/6 متر مکعب آب  مصرف 
داشتیم اما این رقم در سال 9۴ به 2۷ میلیون متر مکعب 
رســید که با توجه به افزایش میزان تولید شرکت برای 
 تولید هر تن فــوالد معــادل۵/۳ مترمکعب مصرف آب 

داشته ایم.
مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان از کاهش 6۸ 
درصدی مصرف آب در این واحد تولیدی از زمان تشکیل 
کارخانه خبر داد و گفت: از افتخارات این شرکت می توان 
 WORDCLASS به کسب رتبه دهم در بین ۳6 شرکت

فوالدسازی اشاره کرد.
وی با اشــاره به اهمیت واحد تولید ماشین ریخته گری 
شــماره ۵ فوالد مبارکه اصفهان تصریح کرد: نمونه های 
مختلف ورزشگاه ها، مشارکت در ساخت حسینیه  مرکز 
شهر اصفهان، اجرای شبکه تصفیه پساب شهرهای مجاور 
و همکاری با هالل احمر مبارکه اقدامات صورت گرفته 

در این راستاست.
 ســبحانی از بومی ســازی۸۳/6 درصــدی قطعــات 
 مورد نیاز فــوالد در 6 ماهــه اول ســال 9۵ خبرداد و 
اذعان داشت: فروش نیز در ۷ ماهه سال جاری، در داخل 
2 هــزار و ۴66 تن و در بخش صادرات هــزار و 1۵۷ تن 

بوده است.
وی در پایان یکی از توفیقات این مجموعه را بیشــترین 
صادرات در سال 9۴ دانست و افزود: ۵۴ درصد تولیدات ما 
به اتحادیه اروپا بوده است که نشان از اعتماد به این شرکت 

در بین شرکت های دنیاست.

زاینده رود

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
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بزرگ تریــن کارخانــه تولیــد ریــل خاورمیانــه و 
پروژه ایســتگاه ریخته گــری، با حضور معــاون اول 
رییس جمهور، جمعی از مسئوالن کشوری و استانی، 
صبح پنجشنبه در کارخانه ذوب آهن اصفهان افتتاح 
شــد.  این خط تولید ریل ملی نــه تنها صنعت حمل  

و نقل ریلی کشــور را از واردات ایــن محصول بی نیاز 
می کند ، بلکه با تامین ریل مورد  نیاز کشــور و توسعه 
حمل ونقل، به توسعه زیرساخت های اقتصادی کشور 
نیز خدمت بزرگی می کند .  در زمان حضور معاون اول 

رییس جمهور و سایر مقامات کشوری و استانی ...

باحضور معاون اول رییس جمهور اتفاق افتاد؛

افتتاح بزرگ ترین کارخانه تولید ریل خاورمیانه
در ذوب آهن

3

»امید« به »تدبیر« دولت برای نصف جهان؛

اصفهان، منتظر می ماند
اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور، محمدرضا 
نعمت زاده، مســعود ســلطانی فر، حمید چیت چیان و 
معصومه ابتکار برای بهره بــرداری از طرح های عمرانی 
و صنعتی ، چهارشنبه گذشــته به اصفهان سفر کردند. 
افتتاح ورزشگاه نقش جهان، بهره برداری از فاز نخست 
خط یک قطارشــهری، افتتــاح چند پروژه آبرســانی، 
بهره برداری از چند طرح فوالدی و شــرکت در جلســه 
ســتاد اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه های یک ششم 
وزرای دولت بود که به نصف جهــان آمدند.  قول هایی 
دادند و رفتند. از پیشــرفت های صــورت گرفته در این 
استان که می تواند الگوی ســایر استان ها باشد، تعریف 
کردنــد. از حمایت های بی شــماری کــه اصفهان در 
روزگاران ســخت این ســرزمین همچون دوران جنگ 
تحمیلی داشــته، قدردانی و آن را  یادآوری کردند. قول 
دادند برای حل مشــکالت این اســتان به ویژه کم آبی و 
مسائل زیست محیطی، چاره اندیشی کنند و راهکارهایی 
بیایند و قول دادند که اصفهان را فراموش نکنند. وزیر کار 
گفت  رییس جمهور به سه وزیر خود دستور پیگیری ویژه 
مشکالت مربوط به اصفهان را داده اســت و .... خالصه 
که حاال پس از دو روز شــلوغ با این همــه بهره برداری و 
افتتاحیه های مهم و افتخارآفرین در استانی که همیشه 
شاخص بوده ، همیشه »معین« ســایر استان ها بوده و 
همیشه هم با انگ »برخوردار بودن« حقش خورده شده، 
مردم این شهر و این اســتان منتظرند تا ببینند تدابیر 
دولت روحانی، آیا امید را بــه نصف جهان باز می گرداند 
یا این دولت هم هماننــد دولت های قبلی، فقط می آید، 
می بیند، قیچی می زند، عکــس می گیرد، قول می دهد 
و می رود! ما وعده های داده شــده را گوشه ای از ذهنمان 

ثبت می کنیم. شما هم همین کار را بکنید. لطفا! 
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پیشنهاد سردبیر:
 ارتباط دالل فراری با بیل کلینتون منتشر شد

عکس روزيادداشت

اخبار

نسل چهارمی ها در النه جاسوسی
نسل چهارمی های انقالب در النه جاسوسی با جنایات آمریکا و 

بخشی از تاریخ انقالب اسالمی ایران آشنا می شوند.

دیدگاهسپاهدیدگاهبرجام

محمدباقر نوبخت در دیدار با آیت ا... ســیدیحیی جعفری 
نماینده ولی فقیه در اســتان کرمان اظهار داشت: دولت 
 روزهای بســیار ســختی را گذرانده و به ســختی امور را 

پیش می برد.
وی افزود: اگر تناســبی بیــن اختیارات و مســئولیت ها 
تعریف شــود آن وقت می توان منصفانــه قضاوت کرد که 
برخــالف همه مشــکالت، دولت چه تــالش هایی انجام 
داده است. وی با اشــاره به اینکه مستکبران دنیا در مقابل 
نظام اسالمی ایستاده اســت، خاطرنشان کرد: هیچگاه به 
عهد آمریکا بلکه هیچ کشــور دیگری هم متکی و مطمئن 
نبوده ایم. نوبخت با بیــان اینکه در مجمــوع تعهدات به 
دو شــکل است، تشــریح کرد: یکســری تعهدات مربوط 
به مســئله هســته ای بوده که کامال انجام شده است. وی 
افزود: یکسری تعهدات هم شفاهی و به صورت حسن ظن 
است که به مانند دو دوست اگر ته دل آنها ذره ای ناراحتی 
وجود داشته باشــد در عمل اتفاقی نیفتاده و ظاهرا با هم 
دوست هستند. سخنگوی دولت با بیان اینکه تحریم های 
جدیدی وضع شده ربطی به مسئله هسته ای ندارد، گفت: 

دولت به هیچ عامل بیرونی متکی نیست.

مراســم افتتاحیه نهمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران 
در دانشگاه سیســتان و بلوچســتان برگزار شد.دستیار 
ویــژه فرمانده کل قــوا در امــور نظامی در این مراســم 
گفت: امروز بررســی آخرین وضعیت ژئوپلتیکی جهان و 
منطقه از اهمیت زیادی برخوردار اســت و ضرورت دارد 
استادان دانشگاه ها در رشــته جغرافیای سیاسی آخرین 
وضعیــت دقیق ژئوپلتیکــی دنیا را به اطالع مســئوالن 
سیاسی کشور برسانند. وی گفت: اطالع از روند تغییرات 
وضعیت ژئوپلتیکــی دنیا می تواند به تشــخیص صحیح 
راهبرد دشــمن کمک کند و تنها در صورت تشــخیص 
دقیق راهبرد دشمن است که می توانیم راهبرد صحیحی 
برای کشور تبیین کنیم.ســردار صفوی تاکید کرد: امروز 
ناتو و آمریکا به دنبال توســعه پایگاه های نظامی و ایجاد 
ناامنی در شــرق و جنوب شرق ایران اســالمی هستند.

رحیم صفوی افزود: اگــر ما بدانیم در مقیــاس جهانی و 
منطقــه ای وضعیــت ژئوپلتیکی به چه ســمتی می رود 
می توانیم راهبرد دشــمن را تشــخیص دهیــم و اگر ما 
راهبرد دشــمن را تشــخیص دهیم راهبــرد خودمان را 

می توانیم درست تبیین کنیم.

محمدباقر نوبخت: 

هیچگاه به عهد آمريکايی ها 
متکی نیستیم

سردار رحیم صفوی مطرح کرد:

نقشه ای که آمريکا برای شرق 
ايران کشیده است

صادق خرازی:

 برجام های ديگر 
عاقالنه نیست

صفار هرندی:

 شرافت ايرانی متعلق به 
بازداشت کنندگان آمريکايی ها ست

سید محمدصادق خرازی در جمع دانشجویان دانشگاه 
اراک گفت: آمریکا بسیاری از تعهدات خود را انجام نداد 
و همان طور که شاهد بودید رییس جمهور گفت ادامه 
برجام مشروط به انجام تعهدات آمریکاست. برجام یک 
حادثه بود و اگر بخواهنــد بگویند برجام یک، برجام دو 
تا برجام های دیگر عاقالنه نیســت. وی در ادامه افزود: 
در پاســخ باید گفت نباید به برجام به عنوان یک مائده 
آســمانی نگاه کرد، اما درمجموع و با انجام محاسبات 
می توان به این نتیجه رســید که برجــام موتور تحریم 

علیه ایران را متوقف کرده است.
 دبیرکل حزب ندای ایرانیان ادامه داد: البته باید گفت 
در خیلی از مسائل دولت نتوانســته نیازهای جامعه را 
برطرف کند نه تنها این دولت بلکه در دولت های دیگر 
نیز به همین شکل بوده اما چیزی که اهمیت دارد این 
است که دولت توانســت امنیت را حفظ کند؛ بنابراین 
امروز شــما بحران امنیت را نمی بینیــد گرچه عده ای 
بحران محیط زیســت و دیگر بحران ها را بحران امنیت 

تعبیر می کنند.

محمدحســین صفارهرنــدی در جمع دانشــجویان 
دانشــگاه شــهید باهنر کرمان اظهار داشت: مقایسه 
امروز ایران و مصر که دو کشــور با شــرایط یکسان در 
زمان انقالب اســالمی بودند نشــان می دهد که نتایج 
انقالب اسالمی چیســت؟وی ادامه داد: مصر به آمریکا 
نزدیک شــد و ایران در مقابل آمریکا ایســتاد، بدون 
13 آبان انقالب اســالمی به عنوان راه سوم در جهان 
شناخته نمی شد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
عنوان کرد: شرافت ایرانی متعلق به آن فردی است که 
در دل دریا و در مقابل همه ابزارهای جنگی دشــمن، 
متجاوزان آمریکایی را بازداشت می کند نه به برخی از 
الگوهایی که به جوان ایرانی ارائه می شود. صفارهرندی 
اضافه کــرد: آنهایی کــه می گویند مبــارزات ایران 
اســالمی بی فایده بوده اســت به نفوذ ایران در منطقه 
و وضعیت علمی کشــور نگاه کنند. وی تشــریح کرد: 
رییس جمهور در مورد بیکاری صحبت کرد، اما ترمیم 
کابینه دولت یازدهم اصال اقتصادی نیســت، موضوع 

اقتصاد و معیشت دغدغه اصلی جامعه است.

توئیت چرايی »مرگ بر آمريکا« 
برای اوباما

 مشاور شريعتمداری
 در بیمارستان بستری شد

اعتراض سازمان تامین اجتماعی
به حکم »سعید مرتضوی«

ابالغ حکم متهمان حمله 
به سفارت سعودی

ديدار  امیرعبداللهیان
 با فرزند امام موسی صدر

جمعی از دانشــجویان و دانش آموزان حاضــر در راهپیمایی 13 آبان 
با حضور در غرفه »نقاشــی مرگ بر آمریکا« جنایات آمریکا را نقاشی 

کرده و به تصویر کشیدند. 
دانش آموزان با حضور در غرفه توئیت شــعار »چــرا مرگ بر آمریکا« 
در مســیر راهپیمایی 13 آبان دالیل چرایی ســردادن شــعار مرگ 
بر آمریکای ملت ایــران را برای رییس جمهور آمریــکا توئیت کردند. 
راهپیمایی یوم ا... 13 آبان با حضور پرشــور مــردم انقالبی پایتخت به 
همراه دانشــجویان و دانش آمــوزان تهران در مقابل النه جاسوســی 
سابق آمریکا آغاز شد. در مســیر راهپیمایی غرفه توئیت شعار »مرگ 
بر آمریکا« برای رییس جمهور آمریکا وجود داشــت که دانشجویان و 
دانش آموزان با حضور در غرفه توییت شــعار »چــرا مرگ بر آمریکا« 
دالیل چرایی سردادن شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران را برای رییس 
جمهور آمریکا توییت کردند. همچنین دانشــجویان و دانش آموزان 

مرگ بر آمریکا را به تصویر کشیدند.

 حسین شریعتمداری مدیرمســئول روزنامه کیهان، درباره علت 
بستری شدن حسن شایانفر مشــاور فرهنگی این روزنامه گفت: 
ایشــان در ادامه بیماری گوارشی که داشــتند چند روز پیش به 
منظور بررســی وضعیت خود به بیمارســتان مراجعه کردند که 

پزشکان تشخیص دادند برای مدتی بستری شوند.
وی از ابراز رضایت پزشــکان از حال عمومی و وضعیت جسمانی 
 شــایانفر خبر داد و افزود: به لطف خدا حال ایشان خوب است و 
ان شاء ا... تا یکی دو روز آینده از بیمارســتان مرخص می شوند. 

البته وی به دعای مردم مومن کشور نیاز دارد.

 دکتر ســیدتقی نوربخش مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی 
درباره حکم صادره برای ســعید مرتضوی مدیرعامل ســابق این 
ســازمان، گفت: آنچه که از ابتدای به جریــان افتادن این پرونده 
مورد تاکیــد بنده بوده، پیگیــری ماجرا از طریق قــوه قضاییه و 
مجاری قانونی اســت.وی ادامه داد: به عنوان مدیرعامل سازمان 
تامیــن اجتماعی و حافظ منافــع بیش از 42 میلیــون نفر بیمه 
شده و مستمری بگیر و براســاس قانون، به حکم صادره اعتراض 
داریم و قطعا تجدیدنظرخواهی خواهیم کرد. مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش که نظرتان درباره شالق 
خوردن مرتضوی چیســت؟ گفت: من مسئول حفظ و حراست از 
اموال بیمه شدگان و مســتمری بگیران هستم و معتقدم دستگاه 
 قضایی درنهایت حکــم عادالنه خود را درباره ایــن پرونده صادر

 خواهد کرد.

حکم 2۰ نفر از متهمان پرونده حمله به ســفارت سعودی به آنها 
ابالغ شد. »ح.م« یکی از متهمان این پرونده در این باره گفت که 

حکم دادگاه، روز چهارشنبه ابالغ شده است.
به گفته این متهم پرونده، شــعبه دادگاه، 3 نفــر از متهمان این 
پرونده را به 6 ماه حبس تعزیری و 7۰ ضربه شالق، مابقی را به 91 
روز حبس تعلیقی و 5 نفر را نیز از اتهامات منتســبه تبرئه کرده 
اســت.»ح. م« که از جمله افراد محکوم بــه 6 ماه حبس تعزیری 
و 7۰ ضربه شالق است گفت: طبق قانون در مهلت مقرر به حکم 

صادره اعتراض می کنیم.
گفته می شــود حکم بخش دادگاه ویژه روحانیت این پرونده نیز 

صادر شده است.

حســین امیرعبداللهیان دســتیار ویژه رییس مجلــس در امور 
بین الملل روز چهارشنبه، 12 آبان ماه در دیدار حوراء صدر فرزند 
امام موســی صدر با ابراز امیدواری برای به ثمر رسیدن تالش ها 
جهت تعیین وضع نهایی پرونده پیچیده امام موســی صدر گفت: 
شــخصیت امام موســی صدر نزد ملت ایران از جایگاه و اهمیت 
ویژه ای برخوردار بــوده و قطعا پیگیری اخبار تعیین سرنوشــت 
و حوادث مربوط به این شــخصیت انقالبی و اســالمی از اولویت 

باالیی برخوردار است.
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل همچنین بر استفاده 
از ظرفیت های پارلمانی در جهــت رفع ابهامات موجود در پرونده 
امام موســی صدر تاکید کرد و ادامه داد: مجلس شورای اسالمی 
در به کارگیری ظرفیت های خود در راســتای به نتیجه رسیدن 

پرونده این شخص بزرگوار هیچ فرصتی را از دست نخواهد داد.
حوراء صدر فرزند امام موســی صــدر نیز در ایــن دیدار ضمن 
 ارائه گزارشــی از آخرین پیگیری های به عمل آمــده در پرونده

 امام موســی صدر تســریع و تســهیل در پیگیری این پرونده و 
همکاری بیشتر تهران- بیروت را خواستار شدند.

بین الملل

 کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری 
در آمریکا، پلیس فدرال این کشور )اف بی آی( اسنادی 
را درباره بیل کلینتون، رییس جمهور پیشــین، منتشر 
کرده که ممکن اســت بر مبــارزات انتخاباتی هیالری 
کلینتون، همســر وی و نامزد دموکرات ها در انتخابات 

آتی، تاثیری منفی بگذارد.
اسناد 129 صفحه ای اف بی آی درباره یک دالل فراری 
به نام مارک ریچ است که بیل کلینتون حدود 16 سال 
پیش در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود به طور 
بحث برانگیزی وی را مورد عفو قــرار داد و پرونده اش را 
بست.پلیس فدرال آمریکا پیش تر تحقیقاتی را درباره 
عفو مشــکوک ریچ انجام داد و درنهایت پرونده وی در 

سال 2۰۰5 بدون هیچ اتهامی مختومه اعالم شد.
مارک ریــچ که در ســال 2۰13 درگذشــت، به دلیل 
اتهامات متعــددی از جمله فــرار از پرداخت مالیات، 
کالهبرداری و اخاذی، تحــت تعقیب بود و درنهایت به 

سوئیس گریخت.
انگیزه بیل کلینتون برای عفو این دالل ســرمایه گذار 
همواره زیر ســوال بوده اســت؛ نکته بحث برانگیز این 
است که دنیس ریچ، همسر وی نه تنها 45۰ هزار دالر 
به کتابخانه بنیاد ریاست جمهوری کلینتون اهدا کرده 
بلکه بیش از 1۰۰ هزار دالر نیز به هیالری در مبارزات 

انتخاباتی مجلس سنا کمک کرده بود.
برایان فالون، ســخنگوی ســتاد انتخاباتــی هیالری 
کلینتون، ضمن انتقاد شــدید از این اقــدام اف بی آی 
گفته است که چرا پلیس فدرال آمریکا اسناد مربوط به 
تخلفات دونالد ترامپ، نامــزد جمهوی خواهان، درباره 
ساختمان ســازی های وی که مربوط بــه دهه 197۰ 

میالدی است را افشا نمی کند.
اف بی آی به تازگی اعالم کرد درباره پرونده ایمیل های 
هیالری کلینتون تحقیقات جدیدی را انجام می دهد. 
هیالری متهم شده اســت در دوران مســئولیتش در 
وزارت خارجه آمریکا مقررات را نادیده گرفته و از ایمیل 
شخصی خود برای ارتباط با اعضای کمیته های مجلس 

نمایندگان استفاده کرده  است.
این در حالی اســت که نتایج یک نظرســنجی جدید 
نشــان می دهد ترامپ برای نخســتین بــار از ماه مه 
امسال )حدود 6 ماه پیش( از هیالری کلینتون، رقیب 

دموکرات خود، پیشی گرفته  است.
نظرســنجی جدید ای بی ســی نیوز و واشنگتن پست 
حاکی اســت 46 درصد از رأی دهنــدگان احتمالی از 

ترامپ و 45 درصد نیز از کلینتون حمایت می کنند.

  ارتباط دالل فراری با 
بیل کلینتون منتشر شد

کافه سیاست

به گزارش ای پی تــی ان، »جان کربی« ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
پاسخ به  خبرنگاری که پرســید: ما امروز از اختالف بین آمریکا و اتحادیه اروپا 
بر سر پروازهای اروپایی شرکت هواپیمایی ماهان، خبردار شدیم، واکنش شما 
چیســت ؟ گفت: اتحادیه اروپا باید خودش درباره تصمیمی که گرفته است، 
اظهار نظر کند. من تنها می گویم که تحریم های ما ضد شــرکت هواپیمایی 
ماهان به قوت خود باقی هستند. هیچ تمایلی به تغییر آنها نداریم.کربی در ادامه 
در پاسخ به سوال همین خبرنگار که پرسید: آیا اینکه این شرکت هواپیمایی، 
آزادانه در پایتخت های اروپایی پرواز کند و فعال باشد، مایه نگرانی شما نیست؟ 
گفت: البته که ما نگران این موضوع هســتیم. ما گفت وگوهای دیپلماتیک با 
اعضای اتحادیه اروپا از طریق کانال های دیپلماتیک داریم. از طریق کانال های 
دیپلماتیک اقداماتی را در این باره انجــام خواهیم داد. با متحدان اروپایی خود 
درباره تمامی موضوعات مرتبط با اقدامات تحریک آمیز ایران از جمله حمایت 

از تروریسم )مقاومت( در تماس خواهیم بود.

 سایت بی بی سی فارســی، وابســته به دولت انگلیس، در گزارشی با 
عنوان »کابوس دشــمن یا مداخله جو؛ چرا قاسم ســلیمانی مشهور 
شــد؟« از یکسو به بررســی علت محبوبیت سردار قاســم سلیمانی، 
فرمانده ســپاه قدس جمهوری اســالمی، در ایران پرداخته و از سوی 
دیگر به این سوال پاسخ داده که چرا این فرمانده ایرانی شهرت جهانی 

و منطقه ای پیدا کرده است.
ســایت بی بی ســی فارســی در پایان گزارش خود را با این جمله به 
پایان می برد که »چه مداخلــه جو چه  قهرمان ملی، تصویر قاســم 
سلیمانی آن چنان در معادالت منطقه پر رنگ شده که حتی اگر روزی 
 تصمیم بر جابه جایی او باشــد، با توجه به روابط نزدیکی که با سران
  گروه هــای شــبه نظامی در منطقــه و نفــوذی کــه بر آنــان دارد،
  قطعا سرنوشــت حضور نظامــی ایــران در کشــورهای منطقه نیز

 تغییر  می کند.«

 سخنگوی وزارت خارجه آمريکا: 

از پرواز آزادانه »هواپیمايی 
ماهان« در اروپا نگرانیم

بررسی علت محبوبیت فرمانده ايرانی؛

سردار سلیمانی 
کابوس بی بی سی شد

این مراســم در تهران با حضور تعداد زیادی از دانشــجویان و 
دانش آموزان تهرانی در مقابل النه جاسوســی )سفارت سابق 
آمریــکا در تهــران( و خیابان هــای اطراف آن برگزار شــد، 
نمایندگان تشکل های دانشجویی و دانش آموزی بیانیه هایی 
را به صورت جداگانه در ارتباط بــا 13 آبان و اهمیت مبارزه با 

استکبار به سردمداری آمریکا قرائت کردند.
در ادامه این مراســم یکی از مداحان اهل بیت)ع( به مداحی 
پرداخت و پس از آن ســردار سالمی جانشــین فرمانده سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی سخنرانی کرد.
سردار حسین سالمی طی سخنانی در مراسم سالروز تسخیر 
ســفارت آمریکا)النه جاسوســی( با بیان اینکه »امروز برجام 
معیاری و محکی برای نشــان دادن چگونگی عملکرد آمریکا 
در تعهدات بین المللی  اش است« اظهار کرد: ما به آمریکایی ها 
می گوییم تعهدات خود را در برجام عملی کنند؛ چراکه اینجا 
سرزمین ملتی اســت که با خود عهد کرده که با یاری رهبری 

به هیچ قدرتی باج ندهد.
وی افزود: ملت ایران ملت بافرهنگ، باشــعور و با شخصیتی 
متعالی و سربلند است که به تعهدات خود پایبند است، اما این 
تعهدات یکسویه نیســت و صبر ملت ایران هم بی انتها نیست. 
ما انتظار داریم مقام های آمریکایی عینک دوران جنگ ســرد 
را کنار بگذارند و با عینک جدیدی به تحــوالت امروز ایران و 

جهان نگاه کنند.
وی تاکید کرد: آنها در طول 38 ســال گذشــته دیده اند که 
حرف و عمل ملت ایران یکی اســت وگاه ابتدا عمل می کند و 
بعد ســخن می گوید؛ چراکه این ملت، ملت عمل است. پس 

به آمریکایی ها تاکید می کنیم کــه عاقالنه فکر کنند و بدانند 
که ما حقوقمان را تــا آخرین لحظه پیگیــری می کنیم و اگر 
 آنها به تعهداتشــان در برجام عمل نکنند برجــام را به موزه 

خواهیم فرستاد.
جانشــین فرمانده کل ســپاه همچنین با تاکید بر اینکه »اگر 
آمریکایی به تعهداتشان عمل نکنند، به نقطه پیش از قرارداد 
برجام بــاز خواهیم گشــت« اظهار کرد: اگــر آمریکایی ها به 
تعهداتشــان عمل نکنند ما دوبــاره ســانتریفیوژها را فعال 
می کنیم و البتــه آمریکایی ها بایــد بدانند که مــا در نقطه 
فعالیتمان پیش از قرارداد برجام نیــز متوقف نمی مانیم بلکه 
از آن فراتر هم خواهیــم رفت. وی با بیــان اینکه »جمهوری 
اسالمی فقط در برابر آمریکا متعهد نیســت« اظهار کرد: من 
به عنوان خادمی کوچک از ایــن ملت بزرگ اعالم می کنم که 
ایران فقط در برابر 1+5 متعهد نیست بلکه در برابر ملت ایران 
هم متعهد است و به ملتش تعهد داده است که اگر کشورهای 
1+5 به تعهداتشــان عمل نکنند برجام را ساقط کند و دوباره 

چرخه سوخت هسته ای را از سر بگیرد و آن را فعال کند.
وی با بیان اینکه » به آمریکا ســفارش می کنیــم که از توان 
موشکی و مهار بازدارنده ایران سخن نگوید« اظهار کرد: اراده 
ملت ایران به گونه ای اســت که هر گاه در بخشی از توانش از 
سوی کشورهای غربی اشــاره ای بشود آن بخش را نقطه قوت 

خود خواهد دانست و بیش از پیش آن را تقویت خواهد کرد.
سالمی با اشاره به اینکه »آمریکا می داند انتخاب گزینه نظامی 
علیه ایران چیزی جز یک آرزوی باطل شده نیست« گفت: ما 
با آمریکا سخنی جدی داریم و آنها نیز می دانند گزینه نظامی 

علیه ایران یک هوس ناممکن و چیزی جز یک توهم نیســت 
که حتی آمریکایی ها هم به آن اعتماد ندارند. در هر جایی که 
بخواهیم می توانیم حوزه های نظامی دشمن را نابود کنیم چه 
این حوزه ها در آسمان ها باشد چه روی زمین، چه در دریاها و 
چه در زیر زمین. ما امروز در حال افزایش قدرت خود هستیم 

و این یک واقعیت توقف ناپذیر است.
وی ادامه داد: مبــارزات ما با آمریکا ادامه خواهد داشــت و ما 
امروز دارای آن درجه از قدرت هســتیم که هیچ نقطه توقف و 

خط قرمزی را نمی شناسیم.
وی با بیان اینکه »امنیــت ایران با جهان اســالم به هم گره 
خورده اســت« اظهار کرد: امروز اگر در ســوریه، لبنان، عراق 
و یمن به مســلمانان کمک می کنیم در واقــع تهدیدها را از 
مرزهای خودمان و مرزهای ســایر کشــورهای مسلمان دور 
می کنیم و در این زمینه ملت ایــران همواره در صحنه خواهد 
بود و امروز ملت های مســلمان ســایر کشــورهای نیز آماده 

پیوسته شدن به این مقاومت هستند.
جانشــین فرمانده کل سپاه با اشــاره به رویارویی تفنگداران 
دریایــی ایــران در خلیج فارس اظهار کرد: ســال گذشــته 
رویارویی تفنگداران دریایی ایران با آمریکا تنها مشتی نمونه 
خروار و مقیاس کوچکی برای نشــان دادن تفوق نظامی ایران 

بود.
وی با بیان اینکه »آمریکا همان گونه کــه رهبری گفته اند با 
بحران های بزرگ روبه رو است« اظهار کرد: آمریکا دیگر قدرت 
اول جهان نیســت و نمی تواند تحوالت سیاســی را در جهان 
اسالم و غرب آسیا مدیریت کند. اینکه آمریکا نمی خواهد هیچ 
اقدام نظامی را در منطقه به صورت مستقیم انجام دهد به این 
برمی گردد که اوضاع نظامی و توان دفاعی آمریکا فاقد سوخت 
الزم برای به حرکــت درآوردن نیروهایش اســت و در نتیجه 
امروز آمریکا در ســوریه دچار ابهام، بی عملی و ســردرگمی 
در اتخاذ سیاست هایش شده اســت و هیچ راهی برای خروج 

آبرومندانه از سوریه ندارد.
وی با تاکید بر اینکه »روال زوال آمریکا آغاز شده است« اظهار 
کرد: آمریکا به بحران هایی رســیده کــه از جمله آنها افزایش 
فراوان نرخ طالق در این کشــور اســت که نشــان می دهد 
خانواده های اروپایی و آمریکایی در حال فروپاشــی هستند و 
این کشور دچار فروپاشی اخالقی نیز شــده است و آمارهای 
طالق در این کشور در سطح جهانی رکورد زده و از 5۰ درصد 
عبور کرده است.خجالت آور اســت که بگوییم که بیش از 4۰ 
درصد از کــودکان آمریکایی از مادرانی متولد می شــوند که 
هنوز ازدواج نکرده اند و این تنها همه مشــکالت آنها نیســت 
بلکه سیستم آموزش و پرورش هم در آمریکا در حال فروپاشی 
است و نظام بهداشتی این کشور به دلیل ناتوانی در رسیدگی 

به بیماران دو هفته تعطیل شده بود.

 آمريکا به 
بحران هايی رسیده 

که از جمله آنها 
افزايش فراوان 

نرخ طالق در اين 
کشور است که 
نشان می دهد 

خانواده های 
اروپايی و آمريکايی 

در حال فروپاشی 
هستند

مراسم راهپیمايی 13 آبان سال 95  از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه همزمان با تهران در هزار نقطه کشور برگزار 
شد.

سردار سالمی:

آمریکا به تعهداتش عمل نکند »برجام« را به موزه می فرستیم 
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يادداشت خبر

پیشنهاد سردبیر:
امینی:بانک ملی مانع توسعه اصفهان نشود

منابع آب زير زمینی گز
وضعیت مطلوبی ندارد

مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، با اشاره به 
اینکه پروژه آبرســانی به گز مطالبه 30 ســاله مردم گز است، 
گفت: شــهر گز به جهت وضعیت جغرافیایی خــود و به جهت 
اینکه منبع ذخیره آب نــدارد، نیازمند افتتاح ایــن پروژه بود؛ 
 زیرا منابع زیرزمینی این شــهر نیز از وضعیت چندان مطلوبی 

برخوردار نبود.
هاشم امینی در مراســم افتتاحیه پروژه آبرســانی به شهر گز، 
بااشــاره به اینکه امیدواریم ثمره ســفر وزیر نیــرو به اصفهان 
در افتتــاح پروژه های مربوطــه، هدیه ای برای مــردم اصفهان 
باشــد، اظهار کرد: به جهت ارتقای صنعت آب و برق اصفهان، 
پروژه های متعددی افتتاح می شــود و امیدواریم قدم مثبتی در 

این خصوص برداشته شود.
وی با بیان اینکه در ســال 1391 برحســب طراحی های انجام 
شــده جهت افزایش ظرفیت خطوط آب رســانی به شــهر گز، 
بالغ بر 11 هــزار و 700 متر ایــن خطوط به آب رســانی نیاز 
داشــت، اضافه کرد: عملیات اجــرای این پروژه بــا هزینه ای 
بالغ بر 15میلیــارد ریال از منابــع بودجه عمرانــی دولتی و با 
 حضور استاندار وقت و مسئوالن اســتانی و محلی در سال 91

آغاز شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهــان ادامه داد: 
عدم تامین مالی باعث توقیف پروژه شــد که بــا پیگیری های 
انجام شده، ســرانجام شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با 
محدودیت های منابــع مالی و مشــکالت نبــود آب، تصمیم 
 به اجــرای خطــوط آبرســانی از محــل منابع مالــی داخلی

استان گرفت.
مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته 
500 کیلومتر دیگر از این پروژه را تکمیــل کردیم، اظهار کرد: 
همچنان 9 هزار و 800 متر دیگر باقی مانده بود که به تشــکیل 

خطوط آبرسانی نیاز داشت.
امینی با بیــان اینکه در یک بازه زمانی شــش ماهه باید 9 هزار 
و 800 متــر از این پــروژه را انجام می دادیــم، گفت: برخالف 
اینکه مشکالت بســیاری وجود داشــت، اما با تالش های همه 
دستگاه های استان در یک بازه ســه ماهه، این پروژه را تکمیل 
کردیم. کیفیت، کمیت و مشــکل مخزن آب در شهر گز امروز 

برطرف شده است.

رییس حوزه علمیه اصفهان گفت: در شرایط کنونی که 
دولت قادر به رساندن حقابه کشاورزان شرق اصفهان به 
آنها نیست، الزم است خسارت عدم کشت آنان به نحو 

مقتضی جبران شود.
اســحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، عصر 
چهارشنبه، با مرجع عالی قدر آیت ا... مظاهری، دیدار 
کرد. آیت ا... مظاهری در این دیــدار، با تاکید بر نقش 
اجرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در اصالح 
مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اگرچه عمده تالش 
و اهتمام برای اجرای اقتصــاد مقاومتی بر دوش دولت 
است، اجرای واقعی و کامل این سیاست ها مشروط به 
همکاری و هماهنگی همه قوا، نهادها و دســتگاه های 
مسئول و از جمله مردم اســت که باید دولت را در این 

جهت یاری دهند.
رییس حوزه علمیه اصفهان با تاکید بر ضرورت اصالح 
امور بانکی به عنوان یکــی از زیربناهای اقتصاد افزود: 
مســائل ربوی در بانک ها باید اصالح شود تا بخشی از 

بیماری اقتصادی کشور درمان شود.
وی ضرورت مقابلــه همگانی با مفاســد اجتماعی و 
اخالقی و همچنین مفاســد اداری را خاطرنشان کرد 
و با اشــاره به اینکه دولت در این زمینه نیز نقشی مهم 
دارد، تصریح کرد: در این مســئله نیــز همگان باید به 
دولت کمک کنند تا آنچه در فضای اداری، اجتماعی، 
فرهنگی و اخالقی کشــور می گذرد، به سمت اصالح 
هرچه بیشــتر و مطابقت با ارزش ها و تعالیم اسالمی 

پیش رود.
رییس حــوزه علمیه اصفهــان در بخــش دیگری از 
بیانات خود، به معضل پیچیده آب در اســتان اصفهان 
اشاره کرد و با یادآوری بعضی از وعده های قبلی وزرا و 
مسئوالن دولتی درخصوص بهبود وضعیت آب استان 
اصفهان، خاطرنشان کرد: مســئوالن و مردم اصفهان 
هیچ گاه توقع ندارند حق دیگران بــه آنها تعلق گیرد؛ 
بلکه خواستار حق خود از آب زاینده رود و توجه دولت و 
مسئوالن مربوطه درخصوص برنامه ریزی هرچه بهتر و 

اقدامات زیربنایی برای موضوع آب هستند.
وی رسیدگی به معضالت مردم و کشــاورزان نجیب 
شرق اســتان اصفهان را الزم برشــمرد و تاکید کرد: 
در شــرایط کنونی که دولت قادر به رســاندن حقابه 
کشاورزان شرق اصفهان نیســت، الزم است خسارت 

عدم کشت آنها به نحو مقتضی جبران شود.

آيت ا...مظاهری:

دولت بايد خسارت کشاورزان 
شرق اصفهان را بدهد

نیروی انتظامی موظف به تعطیلی 
موسسات بانکی متخلف شد

ويژه

ناهید تاج الدین درخصــوص وضعیت کنونی نقــل و انتقال 
کارخانه ریســباف، اظهار داشت: متاســفانه برخالف تالش 
وزارت راه و شهرسازی و مذاکرات انجام گرفته طی چند سال 
گذشته، در حالی که قرار بر تبدیل کارخانه ریسباف در خیابان 
چهارباغ به مــوزه بزرگ اصفهان بوده، امــا هنوز این تصمیم 
عملیاتی نشده و در مسیر اجرایی شدن آن موانع زیادی وجود 
دارد. وی با بیان اینکه شــرکت ســرمایه گذاری بانک ملی از 
تحویل این ساختمان به اداره کل راه و شهرسازی برای تبدیل 
شدن به موزه سر باز می زند، گفت: ســاختمان این کارخانه 
مانند موزه هــای صنعت نفت در جنوب کشــور یا مدل های 
مشــابه در کشــورهای اروپایی نظیر موزه BMW در مونیخ، 

می تواند تبدیل به یک موزه صنعتی ارزشمند شود؛ موزه هایی 
که عالوه بر نشــان دادن تاریخ صنعتی، به نوعی به ســبک 
زیست تاریخی، اجتماعی، آداب و رســوم و نحوه امرارمعاش 

شهروندان آن شهر نیز اشاره می کند.
نماینده مــردم اصفهــان در مجلس اضافه کرد: بــا توجه به 
گزارش مدیر کل ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اســتان اصفهان درحال حاضر نزدیک به 15هزار 
شیء قابل نمایش تاریخی در اصفهان وجود دارد که موزه های 
فعلی این اســتان تنها ظرفیت نمایش دادن 800مورد آن را 
دارند. این مســئله نه تنها نیاز مبرم اصفهان به موزه را عیان 

می کند بلکه خود حاکی از اهمیت باالی این موضوع است.

وی درباره ضــرورت احداث مــوزه در ســاختمان کارخانه 
ریسباف اظهار داشــت: اصفهان امروز روح ندارد و  ما تنها به 
کالبد شــهر اصفهان پرداخته ایم؛ اما متاســفانه نتوانسته ایم 

هویت اصفهان را آن گونه که باید، حفظ کنیم.
تاج الدین با تاکید بر اینکه باید در امر توسعه همه جنبه های 
آن را مــد نظر قــرار دهیــم، گفــت: در حقیقت شــرکت 
ســرمایه گذاری بانک ملی هم اکنــون قصد واگــذاری این 
ساختمان به انبوه سازان را داشته و می خواهد این گره توسعه 

را  در اصفهان کورتر کند.
وی در ادامه تاکید کرد: توســعه پایدار شــهری و نیز ارتقای 
شاخص های سالمت شهری را باید جدی تر از گذشته پیگیری 
کنیم. یادمان باشــد هرچه هویت اصفهان را پررنگ تر کنیم، 

توریسم را  در اصفهان پررنگ تر کرده ایم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشــاره به این مطلب که  
داشتن موزه و امکاناتی از این دست، می تواند وجهه فرهنگی 
اصفهان را تقویت بخشــد، گفــت: امروزه موزه های بســیار 
متفاوتی در دنیا وجود دارند که برای یک شــهر ارزش افزوده 
ایجاد می کنند؛ موزه هایی که هر یــک در نوع خود به هویت 
شــهری کمک کرده اند. وی خاطرنشــان کرد: از استانداری 
اصفهان انتظار می رود با قاطعیت، به این پرونده ورود کرده و  

مصوبه استانی بر زمین مانده را در این مورد اجرا کند.
گفتنی اســت سیاســت بهره برداری دوباره از آثار ارزشمند، 
به عنوان یکی از اقدام های تاثیر گذار در دنیا شــناخته شــده 
و مورد توجه اســت. با اعطای کاربری جدید به آثار و ابنیه و 
مجموعه های ارزشمند، ضمن حفظ این آثار و تداوم فرهنگ 
و تمدن ســرزمین، زمینه الزم برای ارتقای کیفیت محیطی 
 و ســرزندگی اقتصادی و اجتماعی بافت پیرامــون این آثار

فراهم می شود.
با توجه به این مهم، وزارت راه و شهرسازی، استانداری استان 
اصفهان، شهرداری اصفهان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور در چارچوب طرح تفصیلی مصوب 
برآن هستند که این مجموعه ارزشــمند را تملک، مرمت و با 
اعطای کاربری جدید، به فضایی در شأن شهروندان اصفهانی 
تبدیل کنند. کارخانه ریســباف اصفهان به عنوان حق مسلم 
شهروندان اصفهان، باید به مجموعه ای فرهنگی تبدیل شده و 

مورد استفاده دوباره قرار گیرد.

ایرنا به نقل از سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه 
مجلس شورای اسالمی نوشت: نیروی انتظامی موظف شد از 
شعبه یا موسسات بانکی، مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی 
را مطالبه کند و مــواردی را که نیــروی انتظامی فاقد مجوز 
شناسایی آنها بود، به بانک مرکزی اعالم و حسب تصمیم بانک 

مذکور، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام کند.

 محمد خدابخشی در نشست کمیسیون تلفیق برنامه ششم 
توسعه، با بیان این مطلب افزود: در این جلسه ماده 27 الیحه 
برنامه ششم توســعه مورد بررســی قرار گرفت که برخی از 
بندهای این ماده، تصویب و برخی برای بررســی بیشــتر به 

کمیته مربوطه ارسال شد.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شــورای اســالمی با بیان 
اینکه بند یک و 4 ماده 27 الیحه مذکور برای بررســی بیشتر 
به کمیته مربوطه ارجاع شد، افزود: در بند یک ماده مذکور که 
به کمیته مربوطه ارجاع شده است، به بانک مرکزی اجازه داده 

می شــود در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و 
اعتبار می رسد، عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون 
پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات 
نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی متخلف اعمال کند.  خدابخشی با اشاره به تصویب 
بند 5 الیحه مذکور ادامه داد: نیروی انتظامی موظف است در 
مواردی که بانک مرکزی رأسا شعبه یا موسسات را فاقد مجوز 
اعالم می کند، نســبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آنها 

اقدام کند.

بزرگ ترین کارخانه تولیــد ریل خاورمیانه و پروژه ایســتگاه 
ریخته گری، با حضور معــاون اول رییس جمهــور، جمعی از 
مسئوالن کشــوری و اســتانی، صبح پنجشــنبه در کارخانه 

ذوب آهن اصفهان افتتاح شد.
این خط تولید ریل ملی نه تنها صنعت حمل  و نقل ریلی کشور 
را از واردات ایــن محصول بی نیاز می کند ، بلکــه با تامین ریل 
مورد  نیاز کشور و توسعه حمل ونقل، به توسعه زیرساخت های 

اقتصادی کشور نیز خدمت بزرگی می کند .
در زمان حضــور معــاون اول رییس جمهور و ســایر مقامات 
کشوری و اســتانی در ذوب آهن اصفهان، عالوه بر پروژه تولید 
ریل ملــی UIC60  ، UIC54 ،U33، پروژه احداث ایســتگاه 
ریخته گری  با ظرفیت اسمی یک میلیون تن شمش نیز افتتاح 
شــد. با اجرای  این پروژه، حدود یک میلیــون تن به ظرفیت 
ریختــه گری ذوب آهــن اصفهــان اضافه می شــود و امکان 
تولید شــمش های فوالدی در مارک های مختلــف و مقاطع 
150x150 mm² و 200x200  وجــود دارد. ایــن پروژه به  
صورت مدیریت طــرح در حوزه برنامه ریزی و توســعه، اجرا و 
حدود 1300 تن از 1700  تن تجهیــزات این پروژه، با نظارت 

مدیریت ارشد مهندسی کارخانه، ساخته و تامین شده است.

معاون اول ريیس جمهور:

 ذوب آهن نقش مهمی در صنعتی 
شدن استان اصفهان داشته است

معــاون اول رییس جمهور گفــت: جوانان ظرفیت های بســیار 
باالیی برای کشــورمان هســتند و باید مورد توجــه ویژه قرار 
گیرند، البته گاهی اوقات در این زمینه کفــران نعمت کرده و از 
ظرفیت های داخلــی خود غفلت می کنیم. اســحاق جهانگیری 
صبح پنجشــنبه در آیین افتتاحیه بزرگ تریــن کارخانه تولید 
ریــل خاورمیانــه و ایســتگاه ریخته گری شــماره 5 ذوب آهن 
اصفهــان اظهارکرد: این واحــد مهم صنعتی و تولیدی کشــور 
باوجود مشــکالت پیش رو، آغاز به کار کرد. وی افزود: تولیدات 
شــرکت ســهامی ذوب آهن با به کارگیری تعداد قابل توجهی 
از متخصصان و مهندســان، نیاز ده   ها و صدهــا بخش  صنعتی و 
ساختمانی را تامین می کند. وی با اشاره به فضای رکود اقتصادی 
کشور، متذکر شد: متاســفانه با حجم انبوهی از جامعه بیکار در 
کشور روبه رو هســتیم و این امر مســتلزم توجه بیش از پیش به 
جامعه جوان کشور اســت. معاون اول رییس جمهوراظهارکرد: 
همزمان با راه اندازی کارخانه ذوب آهــن در دهه 40 و 50، باید 
ریل مورد نیاز کشــور را نیز تولید می کردیم که متاسفانه میسر 
نشد اما حاال باید به سرعت خطوط ریلی را توسعه دهیم؛ چراکه 
در حال حاضر شــاهد تلفات جانی و مالی زیادی در مســیرهای 
جاده ای کشــور هســتیم. وی همچنین ابرازکرد: امــروز برای 
جابه جایی تنها کامیون ها کافی نیستند؛ کشور توسعه پیدا کرده 
و خطوط ریلی راه آهــن باید به همه شــهرها راه پیدا کند. قطار 
شهری 8 کالن شهر کشور در دســت احداث است که الزم است 
شهرهای دیگر هم از این وســیله بهره مند شوند؛ چرا که این امر 
بازار بزرگی را برای تولید ریل داخل کشور ایجاد خواهد کرد. وی 
اضافه کرد:  هیچ کشــوری در منطقه خط تولید ریل ندارد و این 
کشــورها ریل مورد نیاز خود را از اروپا، آمریکا و شرق آسیا وارد 
می کنند؛ اما ایران ریل مورد نیاز خــود را تولید کرده و به عنوان 

صنعتی ترین کشــور منطقه پیشــتاز اســت. جهانگیری عنوان 
داشت: باید اقدامات مشــابهی مانند تولید خط ریل که امروز در 
ذوب آهن صورت گرفت، در سطح کشور نیز انجام شود.  جا دارد 
از ذوب آهن نیز تشــکر کنیم؛ چرا که چندین بار بحث تولید ریل 
مطرح شــد اما این بار عزمشــان جدی بود و این افتخار را به نام 

خودشــان ثبت کردند. وی افزود: 
باید ببینیــم مصرف کنندگان ریل 
به چه میــزان از تولیدات این خط 
ذوب آهن اســتقبال می کنند که 
اگر نیاز به سیاســت گذاری در این 
زمینه باشد، حتما وزیر صنعت باید 
این کار را پیگیری کند تا کســی 
نتوانــد از خارج کشــور ریل وارد 
کنــد. معــاون اول رییس جمهور 
با بیــان اینکه شــرکت ســهامی 
ذوب آهن نقش مهمی در صنعتی 
شدن استان اصفهان داشته است، 
گفت: ذوب آهــن باید بــه ایفای 
نقش خــود ادامه دهد. ســخنانی 
را از مدیرعامــل ایــن شــرکت 
شنیدم که متاسف شــدم از اینکه 
جایــی ماننــد ذوب آهــن چنین 
مشکالتی دارد. وی افزود: شرکت 
ســهامی ذوب آهن در زمان جنگ 

با مشــکالتی مواجه بود اما به سرعت مشــکالت خود را برطرف 
کرد. این شــرکت طی دوره ای، از جمله پرســودترین شرکت ها 
بود که در نظر داشتیم در دیگر اســتان های کشور نیز مشابه آن 
را توســعه دهیم. جهانگیری تصریح کرد: از مدیرعامل، معاونان 
و همه دســت اندرکاران ذوب آهن می خواهم بــرای هر موضوع 
و مســئله ای، خودشــان فکر کنند و راهکار ارائه دهند، ایده ها و 
طرح های خالقانه مطرح کنند و آنها را به مرحله اجرا برســانند. 
وی ادامه داد: دیگر نباید چشــمتان به کمک هــای مالی دولتی 
باشد؛ چراکه شرکت ســهامی ذوب آهن از زیر نظر دولت خارج 
شده اســت. متاســفانه بســیاری از مؤدیان بخش خصوصی به 
محض آنکه به مشکلی برمی خورند، فورا کارخانه را به حال خود 
رها می کنند؛ در صورتی که تا زمانی که ســود داشته باشند، باید 
به کار خود ادامه دهند؛ چراکه سرنوشت کشور و تعداد زیادی از 
کارگران در دست آنهاســت. معاون اول رییس جمهور با اشاره به 
مسئله آب برای واحدهای تولیدی اظهارداشت: از بخش صنعتی 
اســتان اصفهان انتظار داریم تا با صرفه جویــی در مصرف آب، 
موضوع کم آبی را بیش از دیگران مورد توجه قرار دهد؛ کشاورزان 
مشکل کم آبی دارند و می گویند چرا حقابه ما قطع شده، ولی آب 
مورد نیاز صنعت در حال تامین است. وی خاطرنشان کرد: حرف 
کشاورزان شــرق اصفهان این اســت که حقابه ما قبل از احداث 
کارخانه ذوب آهن تعیین شــده بوده که حرف آنها منطقی است 
و دولت نیز حتما رعایت حال کشاورزان را کرده و آنها را به حال 

خود رها نمی کند. جهانگیری عنوان کرد: در صرفه جویی مصرف 
آب باید تالش کنیم و به این سمت برویم تا آب مورد نیاز صنعت 
را از راه تصفیه پساب به دســت آوریم؛ حجم باالیی از پسابی که 
می تواند در مسئله محیط زیست نیز موثر باشد و در همین راستا 
خانم ابتکار اعالم کردند روزهای پاک اصفهان نسبت به سال92 

ســه برابر شــده اســت. وی تصریح کرد: یکی از دالیل افزایش 
روزهای پاک در استان اصفهان، اســتفاده از بنزین یورو4 و عدم 
صدور مجوز برای اســتفاده از گاز مازوت بــه واحدهای صنعتی 
اطراف شهر اصفهان بوده که افتتاح بخشــی از مترو نیز منجر به 
کاهش آلودگی ها خواهد شــد. معاون اول رییس جمهور یادآور 
شد: شرکت ســهامی ذوب آهن در کنار توسعه اقتصادی، باید به 
مسائل زیســت محیطی نیز توجهی ویژه داشته باشد؛ مردم باید 
احســاس کنند که این شــرکت در کنار توســعه صنایع به فکر 
سالمتی جامعه است. اصفهان با توجه به ظرفیت های باالیی که 
دارد باید به ســمت صنایع دانش بنیان به ویــژه در بخش فوالد 

حرکت کند.

وزير صنعت، معدن و تجارت:

 تاخیر در تولید ريل ذوب آهن، ناشی 
از کاهش قیمت جهانی فوالد بود

محمدرضا نعمــت زاده در آیین افتتاحیــه بزرگ ترین کارخانه 
تولید ریل خاورمیانه و ایســتگاه ریخته گری شماره 5 ذوب آهن 
اصفهان اظهارکرد: قرار بود پروژه افتتاح ریل، ســال گذشته به 
بهره برداری برســد اما با کاهش نقدینگــی و پایین آمدن قیمت 
فوالد نتوانســتیم به موقع طرح را به پایان برسانیم.  وی تصریح 

کرد: دوستان ما در شــرکت ذوب آهن بدون کمک های بانکی و 
با جذب منابع خودشــان توانســتند این پروژه را به بهره برداری 
برســانند. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شــد: مختصری 
از پروژه ریل باقــی مانده که تا یکی دوماه آینده کامل می شــود 
تا به اســتانداردهای جهانی نزدیک شــویم. وی بــا بیان اینکه 
تکمیــل زنجیــره فوالد 
اقتصاد  سیاســت های  از 
مقاومتــی اســت، عنوان 
کــرد: در وزارت صنعت 
فعــاالن  همــکاری  بــا 
را پیگیری  اقتصادی، آن 
می کنیم و هر روز شــاهد 
طرح هایــی هســتیم که 
مربــوط به تکمیــل این 
زنجیره اســت. نعمت زاده 
افــزود: اینکــه شــمش 
همین جــا تولید شــده 
و بعــد از ایــن تبدیل به 
ریل می شــود، بــه نوعی 
تولید ارزش افــزوده و در 
راســتای تکمیل زنجیره 
فــوالد اســت. وی ادامه 
داد: تیرآهن بال پهن هم 
که با کمبــود آن مواجه 
هســتیم، در همین خط تولید می شــود که البته در حال حاضر 
ریل در اولویت اســت؛ اما توانمندی تولید تیرآهن بال پهن هم 

وجود دارد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تقاضا داریم راه آهنی ها 
اعتماد کرده و سفارشــات خارج را تا حد ممکن کــم کنند تا از 
داخل تامین شــود؛ ما هم قول دادیم که این کار را انجام دهیم. 
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید ریل ذوب آهن بیش از نیاز داخل 
خواهد بــود، تاکید کــرد: از همین االن توصیــه می کنیم برای 

صادرات تالش کنید.

وزير کار:

 در اصفهان، هم چرخ سانتريفیوژها 
می چرخد و هم چرخ صنعت

علی ربیعی در آییــن افتتاحیه بزرگ تریــن کارخانه تولید ریل 
خاورمیانه و ایســتگاه ریخته گری ذوب آهن اصفهان اظهار کرد:  
پدرم راه آهنی بود و با راه آهن آشنا هســتم؛ نوستالژی ایرانی ها 
در دهه 30 و 40 ذوب آهن بوده است و امروز یک قطعه فوالدی 
رونمایی نمی شــود و این یک آرزو، یک کارآمدی و تحقق دانش 
جوانان این مــرز و بوم اســت. وی افزود: امروز تنــاژ کمی وارد 
می شــود که به همت بچه های ذوب آهنی اســت و این محصول 
نماد غیرت جوانــان ذوب آهنی و غیرت ایرانــی در دوران رکود 

اســت. وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی خاطرنشــان کرد: ریل در 
ایران نماد توسعه اســت و دولت، جریان توسعه را به ریل درست 
می نشاند و دولت در مســیر توسعه به درســتی به ریل نشسته 
اســت. وی ادامه داد: امسال دولت در حال شــکوفا شدن است 
و هر دوره ای تاثیرات خود را دو، ســه ســال پس از خود نشــان 
می دهد. بنده نه به عنوان یک وزیر بلکه به عنوان یک فرد مطلع 
می بینم که همه چیز در حال تغییر اســت. ربیعی با بیان اینکه 
در یزد حمل و نقل کاشــی 13 درصد و فروش ســیمان افزایش 
یافته است، ابراز داشت: دیگر ســوزن بانان ناشی، قطار کشور را 
به بن بست نمی برند؛ متاســفانه قطار توسعه کشور با سوزن بانی 
غلط به بن بست هایی رفته بود و امروز خوشحالیم که ریل توسعه 
کشــور بر ریل ملی خواهد نشســت که در ذوب آهن تولید شده 
اســت. وی در پایان اظهار کرد: خوشــحالیم از اینکه در استانی 
هستیم که هم چرخ ســانتریفیوژ می چرخد و هم چرخ صنعت؛ 
قادریم نیاز داخلی را در اینجــا تولید کنیم که نواقصی هم وجود 

دارد؛ اما حل خواهد شد.

مديرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان:

 ذوب آهن ٧٢٠ میلیارد تومان نرخ 
بهره بانکی پرداخت می کند

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان گفت: واحدهای ذغالی شــرکت 
در حال نابودی اســت و این امر به دلیل عدم توانایی برای شارژ 
بدهی ها اتفاق افتاده اســت. ذوب آهن 720 میلیارد تومان نرخ 

بهره بانکی می دهد. 
احمد صادقی در آیین افتتاحیــه بزرگ ترین کارخانه تولید ریل 
خاورمیانه و چهار طرح شرکت ســهامی ذوب آهن، با بیان اینکه 
امیدواریم ذوب آهن از مشــکالت پیش روی خود به ســالمت 
عبور کند، اظهار داشــت: در حال حاضر این شــرکت شش هزار 
و ٦٦5 میلیارد تومان بدهی دارد و این در حالی است که در سال 

گذشته یک هزار و 200 میلیارد تومان زیان داشته است.
وی با اشــاره به اینکه بدهی های شــرکت ذوب آهــن در حال 
بزرگ شدن اســت، بیان داشت: ســه هزار و 777میلیارد تومان 
از بدهی های ذوب آهن، به بانک ها و ســه هــزار و 488 میلیارد 
تومان نیز به ســازمان ها، معادن و ســازمان هایی است که مواد 
اولیه را تامین می کنند. مدیرعامل شــرکت ســهامی ذوب آهن 
اصفهان با بیان اینکه واحدهای ذغالی شرکت ذوب آهن در حال 
نابودی است، ابراز داشت: این امر به دلیل ناتوانی ذوب آهن برای 
شارژ بدهی هایش اتفاق افتاده است. وی با اشاره به اینکه درحال 
حاضر شــرکت ذوب آهن 720میلیارد تومان نــرخ بهره بانکی 
پرداخت می کند، بیان داشت: می توان گفت ذوب آهن به صورت 

میانگین روزانه دو میلیارد و 100 تومان بهره بانکی می پردازد. 
صادقی کاهش هزینه ها را از اقدامات مدیریتی این واحد صنعتی 
برای حل مشــکالت ذوب آهن عنوان کرد و گفــت: همچنین با 
اصالح ترکیب تولید ســاده میلگرد و تیرآهــن و راه اندازی خط 
تولید ریــل، افزایش نرخ فروش را دنبال کرده ایم.  وی با اشــاره 
به اینکه ورود بــه بازار برای فــروش محصــوالت ذوب آهن، با 
هماهنگــی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شــده اســت، 
گفت: از این رو ما نرخ شــمش را بین 1150 و 1250تومان حفظ 
کرده ایم و محصوالتمان را نیز از 1٦00 تومــان باالتر نبرده ایم. 
مدیرعامل شرکت ســهامی ذوب آهن تاکید کرد: ضروری است 

برای حل مشکل ذوب آهن کمیته ای تشکیل شود.

نماينده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد:

بانک ملی، مانع توسعه اصفهان نشود

باحضور معاون اول ريیس جمهور اتفاق افتاد؛

افتتاح بزرگ ترین کارخانه تولید ریل خاورمیانه در ذوب آهن

شرکت 
سرمايه گذاری 

بانک ملی هم اکنون 
قصد واگذاری 

اين ساختمان به 
انبوه سازان را داشته 
و می خواهد اين گره 
توسعه را در اصفهان 

کورتر کند

نماينده مردم اصفهان در مجلس، با تاکید براينکه استانداری اصفهان بايد با قاطعیت وارد پرونده ريسباف شود، 
گفت: در حقیقت شرکت سرمايه گذاری بانک ملی هم اکنون قصد واگذاری اين ساختمان به انبوه سازان را داشته 

و می خواهد اين گره توسعه را در اصفهان کورتر کند.
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

سرماخوردگی خود را تنها با يک قرص درمان کنید!

 طبق مطالعــات جدید، دوچرخه ســواری منظــم موجب کاهش 
ریســک حمله قلبی می شود. طی بررســی هزاران دانمارکی ۵۰ تا 
۶۵ ساله، محققان دریافتند افرادی که شــروع به دوچرخه سواری 
کرده بودند و این روند را به طور منظم ادامه می دادند، در مقایســه 
با کســانی که دوچرخه ســواری نمی کردند، ۲۵ درصــد کمتر در 
معرض ریســک ابتال به بیماری قلبی در طول ۱۵ سال قرار داشتند. 
همچنین دانمارکی هایی کــه به طور منظم از دوچرخه اســتفاده 
می کردند، ۱۱ تــا ۱۸ درصد کمتر در طول ۲۰ ســال نظارت، دچار 

حمله قلبی شدند.
محققان دانشــگاه دانمارک جنوبی معتقدند فواید دوچرخه سواری 
منظم، نشــانه ای قوی اســت که نشــان می دهد دوچرخه سواری 

می تواند موجب تقویت سالمت قلب شود.
در مطالعه ای دیگر، وضعیت بیش از ۲۰ هزار ســوئدی در دهه های 
ســنی ۴۰، ۵۰ و ۶۰ به مدت ۱۰ ســال تحت نظر بود. در مقایســه 
با کســانی که ورزش نکرده بودند، افرادی که بــه طورمنظم رکاب 
می زدند، به شــکل قابل توجهی کمتر در معرض چاقی، فشارخون 
و کلسترول باال و دیابت بودند. همه این موارد از فاکتورهای پرخطر 

اصلی بیماری قلبی محسوب می شوند.
محققان عنوان می کنند تداوم دوچرخه سواری یا شروع آن، ممکن 
اســت از ۲۴ درصد موارد چاقی، ۶ درصد موارد تشخیص فشارخون 
باال، ۱۳ درصد موارد تشخیص کلسترول باال و ۱۱درصد مورد دیابت 

پیشگیری کند.

ظاهر امر چنین نشان می دهد که الغرها زندگی سالم تری دارند و 
دربرابر بســیاری از بیماری ها ایمن هستند؛ ولی حقیقت این است 
که الغری بیش از حد، خود یکــی از عوامل ابتال به برخی بیماری ها 
از جمله سرطان روده اســت. این موضوع از آنجا ناشی می شود که 
متناســب نبودن میزان انســولین در بدن، احتمال ابتال به سرطان 
روده را افزایش می دهد؛ اتفاقی که ارتباط چندانی به چاقی یا اضافه 

وزن ندارد.
پیش از این، چاقی را یکی از مهم ترین دالیل ابتال به ســرطان روده 
می دانستند؛ ولی این موضوع به معنای مصونیت الغرها دربرابر این 
بیماری نیست. درست است که میزان انسولین در خون افراد دارای 
اضافه وزن، باالست؛ ولی نکته جالب این است که انسولین خون این 
گروه به اندازه الغرها نمی رسد. وجود این میزان از انسولین در خون 
الغرها نه تنها موجب شگفتی دانشــمندان شده، که دلیل آن نیز بر 
آنها پوشیده است. با این حال حدس می زنند رژیم غذایی نادرست 

و سبک زندگی نشستنی، موجب این تغییرات جسمانی می شود.
اهمیت این یافته ها از آن روســت که در حال حاضــر روز به روز به 
طیف مشتاقان الغری افزوده می شود و از طرف دیگر سرطان روده 
به عنوان چهارمین سرطان کشنده در جهان شناسایی شده است. 
بنابراین، اگر به دنبال الغری هستید از راه اصولی آن را پیش بگیرد و 

گمان نکنید الغری لزوما به معنای سالمتی است.

مصرف میزان کمــی از ویتامیــن C در دوران ســرماخوردگی، به 
جلوگیری از طوالنی شدن دوره سرماخوردگی کمک می کند.

محمدرضا ارجمند متخصص طب ســنتی گفت: معموال نشانه های 
سرماخوردگی یک تا سه روز پس از تماس با ویروس نمایان می شود. 
اولین نشانه قابل توجه، احساس درد یا خراشیدگی در گلو است و در 
ادامه بتدریج درد گلو، کم و انســداد و آبریزش بینی بارزتر می شود. 
این متخصص طب سنتی اظهار داشــت: گروه های سنی مختلفی 
همچون کودکان و سالمندان نســبت به ویروس ها حساس ترند و 
این قشرهای آسیب پذیر با رعایت اصول بهداشتی، پاییز و زمستان 
خود را به ســالمتی ســپری کنند. ارجمند درخصــوص داروهای 
سرماخوردگی گفت: مکمل زینک با بهبود عملکرد سیستم ایمنی، 
بدن را نسبت به ســرماخوردگی مقاوم می کند و با تحریک فعالیت 
آنتی بادی ها و ســلول های سیســتم ایمنی مانند فاگوســیت ها و 
نوتروفیل ها، در فعال سازی سیستم ایمنی تاثیرگذار است؛ همچنین 
مصرف ۴۰۰میلی گرم ویتامین Cبه همــراه آب فراوان در ۴ وعده، 

می تواند تاثیر زیادی در بهبود سرماخوردگی داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: به طور کلی دریافت ویتامین C از طریق منابع 
طبیعی آن نظیر میوه ها و ســبزی ها بی خطر بوده و در اکثر افراد نیز 
مصرف مکمل های حاوی ویتامین C در دوزهای مجاز آن بی عارضه 
اســت. میزان دوز توصیه شــده این ویتامین در روز، 9۰ میلی گرم 
برای مردان و 7۵ میلی گرم برای زنان است. به هر حال به یاد داشته 
باشــید دوزهای بیش از ۲ هزار میلی گرم در روز این ویتامین برای 

بزرگساالن توصیه نمی شود.

یک متخصص تغذیه گفت: کلسیم، از مهم ترین مواد تشکیل دهنده 
بافت استخوان اســت که برای حفظ آن باید مصرف نمک را محدود 
کرد. محمدرضا وفا، متخصص تغذیه، درباره داشتن تراکم استخوانی 
مناسب گفت: در طبیعت و میان خوراکی های مصرفی، شیر و ماست، 
موثرترین مواد غذایی برای تامین کلسیم مورد نیاز بدن است. وی بیان 
کرد: مصرف متعادل شیر و ماســت کم چرب به دلیل وجود کلسیم، 
امالح و فسفر، در بافت استخوانی و ســالمت افراد تاثیر بسزایی دارد. 
این متخصص تغذیه با تاکیــد بر اینکه مصرف ماســت ضرری برای 
استخوان ندارد، اظهار داشت: تمامی مواد غذایی باید به طور متناسب 
مصرف شوند و با وجود اینکه لبنیات بهترین منبع کلسیم است، هرگز 
مصرف بیش از حد آن برای افراد با مشکل استخوانی توصیه نمی شود. 
وی با بیان اینکه ماست یک منبع مناســب دریافت کلسیم است ابراز 
داشت: گوشت، بهترین و موثرترین منبع دریافت آهن است؛ به همین 
دلیل معموال تمامی عناصر دو ظرفیتی همچون گوشــت و ماست، با 
هم تداخل دارند. این متخصص تغذیه با توجه به اینکه مصرف ماست 
تا حدودی جــذب آهن را مختل می کند، گفت: بــه دلیل اینکه آهن 
موجود در گوشــت تحت تاثیر تداخالت مواد غذایــی قرار می گیرد، 

مصرف لبنیات )ماست( با گوشت توصیه نمی شود. 
وی افزود: افراد مبتال به کمبود آهن یا کم خونی و فقر آهن، از مصرف 
ماست در وعده غذایی که گوشــت مورد نیاز روزانه را تامین می کند، 
خودداری کنند و آن را در وعده غذایی بدون گوشت یا با گوشت کمتر 

مصرف کنند.

محققان توصیه می کنند؛

دوچرخه سواری منظم، ريسک حمله 
قلبی را کاهش می دهد

افراد الغر در معرض چه خطراتی 
هستند؟

سرماخوردگی خود را تنها با يک قرص 
درمان کنید!

 برای پیشگیری از پوکی استخوان
با اين میهمان سفره خداحافظی کنید!

طبق گزارش محققان، ویــروس زیکا به قــدرت باروری 
موش های نر آسیب می رســاند و برای تعیین تاثیر مشابه 
آن بر مردان نیاز به مطالعات انسانی است. محققان دانشگاه 
واشنگتن دریافتند سه هفته بعد از آلوده شدن موش های 
نر به زیکا، میزان تستوســترون و تعداد اســپرم هایشان 
کاهش یافت و از این رو احتمال بارداری موش های ماده نیز 
کمتر شد. دکتر مایکل دایموند، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »درحالی که مطالعه ما روی موش ها بود، 
اما بیانگر این مطلب است که مردان نیز ممکن است بعد از 
آلوده شــدن به عفونت زیکا، با کاهش سطح تستوسترون 
و تعداد کمتر اســپرم مواجه شــوند و بر قدرت باروریشان 
تاثیر بگذارد.« اکثر مطالعات قبلــی در مورد ویروس زیکا 
متمرکز بر نحوه تاثیر این ویروس بر زنان باردار و ارتباط آن 

با نقایص شدید به هنگام تولد بوده است.

 به گفته کارشناسان ســالمت، گنجاندن روغن کانوال در یک رژیم 
غذایی ســالم، به کاهش چربی دورشــکمی در مدت چهار هفته 
کمک می کند. چاقی دورشــکمی موجب افزایش ریسک بیماری 
قلبی عروقی شــده و با افزایش ریسک مشــکالتی نظیر سندروم 
متابولیک و دیابت نیز همراه است. پنی کریس اترتون، کارشناس 
تغذیه، در این باره می گوید: »چربی های مونواشباع نشده موجود 
در روغن کانوال موجب کاهش این چربی های دور شکمی می شود 
که تاثیرات منفی بر ســالمت دارد.« این تیــم تحقیق دریافته اند 
که بعد از یک مــاه پیروی از رژیــم غذایی حاوی روغــن کانوال، 
شرکت کنندگان دارای ۰/۱۱کیلوگرم چربی دورشکمی کمتری در 
مقایســه با قبل از رژیم غذایی بودند. آنها همچنین دریافتند وزن 
از بین رفته، از قســمت میانی بدن در سایر بخش های بدن پخش 
نشده بود. به گفته محققان، این طور به نظر می رسد که اسیدهای 

چرب مونواشباع نشده، چربی دورشکمی را هدف قرار می دهند.

روغن کانوال موجب کاهش چربی 
دورشکمی می شود

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

تناسب اندام؛ 
عامل حفظ 

سالمت در مقابل 
استرس شغلی

محققان توصیه می کننــد در طول دوره های با اســترس باال، تحرک 
فیزیکی خود را حفظ نمایید. بدون شک تناسب اندام و سالمت در کنار 
هم معنا پیدا می کنند؛ اما متخصصان علم ورزش در دانشگاه بازل سوئد 
دریافته اند که اندام متناسب، از مشکالت سالمت در زمانی که فرد دچار 
استرس در محل کار می شود نیز حفاظت می کند. استرس روانی یکی 
از فاکتورهای اصلی است که منجر به غیبت از محل کار به دلیل بیماری 
می شود و معموال با اختالل در ســالمت روانی و افزاش عالئم افسردگی 
همراه اســت. همچنین این نوع اســترس موجب افزایش احتمال بروز 

فاکتورهــای پرخطر قلبی عروقی نظیر فشــارخون بــاال و چربی خون 
نامطلوب می شود. بالعکس میزان باالی تناسب اندام با عالئم افسردگی 

کمتر و فاکتورهای کمتر قلبی عروقی مرتبط است.
محققان در این مطالعه دریافتند میزان باالی تناسب اندام بخصوص در 
حفاظت موثر از افراد حرفه ای که میزان باالی اســترس را در محل کار 
تجربه می کنند، نقش زیادی دارد. تم تحقیق به منظور دستیابی به این 
داده ها، میزان تناسب اندام حدود ۲۰۰ کارمند سوئدی )۵۱ درصد مرد 
با میانگین سنی ۳9 سال( را با استفاده از تست ارگومتر دوچرخه، ثبت 

و فاکتورهای پرخطر مختلف قلبی عروقی نظیر فشارخون، شاخص توده 
بدنی، کلســترول و تری گلیســیرید را نیز اندازه گیری کردند. سپس از 
شرکت کنندگان خواسته شــد تا در مورد میزان استرس فعلی شان هم 

اطالعاتی ارائه دهند.
محققان برای اولیــن بار اثبات کردنــد که درک درونی از اســترس و 
فاکتورهای پرخطر قلبی عروقی با تناســب اندام مرتبط است. به معنای 
دقیق، بین کارمندان پراســترس و افراد دارای میزان تناسب اندام باال، 

متوسط و پایین، تفاوت چشمگیری وجود دارد.

تاثیر ويــروس »زيکا« بر قدرت 
باروری مردان

زيبايی

به جای خرید محصوالت زیبایی و آرایشــی شــیمیایی که 
انواع آلرژی و حساسیت ها را در بدن ایجاد می کنند، از روغن 
نارگیل به عنوان برترین داروی طبیعی برای پوست می توان 

بهره برد.
روغــن نارگیل نه تنها برای افراد دارای پوســت خشــک و 
حساس مناسب است بلکه می تواند حتی برای درمان آکنه 

هم مورد استفاده قرار گیرد.
اگر به درســتی از روغن نارگیل و از نوع مرغوب آن استفاده 
کنید، ظرف مدت کوتاهی شــاهد اثرات منحصر به فرد آن 

روی پوست خود خواهید بود.
روغن نارگیل دارای خواص شــگفت انگیزی برای سالمت 
بدن است، به ویژه اثرات ضد باکتریایی و ضدعفونی کنندگی 
آن می تواند عوامل عفونی زای درون آکنه صورت را بزداید 
و التهاب پوســت را از بین ببرد. از این روغن همچنین برای 
پخت و پز نیز استفاده می شــود و خوردن آن برای دستگاه 

گوارش مفید است.
برای اســتفاده از روغن نارگیل در درمــان آکنه، تنها کافی 
است با دست تمیز مقداری از آن را روی جوش های صورت 
قرار دهید. برای اثرگذاری بیشــتر، پیش از تماس با سطح 
پوست، آن را بر کف دست ها ریخته و مقداری صبر کنید تا با 
حرارت بدن گرم شود. روغن نارگیل به سرعت توسط پوست 
جذب می شــود بدون آنکه روی صورت باقی بماند و حتی 

می تواند آثار جوش را هم به تدریج از بین ببرد.
عالوه بر استفاده از روغن نارگیل به تنهایی، شما می توانید از 
آن به همراه سایر روغن های گیاهی مثل روغن درخت چای، 
جوجوبا یا زیره سیاه  اســتفاده کنید و مخلوط آنها را روی 

مواضع آسیب دیده صورت خود قرار دهید.
برای درمان جای جــوش هم می توانیــد از ترکیب روغن 
نارگیل و روغن گیاهانی چون رزمــاری، تخم کتان و مریم 
رشتی استفاده کنید. افرادی که پوســت خشک دارند نیز 
می توانند با ترکیب  مقداری عســل، عصــاره آلوئه ورا و نیز 
روغن نارگیل، ماسکی اســتثنایی برای صورت خود درست 
کنند و با پوشــش دادن کل چهره توســط ماسک به مدت 
۲۰دقیقه و آنگاه شســتن صورت با آب گرم، شــاهد اثرات 

مفید آن در کوتاه مدت بر پوست صورت خود باشند.

پوستی زيبا با روغن نارگیل

در این مطلب به ورزش هایي اشاره مي شود که براي مبتالیان به 
ام اس بسیار مفید بوده و قابلیت مغز را بر مي گرداند.

- همیشه قبل از شروع ورزش، با نرمش مناســب بدن را گرم و 
پس از ورزش نیز با نرمش آرام، بدن را سرد کنید.

 -  به آرامي پیش برویــد؛ مثال اگر قرار اســت ۳۰ دقیقه ورزش 
کنید، با جلســات ۱۰ دقیقه اي شــروع کرده و به تدریج آن را 

افزایش دهید.
 - در یک محیط امن ورزش کنید. از ورزش در ســطوح لغزنده 
اجتناب کنید، در نور کم ورزش نکنید، قالیچه ها را کنار بگذارید 
و هر چیزي که ممکن اســت خطري در حین ورزش براي شما 

ایجاد کند را دور کنید.
 - اگر در تعادل مشــکل داریــد، هنگام ورزش به یــک نرده یا 

تکیه گاه تکیه کنید.
 - هر زماني که احســاس کردید حالتان خوب نیست یا ممکن 

است آسیب ببینید، ورزش را متوقف کنید.
 - فعالیتي را انتخاب کنید که براي شــما جالب باشد و از انجام 
آن لذت ببرید. ورزش هاي ایروبیک آبي، شــنا، تاي چي و یوگا 

ورزش هایي هستند که براي بیماران مبتال به MS مناسبند.
اگر دماي بدن شــما بیش از حد افزايش يابد، چه اتفاقي 

خواهد افتاد؟
برخي از افراد مبتال به MS به گرما حساس هستند؛ به این معنا 
که در مواقعي که بدن گرم مي شــود و دماي آن افزایش مي یابد 

عالئم بیماري دوباره پدیدار یا بدتر مي شود. در هنگام ورزش نیز 
دماي بدن افزایش مي یابد.

 چگونــه مي تــوان از افزايش بیش از حــد دماي بدن 
جلوگیري کرد؟

در ســاعات گرم روز ورزش نکنید و از ورزش در ساعات ۱۰تا۱۵ 
خودداري کنید. اگر بیرون از منزل ورزش مي کنید، سعي کنید 

صبح ها یا عصرها ورزش کنید.
  مقدار زیادي مایعات خنک بنوشید.

لوزه ها دو بافت بیضی شــکل هســتند که در پشــت گلو 
قرار دارند. اکثر موارد التهاب لوزه بــه علت عفونت در اثر 
ویروس ایجاد می شــود، اما عفونت هــای باکتریایی نیز 

می توانند سبب بروز التهاب لوزه شوند.
 معاینات فیزیکی پزشک عبارتند از:

- با استفاده از یک ابزار نورانی، گلوی کودک را نگاه کرده 
و گوش هــا و بینی او را نیز که ممکن اســت محل عفونت 

باشند، بررسی می کند.
- کودک را باتوجه به وجود مخملک که با اســترپتوکوک 

در ارتباط است، معاینه می کند.
-  با لمس گردن کــودک، وجود غدد لنفــاوی متورم را 

بررسی می کند.
-  با اســتفاده از گوشــی طبی به تنفس کــودک گوش 

می دهد.
- بزرگ بودن طحال را بررسی می کند )به منظور بررسی 

وجود منونوکلئوز که می تواند سبب التهاب لوزه شود.(
سوآب گلو: با این روش ســاده، پزشک با استفاده از یک 
سوآب اســتریل، از ترشــحات گلوی کودک نمونه گیری 
می کند. نمونه گرفته شــده در آزمایشــگاه از نظر وجود 

باکتری استرپتوکوک بررسی می شود.
بســیاری از کلینیک ها مجهز به آزمایشــگاهی هستند 
که در عرض چند دقیقه نتیجه تســت را آماده می کنند؛ 

بااین حال، یک تســت که قابل اعتمادتر است به خارج از 
کلینیک فرســتاده و نتیجه آن طی ۴۸-۲۴ ساعت آماده 

می شود.
اگر نتیجه تست سریع در کلینیک مثبت باشد، کودک به 
احتمال زیاد مبتال به عفونت باکتــری و اگر نتیجه منفی 

باشد، احتماال مبتال به عفونت ویروسی است. 
با این حال، پزشــک منتظر جواب تست خارج از کلینیک 

باقی می ماند تا علت عفونت را تعیین کند.

التهاب لوزه کودک و درمان های رايج آن ورزشي موثر براي مبتاليان به ام اس)2(

از نظر طب اسالمی و سنتی، جنس صفرا »گرم و خشک« است؛ 
لذا اگر کســی در خوردن غذاهایی با طبع گرم و خشــک افراط 

کند، به اصطالح غلبه صفرا پیدا می کند.
زردی صورت، زود عصبانی شدن و بعد پشــیمان شدن، تلخی 
آب دهان در ناشتا، عطش زیاد و بســیاری از عالئم دیگر، نشانه 

غلبه صفرا در بدن است.
این گونه افراد می توانند بــرای تعدیل میزان صفرا در بدن خود، 
به طور نمونه ســویق عدس، ماهی تازه، آب خنک، آلوی سیاه، 

مویز در ناشتا، شربت سکنجبین عسلی و... مصرف کنند.
 کیسه صفرا، کیســه کوچکي واقع در زیر کبد است که صفراي 
تولید شده توسط کبد، در آن ذخیره مي شود. مهم ترین وظیفه 
صفرا، هضم چربي است. به محض ورود غذا به سیستم گوارشي، 
کیســه صفرا، صفراي تولید شــده را درون بخــش باالیي روده 
کوچک )اثني عشــر( آزاد مي کند. میزان صفراي وارد شــده به 
روده کوچک متناسب با میزان چربي مصرف شده است. بعضي 
از مواد غذایي سبب تحریک کیســه صفرا مي شوند که همراه با 
درد و سوزش است. گاهي اختالالت کیســه صفرا، مانند سنگ 
کیسه صفرا، با هیچ عالمت اولیه اي همراه نیست که در صورت 
بزرگ شدن ســنگ، عمل جراحي کیســه صفرا ضروري است. 

اســتفراغ، درد در ناحیه سمت راست باالي شــکم، درد پس از 
وعده هاي غذایــي، عدم تحمل غذاهاي چرب و از دســت دادن 
اشــتها، از مهم ترین عالئم اختالل در عملکرد کیســه صفرا یا 
سنگ کیســه صفرا محســوب مي شــوند. مطالعات محققان 
آمریکایي نشــان مي دهد که برخي از مواد غذایي سبب تحریک 

کیسه صفرا مي شود. این مواد غذایي عبارتند از:
۱- گوشت پرچرب

مصرف گوشــت پرچرب، ســبب افزایش عملکرد کیسه صفرا و 
افزایش تولید صفرا مي شود که این فرآیند با التهاب صفرا همراه 
اســت. در این زمینه، مصرف ماهي و حبوبات به جاي گوشــت 

قرمز توصیه شده است.
2- غذاهاي سرخ شده

غذاهاي سرخ شده و چرب ســبب تحریک و التهاب کیسه صفرا 
مي شوند.

۳- غذاهاي اسیدي
مصرف زیاد غذاهاي اســیدي مانند مرکبات و قهــوه، عالوه بر 

تحریک و التهاب کیسه صفرا، روي معده نیز اثر مخربي دارند.
4- محصوالت لبني پرچرب

محصوالت لبني پرچــرب مانند خامه و شــیر گاو، از مهم ترین 

مواد تحریک کننده کیسه صفرا هستند.
۵- غذاهاي تصفیه شده

هر محصول تولید شده از آرد گندم و شــکر تصفیه شده، مانند 
نان سفید، انواع شــیریني و پاستا، ســبب تحریک کیسه صفرا 

مي شود.
پزشکان توصیه مي کنند که به محض احساس مشکل در ناحیه 
صفرا، به پزشــک مراجعه شــود و با محدود کردن مواد غذایي 

تحریک کننده، عالئم بیماري تا درمان جدي کنترل شود.
بیشــتر غذاهاي حیواني مثل تخم مرغ، گوشت، شیر پرچرب و 
خامه ســبب باال رفتن چربي و کلســترول مضر خون مي شوند. 
وقتي کلسترول خون باال باشــد، میزان جذب آن در کبد باالتر 
رفته و اشباع کلسترول در کیسه صفرا سبب تشکیل سنگ هاي 
دیگر مي شــود. روغن هاي گیاهي نیز نسبت به کره و روغن هاي 

حیواني بهترند؛ زیرا کلسترول ندارند. 
روغن آفتابگردان، ســویا و روغــن زیتون و روغــن موجود در 
مغزها مثل گردو و بادام کلســترول ندارد و مصــرف آنها به این 
بیماران توصیه مي شــود و مصرف بیش از ۲ عــدد تخم مرغ در 
هفته براي این افراد ممنوع است. چنین افرادي باید حتما شیر 
و ماســت کم چرب را در برنامه غذایي خود قرار دهند و غذاهاي 
سرخ کردني و چرب، کنســرو ماهي، پنیر پیتزا و شیریني هاي 
خامه اي، غذاهایي مضر براي این افراد محسوب مي شوند؛ چون 
همان طور که ذکر شــد، مصرف غذاهاي چرب سبب انقباضات 
مکرر و شدید کیسه صفرا مي شــود. نان هاي سبوس دار و غالت 
نیز با داشــتن فیبر زیاد و ویتامین هاي B بایــد در رژیم غذایي 
این افراد گنجانده شود؛ چرا که ســبوس و فیبر غذایي به صفرا 
متصل شــده و به دفع آن از روده ها کمک مي کنــد. دفع صفرا 
باعث مي شــود کبد براي ســاخت مجدد آن از کلسترول خون 
برداشــت کند و این خود باعث کاهش کلسترول خون و کاهش 

کلسترول صفرا مي شود. 
مصــرف ویتامین هاي گروه B و اســید فولیک که در ســبوس 
گنــدم و جگــر وجــود دارد ســبب دفــع چربي هــا از بدن 
مي شــود؛ البته در صورتي که کیســه صفرا تنبل شــده باشد، 
 مصــرف مقادیــر کمي چربي با نظر پزشــک بــه انقباضات آن 

کمک مي کند. 
دسته دیگری از بیماران که عالمت دار هستند و در ناحیه فوقاني 
و راست شکم احســاس ســنگیني و درد دارند یا اینکه عالمت 
ندارند و به دلیل بیماري دیابت و شــرایط خاص دیگر به دستور 
پزشــک تحت عمل جراحي قرار مي گیرند و کیسه صفرایشان 
برداشته مي شود، پس از عمل تا مدت کوتاهي باید رژیم غذایي 
کم چرب را رعایت کنند؛ ولي پــس از مدتي نیاز به رژیم غذایي 

خاصي ندارند و در انتخاب غذاي خود آزادند.
پزشــکان، بیماران مبتال به ســنگ کیســه صفرا را به ۲ دسته 
تقســیم مي کنند: عده اي از بیماران هیچ گونه عالئمي از سنگ 
کیســه صفرا ندارند و طبق ســونوگرافي که به منظور دیگري 

انجام مي شود، سنگ در کیسه صفراي آنها یافت مي شود. 
اگر این بیماران دیابت یا شــرایط خاص دیگري نداشته باشند 
به عمل جراحي نیاز ندارند؛ اما این بیماران باید در رژیم غذایي 

خود نکات مذکور را رعایت کنند.

مطالعات محققان نشــان مي دهد که گوشت و لبنیات پرچرب، مواد غذايي اســیدي، غذاهاي تصفیه شده و 
سرخ کرده، سبب تحريک کیسه صفرا مي شوند.

كيسه صفرايي سالم با تغذيه سالم

دفع صفرا باعث 
مي شود کبد 
براي ساخت 
مجدد آن از 

کلسترول خون 
برداشت کند 

که اين خود 
باعث کاهش 

کلسترول 
خون و کاهش 

کلسترول صفرا 
مي شود
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محققین دانشگاه MIT روشی را ابداع کرده اند که بر اساس آن از اسفناج می شود برای 
 تشخیص ترکیبات انفجاری در زیر خاک اســتفاده کرد، بنابراین با استفاده از این گیاه 

می توان مین های زمینی را به روشی ایمن شناسایی کرد.
در تحقیق مورد بحث، برگ های گیاه اسفناج با نانولوله های کربنی تقویت می شوند که 
در صورت قرار گرفتن در معرض ترکیبات شیمیایی انفجاری یا نیتروآروماتیک ها، تابش 

فلورسنت خاصی را از خود ساطع می کنند.
الزم به ذکر است بررسی مناطق وسیع به منظور تشخیص مین، عملی بسیار پر هزینه، 
دشوار و خطرناک اســت، اما به جای آن می توان بذر اســفناج غنی شده با نانولوله های 

کربنی را در این مناطق پاشید تا به عنوان حسگر طبیعی عمل کنند. 
این گیاه رطوبت خاک را جذب کرده و به برگ هایش می رساند، جایی که نانولوله های 

کربنی قرار گرفته اند.
البته رمزگشایی از یافته های گیاه اسفناج نیاز به تجهیزات بیشتری دارد. 

 ابتدا باید نور لیزر را به ســمت برگ های گیاه هدایت کرد و ســپس بازتــاب آن از روی 
نانولوله های کربنی را که با چشــم غیرمســلح دیده نمی شوند، با اســتفاده از دوربین 

فروسرخ بررسی کرد.

دستگاه ۰۱ محصول متفاوتی برای اندازه گیری محســوب می شود که بر خالف 
 همه نمونه های مشابه، قابلیت های هوشمند و ویژه ای را در اختیار شما می گذارد.

این دســتگاه کوچک که شــبیه به خودکار طراحی شــده اســت ابزاری برای 
 InstruMMents اندازه گیری ابعاد اشــیا مختلف محسوب می شود و شــرکت 
آن را ســاخته است. دستگاه ۰۱ با شــکل ظاهری شــبیه خودکار به شما امکان 
می دهد به ســادگی و بدون آنکه جهــت و زاویه خود را تغییر دهیــد، همه ابعاد 
 شی مورد نظر را محاسبه کنید. حتی در شرایطی که شــی بدنه منحنی یا صاف 

داشته باشد هم این دستگاه به راحتی اندازه دقیق آن را تشخیص می دهد.
 این دســتگاه عالوه بر قابلیت مذکور، به عنوان خودکار و مداد هم مورد اســتفاده 
قرار می گیرد و در سیســتم داخلی خود جوهر و نوک مداد را هم قرار داده است. 
دستگاه ۰۱ به صورت بیســیم به گوشی هوشمند متصل می شــود و اپلیکیشن 

مخصوص آن همه اطالعات را در اختیار شما می گذارد.
 اپلیکیشــنی که بــرای این دســتگاه کوچــک و جیبی طراحی شــده اســت، 
می تواند واحدهای اندازه گیری را برای شما تغییر دهد و اندازه اشیا در مقایس های 

مختلف را به راحتی محاسبه کند.

در آینده، یکی از این دو راه پیش روی تولیدکننــدگان و خریداران هدفون ها 
خواهد بود: تولید هدفون هایی که امکان اتصال از طریق ورودی های الیتنینگ 

و USBC را دارند یا به طور بیسیم عمل می کنند.
 با این حال، اگر شــما هم جزو آن دسته از افراد هســتید که ترجیح می دهید 
از هدفون های بیسیم به جای هدفون های USBC یا الیتنینگ استفاده کنید، 
شــانس به شــما روی آورده، چرا که اکنون و با رونمایی از هدفون های جدید 
 شــرکت Master and Dynamic با نام MW50، انتخاب های بیشــتری 
پیش روی تان قرار دارد. این هدفون جدید مدلی از هدفون های MW60 است 

که سال پیش رونمایی شدند و روی گوش قرار می گیرد.
این هدفون ها در مقابل هدفون هایی قرار دارند که داخل گوش وارد می شوند. 
 طبق اعالم شــرکت ســازنده، هدفون های ســری MW50 با وزن24۰ گرم، 
از سری MW60 سبک تر هستند. این هدفون همان طور که پیش تر اعالم شد 

بیسیم است و از طریق بلوتوث به گوشی هوشمند متصل می شود. 
عمر باتری آن شــانزده اســت و اگر مایل باشــید، می توانید از کابل ارایه شده 

همراه با آن نیز برای اتصال به سایر دستگاه ها استفاده کنید.

گیاهان بیونیک، ابزاری نوین در تشخیص 
مین های زیرزمینی

نخستین دستگاه دیجیتالی جهان با قابلیت 
محاسبه همه ابعاد اشیا

 Master and Dynamic با هدفون بیسیم جدید
آشنا شوید

پیشنهاد سردبیر: 
از کجا بفهمیم تلفن همراهمان به ویروس آلوده شده است؟

اپل نسخه  جدید iOS را به تازگی عرضه کرده است. 
 در ایــن آپدیت فقــط ایرادهای جزیی برطرف شــده اســت؛ 

اما همان ایرادهای جزیی نیز می توانند تعیین کننده باشند.
 بر اســاس بیانیه  اپــل iOS ۱۰.۱.۱ » ایرادهای جزیی شــامل 
عدم رویت داده های مربوط به بخش سالمتی این سیستم  عامل 

که توسط برخی از افراد دیده نمی شده را رفع کرده است. « 
 اگر شــما هم از اســتفاده کنندگان ویژگی Health بودید پس 

این آپدیت بسیار ضروری است.
اما اگر شــما هم مانند اکثر افرادی باشــید که چند ماه یک بار 
به این اپ نگاهی می اندازند، پس نبایــد آنچنان برای تان مهم 
باشد؛ اما اگر از کســانی باشــید که اطالعات این اپلیکیشن را 
به دســتگاه هایی وصل کرده اید، طبیعتا این آپدیت برای شما 

ضروری خواهد بود.

 به نقــل از اینهبیتت، المپ زیســتی جدید که قابل اســتفاده 
در خیابان و پارکینگ است، همزمان با روشنایی محیط اطراف، 
گاز دی اکسیدکربن را با استفاده از ریزجلبک های زنده موجود 

در مخزن جذب می کند.  
انرژی مورد نیاز برای روشنایی این المپ شگفت انگیز از فعالیت 
فوتوســنتز جلبک ها تامین می شــود. همچنین جلبک ها نیز 
برای زنده ماندن از گاز دی اکســیدکربن موجود در هوا استفاده 
می کنند. محققان فرانسوی پس از آزمایش میزان کارایی المپ 
زیستی متوجه شدند که هر المپ در طول دوره زمانی یک ساله 

حداقل یک تن کربن را از هوا جذب می کند. 
این مقدار معادل فعالیت۱۵۰ تا2۰۰ درخت در یک سال است.  
محققان فرانســوی معتقدند که موافقت دولت و تامین بودجه 
 برای تولید انبوه این المپ، قطعــا یک روش کارآمد برای مقابله 

با پدیده گرمایش زمین خواهد بود.

مطابق با آمار ارایه شده توسط شرکت StatCounter کاربران 
 از کشــورهای سراســر جهان در حــال حاضر برای اســتفاده 
از اینترنت به جای کامپیوترها، بیشــتر از دســتگاه های همراه 

استفاده می کنند.
 در حال حاضــر مجموع ترافیک اســتفاده شــده با اســتفاده 
از گوشــی های همراه و تبلت هــا ۵2/2 درصــد از کل ترافیک 
 مصرفی اینترنت را تشــکیل می دهد در حالی که دسترســی 
به اینترنت با استفاده از کامیپوترهای دسکتاپ به 48/7 درصد 
 ،StatCounter رسیده است. از نخستین روزی که شــرکت
تحلیل میزان اســتفاده جهانی از اینترنت را آغاز کرده است این 
 اولین باری است که اســمارت فون ها و تبلت ها سهم بیشتری 

از ترافیک اینترنت مصرفی را به خود اختصاص داده اند.
این آمار نشــان می دهد که تمامی شــرکت ها باید در کمترین 
زمان ممکن برای ارایه سرویس های اینترنتی خود از راهکارهای 
مبتنی بر دســتگاه های همراه اســتفاده کنند و بعیــد به نظر 
می رســد که این رویه دچار تغییر شود و ســهم کامیپوترهای 

دسکتاپ از این بازار به مرور کمتر و کمتر خواهد شد.
شــرکت گوگل نیز در ماه می اعالم کرده است که جستجوهای 
 انجــام شــده در موتور جســتجوی این شــرکت با اســتفاده 
از پلتفرم های همراه اکنون بسیار بیشتر از پلتفرم های دسکتاپ 

است.
بســیاری از شــرکت ها مدت هاســت که از این رونــد و تمایل 
 کاربران به اســتفاده از دســتگاه های همراه برای دسترســی 
به اینترنت با خبر هســتند، اما جالب اســت که بســیار از آنها 
همچنان پلتفرم های دســکتاپ را به دستگاه های همراه ترجیح 
 می دهند. انتظار می رود که در ســال 2۰۱7، اسمارت فون ها 
و تبلت ها 7۵ درصد ترافیک اینترنت را به خود اختصاص دهند.

آپدیت  iOS 10.1.1 منتشر شد

 المپی که دی  اکسید کربن هوا 
را می  بلعد

پیشی گرفتن استفاده از اینترنت 
موبایل و تبلت از کامپیوترها

اخبارفناوری

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید. اگر دستی بر آتش آهنگسازی داشته باشید، مطمئنا از کار 
با اپلیکیشن های مخصوص این کار لذت خواهید برد. 

به لطــف صفحه لمســی موبایل هــا و تبلت هــا، معموال 
اپلیکیشن های آهنگســازی رابط کاربری جمع و جورتری 
نســبت به نرم افزارهای پیچیده دســکتاپ دارند، بنابراین 
برای انجام کارهای ســاده ای مثل نوشتن ملودی یا ساخت 

لوپ برای آهنگ ها می توانید روی آن ها حساب باز کنید.
خوشبختانه بســیاری از این اپلیکیشــن ها خروجی هایی 
تحویل تان می دهنــد که می توان آنها را بــه نرم افزارهای 
دســکتاپ هم منتقل کرد. بنابراین می توانید بخشی از کار 
آهنگســازی را در موبایل یا تبلت انجام داده و مســترینگ 
نهایی را در دســکتاپ انجام دهید. هر چند برای ســاخت 
موزیک های کامال الکترونیک شاید همین اپلیکیشن های 

موبایل هم پاسخ نیازهای تان را بدهند.
 Caustic 3 طرفــداران موســیقی الکترونیکــی عاشــق 

 می شــوند. ایــن اپلیکیشــن آهنگســازی حرفــه ای که 
در طراحی آن از ســمپلرها و سینث ســایزر ) یا عامیانه تر 
ســینتی ســایزر ( های قدیمی الگوبرداری شــده، به شما 
اجازه می دهد که یک سینث سایزر غول آسا از ترکیب ۱4 

ماشین مجازی بسازید؛ یک استودیوی کامل و بی نقص.
 تقریبا انــواع ترکیب هــا در این اپلیکیشــن پشــتیبانی 
می شــوند و هر ماشــین مجازی آن می تواند از پس خلق 
۱6 افکت متفاوت بر بیاید. تمام صداهایی که با این سینتی 
ســایزر ایجاد می کنید به بخش میکسر می روند، جایی که 
می توانید تاخیر در پخش هر کدام را تنظیم و به آنها طنین 

بدهید.
بخش مسترینگ این سینتی سایزر هم شامل یک اکوالیزر 
 پارامتری، ابزار فــرم دهی و افزایش حجم صدا می شــود. 
با این اوصاف احتماال Caustic 3 را اپلیکیشن پیچیده ای 

تصور کرده اید، اما در واقعیت این طور نیست. 
گواه حرف مــان ۱8 هــزار نفــر از کاربرانی هســتند که 
 به خاطر ســادگی کار با این اپلیکیشــن، امتیاز ۵ ستاره را 

در گوگل پلی به آن اعطا کرده اند.
 شــما مــی توانیــد بــرای دریافــت ایــن اپلیکیشــن 

به goo.gl/G5VhRT مراجعه کنید.

معمای  1998
ما ده وزنه داریم که قصد جا به جایی آنها را داریم.

اگر برای این کار فقط 3 جعبه داشــته باشــیم که هر جعبه 
 ظرفیت حداکثر 2۵ کیلوگرم را داشــته باشد، شما چگونه 

ده وزنه زیر را درون جعبه ها قرار می دهید؟؟؟
 ده وزنــه مــا عبارتنــد از: ۱۵ کیلوگــرم،۱3 کیلوگــرم، 
 ۱۱ کیلوگــرم،۱۰ کیلوگــرم، 9 کیلوگــرم، 8 کیلوگــرم، 

4 کیلوگرم ، 2 کیلوگرم ، 2 کیلوگرم،۱ کیلوگرم.
جعبه 1: ؟           جعبه 2: ؟                      جعبه 3: ؟

جواب معمای 1997
 به 9 نفر از دوســتان و به هر کدام یک عدد سیب می دهیم 
و سیب آخر را به همراه سبد به نفر دهم می دهیم. با این کار 

یک سیب در سبد هست و به هر نفر هم یک سیب داد ه ایم.
کسانی که پاسخ معمای ۱996 را داده اند:

- آقای احمدرضا باقری از اصفهان روستای مزرعه گورت.
- آقای عظیم سعیدی از اصفهان.

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

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

:Caustic 3 معرفی

اپلیکیشنی که با آن آهنگسازی 
حرفه ای را تجربه می کنید 

 شناسایی ویروس های 
بیماری زا با نانو لوله های کربنی

ایرنا/ محققان دانشــگاه پنســیلوانیا موفق به ارایه شبکه ای 
از نانولوله های کربنی شــدند که می توان از آن برای به دام 
انداختن ویروس ها اســتفاده کرد. پژوهشــگران با استفاده 
 از نانولوله های کربنی موفق به ســاخت ابزاری شــدند که 
با استفاده از آن امکان به دام انداختن ویروس ها وجود دارد. 
این ابزار قابل حمل، به گونه ای طراحی شده است که می توان 

ویروس ها را براساس ابعاد آنها به دام انداخت.
 با اســتفاده از این ابــزار می توان وجــود ویروس های مضر 

و بیماری زا را به سرعت شناسایی کرد.
شناســایی زودهنگام ویروس ها کاری دشــوار است به ویژه 
زمانی که غلظت آنها در مقدار بســیار کمی باشــد. در حال 
 حاضر بــا روش هــای موجود تنهــا می تــوان ویروس ها را 
در غلظت باال شناسایی کرد. برای جلوگیری از شیوع بیمارها 
الزم اســت که ویروس ها در مقادیر کم به سرعت شناسایی 

شود.
محققان دانشگاه پنسیلوانیا روشــی ارایه کردند که امکان 

دسته بندی ویروس ها براساس ابعاد را فراهم می کند. 
 این گروه شــبکه ای از نانوالیاف کربنی را طراحی کردند که 

در آنها نانولوله ها قطری بین ۱7 تا 32۵ نانومتر دارد.
این شبکه قادر است ویروس ها را براساس ابعاد به دام اندازد 
 در حالی که باقــی مولکول ها به راحتــی می توانند از میان 
این شبکه عبور کنند. زمانی که تعداد ویروس ها افزایش پیدا 

کرد می توان آنها را از این شبکه جدا کرد.
از این ابزار می توان برای کشــف ویروس های جدید استفاده 
کرد، این درحالی است که روش های رایج برای به دام اندازی 
ویروس هــا نیاز به برچســب زنی دارد به طــوری که الصاق 

آنتی بادی ویژه هر ویروس به شبکه ضروری است. 
در این ابزار جدید، ویروس ها ابتدا به دام افتاده و سپس برای 

شناسایی مورد استفاده قرار می گیرند.
 ایــن شــبکه بــرای شناســایی ویروس هــا در غلظت کم 

و برای جلوگیری از شیوع بیماری ها مناسب است.
این گروه، از این شبکه برای انجام آزمون روی دو نوع ویروس 
اســتفاده کردند و در نهایت موفق شــدند ایــن دو ویروس 
 را شناســایی کنند. نتایج نشــان داد که این ابزار می تواند 
۱۰۰ برابــر بهتــر از روش های رایــج اقدام به شناســایی 
ویروس ها کند. این شــبکه به دلیل سبک بودن و کوچکی، 

امکان استفاده در مناطق مختلف را دارد.
 نتایــج ایــن پــروژه در قالــب مقالــه ای بــا عنــوان
 Tunable and label-free virus enrichment for 
 ultrasensitive virus detection using carbon
 Science Advances در نشــریه nanotube arrays

منتشر شده است.

 یکی از عوامل اصلی خطراتی که در فضــای مجازی برای کابران 
 رخ می دهد وجود بدافزارها اســت. بر اســاس آماری که شرکت 
مک آفی ) شرکت تحقیقاتی در زمینه امنیت کامپیوتر و ساخت 
 آنتی ویروس ( اعالم کرده اســت، نشــان می دهــد در هر ثانیه، 

۵ بد افزار تولید می شود و این آمار رو به رشد است.
بد افزار چیست؟ 

 بدافــزار ) Malware ( یکــی از ابزارهــای ضد امنیتی اســت 
و به برنامه هایی گفته می شــود که بدون اجازه صاحب سیستم 
عمل می کننــد و کاربــر را آزار می دهند یا خســارتی به وجود 

می آورند. 
ویروس ها اولین بدافزار ساخته شده هستند که با نیت جاسوسی 
 در اطالعــات ذخیره شــده در کامپیوتر هــا به وجــود آمدند. 
پس از آن Internet Worm ســاخته شــد. ویروس هایی که 
 به نام کرم های اینترنتی معروف شــدند. این ویروس ها از طریق 
آسیب های شــبکه ای وارد سیستم عامل ها می شــوند و تاثیر 
مخربی روی سیستم ها دارند. از سال2۰۰۰ تکنیک جدید برای 
نفوذ به سیستم ها و کامپیوتر های کاربران ابداع شد. بدافزار هایی 

ساخته شد که هدف آنها سو استفاده از اطالعات کاربران بود.
انواع بدافزارها

 ویــروس ) Virus (: ویروس بــه فایل هایی گفته می شــود که 
 خود را افزایش می دهند و به این طریق خــود را به دیگر فایل ها 

و برنامه های اجرایی سرایت می  دهند.

 کــرم ) Worm (: کرم هــا، فایل هایی هســتند که به وســیله 
آسیب پذیر بودن شــبکه های رایانه، به دورن آها نفوذ می کنند. 
 غالبا کرم ها پس از نفوذ از طریق شــبکه، اعمــال مخرب یا مضر 

یا سودجویانه ای را روی سیستم انجام می دهند.
 اســب تروجــان ) Trojan Horse (: تروجــان بــه فایل هایی 
 گفته می شــود که به نرم افزار ها می پیوندنــد و زمانی که کاربر 
نرم افزار را درون سیستم خود نصب می کند، سیستم به ویروس 

آلوده می شود.
نرم افــزار جاسوســی ) Spyware (: بدافزارهایی هســتند که 
 اطالعات را از سیســتم های کامپیوتری می دزدند. این فایل ها 
می تواند توســط بد افزارهای دیگر مانند تروجــان یا کرم، نصب 

شوند یا اینکه فرد سودجویی مستقیما اقدام به نصب آن ها کند.
ابزار نفــوذ ) Hack Tool (: نــرم افزار های هک نیــز می توانند 
خودشان جز بدافزارها باشند. اگرچه بدیهی است که وجود چنین 

نرم افزار هایی، لزوما به معنی آلودگی سیستم نیست. 
چرا که کاربر می تواند این ابزارها را آگاهانه برای کارهای ارزیابی 

امنیتی خود، نصب یا تعبیه کرده باشد.
تبلیغات ناخواســته ) Adware (: در درون تبلیغات ناخواســته 
 ای هستند که بدون خواســت کاربر به آن نمایش داده می شوند 
 pop-up و به این طریق سیســتم را آلوده می کننــد. صفحات
نمونه ای از این نوع بد افزار است. میزان مخرب یا خطرناک بودن 

این بدافزارها متغیر است.

عالیم وجود بدافزار در گوشی ها چیست؟
 سیســتم شــما در هنگام کار با برنامــه های کاربــردی هنگ 
 RAM می کند.سیســتم شــما کند کار می کند برخالف اینکه
 گوشی یا تبلت شما باال اســت. فضای حافظه داخل سیستم شما 
 پر می شــود. گاهی گوشــی شــما ناخودآگاه، خاموش می شود 

و تا لحظاتی روشن نمی شود.
اگر همه یا یکی از این عالیم را در سیســتم خود مشاهده کردید، 
شک کنید که گوشی یا تبلت شما به ویروس آلوده شده و اقدامات 

الزم را برای حذف این ویروس ها انجام دهید.
1- سیستم خود را در حالت SAFE MODE قرار دهید. 

 بــا اســتفاده از دکمــه POWER در سیســتم خــود، گزینه 
 SAFE MODE را انتخــاب کنیــد کــه ایــن حالــت مانــع 
از اجرای برنامه های کاربردی شخص ســومی که حاوی بدافزار 

است، می شود و به شما کمک می کند. 
الزم اســت بدانید که پس از تنظیم SAFE MODE ، در قسمت 
 SAFE MODE ،ســمت چپ، پایین صفحــه نمایــش خــود
 را مــی بینیــد. اگــر گزینــه POWER OFF بــرای برقراری

 SAFE MODE فعــال نبود، از گزینــه REBOOT به جای آن 
 اســتفاده کنیــد و REBOOT TO SAFE MODE را انتخاب 

و OK کنید.
 2- اپلیکیشــن های مخرب را از سیســتم خود حــذف کنید: 
 برای این کار، به قســمت SETTING و روی APP کلیک کنید 

یا APPLICATION را باز کنید.
در اینجا لیســتی از برنامه های نصب شده را می بینید که ممکن 
است در بین آنها برنامه هایی را ببینید که شما هیچ گاه آن را نصب 

نکرده اید. آنها را پیدا کنید و UNINSTALL کنید.
اگر گزینه UNINSTALL برای برنامه مدنظر شما غیر فعال است 
 و نمی توانید ایــن کار را انجام دهید، این مراحــل را دنبال کنید: 
از گزینــه SETTING به قســمت SECURITY بروید و گزینه 

DEVICE ADMINISTRATOR را انتخاب کنید. 
 UNINSTALL در این قســمت برنامه هایی را که می خواهیــد

کنید را UNCHECK کنید و در صفحه بعد غیر فعال کنید. 
حال می توانید این برنامه را UNINSTALL کنید.

 3- اســـــتفاده از آنتـــــی ویـــــروس هـــــای معتبـــر: 
از آنتی ویروس های معتبر استفاده کنید و آنها را به روز نگهدارید. 

گوشی خود را مدام اسکن کنید تا ویروس ها را شناسایی کند.
برای جلوگیری از ورود بدافزار ها به گوشــی الزم اســت به نکات 
 زیر توجه کنید. بروی هر لینکی کلیک نکنیــد چراکه بد افزارها 
می توانند درون هر سایتی وجود داشته باشند. اجرای HTML را 
در ایمیل خود غیرفعال کنید. هر ایمیلی را مشاهده نکنید. چرا که 

بد افزار ها بدون اطالع شما وارد سیستم می شوند. 
 هر فایلــی را دانلــود نکنید. هــر نرم افــزاری را نصــب  نکنید 
و برنامه ها را از منابــع معتبر دریافت کنید. یــک آنتی ویروس 

قدرتمند نصب کنید و همیشه آن را به روز نگهدارید.

از کجا بفهمیم تلفن همراهمان به ویروس آلوده شده است؟
اخبار علمی

 بر اساس 
آماری که 

شرکت مک آفی 
 اعالم 

کرده است، 
در هر ثانیه، 

5 بد افزار 
تولید می شود

را  خـــــــود  ســـــوال های  می توانیـــــد  شـــــما 
 در رابطـــه بـــا حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات به نشـــانی

بفرســــتید   mazaheri.zayanderoud@gmail.com 
تا پاسخ آن ها را در همین ستون به اطالع تان برسانیم.

ســالم. هر اطالعاتی که در حافظه فلشــم دارم، 
در کامپیوترهای دیگر دیده نمی شود، اما می توانم آن ها 
 را در کامپیوتــر خودم ببینم. مشــکل در چیســت؟ 

لطفا راهنمایی کنید.
Milad.samiei****@gmail.com

 بــا ســالم خدمــت شــما خواننــده محتــرم. اگر مشــکلی 
در فرمت بندی درایو خود نداشته باشید، به احتمال خیلی زیاد 

بروز چنین مشکلی به نوعی ویروس برمی گردد. 
 اگر این احتمال درســت باشد، مراقب باشــید که فلش خود را 
به کامپیوترهای دیگر نزنید چرا که با این کار این ویروس ممکن 

است به آن ها نیز نفوذ کند. 
پس ابتدا باید فکری برای کامپیوتر خودتان بکنید. 

اگر ویروس سرسختی نباشــد به راحتی می توانید با نصب یک 
آنتی ویروس و بررسی سیســتم آن را پیدا کرده و از بین ببرید. 
 اگر نه ممکن اســت حتی کار شــما به تعویض سیســتم عامل 
 یا در اصطالح Refresh سیســتم عامل بکشــد. چند نکته را 
در ذهن داشته باشــید. این ویروس همان طور که در درایو فلش 
شما نشسته، به طور قطع در تمام درایوهای دیگر سیستم شما 
هم وجود دارد. حتی اگر سیســتم عامل خود را تعویض کردید 
باید پیش از گشت وگذار در درایوهای دیگر حتما کامپیوتر خود 

را به یک ویروس یاب خوب تجهیز کرده و آن را اسکن کنید. 
 نکتــه دوم ایــن کــه اگــر بخواهیــد فلش آلــوده خــود را 
 بــه کامپیوترهــای دیگــر متصــل کنیــد، با نصــب برخی 
از نرم افزارها مانند USB Disk Security کامپیوتر خود را در 

برابر فلش های آلوده ایمن کنید. 
 این نرم افــزار فعالیت تمــام نرم افزارهای بارگــذاری خودکار 
یــا Autorun را در هنگام اتصــال فلش بــه کامپیوتر متوقف 
می کند و به آن ها اجازه نمی دهد تا خود را روی کامپیوتر نصب 
کنند. در پایان باید گفت که اگر وجود چنین ویروسی در فلش 
 شما تایید شــده باشد، فایل های شــما پاک نشــده، تنها باید 
از طریق Folder Options امکان نمایش فایل های سیستمی 
 و پنهــان ) Hidden ( را در کامپیوتر مورد نظر خود فعال کنید 

تا بتوانید اطالعات روی فلش خود را در آن کامپیوتر ببینید.
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پیشنهاد سر دبیر: 
همراهی کارگردان زن آمریکایی با زائران اربعین

چهره

اخبار فرهنگی

بازیگر فیلم ســینمایی »بادیــگارد« گفــت: در فضای مجازی 
صفحه ای ندارم حتی اینترنتم را نیز قطع کرده ام و عالقه دارم به 

شیوه سنتی زندگی کنم.
مریال زارعی در فیلم سینمایی»بادیگارد« که به تازگی در شبکه 
نمایش خانگی عرضه شده، افزون بر بازیگری، مسئولیت انتخاب 
بازیگر و بازیگردانی را نیز به عهده داشته است و به گفته خودش 

این فیلم برایش تجربه متفاوتی به حساب می آید.
او که در جلســه رونمایــی از کتاب فیلم بادیگارد حاضر شــده 
بود با تاکید بر ضــرورت افزایش میزان مطالعــه درباره فضای 
مجازی گفت: من نه صفحه دارم، نــه در فضای مجازی حضور 
دارم، اینترنتم را هم قطع کردم؛ هنوز عالقه مند هستم به شیوه 
گذشــته زندگی کنم. فضای مجازی یک استرس و فشار روحی 
و روانی را به دلیل حجم اطالعات درســت یا نادرست در لحظه 
به مخاطبش وارد می کند، یک هنرمنــد در عین حالی که باید 
از اخبار پیرامونش آگاهــی پیدا کند باید ســعی کند از فضای 
حاشیه ای و پر استرس کار دور باشد؛ به همین دلیل از این فضا 
دور شدم، ممکن است یک روز واردش شوم؛ اما االن دوست دارم 

کتاب بخوانم و برای آگاهی از اخبار، روزنامه ورق بزنم.

»کانــون نمایش« با اکــران فیلم های ســینمایی، کوتاه، نیمــه بلند و 
پویانمایی تولید شــده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آغاز 

به کار می کند.
به گزارش ایمنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، 
32 سالن در سطح کشــور با اکران هشــت فیلم در نیمه دوم آبان ماه، 
کودکان، نوجوانان و خانواده هــا را از یک فرصت فرهنگی هنری مطلوب 

بهره مند می کنند.
قرار اســت در پی سیاســت های اعالم شــده کانون از امروز تا 28 آبان 
فیلم های »ناسور«، »نامه نانوشته«، »آتش نشــان کوچک«، »مومو« و 

»هفت تیرهای چوبی« در سانس صبح و ویژه مدارس به اکران برسند. 
در نوبت بعدازظهر نیز فیلم های »ناســور«، »بچه هــای نفت« و »آقای 
مدیر« میزبان کودکان و نوجوانــان و خانواده های آنها خواهند بود. بنابر 
اعالم معاونت تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سینما تئاتر 
کانون واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسالمبولی و همچنین 
مجتمع آفرینش بین فلکه سوم و چهارم تهران پارس، نبش 212 شرقی 
پذیرای عالقه مندان تهرانی خواهند بود. همزمان کانون های 30 استان 

کشور نیز آثار اعالم شده را به روی پرده می برند.
اداره کل امور سینمایی و تئاتر کانون برنامه این اکران ها را تا پایان اسفند 
95 اعالم کرده اســت. مناف یحیی پور، معاون تولید کانون، پیش از این 
بیان کرده بود که کانون نمایش در ادامه، از همــکاری تهیه کنندگان و 
کارگردانان غیرکانونی بهره مند خواهد شد و در سال آینده نیز فیلم های 
خارجی دوبله و به نمایش در خواهند آمد. ســاعت و شــیوه نمایش این 
فیلم ها در هر استان بر اساس شــرایط بومی و اقلیمی هر منطقه خواهد 
بود. عالقه مندان برای دریافت اطالعات بیشــتر می توانند با شماره تلفن 

88709492  اداره کل امور سینمایی و تئاتر کانون تماس بگیرند.

برنامه »آتیه در آینه« در قالب اجرای تئاتر صحنه ای »هویج فزاینده« 
با موضوع هویــت نوجوانان از ســوی دفتر تخصصی نوجــوان درحال 

برگزاری است.
رییس فرهنگســرای نوجوان با بیان این مطلب گفــت: تئاترصحنه ای 
»هویــج فزاینده« با محوریت بلوغ ویژه نوجوانان دختر ســطح شــهر 

اصفهان در قالب برنامه »آتیه درآینه« به نمایش در می آید.
مزروعی اظهار داشــت: این برنامه با هدف شناسایی هویت نوجوانان و 
ساختن آینده خود از ســوی دفتر تخصصی نوجوان سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان برنامه ریزی شــده که با حضور نزدیک به 
8500 نفر از دانش آموزان دختر 13 تا 15 ســال ســطح شهر در حال 
برگزاری اســت.  وی افزود: برنامه »آتیه در آینه« از 12 تا 22 آبان ماه 
در سه ســانس 8 تا 13 در محل هنرسرای خورشــید درحال برگزاری 
اســت که در تاریخ 18 و 19 آبان ماه از ســاعت 8 تــا 13 و 13 تا 17 
برنامه ریزی شده است. وی تصریح کرد: با توجه به رسالت فرهنگسرای 
نوجوان ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان به عنوان دفتر 
تخصصی نوجوان در ارائه خدمات به قشر نوجوان، این برنامه به منظور 
ارزش گذاری برای نوجوانان دختر با موضــوع »نوجوان و بلوغ« برگزار 
می شود. رییس فرهنگســرای نوجوان ادامه داد: شناساندن مشکالت 
و مســائلی که نوجوانان در دوران بلوغ به آن مبتال شــده اند، از جمله 
اهداف برگــزاری برنامه »آتیه در آینه« اســت. مزروعی خاطرنشــان 
کرد: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشــتر در خصوص این برنامه 

می توانند با شماره 09133708087 تماس حاصل کنند.

اولین نمایشــنامه دو زبانه با موضوع »فاجعه منا« به نویســندگی 
مریم جعفری حصارلو رونمایی شد.

مریم جعفری حصارلو درحاشیه این رونمایی ضمن اشاره به اینکه 
این نمایشنامه به دو زبان و در جهت استفاده از همه شیعیان جهان 
تهیه شده است، افزود: رخداد منا به شــدت باعث تاسف و تاثر من 
شد. من خود ســال ها پیش در حادثه منا تعدادی از افراد خانواده 
خود را از دســت داده بودم؛ این اتفاق باعث شد که نمایش های در 
دســت تهیه خود را رها کنیم و با گروهی از بانوان و از دل و جان به 

این حادثه تلخ بپردازیم. 
وی ادامه داد: تصمیم گرفتیم به ســراغ افراد چشم انتظار این واقعه 
رفتــه و در نهایت این نمایــش را با گروهی که همــه اعضای آن را 
بانوان تشــکیل می دادند، به اجرا درآوریم. مریم جعفری در پاسخ 
به این ســوال که این نمایشــنامه چه موضوعی را بررسی می کند، 
گفت: این نمایشنامه کامال اجتماعی - رئالیســتی بوده و به نوعی 
مدرن است. ماجرا از زبان یک خبرنگار شهید تشنه لب روایت شده، 
اما به طوری نگاشته شده که مخاطب در پایان متوجه این حقیقت 

می شود.   
وی خاطرنشــان کرد: امیدوارم که این اثر باعث شــود تا در جهت 

حفظ یاد شهدا که از تاکیدات رهبری است، قدمی برداشته باشیم.

مریال زارعی:

اینترنتم را قطع کرده ام و سنتی 
زندگی می کنم

اکران فیلم های کودک در سینماهای 
کشور از 15 آبان

 اجرای برنامه »آتیه در آینه«
با موضوع هویت نوجوانان

نویسنده اولین نمایشنامه دو زبانه فاجعه منا ؛

»بازگشت از منا« متعلق به همه 
شیعیان جهان است

اکران

مراســم اکران خصوصی فیلم»تمرین بــرای اجرا« 
ســاخته محمدعلی سجادی، در ســینما فرهنگ با 
حضور برخی از هنرمندان، سینماگران و... با اجرای 

مسعود فروتن برگزار شد.
در ابتدا فروتن گفت: قبل از شروع مراسم باید بگویم 
من کار اجرایی را از میکائیل شهرســتانی یاد گرفتم 
و فیلمی کــه خواهید دید، به شــاهنامه می پردازد. 
سجادی عنوان کرد: از اینکه تشریف آوردید ممنون 
هستم؛ این فیلم مســیر فراوانی بیش از چهار دهه را 

طی کرده است. 
وی افزود: ما در موردشاهنامه پالک زیاد آویزان می 
کنیم اما متاســفانه ســینمای ما از تقالی شاهنامه 

خالی است. 
وی ادامه داد: تجربه ای اســت که شــاید بهتر بوو با 
امکانات بهتر و بیشتری ساخته شود؛ اما بنا به دالیلی 
همین که در توانم بود ســاختم؛ البتــه  این آغاز کار 

بود.
محمدرضا سکوت، فیلمبردار اثر گفت: ضمن تشکر 
از عوامل سازنده فیلم، آن قدر داستان بنیاد فردوسی 
روی ذهن من اثر گذاشــت که امیــدوارم این فیلم 
تحت عنوان »ایرانی ترین فیلم« در کشورهای دیگر 

پخش شود. 
وی افــزود: تعجب می کنــم که چرا وزارت ارشــاد 
و دیگر ارگان ها در ایــن باره اقدامــی نمی کنند و 
درخصوص ترجمه آن برای نمایش در دیگر کشورها 
کاری انجام نمی دهند؛ چــون این فیلم آبروی ایران 

است. 
در ادامه شمس لنگرودی اظهار داشت: بجز آشنایی 
قدیمی با ســجادی، ورود این تیم به موضوع بزرگی 

مانند شاهنامه، علت همکاری من با این فیلم شد.
میکائیل شهرســتانی بیان کرد: دلم می خواســت 
این ســالن مملو از جمعیت بود. از حضور ســنگین 
ســجادی و چیزهایی کــه در طــول کار آموختم، 
بسیار خوشحالم و امیدوارم آنچه انجام داده ام مورد 

رضایت و عالقه سجادی و مخاطبان باشد.
وی افزود: ما باید زبــان خودمان را پــاس بداریم و 

امیدوارم به این اتفاق مهم بیشتر فکر کنیم.
در ادامه، دیگر عوامل و بازیگــران فیلم روی صحنه 
آمدند و کیکی به مناســبت آغاز ورود فیلم فردوسی 

به سینمای ایران بریده شد.
پس از آن فرهاد اصالنی، کیومرث پوراحمد و حمید 

لبخنده نیز برای بریدن کیک به روی صحنه آمدند.

فرهاد اصالنی در اکران 
خصوصی»تمرین برای اجرا«

سینما

برنامه سینمایی هفت که این روزها با منتقد فاجعه آمیزش 
تبدیل به یکی از ســوژه های خبری شــده، در ابعاد یک 
رســانه ملی به شــدت محافظه کار اســت و می خواهد با 
تزریق افکار معکوس به مخاطبــان و عالقه مندان به این 

گونه هنری، فضا را تلخ جلوه دهد.
از آنجایی که یک برنامه ســینمایی ابتدا باید حال و هوای 
سینمایی داشته باشــد و بعد خود را مورد انتقاد قرار دهد، 
هفت یکی از بی ربط ترین برنامه های ســینمایی درحال 
پخش از رسانه ملی است؛ چرا که مجری و منتقد ثابت این 
برنامه از اخالقیات ســینمایی به دور بوده و تنها به صرف 
تجربه ناقدانه ای که از ســینما دارد، بــا مخاطب صحبت 
می کند. بهتر است کمی به حال چنین برنامه هایی تاسف 
بخوریم که به جای آنکه دلســوزانه سینما را بررسی کند، 
بی رحمانه و با اســتفاده از واژه های غیــر اخالقی و توهم 

انگیز خودشفتگی خود را بروز می دهد. 
هفت، صفر هم نیست

بهروز افخمی، کارگردان باســابقه سینمای ایران، مجری 
و تولیدکننــده این برنامه اســت که با انتخاب مســعود 
فراســتی، منتقدی که همواره توهم توطئه دارد و هنر را 
درگیر مســائل سیاســی کرده است، نشــان داده بیشتر 
به دنبال حاشــیه اســت تا متن. اینکه چرا تلویزیون ملی 
با توجه به چالــش های عمیق فرهنگی موجــود در آن با 
چنین رویکــردی مقابله نمی کند، جــای صحبت فراوان 
دارد. از طرفی این برخورد نشان دهنده آزادی بیان در این 
رسانه است؛ اما متاسفانه میهمانان برنامه هفت به گونه ای 
از طرف منتقد مورد تهاجم قرار مــی گیرند که همگی به 
فشار خون باال دچار می شــوند! جالب این است که هفت، 
آثار بررسی شده خود را تماما از جنبه معکوس روایت می 
کند. به عنوان مثال نقدی که مســعود فراســتی بر فیلم 
»ابد و یک روز« آورد، یک نقد کامال عقده گشایانه و از سر 
جنگ با چنین ســینمایی بود که تنها نشان می دهد جای 
چنین منتقدانی در رســانه ملی اضافی است. نمونه دیگر 

آن، اســتفاده از واژه های غیر متعارف و چاله میدانی این 
پژوهشگر سینماست که به شــدت اخالقیات را زیر سوال 

برده و بیانگر اندیشه های خطر ناک فراستی است.
منتقد یا انسانی کامال مخالف؟

مســعود فراســتی کیســت؟ او یک منتقد و پژوهشــگر 
سینمایی اســت که با در دست داشــتن تریبون بزرگی 
مانند رســانه ملی، می خواهد ســینما را به سخره بکشد 
و همواره از هیچکاک و برگمان به نیکــی یاد کند. او یک 
اندیشمند سینمایی اســت که بسیار ســلیقه معکوسی 
دارد و هرجایی که همــگان بگوینــد آری، وی می گوید 
خیر! درکل او یک انسان شریف اســت که با به کارگیری 
کلمات و جمالت غیرمتعــارف، میهمــان برنامه را مورد 
تهاجم قرار می دهد. شــاید برای خوانندگان این مطلب، 
این موضــوع چالش برانگیز باشــد که نویســنده چنین 
مقاله ای با مسعود فراستی مشکل دارد؛ اما در حقیقت من 
آن چیزی را بررســی می کنم که به نظرم می رسد. برنامه 
هفت به طور ناخودآگاهانه چهره های تاثیرگذار سینمای 
ایران را به اشخاص منفور این جامعه آرمانی تبدیل کرده 
اســت و این بزرگ ترین خطر چنین برنامه هایی اســت. 
اما تا به اینجا که هفت را به شــدت زیر ســوال بردیم، از 
خودمان می پرسیم چه ویژگی های مثبتی در برنامه دیده 

می شود؟
هفت گاهی به سه یا چهار هم می رسد

یکی از ویژگــی های مثبــت ایــن برنامــه، رونمایی از 
چهره های جــوان و آینده داری اســت که مــی خواهند 
ســینما را آن طور که شایســته اســت جلوه دهند. دیگر 
ویژگی مثبت آن، شــیوه مجری گری افخمی اســت که 
با هوشــمندی تمام در هــر حالت، طرف منتقــد خود را 
می گیرد و به خیالش مخاطب، متوجه این چالش نشده اما 
مخاطب با نیشخندی از این موضوع می گذرد. دیگر هرچه 
فکر می کنم ویژگی مثبتی به ذهنم نمی رســد؛ اگر شما 

چیزی به یادتان آمد برایم بنویسید...

تاملی بر برنامه حاشیه ساز »هفت«؛

بی ربط ترین برنامه سینمایی رسانه ملی

دو ســینما در تهران به جمع سالن هایی که انیمیشــن »ناسور« را به 
نمایش گذاشتند، اضافه شد. 

در حالی که از روز اول اکران انیمیشن عاشــورایی »ناسور«، تنها یک 
سالن از پردیس کورش در تهران برای این فیلم بلیت فروشی می کرد، 
از چهارشــنبه 12 آبان ماه دو ســینمای دیگــر در پایتخت به جمع 
سالن هایی که برای فیلم بلیت فروشی دارند، اضافه شد. در حال حاضر 
»ناسور« در ســینماهای کورش، ناهید و ماندانا در تهران بلیت فروشی 

دارد.
همچنین انیمیشن عاشورایی »ناســور« به کارگردانی کیانوش دالوند 
و تهیه کنندگی داریوش دالوند و محمدحســین قاســمی، از یکشنبه 
16آبان ماه در دو شــهر خرم آبــاد و بروجرد نیز روی پــرده می رود و 
سینما استقالل خرم آباد و سینما فلسطین بروجرد به اکران این فیلم 

خواهند پرداخت.

»می سی ســی پی نشســته می میرد« به طراحی و کارگردانی  همایون 
غنی زاده، در سه هفته اول به روی صحنه رفتنش در تاالر وحدت، فروش 

نیم میلیارد تومانی را پشت سر گذاشت. 
همچنین در ســه هفته اول به روی صحنه رفتنش13 هزار تماشاگر به 

تماشای این نمایش نشستند. 
در این نمایش که از 25 مهرماه اجرای عمومی خود را آغاز کرده اســت، 
ویشکا آسایش، ســجاد افشــاریان، بابک حمیدیان، همایون غنی زاده، 
ســیامک صفری و داریوش موفق به ایفای نقــش می پردازند. همایون 
غنی زاده خود نویسندگی و کارگردانی نمایش »می سی سی پی نشسته 

می میرد« را به عهده دارد. 
در خالصه داستان این نمایش چنین آمده است: »ما شاهد ساخت یک 
فیلم کالسیک بسیار بد هســتیم.« در تیزرهای این نمایش، از صدای 

مانی حقیقی استفاده شده است.

افزایش تعداد سینماهای 
انیمیشن »ناسور«

»می سی سی پی نشسته 
می میرد« نیم میلیاردی شد

هالیوود قرار اســت با حضور یک کارگردان زن مشــهور 
آمریکایی، حرکت عظیم اربعیــن را از دریچه دوربین به 

نمایش در آورد.
این روزهــا که جهانیان و بخصوص دشــمنان اســالم از 
وجود چنین حرکتی در کشــور عراق می هراســند، خبر 
ســاخت مســتندی آن هم با عنوان »اربعیــن بزرگ« از 
سوی هالیوود، از بزرگ ترین کمپانی های ساخت فیلم در 

جهان، همگان را متعجب کرده است.
هالیوودی که در تالش اســت همواره با ساختن تعدادی 
فیلم ضد اســالمی یا ضــد ایرانی، بــر پیکره اســالم و 
حرکت هــای معنوی آنهــا ضربه وارد کنــد، با حضورش 
در عراق و ســاخت مســتند اربعین، دنبال چه مقاصدی 
اســت، خدا می داند! ولی ما از نگاه مثبت به این کار نگاه 
می کنیم و امیدواریم با ساخت مستندی سالم و به دور از 
 حواشی، این حرکت به جهانیان ثابت کند که اسالم هنوز

زنده است.
در همین راستا، »کاترین بیگلو«، کارگردان آمریکایی به 
بصره خواهد آمد تا از نزدیک شــاهد کنگره بزرگ اربعین 

باشد و در آن مشارکت کند.
»کاتریــن بیگلو« اولین ســینماگر زنی اســت که جایزه 

اسکار کارگردانی را به دست آورده است.
وی قرار اســت به بصره بیایــد و برای تهیه این مســتند، 
600کیلومتر تا مرقد امام حســین)ع( با زائــران اربعین 

همراهی کند.
بیگلو در این ســفر، »ســاره بن بادیــس«، روزنامه نگار 

بریتانیایی - الجزایری را در کنار خود دارد.
گفته می شود او شرکت ســونی پیکچرز را برای تهیه این 
فیلم راضی کرده است؛ به ویژه اینکه پس از سقوط صدام، 
راهپیمایی میلیونی اربعین، با توجه گســترده رسانه های 

عربی و جهانی همراه شده است.
خبرهــا حاکی از آن اســت که هالیــوود این فیلــم را با 

هزینه ای بالغ بر 200 میلیون دالر تولید خواهد کرد.

جدول فــروش هفتگی ســینمای ایــران، با اعــالم تثبیت 
دوباره صدرنشــینی فیلم »فروشــنده« برای نهمین هفته، 
 فروش خوب فیلــم »ســیانور« و اکــران دو فیلــم جدید

منتشر شد.
 بر اســاس این جــدول، فیلم های »فروشــنده« ســاخته 
اصغر فرهادی، »ســیانور« بهروز شــعیبی و »خشکســالی 
و دروغ« از پــدرام علیزاده، رتبه های اول تا ســوم را به خود 

اختصاص دادند.
همچنیــن دو فیلم »یتیم خانه ایران« ســاخته ابوالقاســم 
طالبی و »متولد 65« بــه کارگردانی مجید توکلی، هفته اول 

اکران خود را با فروشی متوسط پشت سر گذاشتند.
 فیلم »النتــوری« این بــار بعد از 13 هفتــه، جدول فروش 
سینمای هفتگی ایران را ترک کرد. فیلم »هیهات« نیز بعد از 

5 هفته، از لیست پرفروش ها خارج شد.
آخرین ســاخته اصغر فرهادی با گذر از مــرز 13 میلیارد و 
پشــت ســر گذاشــتن فیلم »پنجاه کیلو آلبالو« در جایگاه 

دومین فیلم پرفروش سینمای ایران در سال 95 ایستاد.
»فروشــنده« در هفتــه گذشــته بــه فــروش هفتگــی 
687/102/000 تومــان دســت یافت و رتبه اول فهرســت 
فروش را بــرای نهمین هفتــه متوالی از آن خــود کرد. این 
فیلم پس از 63 روز و با داشتن 112 ســینما، به فروش کلی 

13/564/482/499تومان رسیده است.
»سیانور« فیلمی سیاسی اجتماعی نوشته مسعود احمدیان 
و به کارگردانی بهروز شــعیبی اســت که هفته اول از اکران 
خود را با وجود تعداد کم سالن ها، با فروش مناسبی به پایان 

رسانده است.
این فیلم در اولین هفته از اکران خود با داشــتن 79 ســینما 
بــه فروشــی معــادل 372/248/000تومان دســت پیدا 
کرده و با افزایش دو برابری فروش نســبت به هفته گذشته 
»خشکســالی و دروغ« را پشت سر گذاشــته و در رتبه دوم 

ایستاد.

همراهی کارگردان زن 
آمریکایی با زائران اربعین

غافلگیری گیشه با» سیانور«

»فروشنده«؛ دومین فیلم 
پرفروش سال 95

هالیوود گیشه

به گزارش جام جم، مرزبان عالوه بر فعالیت در تلویزیون و سینما، 
دارای فعالیت طوالنی در تئاتر نیز هســت. او یکــی از هنرمندانی 
است که تا امروز اغلب نمایشنامه های اکبر رادی ازجمله »ملودی 
شــهر بارانی«، »تانگوی تخم مرغ داغ«، »آهســته با گل سرخ«، 
»آمیزقلمدون«، »شب روی سنگفرش خیس« و... را روی صحنه 
برده اســت. با این هنرمند پیشکسوت درباره آســیب ها و مزایای 
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و نقش خانواده ها گفت وگوی 

متفاوتی انجام گرفته است.
سوال اول من درباره کمرنگ شــدن برخی مقوله ها مثل 
مطالعه به واســطه ورود اینترنت و شبکه های اجتماعی 
اســت، به نظر شــما با توجه به ورود تکنولوژی و رشد 
شــبکه های اجتماعی، چطور می توان به تقویت مطالعه 
پرداخت؟ اصوال راهکارتان برای آنکه خانواده ها دوباره به 

سمت و سوی کتاب خواندن ترغیب شوند، چیست؟
وقتی شــبکه های اجتماعی وارد زندگی ما شــدند، به خاطر زرق 
و برقی که داشتند همه داشــته هایمان را فراموش کردیم و به آن 
روی آوردیم. حاال امروز آنچنان محو این مقوله شــده ایم که از آن 
طرف پشت بام سقوط کرده ایم، این مسئله مثل رویارویی سینما و 
تلویزیون با تئاتر است. تئاتر پیش از سینما و تلویزیون شکل گرفته 
بود و وقتی این دو رســانه پدید آمدند با وجود قدرتی که داشتند 
هرچند در ابتدا همه را فریفته خود کردنــد، اما به تدریج توجه ها 
به این سمت جلب شــد که تئاتر به دلیل پشتوانه ها و مولفه هایی 
که دارد، حذف شدنی نیست و عمال تلویزیون و سینما نمی توانند 
جای آن را بگیرند. حاال درباره کتابخوانی و شبکه های اجتماعی نیز 
همین موضوع صدق می کند؛ شاید امروزمان تماما وقف گذراندن 
زمان در این شبکه شــود، اما باالخره به این نتیجه می رسیم هیچ 
چیز جای کتاب کاغذی را پر نخواهد کرد. البته معتقدم اســتفاده 
بهینه از تکنولوژی به هیچ وجه بد نیســت؛ کما اینکه بارها برایم 
پیش آمده نســخه کتاب های الکترونیکی را در ماشــین به شکل 
صوتی گــوش داده و لذت برده ام. ولی همان طور که اشــاره کردم 
مطالعه کتاب کاغذی و تورق آن، حس و حال بهتری در آدم ایجاد 
می کند. تصور می کنم کســی که به کتاب عشــق می ورزد مقوله 
مطالعه را هیچ گاه رها نمی کند. البته مشــروط بر آنکه زمینه های 
مطالعه در یک جامعه برای افراد فراهم شــود. تــا زمانی که مردم 

درگیر مسائل امرار معاش هســتند و جامعه به لحاظ اقتصادی از 
وضع نامطلوبی برخوردار اســت، نمی توان انتظار داشت که مردم 
به ســمت کتاب خواندن بروند. در واقع در چنین شرایطی فرد نه 
فرصت و ذهن آرامی برای کتاب خواندن دارد و نه با توجه به قیمت 

باالی کتاب، امکانی برای تهیه آن می بیند.
متعاقب ســوال پیشــین، برخی براین باورند که با رشد 
شــبکه های اجتماعی، کانون خانواده گرمــای خود را از 
دســت داده و حاال به یمن یک گوشــی تلفن هوشمند 
سیصدچهارصد هزار تومانی، هر کسی سر در گریبان خود 
دارد و مشغول گشت زدن و فعالیت در شبکه های مجازی 
است و دیگر در مقایسه با گذشته آن انسجام در خانواده ها 

به چشم نمی خورد.
همین طور اســت، متاســفانه هویت خانواده با هجوم شبکه های 
اجتماعی در معرض خطر قرار گرفته است. زمانی خانواده ها در هر 
مقطع و طبقه اجتماعی که قرار داشــتند، دور هم جمع می شدند 
و از اتفاقات روزمره تعریف می کردند و اصــوال خانواده برای خود 
تعریف معینی داشت؛ یعنی همان انسجام که اشاره کردید. پدر و 
مادر با فرزندان حرف می زدند و متقابال، فرزندان هم در خانواده با 
والدین خود ازطریق مکالمه، ارتباطاتی برقرار می کردند و از رهگذر 

این گفت و شنودها مشکالت خانوادگی مرتفع می شد، اما افسوس 
که امروز حرمت خانه و خانواده مثل ســابق وجود ندارد؛ حتی گاه 
دیده ام اعضای یک خانواده به هنگام غذا خوردن گرچه به شــکل 
ظاهری دور هم جمع شده اند، اما آن زمان هم دست از شبکه های 
اجتماعی و تلفن همــراه خود برنمی دارند. به نظرم یک ســر این 
مسئله به این برمی گردد که ما اصوال جامعه ای هستیم که در زمینه 
اســتفاده از تکنولوژی به افراط و تفریط می پردازیم و حد تعادل را 

رعایت نمی کنیم. 
در کنار آســیب شــبکه های اجتماعی، چند سالی است 
که ســریال های ماهواره ای هم با وجود نداشتن محتوا و 

کیفیت مطلوب، توانسته اند 
نظر برخــی از مخاطبان و 
خانواده هــا را به خود جلب 

کنند.
همین طور اســت، در سال های 
گذشــته آثار ارزشــمندی در 
حیطه تئاتــر بــه روی صحنه 
می رفت کــه با گذشــت زمان، 
هرگاه از هر کدام از آن نمایش ها 
یاد می شــود همچنان خاطره 
خوشــی در ذهن مخاطب باقی 
مانــده اســت یــا در دهه های 
گذشته در تلویزیون، سریال های 
کیفی و خوبی مثل هزاردستان، 
کمال الملــک،  امیرکبیــر، 
وزیرمختــار و... تولید شــد که 
هنوز هم از ســریال هایی از این 
دست به عنوان آثار ماندگار یاد 
می شود. ولی واقعیت این است 

که تولید چنین آثاری با گذشت زمان در تلویزیون کمرنگ شد. تا 
زمانی که نتوانیم براساس ذائقه مخاطب به سریال سازی بپردازیم 
و ســریال هایمان به نوعی انعکاســی از دردهای اجتماع نباشد، 
نمی توانیم انتظار داشــته باشــیم که مخاطب به سمت تلویزیون 
ترغیب شود. طبیعی اســت در چنین شرایطی، مخاطب به سمت 
تماشای سریال هایی می رود که مبتذل تر و بی محتواتر از آن را خود 
من سراغ ندارم؛ سریال های ترکیه ای که به هیچ وجه با فرهنگ ما 
همخوانی ندارد و عموما به مســائلی اشاره می کند که تماشای آن 
برای خانواده ها به ویژه جوانان مناسب نیســت. بنابراین تالش ها 
در رسانه ملی باید به این سمت و ســو معطوف شود که با ساخت 
سریال هایی که مردم بیشتر با آنها ارتباط برقرار می کنند، آنها را به 

این سمت جذب کنند.

با هادی مرزبان، بازیگر و کارگردان تئاتر؛

سریال های ترکیه ای با فرهنگ ما همخوانی ندارد 

 تا زمانی که 
نتوانیم براساس 
ذائقه مخاطب به 

سریال سازی بپردازیم 
و سریال هایمان به 
نوعی انعکاسی از 
دردهای اجتماع 

نباشد، نمی توانیم 
انتظار داشته باشیم 
که مخاطب به سمت 

تلویزیون ترغیب شود

هادی مرزبان از هنرمندانی اســت که نیاز به معرفی 
ندارد، آنهایی کــه از مخاطبان پروپاقرص تلویزیون 
هســتند، بازی زیبای این هنرمند را در سریال هایی 
همچــون »پهلوانــان نمی میرنــد«، »امیرکبیر«، 
»وزیرمختار«، »گالش های مادربزرگ« و... دیده اند و 

با این سریال ها خاطرات زیادی دارند.
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اخبارکوتاهيادداشت

 فرماندار کوهرنگ گفت: توزیع هدایای مقام معظم رهبری در قالب 
 5 هزار و 690 دست لباس و کفش با حضور نماینده بنیاد علوی بین 
دانش آمــوزان مناطق محروم بخش بازفــت و دوآب صمصامی آغاز 

شد. 
 مرتضی زمانپور افزود: این هدایا شــامل مانتو، شــلوار و کفش برای 
دانش آموزان دختر و پیراهن، شلوار و کفش برای دانش آموزان پسر 
در 3 فروشــگاه در حال توزیع می باشد که دانش آموزان می توانند با 

مراجعه به فروشگاه، اقالم مورد نیاز خود را انتخاب کنند. 
وی ادامه داد: این طرح معنوی با توجــه به عنایت خاص مقام معظم 
رهبری بــه ارتقای ســطح علمی دانــش آموزان، رفــع محرومیت 
فرهنگی از مناطق کم برخوردار و ایجاد بستر مناسب برای ورود این 
دانش آموزان به مقاطع باالتر اجرا می شود.  گفتنی است بنیاد علوی 
تعداد 623 دست لباس و کفش نیز طی روزهای آینده در بین دانش 

آموزان بخش محروم دیناران شهرستان اردل توزیع خواهد کرد.

 قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی 
اشتغال استان اظهار داشــت: با توجه به گزارش مرکز آمار ایران در سه 

ماهه آخر سال گذشته، نرخ بیکاری19/1 درصد بوده است.
 وی افــزود: در حــال حاضر نرخ بیــکاری اســتان بــه 17/8 درصد 
رسیده اســت. اســتاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شــد: تجربه و 
تحلیل نشان می دهد که نرخ مشارکت ایجاد اشــتغال از 3۴ درصد به 
بیش از 36 درصد افزایش یافته اســت. سلیمانی دشتکی بیان کرد: 18 
هزار و 600 اشتغال در استان ایجاد شده اســت. وی گفت: 50 کارگاه 
راکد در این اســتان در حال احیا و50 کارگاه قابل بهره برداری اســت 
و 195 کارگاه تولید پایین کــه قابلیت تولید با ظرفیت بــاال را دارند، 
توسعه داده خواهند شد.اســتاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 
در اوایل مردادماه سال جاری کارگاه های تولیدی که دارای 60 درصد 
پیشرفت فیزیکی بودند به بانک ها معرفی شــدند. وی بیان کرد: بانک 
 ها در ســال جاری 158 میلیارد تومان پرداختی به واحدهای صنعتی 

داشته اند.

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و بختیــاری گفت: 
محصوالت صادر شده تعاونی های اســتان چهارمحال و بختیاری شامل 
انواع خوراک ماهی، کولر آبی، شاخه گل، ورمیشــل و نقل مغزدار است. 
عباس جزایری افزود: این محصوالت به کشــور های عراق و قرقیزستان 
صادر شده اســت.به گفته وی دو  هزار و 563 تعاونی با عضویت  نزدیک 
به 68 هزار نفر در چهارمحال و بختیاری فعال است که برای 30 هزار نفر 
اشــتغالزایی کرده اند.مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و 
بختیاری افزود:  تشــکیل  ۴۴ تعاونی از برنامه های هدف گذاری شــده  

برای امسال است.

توزيع هدايای مقام معظم رهبری 
در بین دانش آموزان محروم

پرداخت ۱۵۸میلیارد تومان تسهیالت 
برای توسعه واحدهای صنعتی

صادرات محصوالت تعاونی های استان 
چهارمحال و بختیاری

پیشنهاد سردبیر: 
توزيع هدايای مقام معظم رهبری در بین دانش آموزان محروم

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شــهرکرد گفت: پشــت میز نشــینی یکی از معضالت 
فرهنگ اشتغال است و راهکار آن، تکریم کارهای دستی 

و ارائه خدمت است.
به گزارش ایسنا، حجت االســالم محمدعلی نکونام 12 
آبان ماه در دیدار با معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی با اشــاره به اینکه 
فرهنگ اشتغال یکی از مشکالت این حوزه است، اظهار 
کرد: گره خوردن متولیان فرهنگ با متولیان اشــتغال 

می تواند ضعف فرهنگی در این زمینه را کاهش دهد.
وی با بیــان اینکه حــل درصد قابل توجهی از مشــکل 
اشــتغال در گروی فرهنگ ســازی مناســب آن است، 
تصریح کرد: پشت میز نشینی یکی از معضالت فرهنگ 
اشتغال است و راهکار آن، تکریم کارهای دستی و ارائه 

خدمت است.
نماینــده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیــاری گفت: 
پیشرفت تکنولوژی و ماشین آالت موجب کاهش نیاز به 
نیروی انســانی می شــود و به همین دلیل باید عالوه بر 
اینکه به سمت مدرن ســازی حرکت می شود، به مقوله 

اشتغال نیز توجه گردد.
امام جمعه شــهرکرد خاطرنشان کرد: اشــتغال باید به 
متن جامعه برده شــود و الزمه آن توجه به همه سالیق، 
مخصوصا در زمینه اعطای تسهیالت و آموزش های فنی 

و حرفه ای است.
حجت االســالم نکونام با اشــاره به اینکه در حال حاضر 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساسی ترین کار را در 
کشــور انجام می دهد، افزود: توجه ویژه به ظرفیت های 

هر استان می تواند در رفع مشکل اشتغال اثرگذار باشد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
عدم توجه به ارتباط نزدیک بین مسئوالن و جامعه یکی 
از دالیل اصلی به نتیجه نرســیدن طرح هاست و حضور 
کارشناسان دستگاه ها در بین مردم امری ضروری است.

پشت میز نشینی،  از معضالت 
فرهنگ اشتغال است    

ويژه

سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف، روز پنجشنبه 
در راهپیمایی 13 آبان که با حضور پرشور  اقشار مختلف 
مردم والیتمدار، دانش آموزان و دانشــجویان شهرستان 
شهرکرد برگزار شد، اظهار کرد: امام خمینی )ره( با نسل 
قبلی آمریکایی ها درگیر شــد و گفتمان انقالب اسالمی 
را  که همان گفتمــان پیامبر اعظم)صــل ا... علیه و آله و 
ســلم(، قرآن و اهل بیت)ع( بود احیا کرد و این در حالی 
 اســت که گفتمان غربی روز به روز در حال نابودی و زوال

است.
معاون روابط عمومی سپاه پاســداران انقالب اسالمی، با 
بیان اینکه اگر ما به 38 ســال انقالب نــگاه کنیم متوجه 
خواهیم شــد که در مــوارد رویارویی با آمریــکا همواره 
 دچار زحمت شــده  اما همیشــه برنده میــدان بوده ایم، 
 خاطرنشــان کــرد: دشــمنان در ســال ۴3 بــا تبعید

 امام خمینــی )ره( تالش کردند تــا در برابر این گفتمان 
چالش ایجاد کنند.

 وی افزود: در ســال 57 دشــمن با به شــهادت رساندن 
دانش آموزان به دنبال آن بود که با ایجاد رعب و وحشت، 
مردم را از امام خمینی)ره( دورســازد و این همان کاری 

است که امروزه داعش در حال انجام آن است.
معاون روابط عمومی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی، 
به حمایت های آمریکا از صدام در دوران 8 ســال جنگ 
تحمیلی اشــاره کرد و گفت: دانشــجویان کشــور ما در 
13 آبان ماه با زمان شناســی دقیق توانســتند با تسخیر 
 النه جاسوســی کمک ویــژه ای به انقــالب نمایند و اگر 
این اتفاق نمی افتــاد مطمئنا آنچه که دشــمن در مصر 

انجام داد در کشور ما نیز رخ می داد.
سردار شریف با اشاره به اینکه دشــمن با رهبری حکیم، 

عادل و اسالم شناسی برجســته روبه روست، اظهار کرد: 
ســرافرازی کشــور ما محصول اطاعت محــض ملت از 

امامشان است.
وی با مطرح کردن این ســوال که چرا در فضای مجازی 
دشــمن تالش می کنــد تا چهــره تابناک رهبــری را با 
 چالش روبه رو سازد، گفت: دشمنان بارها و بارها به زبان 
آورده انــد کــه اگــر حمایت های رهبــری نبــود آنها 

می توانستند به اهداف خود برسند.
این مســئول با بیان اینکــه باید قدر نعمتــی بزرگ که 
 همان داشــتن رهبری اســت تاکید کرد: خداوند متعال 
تا زمانی که ما دین الهی را یاری کنیم و در راه حق جهاد 

کنیم ما را کمک می کند.
وی با اشــاره بــه داعــش و فعالیت هــای آن در منطقه 
خاطرنشــان کرد: داعش توانســت امنیت کشــورهای 
اروپایی را به خطر بیندازد و این در حالی است که با تالش 
نیروهای مســلح ما نتوانسته اســت تا کنون یک ترقه در 
کشــور بیندازد و از آن برای تبلیغات خود ســوء استفاده 
کند و ما باید قدر این نعمت را بدانیم و همیشه شکرگزار 

باشیم.
ســردار شــریف افزود: مــردم ما با چشــمانی بــاز و با 
 بصیرت راه شــهدا و انقالب را ادامه می دهند و ســعادت 

را برای این مرز و بوم پدید می آورند.
 وی اظهار کرد: دشمن در تالش اســت با ایجاد دو قطبی 
کاذب و اختــالف در بخش های مختلف بــه اهداف خود 

برسد که باید مراقب این حیله دشمن باشیم.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه در امنیت الگو و الهام 
بخش هســتیم، تصریح کــرد: امنیت و پیشــرفت های 
 موجود در کشــور نتیجــه اطاعــت عملــی از رهبری

است.
معاون روابط عمومی ســپاه پاسداران با اشــاره به اینکه 
مبارزه با آمریکا دائمی اســت، گفت:  تا زمانی که شاهد به 
زیر کشــیدن آمریکا از اریکه قدرت باشیم همچنان با آن 

مبارزه می کنیم.
گفتنی اســت در این روز، یکــی از خوانندگان اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری به اجــرای برنامه بــا مضمون 

حماسی استکبار ستیزی و شهید و شهادت پرداخت.

مردم ما با چشمانی 
باز و با بصیرت راه 
شهدا و انقالب را 
ادامه می دهند و 

سعادت را برای اين 
 مرز و بوم 

پديد می آورند

ابالغ رای
8/336 کالسه پرونده:114/95-95/3/17 شــماره دادنامه:458-95/3/19 مرجع 
رسیدگی: شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امید یاوری دارانی به 
نشانی خ پروین خ معراج ابتدای خ سپیده کاشانی جنب مادی سمت چپ انبار مواد 
غذایی، خوانده: جعفر حسنی ساملحی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای امید یاوری دارانی به طرفیت جعفر حسنی ساملحی به خواسته مطالبه 
مبلغ 192/500/000 ریال وجه دو فقره چک به شــماره های 146248-94/3/25 و 
964746-94/6/14  به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های 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 جلســه حضور 
ندارد 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 مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 192/500/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 3/507/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )94/3/25-94/6/14(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره 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 باشد. م الف:23863 شعبه 32 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )285 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/337 کالسه:950381 شماره دادنامه:1135-95/7/12 مرجع رسیدگی: شعبه 12 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید بختیاری به نشانی رهنان خ شهدای 
باباصفری )زاجان( بن بســت محبت، خوانده: جعفر گریوانی به نشــانی: مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه وجه ســفته، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
حمید بختیاری به طرفیت جعفر گریوانی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
سفته  به شماره خزانه داری کل 956525 به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت 
به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و مصون ماندن خواســته از هرگونه تعرض و تکذیب شــورا دعوای مطروحه را 
وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به اســتناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانــده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیــون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 860/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/3/16 لغایت تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در 
این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در 
دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:23860 شعبه 12 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان )271 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/338 کالسه پرونده: 367/95 شــماره دادنامه: 695-95/7/28 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 18 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای محمدرضا تائبی پور به 
نشــانی اصفهان خ بزرگمهر خ بی ســیم پالک 36،  خوانده: آقای حسین ایهامی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست آقای محمدرضا تائبی پور به طرفیت آقای حسین ایهامی به 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال )110/000/000 ریال( وجه یک فقره 
چک به شــماره 545912-94/8/1 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قانــون تجارت حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ 110/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 2/520/000 ریال به 
عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
)95/8/1(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و پس از 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف:23859 شعبه 18 مجتمع شماره 

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

8/339 کالسه پرونده: 366/95 شــماره دادنامه: 689-95/7/28 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 18 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای محمدرضا تائبی پور به 
نشــانی اصفهان خ بزرگمهر خ بی ســیم پالک 36،  خوانده: آقای حسین ایهامی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست آقای محمدرضا تائبی پور به طرفیت آقای حسین ایهامی به 
خواسته مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال )110/000/000 ریال( وجه یک فقره 
چک به شــماره 545913-94/8/5 عهده بانک سپه به انضمام خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 
315، 310، 309، 307، 249 قانــون تجارت حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت 
مبلغ 110/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 2/510/000 ریال به 
عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 
)94/8/5(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل وا خواهی در این شعبه خواهد بود و پس از 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف:23858 شعبه 18 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان) 289 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

8/340  خانم زهرا رفیع پور دارای شماره شناســنامه 20  به شرح دادخواست به 
کالسه 636/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ربیع اله رفیع پور فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 18883 
در تاریــخ 95/8/4 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- غالمرضا رفیع پور فرزند ربیع الــه ، ش.ش 120 صادره از 
خوانســار 2- محمدرضا رفیع پور فرزند ربیع اله ، ش.ش 8 صادره از خوانســار 
3- احمدرضا رفیع پور فرزند ربیع اله ، ش.ش 10 صادره از خوانسار 4- اکرم رفیع 
پور فرزند ربیع اله ، ش.ش 154 صادره از خوانسار 5- زهرا رفیع پور فرزند ربیع 
اله، ش.ش 20 صادره از خوانسار 6- صدیقه براتی فرزند یداله، ش.ش 36 صادره 
از خوانسار. متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 
متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی 
است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 234 

شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 195 کلمه، 2 کادر(  
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9510423727100149 اجراییــه: شــماره   8 /341
9409983727100506 شماره بایگانی شــعبه:940820 بموجب دادنامه شماره 
9509973727100426- 95/2/27 محکوم علیهما علی شفیعیان دستجردی فرزند 
اصغر به نشانی اصفهان بلوار کشــاورز کوی آزادگان کوچه یزدان پناه پالک 24 
و محمد آیتی سجزی فرزند امیر علی به نشــانی اصفهان سجزی پشت پلیس راه 
دامداری نوروزی متضامنًا محکومند به پرداخــت مبلغ 500/000/000 ریال بابت 
مطالبات و محکوم علیه علی شفیعیان دستجردی عالوه بر مبلغ فوق محکوم است 
به پرداخت مبلغ 15/595/000 ریال بابت هزینه دادرسی به مبلغ 13/200/000 ریال 
بابت حق الوکاله وکیل و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک موضوع دادنامه از 
تاریخ 94/3/5 لغایت زمان اجرای حکم به نرخ روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی 
در حق محکوم له حســین مهدوی فرزند مهدی به نشانی شهرستان نائین شهرک 
پاسداران جنب نانوایی سپاه پالک 3  و همچنین پرداخت 5 درصد محکوم به بابت نیم 
عشر دولتی در حق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 

منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجــب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
 اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 244 شــعبه دادگاه عمومی شهرستان نائین

) 451 کلمه، 5 کادر(  
حصر وراثت

8/103  آقای محمد گلچینی دارای  شناسنامه شماره 18439 به شرح دادخواست به 
کالسه  3823/95 ح 10  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا گلچینی به شناســنامه 5945 در تاریخ 87/11/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به پسر- 4 دختر و همســر: 1- محمد گلچینی، ش.ش 18439 فرزند پسر 2- عزت 
 گلچینــی، ش.ش 248 فرزند دختــر 3- عفــت گلچینــی، ش.ش 335 فرزند دختر

 4- اشــرف گلچینی، ش.ش 18438 فرزند دختر 5- فاطمه گلچینی، ش.ش 19771 
فرزند دختــر 6- خدیجه جوادی حســین آبادی، ش.ش 63 همســر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف : 22846 شعبه 10 

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

8/347 شــماره صادره: 1395/43/290090 نظر به اینکه خانم رضوان نصری با 
تسلیم برگ استشهاد شهود مدعی فقدان ســند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک شــماره 3/1460 بخش 14 اصفهان گردیده که در صفحــه 544 دفتر 265 به 
شــماره ثبت 28989 به نام وی  ثبت و سند صادر شــده و ذیل شماره 187319-

91/12/3 دفترخانه 71 اصفهان نزد بانک پارسیان رهن می باشد و در اثر جابجایی 
مفقود گردیده درخواست المثنی نموده لذا  طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله  غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده نســبت 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 سند مالکیت و سند معامله  تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شــد. م الف: 24227 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان 

)185 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

8/349 شــماره صادره: 1395/43/290392 نظر به اینکه خانم فاطمه مستاجران 
گورتانی با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره 59984-1395/08/03 دفترخانه 
32  اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 15/1074 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان کــه در ذیل ثبت 3113608 صفحــه 95 دفتر جلد 1008 
امالک تحت شماره چاپی 143152 سری الف ســال 91 صادر و تسیلم گردیده و 
به موجب تقسیم نامه شماره 8815 مورخ 1391/09/12 دفترخانه 337 اصفهان به 
نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا دفترچه سند مالکیت 
مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی اســت چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت 
انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را 
جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت 
المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشــد.  لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود

 می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
 صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
 سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

  م الــف: 24586 اداره ثبت اســناد و امالک غرب اســتان اصفهــان )273 کلمه، 3 
کادر(

اخطار اجرايی
8/277 شماره: 941527 به موجب رای شماره 784 تاریخ 95/5/21 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مسعود فرشید 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 645/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

چک به شــماره 203/607869-92/3/3 و نیم عشــر حق االجرا در حق محکوم له 
محمدرضا معینی کربکندی با وکالت حسین محمدیان و نفیسه عرب زاده به نشانی 
اصفهان شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت ارغوان ط 3 واحد 18. 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 مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:23805 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/314 در خصوص پرونده کالســه 798/95 خواهان محمدرضا نادری- حسین 
سلیمانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت جواد ماندعلی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/10/18 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف: 23841 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

8/315 در خصوص پرونده کالســه 800/95 خواهان محمدرضا نادری- حســن 
سلیمانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت جواد ماندعلی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/10/18 ســاعت 5/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت 
 عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود.

 م الف: 23843 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
)116 کلمه، 1 کادر(

فقدان سند مالکيت
8/343 شــماره صادره: 1395/43/292865 نظر به اینکه بر اساس تقاضای آقای 
عبداله صادقی برزانی فرزند رجبعلی و شریک وی مالکین مشاعی مبنی بر تعیین 
بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک 16/4254 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق متعلق به خانم گوهر صادقی برزانی همســر مرحوم حسن بنکدار افارانی 
است و در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، کارشناسی 
رسمی دادگستری میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ چهل و هفت 
میلیون ریال برآورد و اعالم نموده اســت و متقاضیان مبلــغ مزبور را طبق فیش 
شماره 9510429072817079 مورخ 1395/8/11 به حساب سپرده ثبت اسناد و 
امالک منطقه غرب واریز نموده و چون ذی نفع فاقد نشانی است لذا با توجه به مفاد 
تبصره یک آئین نامــه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشــار 
آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به منطقه ثبت اسناد و امالک 
منطقه غرب اصفهان مراجعه و در صورتی که تضییع حقی شده باشد می تواند از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی 
طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه ذینفع 
به مراجعه قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت 
متقاضیان بدون استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسیلم خواهد شد. م الف: 24378 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان  )231 کلمه، 3 کادر(  

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی چهارمحال وبختیاری 
گفت: از هفت هزار سرباز غایب این اســتان، پنج هزار نفرشان از 

طرح خرید خدمت سربازی استفاده کردند.
سرگرد سید شجاع زیالبی ، با بیان اینکه فراخوان تعیین تکلیف 
مشــموالن غایب در ســازمان وظیفه عمومی ناجــا از متولدان 
سال 5۴ تا 77 اعالم شده اســت، اظهار کرد: این طرح به منظور 

شناسایی مشموالن غایب فعال شده است.
وی افزود: در این طرح مشــموالن غایب با بیش از هشــت سال 

 غیبت از طــرح جریمه مشــموالن غایب بهره مند می شــوند و 
ثبت نام از مشموالن غایب همچنان ادامه دارد.

به گفته وی، مشموالن کمتر از هشت ســال غیبت می توانند به 
خدمت اعزام شــده یا از معافیت های کفالت و پزشــکی استفاده 
کنند. معــاون فرمانده انتظامــی چهارمحــال وبختیاری گفت: 
مشــموالن غایبی که دارای نقص عضو یا بیماری خاص هستند، 
می توانند با مراجعه به دفاتر الکترونیک انتظامی نســبت به ثبت 

درخواست معافیت پزشکی اقدام کنند.

سرگرد زیالبی با اشاره به ثبت نام مشموالن غایب افزود: چنانچه 
مشموالن غایب برای تعیین تکلیف خدمتی مراجعه نکنند، پس 
از ارســال اخطاریه کتبی به درب منزل آنان، برابر ماده 58 قانون 

تحت تعقیب قرار می گیرند.
وی با هشــدار به ســازمان ها و ارگان ها و صنوف به کارگیرنده 
مشــموالن غایب افزود: براســاس ماده 63 قانون بــه کارگیری 
مشــموالن غایب در کارهای خصوصی و دولتی ممنوع است و با 

آنان برخورد قانونی می شود.

پنج هزار سرباز غايب چهارمحال وبختیاری مشمول طرح خريد خدمت شده اند

معاون روابط عمومی کل سپاه در اجتماع عاشورايیان استکبارستیز شهرکرد :

مبارزه ما با آمريکا، دائمی است

سردار رمضان شريف در اجتماع عاشورايیان استکبارستیز شهرکرد، گفت: تا زمانی که شاهد به زير کشیدن 
آمريکا از اريکه قدرت باشیم همچنان با آن مبارزه می کنیم.

اعالم مفقودی 
اینجانب ســید علــی محمد موســویان مالــک خودرو 
وانت پیکان مدل 1362 به رنگ ســفید به شماره شاسی 
14112378 و شماره موتور 151621093 و شماره پالک 23 
ایران- 564 ع 38 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( 
کارت و برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 

را دارم.
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وزیر آموزش و پرورش گفت: وظیفه مــا در نظام تعلیم و تربیت 
این است که دانش آموزانی را تربیت کنیم که در مواقع حساس 

از نظام دفاع کنند. 
فخرالدین احمدی دانش آشــتیانی وزیر آمــوزش و پرورش در 
مراسم 13 آبان روز دانش آموز و روز مبارزه با استکبار جهانی در 

جمع راهپیمایان به ویژه دانش آموزان شرکت کرد. 
وی که در این حضور از سوی علی اصغر فانی وزیر سابق آموزش 
و پرورش و جمعی از معاونان و مدیران ارشــد ایــن وزارتخانه 
همراهی می شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت روز 13 
آبان اظهار داشــت: وظیفه ما در نظام تعلیم و تربیت این است 
 که دانش آموزانــی را تربیت کنیم که مســئولیت پذیری باالیی 
داشــته باشــند.  وی ادامه داد: بــا تربیت ایــن دانش آموزان 
آنها می تواننــد در مواقع حســاس از نظام دفــاع کنند. دانش 
آشتیانی با اشــاره به اهمیت 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار 
جهانی یادآور شــد: 13 آبان یادآور این است که دانش آموزانی 
در مقطع حســاس که نظام نیاز به دفاع داشــت، حاضر شده و 
جانفشــانی کردند.  وزیر آمــوزش و پرورش تصریــح کرد: این 
بزرگ ترین ثمره ای اســت که دانش آمــوزان و جوانــان ما به 
وجود آورده اند و نســل امروز باید به آن توجه داشــته باشد و از 
همین الگو تبعیت کند. وی خاطرنشــان کرد: دانش آموزان باید 
مسئولیت پذیری شان نسبت به جامعه باال باشد و وقتی خطراتی 

را احساس کردند، بتوانند ادای دین کنند.  
 وزیر آمــوزش و پرورش در خصــوص رتبه بنــدی معلمان نیز

 عنوان کرد: رتبه بندی جــزو برنامه های ماســت و حتما آن را 
پیگیری می کنیم و باید برنامه ریزی کنیــم و در این جهت قدم 

برداریم.

کودک آزاری انواع مختلفی دارد. کودک آزاری جسمی، جنسی، 
روحی یا عاطفی و مســامحه یا غفلت. دو نوع دیگر هم داریم با 
عنوان کودک آزاری اقتصادی و کودک آزاری سیاسی، ولی چهار 

مورد اول معمول تر است. 
هر کدام از اینها که کودک آزاری محســوب می شود، مصادیقی 
دارد؛ مثال مصادیق کودک آزاری جســمی، کتک و شالق زدن، 

سوزاندن و تنبیه کردن به اشکال مختلف است.
از مصادیق کودک آزاری جنسی می توان به بهره برداری جنسی 
و نه الزاما ارتباط جنســی، پورنوگرافی و خیلی موضوعات دیگر 

اشاره کرد. 
نوع عاطفی کودک آزاری، تحقیر، ســرزنش، مقایســه و نادیده 
گرفتن را شــامل می شــود و در دســته غفلت یا مسامحه هم 
هر کدام از انــواع آزارهایی که گفته شــد در صورتی که عمدی 
صورت نگرفته باشــد، قرار می گیرد، بخصوص آزارهای جسمی 

و آزارهای عاطفی.
در ایران هم انواع آزارها را داریم، اما آنچه بیشتر برایش مراجعه 
می کنند، کودک آزاری جسمی اســت ولی اینکه الزاما این نوع 

آزارها شایع ترین هم باشد، این طور نیست.
بیشترین شکنجه ها و آزارهای جســمی از جانب والدین اتفاق 

می افتد. 
این مسئله هم دالیل متعددی دارد. بخشی از آن بر می گردد به 
ویژگی های فردی. مثال بچه ای که بیش فعال است یا بچه ای که 
زشت است یا مریضی خاص و معلولیت دارد، ممکن است بیشتر 

در معرض تنبیه و آزار جسمی قرار بگیرد. 
از طرفی پدر و مادرها گاهی پدر و مادر بودن را بلد نیستند. بلد 
نیستند بچه داری کنند و نسبت به بچه اول خشونت می ورزند. 
بخش دیگر در واقع بــه ویژگی خانواده برمی گــردد؛ پدری که 

اعتیاد دارد و درگیر جرائم و آسیب هاست. 
پدری کــه در دوران کودکی کتــک می خورده اســت، امروز 
کتک می زند و یــا پدری که نســبت به کودکــش بی تفاوت و 
بدون حساســیت اســت.نکته دیگر بخش اجتماعی مســئله و 

حمایت های قانونی است که تعیین کننده است. 
مثال اگر قانون حمایت الزم را نکند و اصال وجود نداشــته باشد 
کودک آزاری تشدید می شــود. خوشــبختانه ما در این زمینه 
قانون داریم ولی مهم این اســت که همان قانون را درست اجرا 
کنیم. مجلس باید الیحــه حمایت از کــودکان و نوجوانان را از 
پســتو بیرون بیاورد. این الیحه از ســال 90 تاکنون در مجلس 
اســت درصورتی که تصویب آن کمک فراوانی به حوزه کودکان 

می کند. 
البته در حــال حاضر مراکز ارائه کننده  خدمات بیشــتر شــده 
است، حساسیت جامعه نســبت به حقوق کودک افزایش یافته 
و ســازمان های مردم نهاد در حوزه کودکان فعال تر شــده اند، 
اما باید شــاخص های ســالمت و رفاه کودکان را بســنجیم که  
این کار صورت نگرفته اســت. اقداماتی که بایــد برای قربانیان 
کــودک آزاری صورت بگیرد، متفاوت اســت ولــی بهترین آن 

اورژانس اجتماعی است که می تواند به خوبی حمایت کند. 
پلیسی نیســت و نیاز به حکم قاضی ندارد. مگر در موارد خاص 
که نیاز به حکم باشــد. یک تماس با 123 )اورژانس اجتماعی( 
کافی است تا مددکاران سریع به محل مراجعه کنند تا اقدامات 
الزم به سرعت انجام شود. باید پیشگیری اجتماعی را در جامعه 
نهادینه کنیم و برای این کار از تمام ظرفیت های موجود ازجمله 
آموزش و پرورش، رســانه، روحانیون، تشــکل های اجتماعی، 

روانشناسی و خیلی موارد دیگر استفاده کرد.

وزیر آموزش و پرورش در راهپیمایی ۱۳ آبان:

وظیفه ما تربیت دانش آموزانی است  
که از نظام دفاع کنند

کودکان، قربانیان آزار والدین

با مسئوالن

مســئول امور بانوان ســتاد عتبات با بیان اینکه حدود 60 تا 
70 درصد نذورات جمع آوری شــده برای بازسازی عتبات از 
طریق بانوان صورت می گیرد گفت: پیشنهاد شده تا پروژه ای 
 خاص به نام بانــوان در نظر گرفته شــود تا آنهــا بتوانند به 

اهل بیت)ع(خدمت کنند.
فرنــاز بیگی، با بیــان اینکه بانوان به اذعان رؤســای ســتاد 
بازســازی عتبات عالیات در تمامی اســتان ها نقش پررنگ و 
ویژه ای را در مشــارکت های مردمی دارنــد، گفت: حدود 60 
تا 70 درصد نذورات جمع آوری شــده برای بازسازی عتبات 
از طریق بانــوان خیراندیش صــورت می گیــرد.وی افزود: 
محرم و صفر فرصت خوبی برای بانوان برای انجام مشــارکت 
در بازســازی عتبات عالیات اســت لذا بهتر اســت مبلغان 
دینی از این زمــان ویژه بهره ببرند تــا در جهت اعتالی دین 
و توجه بیشــتر به بازســازی حرم اهل بیــت )ع( کمک های 
 شایانی انجام شود.مسئول امور بانوان ســتاد عتبات عالیات 
تصریح کرد: بانوان ایرانی بسیار راغب هستند تا پروژه ای خاص 
در بازسازی عتبات به آنها کلید بخورد تا با جمع آوری نذورات 
ویژه بتوانند به اهل بیت)ع( خدمت کنند لذا این پیشنهاد به 
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات و رؤســای استانی داده 

شده است. وی اظهار داشــت: برخی امورجزئی نظیر دوخت 
و دوز پرده ها و پارچه های استفاده شــده در حرم ها و ضریح و 
همچنین منجوق دوزی ها به صورت ویژه توسط بانوان انجام 
می شود.بیگی با بیان اینکه بانوان خیراندیش برخی استان ها 
در انجام نذورات نقش ویژه ای دارند، گفت: بانوان استان های 
اصفهان و کرمان در انجام برخی هنرهای دســتی و همچنین 
12 هزار بانوی قالیباف استان خراســان جنوبی یا فرش های 
بافته شده را به ستاد بازســازی عتبات عالیات اهدا می کنند 
یا اینکه آنها را به فروش رســانده و هزینه آن را نذر می کنند.

وی افزود: برخی بانوان اســاتید اهل استان زنجان که مسلط 
به انجام هنرهای دســتی هســتند، با ارائه آمــوزش الزم به 
دانشجویان خود از آنها در راستای ارائه خدماتی نظیر قلم زنی، 
منجوق دوزی و میناکاری در راســتای انجام پروژه های ستاد 

بازسازی عتبات عالیات بهره می گیرند.
 مســئول امــور بانــوان ســتاد بازســازی عتبــات عالیات 
تصریح کرد: یکی از بانوان اساتید اهل استان خوزستان هم که 
در زمینه میناکاری فعالیت دارد توانســته با آموزش های الزم 
به دانشجویان خود در ساخت یکی از درب های حرم حضرت 

مسلم بن عقیل )ع( اقدامات خوبی را انجام دهد.

رییس پلیس آگاهي استان اصفهان گفت: بیشترین پرونده اي 
که در اداره جعل و کالهبرداري پلیس آگاهي اســتان اصفهان 

به آن رسیدگي مي شود، کالهبرداري کارت به کارت است.
به گزارش ایمنا، سرهنگ ستار خسروي رییس پلیس آگاهي 
اســتان  اصفهان با اشــاره به روند رو به رشــد کالهبرداري 
هــاي کارت بــه کارت،  اعتماد بي جــای قربانیــان را علت 
 موفقیت این گونه مجرمان دانســت. ســرهنگ ستار خسروي 
اظهار داشــت: بیشــترین پرونــده اي کــه در اداره جعل و 
کالهبرداري پلیس آگاهي اســتان اصفهان به آن رســیدگي 

مي شود، کالهبرداري کارت به کارت است.
وي با بیان اینکه طمــع قربانیان، یکي از علــت هاي افزایش 
این نوع کالهبــرداري و موفقیت مجرمان اســت تاکید کرد: 
کالهبرداران با ارســال پیامک به قربانیان تحت عنوان اینکه 
شــما در ســفرهاي زیارتي و ســیاحتي و یا در قرعه کشــي 
جشنواره ها برنده شده اید و... طمع قربانیان را برانگیخته و به 
این طریق آنان را به کنار عابربانک کشانده و با تبحري که دارند 
از فرد قرباني مي خواهند که مبلغ ناچیزي را براي فرســتادن 
جایزه به حساب او منتقل کند.این مقام مسئول عنوان داشت: 
فرد قرباني نیز در هنگام اجراي عملیات بانکي طبق دستور فرد 

تماس گیرنده عمل کرده تمام وجوه خود را بدون اینکه توجه 
نماید به حساب کالهبردار منتقل مي کند.

رییس پلیس آگاهي اســتان با بیان اینکه کالهبرداري کارت 
به کارت افراد بي ســواد و باســواد نمي شناســد و هر کسي 
ممکن اســت در دام این گونه افراد بیفتد تصریــح کرد: اخیرا 
فرد کالهبــرداري با ارســال پیامکي به برخي از پزشــکان از 
آنان خواسته بود که در ســرمایه گذاري خرید وسایل پزشکي 
شــرکت و ســود خوبي را دریافت نمایند. این مقام انتظامي 
عنوان داشت: یکي از پزشــکان نیز فریب این تبلیغ را خورده 
و با مراجعه به عابربانک و عمل کردن به دستور تماس گیرنده 
وجوه موجود در حســاب خود را به حســاب متهــم منتقل 
مي کند. وي افزود: با شکایت فرد قرباني، کارآگاهان تحقیقات 
وســیعي را در این زمینه انجام داده و طي یــک عملیات ویژه 
متهم را در یکی از  شهرســتان ها  دســتگیر کــرده  و تحویل 
مراجع قضایي دادند.ســرهنگ خســروي بیان داشت: بعد از 
کالهبرداري کارت بــه کارت، کالهبــرداري در حوزه فروش 
امالک و همچنین از طریق تاسیس شــرکت هاي کاغذي به 
بهانه ارائه وام و تسهیالت بیشــترین پرونده هاي کالهبرداري 

در سطح استان را تشکیل مي دهند.

مسئول امور بانوان ستاد عتبات  مطرح کرد:

جمع آوری 60 تا 70 درصدی نذورات توسط بانوان
رییس پلیس آگاهي استان اصفهان خبر داد:

کالهبرداري کارت به کارت، سکان دار جرائم جعلی

اخبار کوتاه 

دو ســود جو با فروش بلیت های جعلی پرواز های مشــهد - نجف از ۸0 شهروند 
مشــهد بیش از ۸00 میلیون ریال کالهبرداری کردند. ســرهنگ حمید رزمخواه 
رییس پلیس آگاهی استان خراســان رضوی اعالم کرد: در پی شکایت شهروندان 
مبنی بر کالهبــرداری با فروش بلیت جعلــی، تیمی از پلیــس آگاهی موضوع را 
به صورت ویژه در دســتور کار خود قرار داد. ســرهنگ رزمخواه گفت: کارآگاهان 
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پس از بررســی دقیق اظهــارات مالباختگان و 
جمع آوری مستندات کافی پرونده را به دادسرا ارســال کردند و با دستور مراجع 
 قضایی عملیات دســتگیری افراد کالهبردار آغاز شد. وی با بیان اینکه اعضای تیم 
رســیدگی کننده به پرونده مزبور پس از چند روز کنترل نامحســوس، متهمان را 
دستگیر کردند افزود: متهمان 39 و ۴3 ساله در بازجویی های به عمل آمده به جرم 

خود اعتراف کرده و اعالم داشتند مدت 
یک سال اســت یک آژانس مسافربری 
را اجــاره کــرده و از طریــق ســایت 
اینترنتی اقدام بــه جعل و فروش بلیت 
 به مبلغ 10 میلیون ریال کرده اند. وی

 اظهار کرد: تاکنون ۸0 شــاکی در این 
زمینه شناســایی شــده و دفتر آژانس 
مزبور نیز با هماهنگــی مراجع قضایی 
پلمــب و متهمان بــه دادگاه عمومی و 

انقالب مشهد معرفی شده اند.

ســردار تقی مهری، رییس پلیس راهور ناجا در حاشیه نشست فصلی رؤسای 
پلیس راهور در جمع خبرنــگاران گفت: با قانون جدیدی کــه به زودی ابالغ 
خواهد شــد این امکان فراهم می شــود که کســانی که کارت معافیت پایان 
خدمت ندارنــد، بتوانند گواهینامه اخــذ کنند که به زودی و در ســال جاری 
 این امکان فراهم خواهد شــد و مقدمات و مصوبات آن در حال اجرایی شــدن 

است. 
وی با اشــاره به اینکه داشــتن معاینه  فنی برابر قانون برای موتورســیکلت ها 
 هم الزامی اســت، افــزود: البتــه مشــموالن غایــب و فــراری نمی توانند 

گواهینامه اخذ کنند. 
 ســردار مهری بیان کــرد: برابر قانــون، داشــتن معاینه فنی بــرای تمامی 
 وســایل نقلیــه از جمله موتــور ســیکلت الزامی اســت و در همین راســتا 
به زودی شــرایطی فراهم می شــود که موتورســواران هــم معاینه فنی اخذ 
 کنند، همچنین در صورت نداشــتن برگه معاینه فنی از ســوی پلیس جریمه 

خواهند شد. 
رییس پلیس راهــور ناجا گفت: در حــال حاضر خیلی از مراکــز معاینه  فنی 

پذیرش موتورسیکلت را دارند. 
 ایــن مقــام انتظامی در پایــان اذعــان کرد: شناســایی در خصــوص نقاط 
 حادثه  خیــز در دســتور کار پلیــس قــرار دارد و درهمین راســتا از طریق 
 تجهیــزات و GPS ایــن نقاط شناســایی شــده و درحــال حاضــر 3هزار

 و ۴00 نقطه حادثه  خیــز در جاده ها و 2هزار خودرو در شــهرها شناســایی 
 شــده اســت، این درحالی اســت که در گذشــته ۸هزار نقطــه حادثه  خیز 

وجود داشت.

رییس اداره حمل ونقل مســافر اســتان اصفهان گفت: مهم  ترین هــدف ما ایجاد 
بستری مناسب برای برگزاری هر چه باشکوه تر این سفر معنوی، زیارتی است.

کیوان رحیمي رییس اداره حمل ونقل مســافر اســتان اصفهان در خصوص سفر 
زائران کربالی معلی گفت: تبیین جایگاه مراســم اربعین حســیني، شرایط زائران 
و همچنین تاکید بر رعایت نکات ایمني، بهداشــتي، امدادونجات، مسائل فرهنگي 
و نوع رفتار و عملکرد رانندگان در طول ســفر از  مهم ترین اهداف ما در این ســفر 
معنوی، زیارتی است.رحیمی خاطرنشان کرد: جلســه ای با حضور حجت االسالم 
والمســلمین احمدي رییس کمیته فرهنگي ســتاد اربعین حسیني کشور، معاون 
سیاسي امنیتي و اجتماعي اســتانداري، رییس کمیته هماهنگي اربعین حسیني 
استان اصفهان و مسئوالن محترم کارگروه هاي کمیته هماهنگي اربعین حسیني 
درمحل تاالر بهشت ملک شهر اصفهان 
برگزارشد.وی افزود: امسال پیش بیني 
مي شــود که زائران اعزامي به کربال از 
استان اصفهان نســبت به سال گذشته 
10درصد افزایش داشــته باشــد و در 
همین راســتا  ازمجموع  2 هزار دستگاه 
اتوبــوس نــاوگان عمومي مســافري 
استان، 1600دســتگاه به زائران اربعین 
اختصاص داده  شده  که بیشتر آنها عمر 

کمتر از 10 سال دارند.

خبر خوش برای متقاضیان گواهینامه تعداد زائران اصفهانی اعزام به کربالی معلی 
۱0 درصد افزایش یافت

کالهبرداری از 80 نفر با فروش بلیت های 
جعلی پرواز به عتبات عالیات

خبر

یادداشت

پیشنهاد  سردبیر:
خشم، آتشی که از درون شعله می کشد

یک حرف اســت، فقط یک حرف اما تــو را دگرگون می کند. 
ناگهان گیج می شوی و نفست تند می شود. عرق می کنی و در 
خودت می پیچی و تمام تمرکزت روی پاسخ دندان شکنی است 
که بدهی و برنامه بعدی که پس از جواب کوبنده به طور ضربتی 
پیاده کنی.پشت فرمان نشسته ای، ســرت را بیرون می بری و 
حرف تندی می زنــی. راننده کناری جــواب بدتری می دهد. 
نبضت تند می زند. هردو پشت چراغ قرمز گیر می کنید و وقت 
مناسبی اســت که قفل فرمان را برداری و بپری بیرون. طرف 
مقابل هم کم نمی آورد او هم آچار شالقی را برمی دارد و سراغت 
می آید. تــو زودتر می رســی و با قفل فرمان توی شیشــه اش 
می کوبی او یقه ات را می چســبد، مردم پیاده می شوند. فحش 
می دهی و فقط داد می کشــی، اما صدای تند نبضت که توی 
گوش هایت می پیچد تنها صدایی اســت که می شنوی، خون 
جلوی چشــمت را گرفته و مردم دســتت را گرفته اند وگرنه 
غیر از اینکه چند ســاعت بعد در بیمارستان چشم می گشایی 
و خبر سکته قلبی ات را می دهند، باید خبر قاتل شدنت را هم 
بشنوی و بگویی یک لحظه جنون بود و نفهمیدم چه شد.این 
خشم رها شده است که با پرخاشگری ادامه یافته است. خشم، 
قاتل بی سر و صدایی است که زیر پوست شما خوابیده و حتی 
خودتان هم نمی دانیــد چه ماری در آســتین می پرورانید. او 
می تواند هم شما را بکشد و هم کسی را که مقابل شما قرار دارد. 

دوست و دشمن نمی شناسد این زیرجلدی عنان گسیخته!
خشم، گستاخی نیست

خشــم هیجانی اســت که گاه حتی بار مثبت دارد. خشم گاه 
از سرخوردگی خفیفی ناشی می شــود که به خاطر فراموشی 
همسرتان در مورد روز تولد شما، بروز می کند. گاهی خشم در 

مقابل رفتاری بروز می کند که واقعا ناعادالنه است.
علی رضایی، مشاور و روانشناس این موضوع را عادی می داند 
که در مقابل توقعات بجا و برآورده نشدن خواسته های بحق در 

خود احساس خشم کنیم.
اما در عین حال نحوه بروز این خشم و کنترل آن مهم است که 
می تواند سازنده یا آسیب زا باشد. وی می افزاید پرخاشگری و 
خشم نباید با هم اشتباه گرفته شود. خشم یک حس است، 
و پرخاشگری یک رفتار است که با مخاصمه همراه است، اما 
خشم الزاما به مخاصمه و تهاجم ختم نمی شود. ضربه زدن، 
هل دادن، فحش و ناســزا، حتی زمانی که در ماشین خود 

در ترافیک قرار داریم و از اشــارات بی ادبانه استفاده می کنیم، 
نوعی پرخاشگری و خشونت است.

جالب است بدانید بیشتر مواقع خشم به پرخاشگری و خشونت 
و تعدی ختم نمی شود وگرنه در جامعه سنگ روی سنگ بند 

نمی شد.
دانستیم خشم یک احساس طبیعی در موقعیت های نا عادالنه 

است، اما چرا بعضی ها از بعضی دیگر خشمگین تر هستند؟

خشم، قابل پیش بینی است
وقتی یک انسان خشــمگین را از این کار منع کنید یا به خاطر 
عصبانیتش سرزنشش کنید خشمگین تر هم می شود، اما چرا 
بعضی ها از بقیه زودتر خشمگین می شــوند؟ مسلما دلیلش 
مواجهه بیشتر آنها با موقعیت های برانگیزاننده نیست. احتماال 
آنها این چنین موقعیت هایی را بیــش از بقیه درک می کنند. 
جلو زدن یک نفر در صف نان راچند جور می شــود تعبیر کرد، 
یکی از این تعبیرها بیش از دیگری شما را خشمگین می کند. 
شما ممکن است این موقعیت را اجتناب ناپذیر، غیرمنصفانه، 
ناعادالنه یا عمدی تفسیر کنید. این به نوع درک شما از واقعه 

برمی گردد.
خشم شناسی

چرا به شــما برخورد؟ ازچه خشــمگین شــدید؟ به خودتان 
بازگردید. وقتــی همکار شــما اجازه نداده شــما از 

موقعیت مرخصی اســتفاده کنید و خود 
را در اولویت قرار داده چرا عصبانی 

شــدید؟ مگر خود شما همین 
کــــار را نمی خواســتید 

بکنید؟ آیا شــما خود را محق تر از 
دیگران می دانید؟ احساس کردید 
در میان همکاران دوســتی ندارید 
که شما را حمایت کند؟ چرا حس 
بدی داشتید؟ با بازگشت به درون 
خود چه بســا بتوانید کم کم ریشه 
خشــم های خود را شناســایی و 
آنها را مــداوا کنید. ایــن قدم اول 
اســت. گاهی خشــم ها ریشه در 
ناکامی های ســال های دور دارند 
و نیاز بــه کمک مشــاور داریم تا 
بتوانیم دلیــل اصلی آنهــا را پیدا 

کنیم.
خشم ذاتا بد نیست

یکی از تصورات غلطی که در مورد 
خشــم وجود دارد این اســت که 

خشم برای شما بد است.
تروند، کارشناس  مســعود 

ارشد علوم تربیتی می گوید این طور نیست.
وی می گوید: خشم هیجان با ارزشی است که 
به مردم کمک می کند با بی عدالتی مواجه 
شوند و با رواج آن مقابله کنند. 
ایــن هیجــان، ناعادالنه 

یا اشــتباه بودن رفتار را به ما هشــدار می دهد و انرژی مقابله 
با این موقعیت را در ما ایجاد می کند. تروند معتقد اســت گاه 
همین خشم جان ما را حفظ می کند و موجب دفاع از خودمان 

می شود، اما مهم است بدانیم چطور باید آن را کنترل کنیم.
خشمتان را نخورید

خشم به شیوه های مختلفی ابراز می شود، اما به هر حال ابراز آن 
بهتر از فروخوردن آن اســت. تروند با اشاره به برخی تحقیقات 
می گوید: به نظر می رســد فروخوردن خشم و به اصطالح توی 
خود ریختن، آســیب های روحی و روانی در پــی دارد که گاه 
حتی با تظاهرات جســمی چون ناراحتی قلبی و سوزش معده 

خود را نشان می دهد.
خنده، خشم را فرو می پاشد

قبال گفتیم خشم خود را سرکوب نکنیم، اما منظور این نیست 
که اولین کسی را که دیدید با او گالویز شــوید. مزاح و طنز از 
چیزهایی اســت که انرژی انباشته خشــم را منتشر می کند 
و روانشناســان آن را یکی از بهترین راهکارهای کنترل خشم 

می دانند.
البته مراقب باشید شوخی را از حد نگذرانید.

خشم می تواند شما را بکشد
اگر نتوانید جلوی خشمتان را بگیرید و اجازه دهید موج خشم 

و توفان عصبانیت شما را با خودش ببرد، شاید هرگز برنگردید!
خشم مداوم و شدید می تواند شــما را ضعیف کند. نتایج یک 
پژوهش نشــان می دهد خشم کنترل نشــده می تواند به ضرر 
قلب شما باشد و احتمال ســکته قلبی را افزایش دهد. سیگار 
کشــیدن، رژیم نا مناســب و ورزش نکردن می تواند دست به 
دست خشم بدهند و شــما را چنان زمین بزنند که دیگر بلند 

نشوید.
برنامه ای برای خشم

شــما برای همه چیز برنامه ریزی می کنید، از مدرســه بچه ها 
گرفته تا تفریح و آشپزی، اما یک چیز معموال فراموش می شود: 

برنامه مشخص و ثابت برای آرام سازی و پیشگیری از خشم.
اگر این برنامه را ندارید حتما آن را به فهرست روزانه خود اضافه 

کنید.
محیط هم مقصر است

سهیال خانمی اســت که گاه و بی گاه خشــمگین می شود. او 
اعتقاد دارد خشم او همیشه هم متوجه مردم و انسان ها نیست. 
او می گوید: از روزگار، از وضعیت اقتصــادی و حتی گاهی از 
زن بودن خود خشــمگین می شــوم. این محیط و موقعیت 
نامناسب است که مرا خشــمگین می کند و تقصیر کسی هم 

نیست.
این بانوی 27 ســاله که همسر خود را از دســت داده و با تنها 
فرزندش زندگی می کند به خاطر شرایط سختی که پشت سر 
می گذارد ناراحت اســت و می گوید: اگر در جایی و شــرایطی 
دیگر بودم که از مادران سرپرســت خانــوار حمایت موثرتری 

می شد شاید کمتر خشمگین می شدم.
خوب است بدانید حتی شرایط محیطی چون گرمی و آلودگی 
هوا و تابش مســتقیم آفتاب و کمبود اکســیژن در محیط نیز 

می تواند شما را خشمگین کند.

خشم،آتشیکهازدرونشعلهمیکشد
جالب است بدانید 

بیشتر مواقع خشم 
به پرخاشگری و 
خشونت و تعدی 

ختم نمی شود 
وگرنه در جامعه 

سنگ روی سنگ 
بند نمی شد
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پیشنهاد سردبیر: 
گلپایگان می تواند به قطب تولید خودروی کشور تبدیل شود

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان از سفر دو روزه شهردار 
بعلبک اظهار داشت: شهردار بعلبک با هدف ارتقای همکاری های بین شهری 
و دیدار از منطقه تاریخی- توریســتی کاشــان  میهمان این شــهر می شود.  
محمدعلی فرجی افزود:  شهردار بعلبک به واسطه حفاظت از طرح بازسازی 
منطقه قدیمی این شــهر تندیس طالیی را در بخش معماری و شهرســازی  
سومین دوره جایزه جهانی خشــت طالیی تهران از آن خود کرد.  شایان ذکر 
است شهر تاریخی بعلبک در سال 1984 و به شــماره 294 در فهرست آثار 
جهانی یونسکو به ثبت رســیده اســت و به دلیل وجود آثار باستانی در آن از 
جمله نیایشگاهی از دوره رومی ها که از آثار مهم رومی هاست، شهرت دارد و 
در تاریخ این شهر آمده اســت که کاروان اسرای کربال از بعلبک عبور کرده اند 
و ماجرای راهب مسیحی ظاهرا در این شــهر اتفاق افتاده است و هم اکنون 
مسجدی به نام مســجد رأس الحســین در بعلبک وجود دارد که مربوط به 

همین واقعه است.

رییس اداره راه و شهرســازی آران و بیدگل از افتتــاح اداره راهداری و 
حمل ونقل جــاده ای در این شهرســتان خبر داد.  مجتبی آراســته از 
تفکیک مدیریت راهداری از حوزه راه و شهرســازی شهرســتان آران 
و بیدگل خبر داد و اظهار کرد: به دنبال این تفکیــک، اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای در شهرســتان آران و بیدگل فعالیت خود را آغاز 
کرد. وی عنوان کرد: مســئوالن اداره جدیداالحداث راهداری و حمل 
و نقل جــاده ای در حوزه نگهــداری راه های شهرســتان فعالیت خود 
را همانند گذشــته ادامه می دهند.  رییس اداره راه و شهرســازی آران 
و بیدگل تصریح کرد: تفکیک مدیریت راهداری اداره راه و شهرســازی 
شهرســتان بــه اداره حمل ونقل، طی بخشــنامه وزیر محتــرم راه و 
شهرسازی صورت گرفته است.  آراسته تاکید کرد: مسئوالن جدید این 
اداره بایســتی نســبت به تجهیز و جذب منابع مورد نیاز اقدام کنند تا 

مشکالت تصادفات و ایمنی در راه های شهرستان برطرف شود.

رئیس اداره هواشناسی فریدن در ادامه با اشاره به شرایط جوی خاص 
شهرستان خطاب به کشاورزان فریدنی گفت: کشاورزان عزیز با توجه 
به خشک بودن علوفه مراتع، از ایجاد آتش در نزدیکی مراتع و مزارع 
خود داری نموده یا درصورت ایجــاد آتش بعد از اتمام کار از خاموش 

بودن آن اطمینان حاصل نمایند.
نوروز ملکی افزود: به مرتع داران نیز توصیه می شــود با توجه به روند 
سرد شدن هوا و به منظور حفظ پوشش گیاهی مناطق ییالقی نسبت 

به خروج دام از این مراتع اقدام کنند.
وی از باغداران شهرستان خواست نسبت به حذف شاخه های خشک 
و بادام های آلوده به زنبور مغز خوار اقدام کنند و با در نظر گرفتن این 
که  زمان برای هرس و فرم دهی درخت گردو مناســب است، پس از 
برداشت محصوالت باغی )گردو( نسبت به مبارزه شیمیایی با بیماری 

انتراکنوز با استفاده از سم اکسی کلرور مس اقدام نمایند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بویین میاندشــت با اشاره به سفر اخیر 
معاون اجرایی معاونت بهداشت اســتان و نیز نمایندگان گروه توسعه 
و ارتقای شــبکه مرکز بهداشت استان به این شهرســتان اظهار کرد: 
در حاشــیه این دیدارها از ستاد شبکه بهداشــت و درمان، آزمایشگاه 
مرکزی، 6 مرکز بهداشــتی درمانی، 8 خانه بهداشــت و همچنین از 
پروژه های در دست احداث این شبکه همچون مرکز بهداشتی درمانی 
روستای بلطاق و پایگاه سالمت شهر افوس نیز بازدید به عمل آمد. رضا 
کیخایی در ادامه از احداث 4 پروژه جدید با اعتباری بالغ بر 23 میلیارد 
ریال در آینده ای نزدیک در این شهرســتان خبر داد و افزود: احداث 
ساختمان ســتاد شــبکه با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال در محل 
کنونی، احداث آزمایشــگاه مرجع شهرســتان، احداث خانه بهداشت 
روســتا های قائم آباد و قره بلطاق با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال نیز 

از مصوبات جلسات برگزار شده با مسئوالن استانی بود.

شهرداری کاشان میزبان شهردار بعلبک لبنان می شود

شروع به کار اداره راهداری آران و بیدگل 

کشاورزان از ایجاد آتش در اطراف مراتع بپرهیزند

کلنگ زنی 4 طرح بهداشتی درمانی در بویین میاندشت

خبر

امام جمعه شهرســتان نطنز اظهار کرد: 13 آبان یادآور جنایات 
و خیانت های آمریکا نســبت به ملت بزرگ ایران است،13 آبان 
روز غرش حماســه ملت بزرگ ایران با شعار همیشگی مرگ بر 

آمریکا علیه استکبار جهانی و در رأس آن آمریکاست.
حجت االسالم روح ا... امینی افزود: شعار مرگ بر آمریکای ملت 
ایران ریشــه در اعماق اعتقادات دینی، ملی و مذهبی این ملت 
دارد، شــعار مرگ بر آمریکا شــعار اصولی نظام الهی ماســت، 

آمریکا مظهر شیطنت، پلیدی و خیانت است.
امام جمعه نطنز تصریح کرد: ملت ایــران مظهر صداقت غیرت 
و بزرگواری اســت و هیچ وقت سر تســلیم در برابر آمریکا فرود 
نیــاورده و نخواهد آورد، ملــت ایران پیرو کربال و عاشوراســت 
 مــا درس قهرمانی، عــزت، ســعادت و استکبارســتیزی را از

 امام حسین )ع( و عاشــورا فراگرفته ایم. وی بیان کرد: در واقع 
شعار ما شعار امام حسین )ع( است هیهات من الذله یعنی مرگ 
بر آمریکا، و هرکس به هــر نحوی از این شــعار فاصله بگیرد یا 

خائن است یا ترسو و خائن به ملت است.
امینی خاطر نشــان کرد: به فضل الهی ملت ایران در راهپیمایی 
13 آبان یک بار دیگر طنین مرگ بر آمریکا را بر تارک این نظام و 

سطح بین الملل به منصه ظهور گذاشته اند.
 وی گفت: هرکســی به هر دلیلی شــانه از زیر بار شعار مرگ بر 
آمریکا خالی کند بی شک او خائن به آرمان های انقالب اسالمی 
بوده و انقالبی نیســت و واداده، خســته و وامانده و اسیر آمریکا 

شده است.
امام جمعه نطنز اضافه کرد: ملت بزرگوار ایران به پشتوانه هزاران 
شهید و قیادت و رهبری بی نظیر مقام معظم رهبری با تمام توان 
علیرغم همه مشــکالت و معضالتی که آمریکا به وجود آورده و 
می آورد  و با وجود تحریم های کمرشــکن فریادشان شعار مرگ 

بر آمریکا خواهد بود.

امام جمعه نطنز:

13 آبان روز غرش
حماسه ملت بزرگ ایران  است

 نماینده  کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای اســالمی 
عنوان کرد: 13 آبان جسارت استکبارستیزی را به مومنان آموخت 
تا با شجاعت و غیرت انقالبی هیمنه   سلطه   آمریکایی را در ایران و 
جهان فرو بریزند.سید جواد ســاداتی نژاد 13 آبان را برگ زرینی 
خواند که در تاریخ انقالب ماندگار شده است و اضافه کرد: در این 
روز دانش آموزان فداکار به همگان نشــان دادند با توکل به خدا، 
اتکا به نفس و تکیه بر وحدت می توان در برابر هر طاغوتی ایستاد 
و عاشــورایی زندگی کرد. وی با تجلیل از اقدام انقالبی جوانان در 
سال 58 تصریح کرد: جوانان و دانشجویان خط امام در پیروی از 
امام )ره(، انقالب دوم ملت ایران را خلــق و ثابت کردند ایرانیان 
هرگز ننگ سیطره  استکبار و شیطان بزرگ را بر پیشانی سرزمین 

خود نپذیرفته و نخواهند پذیرفت.
عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس حفــظ روحیه  
ظلم ســتیزی و عدالت خواهی را ضروری دانست و گفت: در حال 
حاضر نیز باید روحیه  حقیقت جویی، ظلم ستیزی، عدالت طلبی و 
مبارزه با استکبار را در دل و جان خود بیدار نگه داریم و در پرتوی 
رهنمودهای رهبر انقــالب در ترویج گفتمان استکبارســتیزی 
و عدالت محــوری تالش کنیم.ســاداتی نژاد با یــادآوری تقارن 
 13 آبان با ســالروز تشــییع 95 شــهید تفحص شــده  گردان

 امام محمد باقر )ع( که در 12 آبان سال ۷3 توسط مردم منطقه 
تشییع شدند  افزود: دانش آموزان، دانشــجویان و مردم شریف و 
شهیدپرور شهرســتان های کاشــان و آران و بیدگل با حضور در 
راهپیمایی 13 آبان، پرچم مبارزه با اســتکبار و شیطان بزرگ را 

برافراشته نگاه داشتند.

حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شــهر در مجلس 
شورای اسالمی گفت: طرح حفظ کارت ســوخت با قید دو فوریت و 

با امضای 126 نفر از نمایندگان به هیئت رییسه مجلس تقدیم شد.
وی افزود: پس از رفع ایرادات و اشکاالتی که در متن وجود داشت با 
جلساتی که با مرکز پژوهش ها و معاونت حقوقی مجلس و نیز مرکز 
پژوهش های شورای نگهبان و شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 

نفتی برگزار شد متن مورد توافق در این باره تهیه و تدوین شد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
درواقع این طــرح به اصالح ماده یــک قانون توســعه حمل و نقل 
عمومی و مدیریت مصرف سوخت پرداخته اســت که متن طرح به 

شرح زیر است:
ماده یک- در این ماده از قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت 
مصرف سوخت، عبارت »از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش 
حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت« جایگزین عبارت 
»از طریق عرضــه بنزیــن و گازوییل در بخش های حمــل و نقل و 

صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت« شود.
ماده دو- طبق این ماده یک تبصره به ماده یک قانون توسعه حمل و 

نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می شود.
تبصره- دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کننده به استفاده 
از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو، سیاست های انگیزشی 

در چارچوب قوانین و مقررات را به کار برد.

نماینده  کاشان و آران و بیدگل:

هرگز ننگ سیطره شیطان بزرگ را 
نخواهیم پذیرفت

با حضور وزیر نیرو؛

تصفیه خانه آب گلپایگان به بهره برداری رسید

طرح دو فوریتی حفظ کارت سوخت 
چند امضا دارد؟ 

رییس عقیدتی سیاســی نیروی انتظامی شهرستان 
دهاقان در ســخنرانی آییــن راهپیمایــی 13آبان 
دهاقان، با بیان این مطلب اظهار داشــت: در چنین 
روزی 3 رویداد مهم تاریخی در تقویم کشور ما اتفاق 
افتاده اســت؛ تبعید حضرت امام خمینی)ره( که به 
دلیل مخالفت با  قانون تحقیر آمیز کاپیتوالســیون 
رخ داده بود در سال 1343 شمســی،  تجمع 8 هزار 
دانش آموز در زمین چمن دانشگاه و کشتار بیرحمانه 
56 نفر از آنها در سال135۷شمسی، و باالخره انقالب 

دومی که رخ داد. 
حجت االســالم سید محســن اســداللهی،  با اشاره 
به بیانیه الجزایر که پس از تســخیر النه جاسوســی 
آمریکا اتفاق افتاد، اذعان داشت: بدعهدی آمریکایی 
ها از آن زمان بیشتر روشن شــد و تابه حال هم ثابت 
کرده اند  کــه مورد اعتماد نیســتند. رییس عقیدتی 
سیاسی نیروی انتظامی شهرســتان دهاقان، باتوجه 
به بیانات اخیر رهبــری تصریح کرد: ایــن آمریکا با 
آمریکای گذشــته تفاوتی ندارد، نمونه آن برجام بود 
که مسئوالن ما زحمت کشیدند و پای میز مذاکرات 
نشستند اما االن نیز ثابت شــده آمریکا همانند پیش 
بدقول است و اگر فرصتی به دســت آورد از پشت به 
ملت ما خنجر می زند. حجت االسالم اسداللهی گفت: 
امام )ره( فرمودند: »هرچه فریاد دارید به ســر آمریکا 
بزنید« و در واقع پلیدی آنها بر همه آشکار است. وی با 
بیان اینکه امروزه آمریکا می خواهد در زمینه مسائل 
موشکی، فلسطین و موارد دیگر با ایران مذاکره کند، 
اذعان داشــت: مســئوالن ما می دانند آمریکا مورد 
اعتماد نیست و در واقع می خواهد فریبکاری نماید، 
امروز باید دوبــاره با امام)ره(، مقام رهبری و شــهدا 
پیمان ببندیم که زیر یوغ هیچ اســتعماری از جمله 
آمریکا نخواهیــم رفت، ملت ما ملت حســینی)ع( و 
نوجوانان ما مقلد حضرت قاسم بن حسن)ع( هستند.

رییس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی 
شهرستان دهاقان:

ملت ایران زیر یوغ هیچ 
استعماری نخواهد رفت

با مسئوالن

حسین فراست بیان کرد: تجمع کارگران شرکت دیار خودرو 
در مقابل فرمانداری نه تنها چهره شهرســتان را خدشه دار 
کرده اســت، بلکه این تجمع در برخی ســایت و کانال های 
تلگرامی شهرســتان منتشر شده که متاســفانه رسانه های 
بیگانه علیه نظام انجــام داده اند. فرمانــدار گلپایگان از علی 
بختیار نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در پیگیری مشکالت 
و فراهم کردن بازدید و بررســی اعضای کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس تقدیــر کرد. در ادامه علــی بختیار نماینده 
مردم گلپایگان و خوانسار اظهار داشت: شرکت های صنعتی 
گلپایگان دارای پتانسیل و ظرفیت خوبی در ساخت قطعات 
خودرو و مونتاژ موتور است که پیگیری برای مشکالت کامل 
این صنایع ادامه خواهد داشــت. بختیار بیان کرد: شهرستان 
گلپایــگان به دلیــل موقعیت ژئوپلتیــک و دارا بــودن زیر 
ساخت های صنعتی و احداث ســد کوچری  می تواند مسیر 

توسعه و گســترش قرار گیرد. وی بیان کرد: در حال حاضر 
120 واحد صنعتی در شهرســتان به فعالیت مشغول است 
که زمینه اشتغال 5 هزار نفر را فراهم کرده است، 20 شرکت 
 قطعه ســازی فعال، 60درصد ظرفیت اشــتغال را تشکیل 
داده است. نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس گفت: 
با استفاده از استراتژیک منسجم و تکنولوژی روز دنیا و با وجود 
دانشــگاه صنعتی شریف و شــرکت های صنعتی، گلپایگان 
می تواند به قطب تولید خودروی کشــور تبدیل شــود.  وی 
بیان کرد: در ســال جاری قطعات کولر خودرو به ارزش 200 
میلیارد دالر از شرکت سرد ساز خودروی گلپایگان به داخل و 

خارج کشور صادر شده است.
تولید در کشور با هدف صادرات باید صورت گیرد

دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی در 
جلسه بررسی مشکالت صنایع شهرســتان گلپایگان که با 

حضور کمیسیون صنعت و معادن مجلس شورای اسالمی  در 
فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: به پیشنهاد علی بختیار 
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار و با دستور علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اسالمی بازدید از شرکت های صنعتی 
شهرستان گلپایگان مبنی بر بررسی مشکالت صنایع انجام 
شد. سیدمهدی مقدســی با بیان اینکه برخی از شرکت های 
صنعتی شهرســتان از جمله دیار خودرو به تعطیلی کشیده 
شــده اســت، گفت: رونق صنعت خــودرو نیازمند اصالح 

ساختاری با استفاده از فناوری و تکنولوژی روز دنیاست.
عضو کمیسیون صنعت و معادن مجلس تاکید کرد: گزارش 
طرح بهینه یــاب از صنایع شهرســتان از ســوی فرماندار 
گلپایگان دریافت شده اســت که به استحضار علی الریجانی 
رییس مجلس شورای اســالمی ارائه، و مشکل دریافت وام از 
بانک مرکزی پیگیری می شود. نماینده مردم اراک، خنداب 
و کمیجان با بیان اینکه تاکنون ســومین بازدید کمیسیون 
صنایع مجلس از شــرکت های صنعتی کشور در شهرستان 
گلپایگان انجام شده است، تاکید کرد: در نخستین کمیسیون 
صنایع و معادن کشور مشکالت صنایع گلپایگان مورد بررسی 
قرار می گیرد. مقدسی گفت: تولید در کشور با هدف صادرات 
باید صورت گیــرد و در این زمینه مدیریــت جهادی بدون 
تعارف رقابت هدف تولید کننده باشــد و انتقال تکنولوژی را 
باید در انعقاد قرار داد مد نظر قرار دهیم. نماینده مردم اراک، 
خنداب و کمیجان در مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: 
در سند چشم انداز توسعه ششم با بررســی که از  مشکالت 
 صنایع کشور انجام شده در رفع مشــکالت تصمیم گیری و

  برنامــه ریــزی مــی شــود. مقدســی تاکید کــرد: همه 
تولید کنندگان برای اینکه یک محصول در کشورهای هدف 
صادرات قدرت رقابت داشته باشد باید از مارکیتیک و ابزارهای 
جدید جهانی استفاده کنند. دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی 
مجلس شورای اسالمی گفت: صنعت خودرو نیازمند برنامه 
راهبردی است. اعضای کمیسیون صنعت و معادن مجلس با 
حضور فرماندار، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس 
و مسئوالن شهرستان از واحد صنعتی گلپایگان بازدید کردند.

 فرماندار گلپایــگان گفت:با حضور وزیر نیــرو طرح بزرگ 
تصفیه خانه آب گلپایگان به بهره برداری رســید. حســین 
فراست با اشاره به اینکه تصفیه خانه آب گلپایگان در تامین 
آب شرب سالم و بهداشتی از مطالبات به حق مردم گلپایگان 
بوده است، افزود: این طرح در سال 91 در زمینی به مساحت 

16 هکتار  آغاز شد. فراســت گفت: منبع تامین آب تصفیه 
خانه از سد کوچری گلپایگان با هدف تامین آب شرب سالم 
و بهداشتی شهرستان گلپایگان است،  این مجموعه ظرفیت 
تصفیه آب  330 لیتر بر ثانیه را دارد.  وی اظهار داشــت: این 
طرح با 49 کیلومتر خطوط لوله گذاری اجرا شــده اســت.

فرماندار گلپایگان خاطرنشان کرد: تصفیه خانه آب گلپایگان 
نخستین تصفیه خانه است که از سوی شرکت آبفای استان 
و توسط متخصصان و کارشناسان داخلی در این شهرستان 
با اعتبار 249 میلیارد ریال اجرا شــده اســت. وی بیان کرد: 
 همزمان بــا افتتاح طــرح تصفیه خانــه آب گلپایگان برای 
صرفه جویــی در مصــرف آب 10 چاه آب در شهرســتان 

خاموش می شود.

شرکت های 
صنعتی گلپایگان 
دارای پتانسیل و 
ظرفیت خوبی در 

ساخت قطعات 
خودرو و مونتاژ 

موتور است

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس در جلســه بررسی مشکالت صنایع شهرستان گلپایگان که با 
حضور  اعضای کمیسیون صنعت و معادن مجلس شورای اســالمی برگزار شد، اظهار داشت: در شهرستان 
گلپایگان 120 واحد صنعتی به فعالیت مشغول است، اما به دلیل عدم ســرمایه در گردش و رکود اقتصادی 

برخی شرکت های صنعتی به تعطیلی کشیده شده است.

در جلسه بررسی مشکالت شرکت های صنعتی گلپایگان مطرح شد؛

گلپایگان می تواند به قطب تولید خودروی کشور تبدیل شود

فرماندار چادگان با بیان اینکه مســئله آب و موارد مرتبــط با آن از مهم ترین 
چالش ها در چادگان اســت، اظهار کرد: متاســفانه صــدور پروانه های چاه 
 های کشــاورزی در دشــت های چادگان بسیار بیشــتر از ظرفیت منابع آبی

بوده است. مهدی اســدپور آلودگی های چند جانبه رودخانه زاینده رود و کم 
آبی های شدید در شهر ها و روستا های حاشــیه آن را از نتایج برداشت های 

غیر مجاز دانست.
 آب های آلوده و فاضالب های خانگی؛ 2 عامل خطر آفرین

 اســدپور با بیان اینکه در ســال جاری ۷ چــاه غیر مجاز از مجمــوع 25 چاه 
 غیر مجاز شناســایی شــده اســت، از مســدود شــدن چاه های شناسایی

شده خبر داد.

 وی افــزود: آب خروجی از ایســتگاه های پــرورش ماهی واقع در روســتای
 حجــت آباد بخــش مرکزی چــادگان و چشــمه دیمه اســتان چهارمحال 
 و بختیــاری کــه  بــه زاینــده رود بــر مــی گــردد، آلــوده بــه ســموم

قارچ کشی است.
 اســدپور همچنین نســبت به تخلیــه فاضالب هــای خانگی چــادگان در 
دره های منتهی به رودخانه و نداشتن محل تصفیه پساب فاضالب 15 دهکده 
 تفریحی فرهنگی حاشیه زاینده رود هشــداد داد و این موارد را از دیگر عوامل 

خطر آفرین برای حیات زاینده رود دانست.
 وی با تاکید بــر لزوم اســتفاده از قایــق های موتــوری فعــال در رودخانه

 زاینده رود از سوخت های فسیلی تحت کنترل توسط سازمان محیط زیست، 

 عنوان داشت: از برداشــت های شن و ماسه از ســواحل و نیز کشت و کارهای 
غیر مجاز در حاشــیه رودخانه که از عوامل مهم آسیب رســان به زاینده رود 

است باید جلوگیری شود.
فرماندار چادگان در ادامــه با انتقاد از برداشــت های غیر مجــاز آب زاینده 
رود توســط بهــره بــرداران اســتان چهارمحــال و بختیاری، گفــت: این 
 برداشــت ها عالوه بر تاثیر منفی روی اقتصاد خانواده هــای چادگانی، تامین
  آب مصرفــی  6 میلیون نفــر از مصرف کننده هــای آب زاینــده رود را هم

تهدید می کند.
 کاهش مسیر 5 روستای چادگان به سمت اصفهان

وی در ادامه با اعالم اینکه جاده ارتباط دهنده 5 روســتای چادگان به سمت 
اصفهان به بهره برداری رسیده اســت،گفت: آسفالت جاده بین روستا های ده 
 کلبعلی و علی عرب با هزینــه 10میلیارد ریال و طول 6 هزار متر انجام شــد. 
اســد پور افزود: با این طرح مســیر اهالی روســتاهای ده کلبعلی، علی عرب، 

 معروف آباد و قرقر به ســمت شــهر اصفهــان حداقــل 20 کیلومتر کاهش 
یافته است.

 جمع آوری و امحاء 200 لیتر سم قاچاق
فرماندار چادگان در بخش دیگــری از اظهارات خود با تاکیــد بر لزوم مبارزه 
جدی با قاچاق  کاال و ارز گفت: باید به  طور قاطعانه با عوامل قاچاق محصوالت 

کشاورزی، غذایی، بهداشتی و لوازم خانگی برخورد کرد.
فرماندار چادگان با اعالم اینکه تعداد فروشگاه سم در شهرستان ۷ واحد است؛ 

از جمع آوری و امحاء 200 لیتر سم قاچاق خبر داد.
وی با بیان اینکه همه ما بایــد از تولید داخلی حمایت کنیــم، افزود:  نظارت 
مستمر و جامع بر فروشگاه  های سطح شهرستان، ارائه گزارش از فروش اقالم 
خوراکی و بهداشتی قاچاق که مورد تائید وزارت بهداشت نیستند و هوشیاری 
و صراحت مسئوالن مربوطه از مواردی اســت که در جلوگیری از فروش اقالم 

غیر مجاز و قاچاق موثر است.

فرماندار چادگان:

برداشت غیرمجاز آب، تهدیدی جدی برای زاینده رود است
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مزایده نوبت اول 
8 شــماره درخواســت: 9510463728300017 شــماره پرونــده:  /304
8809980200601034 شماره بایگانی شعبه: 950096 شعبه اول اجرای احکام 
مدنی دادگســتری نایین در نظر دارد در راســتای نیابت واصله از اجرای احکام 
شعبه 236 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده یک تهران و به موجب پرونده 
اجرایی شماره 950096 ح اجرایی ســهم االرث محکوم علیه علیرضا شهریاری 
فرزند محمد از یکدرب مغازه به پالک ثبتی 1162 فرعی از 19627 اصلی و یکدرب 
خانه به پالک ثبتی یک فرعی از 5320 اصلی واقع در بخش 2 نایین را جهت وصول 
مهریه محکوم لها مریم شهریاری مزرعه شاهی فرزند عباس از طریق مزایده و با 
قیمت پایه کارشناسی تعیین شده به فروش برساند متقاضیان خرید می توانند در 
روز یکشنبه مورخه 1395/09/14 ســاعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی 
دادگستری نایین حاضر و در مزایده شــرکت نمایند، برنده مزایده کسی است که 
باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید، ضمنًا متقاضیان خرید بایستی 10 درصد مبلغ پایه 
کارشناسی را قبل از جلسه پرداخت و با در دســت داشتن فیش مذکور در جلسه 
شرکت نمایند، برنده مزایده بایستی مابقی وجه را قبل از یک ماه از تاریخ مزایده به 
حساب سپرده دادگســتری نایین واریز نماید، حضور متقاضیان خرید در جلسه 
الزامی بوده و طالبین می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده از محل مربوطه مغازه 
واقع در نایین خیابان 12 بهمن روبه روی کتابفروشی پیام نوین که در حال حاضر 
در اختیار مســتاجر و به صورت مغازه پالستیک فروشی از آن بهره برداری می 
گردد- و خانه واقع در روســتای مزرعه  امام- خ محمد رسول اهلل- کوچه شهید 
حسن طالبی منزل مر حوم محمدآقا شهریاری بازدید نمایند )شماره حساب سپرده 
دادگستری نایین جهت واریز وجه 2171290283004 بانک ملی مرکزی نایین می 
باشد(. مشخصات ششدانگ ملک طبق نظر کارشناس: 1- یکدرب مغازه به پالک 
ثبتی 1162 فرعی از 19627 اصلی بخش 2 نایین به مســاحت عرصه 27/93 متر 
مربع و اعیانی شــامل زیرزمین و طبقه همکف جمعًا به مساحت 55/86 متر مربع 
نوع سازه آجر و آهن و قدمت بیش از 15 ســال می باشد. ارزش ششدانگ پالک 
مذکور شــامل عرصه و اعیانی و امتیاز برق و تلفن جمعًا به مبلغ 720/000/000 
ریال و قیمت پایه مزایده برای سهم االرث محکوم علیه علیرضا شهریاری از پالک 
مذکور مبلغ 180/000/000 ریال معادل هجده میلیون تومان می باشد. 2- چهار 
دانگ از ششدانگ یکدرب خانه به پالک ثبتی یک فرعی از 5320 اصلی بخش 2 نایین 
به مساحت عرصه 406/25 متر مربع و اعیانی شــامل خشت و گلی 108/50 متر 
مربع و آجر و آهن 140 متر مربع و سقف شیروانی 14 متر مربع و قدمت بیش از 
سی سال و دارای انشعابات  آب، برق، گاز و تلفن می باشد. ارزش ششدانگ پالک 
مذکور شامل عرصه و اعیانی و انشــعابات جمعًا 700/000/000 ریال و ارزش 
چهار دانگ مشــاع آن 466/666/666 ریال و قیمت پایه مزایده برای ســهم االرث 
محکوم علیه علیرضا شــهریاری از پالک ثبتی مذکور مبلغ 116/666/666 ریال 
معادل یازده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش 
تومان و شش ریال می باشــد.  م الف:243 اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی 

نایین)498 کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/391 شماره: 1395/14/283588-95/7/18  چون تحدید حدود ششدانگ عمارت 
بنای مفروز و فضای مشاع تحت پالک 2493 واقع در بخش یک ثبت خوانسار که 
طبق پرونده ثبتی به نام ورثه بانو عزت میرزائی در جریان ثبت بوده و به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بــر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملــک مرقوم در روز پنج 
شنبه مورخ 95/2/3 راس ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید 
و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار:1395/08/15  م الف:199 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)218 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/239 شــماره صادره : 1395/43/291366 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 32/1129 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات به نام امیر 

قانعیان سبدانی فرزند حسن مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/09/06 
 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجــب این آگهی 
به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1395/08/15 م الف: 23994 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)141 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

8/303  آقــای محمد فودازی به  شناســنامه شــماره 1240044917  به شــرح 
دادخواست به کالسه 144/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان احمد فودازی به شماره شناسنامه 6 در تاریخ 
1395/8/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- متقاضی: محمد فودازی )پســر( 2- سمانه فودازی )دختر( 
3- ام النسا بالبادیون)همسر( 4- محمد فودازی )پدر( 5- فاطمه بالبادیون)مادر(.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 242 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف نایین) 125 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

8/310  خانم لیال توکلیان فرزند عباســعلی دارای شــماره شناســنامه 200  به 
شرح دادخواست به کالســه 1395/511 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طاهر مهدی ششجوانی فرزند 
ماشااله به شماره شناسنامه 324 در تاریخ 1395/07/26 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- خانم لیال توکلیان فرزند 
عباسعلی به شــماره شناسنامه 200 صادره از حوزه 5 شــهری آبادان 2- آقای 
ماشااله مهدی ششــجوانی فرزند حاجی آقا به شــماره شناسنامه 40 صادره از 
بوئین و میاندشت 3- خانم منظر رحیمی شــش جوانی فرزند قدرت اله به شماره 
شناســنامه 8 صادره از بوئین و میاندشــت.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا 
تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهــی انحصار وراثت صادر 
خواهد شد. م الف: 228 شعبه 1 حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 168 کلمه، 

2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

8/309 شــماره صادره:1395/14/292270نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ 
پالک ثبتی شــماره 1274 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 4 ثبت خوانســار ذیل 
ثبت 2168 در صفحه 499 دفتر امالک جلد 21 به نام ناهید دهاقین تحت شــماره 
چاپی مسلســل 025155 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 951409701101822 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 28725 به گواهی دفترخانه 5 
خوانسار رسیده ا ست مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی/ سرقت/ 
سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 229 اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)224 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/308 شــماره صادره:1395/14/292273نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ 
زمین پالک ثبتی شماره 2017 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 4 ثبت خوانسار ذیل 
ثبت 2133 در صفحه 394 دفتر امالک جلد 21 به نام ناهید دهاقین تحت شــماره 
چاپی مسلســل 025157 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 951409701101814 به انضمام دو برگ 

استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره  28725 مورخ 1395/08/09 به 
گواهی دفترخانه 5 خوانسار رسیده اســت مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی/ سرقت/ سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای 
ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 230 اداره 

ثبت اسناد و امالک خوانسار)227 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/307 شــماره صادره:1395/14/292264نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ 
زمین مزروعی پالک ثبتی شــماره 2022 فرعی از 5 اصلــی واقع در بخش 4 ثبت 
خوانســار ذیل ثبت 2157 در صفحه 466 دفتر امالک جلد 21 به نام ناهید دهاقین 
تحت شماره چاپی مسلســل 025156 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 951409701108828 به انضمام 
دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره  28725 به گواهی 
دفترخانه 5 خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی/ 
سرقت/ سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 231 اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)225 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/306 شــماره صادره:1395/14/292269نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ 
خانه پالک ثبتی شماره 2021 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 4 ثبت خوانسار ذیل 
ثبت 2134 در صفحه 397 دفتر امالک جلد 21 به نام ناهید دهاقین تحت شــماره 
چاپی مسلســل 444308 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، ســپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 951409701101816 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره  28725 به گواهی دفترخانه 5 
خوانسار رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی/ سرقت/ 
سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 232 اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)224 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

8/305 شــماره صادره:1395/14/292265نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ 
زمین مزروعی پالک ثبتی شــماره 2020 فرعی از 5 اصلــی واقع در بخش 4 ثبت 
خوانســار ذیل ثبت 2135 در صفحه 400 دفتر امالک جلد 21 به نام ناهید دهاقین 
تحت شماره چاپی مسلســل 444309 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 951409701101834 به انضمام 
دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره  28725 به گواهی 
دفترخانه 5 خوانسار رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی/ 
سرقت/ سهل انگاری مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 

به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 233 اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)225 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/407 شماره: 1395/14/285066-95/7/24  چون تحدید حدود ششدانگ قطعه 
زمین تحت پالک 1317/95 واقع در بخش 6 ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی به 
نام حیدر مالکی و غیره فرزند محمــود در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 
95/9/21 راس ساعت 8 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در 
غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره 
ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ 
انتشــار:1395/08/15 م الف:202 شیخ ســلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)216 کلمه، 2 کادر(
حذف بهای ثمنیه

8/301 شــماره: 1395/43/291908 نظر به اینکه آقــای غالمرضا مومنی احد از 
مالکین ششــدانگ پالک 4/5340 واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان تقاضای حذف 
ثمنیه اعیانی چهار دانگ مشاع از ششدانگ به انضمام یک- سوم از یک – ششم از 
دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق را نموده است و ثمنیه اعیانی مقدار مذکور 
به موجب نامه شــماره 95-1300 مورخه 95/08/01 مرکز کارشناسان رسمی 
دادگستری اصفهان ارزیابی گردیده و وجه مربوطه به مبلغ 2518057 ریال طی 
فیش شــماره 9510428769689071 مورخه 95/08/01 به صندوق ثبت تودیع 
گردیده اســت و با عنایت به اینکه متقاضی اعالم نموده که آدرسی از ذینفع ثمنیه 
اعیانی )خانم محترم احمدی( در دســترس ندارد بدین وسیله مراتب در روزنامه 
آگهی می گردد شایسته است ذینفع جهت دریافت وجه مربوطه به این اداره مراجعه 
نماید. الزم به ذکر است در صورتی که ذینفع مدعی تضییع حق می باشد می تواند 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ رویت این آگهی به مراجــع صالح قضایی مراجعه و 
گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نماید.  م الــف:24083 حیدری رئیس ثبت 

اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100361706665 ابالغیــه:  شــماره   8 /313
9509980361700107 شماره بایگانی شــعبه: 950119  خواهان/ شاکی مهری 
بهلولی زفره  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم شرکت آرام صنعت زاینده رود 
و علیرضا الماســی زفره و جالل نوابی قوام آبادی و عبداله جعفری و بانک مهر 
اقتصاد به مدیریت حمید نوری به خواســته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع 
 مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( و مطالبه خســارت دادرســی تقدیم

 دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 28 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
214  ارجاع و به کالســه 9509980361700107 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
 آن  1395/10/25 و ساعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن

 خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. 
م الف:23773 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)207 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/316 در خصوص پرونده کالســه 796/95 خواهان محمدرضا نادری- حســن 
سلیمانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت جواد ماندعلی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخه 95/10/18 ســاعت 4/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 28 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
23842 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/317 در خصوص پرونده کالسه 131/95 خواهان علیرضا احمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی رهســپار- رســول رهســپار تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخه 95/10/15 ســاعت 5 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
23831 شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/318 در خصــوص پرونــده کالســه 950971 خواهــان آقای اکبــر چلمقانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت علی ســرلک تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 95/10/5  ســاعت 11/30 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع 
حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:23865 شــعبه 12 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/319 در خصوص پرونده کالسه 1348/95 خواهان حامد یاردوستی دادخواستی 
مبنی بر اســترداد الشــه 9 فقره چک به طرفیت ایوب صدیقی تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخه 95/10/5 ســاعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
23815 شعبه 6 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/320 در خصوص پرونده کالســه 950525 خواهان ایمان خزاعی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مهران شهبازی 2- بهرام شهبازی 3- اسماعیل فتاحی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/10/6  ساعت 9/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:23816 شــعبه 14 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/321 در خصوص پرونده کالســه 950625 خواهان ایمان خزاعی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عزیزاله درزی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 95/10/6  ساعت9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23817 شعبه 14 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/324 در خصوص پرونده کالسه 95-1386 خواهان یعقوب نوروز با وکالت آقای 
مهدیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی محمــد مظاهری تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای 95/10/7  ســاعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23801 شعبه 8 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/325 در خصوص پرونده کالسه 95-1385 خواهان یعقوب نوروز با وکالت آقای 
مهدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت عذرا هژبری ورپشتی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای 95/10/7  ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:23802 شعبه 8 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100370102380 ابالغیــه:  شــماره   8 /326
8409983660800003 شماره بایگانی شــعبه: 910124  شاکی اولیا دم مرحوم 
احسان شادمانی  به طرفیت  متهم حامد صافی به خواســته قتل عمدی مسلمان و 
فراری یا پناه دادن به اشــخاص تحت تعقیب تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان 
 اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 1 دادگاه کیفری یک استان اصفهان

 ) 17 کیفری استان ســابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 4 اتاق شــماره 453  ارجاع و به 
کالسه 8409983660800003 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/12/07 و 
ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست خواهان/ 
شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:23791 شعبه 1 دادگاه کیفری یک استان 

اصفهان ) 17 کیفری استان سابق( )187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100351408097 ابالغیــه:  شــماره   8 /327
9509980351400396 شــماره بایگانی شــعبه: 950464  خواهان/ شاکی حسن 
کرباسیان دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم آمنه هاشمی و محمد ابوطالبیان 
الیادرانی به خواســته  تقدیم دادگاه هــای عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 9509980351400396 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/22 و ســاعت 10/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:23781 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100351408076 ابالغیــه:  شــماره   8 /328
9509980351400348 شــماره بایگانی شــعبه: 950408  خواهان/ شاکی سید 
ناصر حسینی خیرآبادی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محسن ذوالفقاری 
به خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرســی و مطالبه خســارت تاخیر تادیه 
و مطالبه وجــه بابت ... و مطالبه خســارت دادرســی تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 323  ارجاع و به کالســه 
9509980351400348 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/05 و ساعت 10 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ 
شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:23780 شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100353204420 ابالغیــه:  شــماره   8 /329
9509980359301026 شماره بایگانی شــعبه: 950877  نظر به اینکه خانم فاطمه 
خسروانی شکایتی علیه محمد یوســفی فرزند حسین دایر بر سرقت خودرو تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 106 
دادگاه عمومی)کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ شریعتی حد فاصل 
بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس ساختمان شماره 2 دادگستری اصفهان ارجاع 
و به کالسه و شــماره بایگانی 950877 ک 106 ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن  
1395/10/05 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم 
به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:23776 شعبه 

106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان )170 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100353304911 ابالغیــه:  شــماره   8 /330
9309980358501523 شــماره بایگانی شــعبه: 940183  شــاکی علی رضایی 
شکایتی علیه متهم امید توکلی فرزند غالمحسین به خواسته جعل مهر و کالهبرداری 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده  که جهت رسیدگی به شعبه 
107 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 107 جزایی ســابق( مجتمع شهید بهشتی 
واقع در اصفهان- خیابان شریعتی- حد فاصل بیمارســتان شریعتی و چهار راه 
پلیس ارجاع و به کالسه9309980358501523  ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن  
1395/10/06 و ساعت 9 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
 دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در
  یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و

 اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:23769 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 107 جزایی سابق( )172 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100353305022 ابالغیــه:  شــماره   8 /331
9509980365800266 شماره بایگانی شعبه: 950891  شاکی آقای اکبر پور حسین 
شکایتی علیه متهم آقای علی قریشی فرزند کمال به خواسته ایراد صدمه بدنی غیر 
عمدی بر اثر تصادف رانندگی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده  
که جهت رسیدگی به شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 107 جزایی سابق( 
مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان- خیابان شــریعتی- حد فاصل بیمارستان 
شریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و به کالسه 9509980365800266   ثبت گردیده  
که وقت رســیدگی آن  1395/10/06 و ســاعت 11/30 تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 
 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:23768 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 107 جزایی 

سابق( )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100353204461 ابالغیــه:  شــماره   8 /332
9509980358000111 شماره بایگانی شعبه: 950891  نظر به اینکه فریبرز محمدی 
شکایتی  علیه ایمان عباسی تبار فرزند احمد دایر بر تحصیل مال به نحو نامشروع 
به مبلغ 3/540/000 تومان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده  که 
جهت رسیدگی به شــعبه 106 دادگاه عمومی)کیفری( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ شریعتی- حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس ساختمان 
شماره 2 دادگستری اصفهان  ارجاع و به کالسه و شماره بایگانی 950891 ک 106   
ثبت گردیده  که وقت رسیدگی آن  1395/10/06 ساعت 8/30 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم  و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 
 عمل خواهد آمد. م الف:23775 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان

) 106 جزایی سابق( )181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100350607987 ابالغیــه:  شــماره   8 /333
9509980350600627 شــماره بایگانی شــعبه: 950760  خواهان احمد هاشــم 
زاده اصفهانی دادخواستی به طرفیت  خواندگان حمیدرضا حبیبیان و فاطمه بیگم 
حســینی و عذرا رفیعیائی و علی حبیبیان و محســن حبیبیان  به خواسته اعتراض 
به عملیات اجرایی) موضوع مــواد 146 و 147 قانون اجرای احــکام مدنی( تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220  ارجاع 
و به کالسه 9509980350600627 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/08 
و ساعت 10 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان حمیدرضا 
حبیبیان و علی حبیبان و محسن حبیبان و فاطمه بیگم حسینی و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خواندگان فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:23771 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100350708211 ابالغیــه:  شــماره   8 /334
9509980350700522 شــماره بایگانی شــعبه: 950609  خواهان امیر حســین 
یاری  دادخواستی به طرفیت  خوانده ســید علی میر سعیدی منگودهی به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی و تامین خواســته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه 9509980350700522 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/10/15 و ســاعت 8 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:23758 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)187 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

8/335 کالسه پرونده:115/95-95/3/17 شــماره دادنامه:463-95/4/20 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: امید یاوری دارانی 
به نشــانی خ پروین خ معراج ابتدای خ سپیده کاشــانی جنب مادی سمت چپ انبار 
مواد غذایی، خوانده: جعفر حســنی ساملحی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه دو فقره چک، بــا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای امید یاوری دارانی به طرفیت جعفر حسنی 
ساملحی به خواسته مطالبه مبلغ 162/500/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 
های 174645-94/5/10 و 964747-94/7/14  به عهده بانک سپه به انضمام مطلق 
خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی های عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مســتنداً به مواد 212 و 214 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانــون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 162/500/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/577/500 ریال بابت 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
)94/5/10-94/7/14(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در همین مرجع و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتــراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
م الف:23864 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )288 کلمه، 

3 کادر(  
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پیشنهاد سردبیر: 
خانه فروغ فرخزاد تخریب شد

دیدنی ها

کوزه ساسانی

اینترنت در هواپیما

کوزه ای که می بینید، اثری باستانی از دوران باشکوه امپراتوری 
ساسانی می باشد. ســطح خارجی این کوزه با لعابی سبز-آبی و 
بخش داخلی آن نیز با قیر طبیعی پوشیده شده است. در قسمت 
گردن کوزه دو نوار متحد المرکز به چشــم می خــورد که دور تا 
دور آن کشیده شده اســت. مردمان باســتان محدوده ایران، به 
سبب دسترسی فراوانی که به خاک رس داشــتند، از این خاک 
برای ساخت آجر خانه ها و انواع لوح برای ثبت اطالعات تاریخی، 
مذهبی و... اســتفاده می کردند. همچنین ســاخت و استفاده از 
ظروف سفالین، بسیار در میان آنها رواج داشت؛ به گونه ای که تا به 
امروز نمونه های فراوانی از ظروف سفالی در بقایای مکان زندگی 
آنها یافت شده اســت. در واقع قدمت ظروف سفالین در ایران به 
۱۰,۰۰۰ ســال پیش بر می گردد و این ظروف یکی از نخستین 
دست سازه های بشر است. ظروف سفالین در طی قرون و اعصار 
مختلف دستخوش تغییرات شــدند به طوری که از روی نقوش و 
سبک ســاخت هر ظرف می توان دوره آن را نسبتا تشخیص داد.

استفاده از کوزه هایی با لعاب های سبز، ســبز آبی و زرد در طی 
دوره ساسانی، در منطقه جنوب غربی ایران و منطقه میان رودان 
)یا بین النهرین( بســیار مرســوم بود. از آنجایی که نمونه های 
سفالی یافت شده در مناطق ساســانی بسیار کم است، تشخیص 
قدمت و ویژگی های سفال ساسانی بســیار پیچیده است. با این 
حال می توان گفت ظروف سفال ساســانی در مقابل ظروف دوره 
اســالمی، از لعابی یکنواخت برخوردار اســت که فاقد طرح های 
متنوع و رنگ های مختلف لعابی بوده اســت. امروزه کوزه لعابی 

در گالری ۴۰۵ موزه متروپولیتن در معرض دید عموم قرار دارد. 
دوره تاریخی: ساسانی 

زمان ساخت: قرن ششم تا هفتم میالدی 
جنس: سفال لعابی، قیر طبیعی
ابعاد: ارتفاع ۳۴٫۲۹ سانتی متر

محل کشف: ایران، استان خوزستان
محل نگهداری: موزه متروپولیتن، نیویورک

یادتان هست در گذشته که سوار هواپیما می شدید میهماندارها از شما 
می خواستند که تلفن همراه خود را خاموش کرده یا در حالت پرواز قرار 
دهید؟ در این صورت مسافران مجبور بودند خود را با مجالت، کتاب ها و 
حرف زدن با یکدیگر ســرگرم کنند تا به مقصد برسند؛ اما امروز اهمیت 
اینترنت بیش از پیش شده، به  طوری که بیشتر ما با آن زندگی می کنیم، 
 پس برای ساعاتی جدایی از اینترنت ممکن است برای برخی از ما بحران

 تلقی شود.
شــاید ناپدید شــدن پرواز مالزی در ۸ مارس ۲۰۱۴ کــه در آن ۲۳۹ 
مســافر ناپدید شــدند روی این امر بی تاثیــر نبوده باشــد. برخی ادعا 
می کنند که اگر مســافرین و خدمه این هواپیما به اینترنت دسترســی 
 داشــتند احتماال می توانســتند با زمیــن ارتباط برقرار کننــد. در این 
 صورت از ایــن معما زودتر پرده برداشــته و شــاید هــم از این فاجعه 

جلوگیری می شد.
۱- راهــکار اول که در پروازهــای آمریکا و شــرکت های هوایی مطرح، 
ازجمله امــارات، قطــر و ترکیش ایرالین، اســتفاده می شــود، ارتباط 
هواپیما با دکل های مخابراتی روی زمین و در اختیار قرار دادن اینترنت 
به صورت وای  فای برای مســافران اســت. تــا چندی پیش اســتفاده 
از وســایل الکترونیکی در هواپیما ممنــوع بود ولی چند ســال پیش 
آمریکا و اتحادیه اروپا قانونی را تصویب کردند که اســتفاده از وســایل 
الکترونیکی و همین طور اســتفاده از اینترنت در ارتفاع باالی ۳ کیلومتر 
را ممکن ســاخت. این هواپیماها اینترنــت ۳G و ۴Gای که دکل ها در 
 اختیارشان می گذارند را گرفته و به صورت وای  فای در اختیار مسافرین 

قرار می دهند.
اما اینگونه ارتباط مشــکالت زیادی به همراه داشته اســت. یکی از این 
معضالت هزینه  باالی این نوع اتصال اســت به طوری که شــما ترجیح 
می دهید به اینترنت اتصالی نداشته باشید یا حداقل، استفاده محدودی 

داشته باشید. 
پرداخت هزینه اســتفاده از این نوع اینترنت به این صورت اســت که یا 
هزینه آن روی صورت حساب خط شما می آید یا شرکت هوایی در پایان، 

بسته به میزان استفاده شما، از شما هزینه  اینترنت می گیرد.
۲- امروزه که رقابت بین شــرکت ها و خطوط هوایی سنگین شده است، 
این شرکت ها زیر بار هر نوع دشــواری  می روند تا از صحنه رقابت حذف 
نشوند. یکی از این اقدامات، نصب تجهیزات گران قیمت و سنگین ارتباط 
ماهواره ای روی هواپیماســت. از آنجا که ارتباط ماهواره ای مشــکالت 
ارتباط زمینی را ندارد و ســرعت  آن نیز بسیار بیشــتر از ارتباط دکلی 
است، شرکت  هواپیمایی لوفت هانزا قرار اســت در سال ۲۰۱۷ به عنوان 
اولین شرکت این نوع از ارتباط اینترنتی را در اختیار مشتریانش  بگذارد. 
این تجهیزات درصورتی که ارتباط با ماهواره قطع شد یا ارتباط با شبکه 
4G کیفیت بهتری داشت اینترنت را با آن ســوئیچ می کند تا مطمئن 
شود همواره ارتباط اینترنتی برقرار خواهد بود. تفاوت این دو نوع ارتباط 
یکی در سرعت است، به اینگونه که ارتباط زمینی چند مگابایت بر ثانیه 
سرعت دارد؛ اما ارتباط ماهواره ای چند ده مگابایت و دیگری ارتباط پایدار 
و بدون قطعی اســت، به طوری که شــما بر فراز اقیانوس ها و دریا ها نیز 

ارتباط اینترنتی خود را از دست نخواهید داد.
همچنین شرکت های آمریکایی و ایرالین های دیگر نیز به سمت این نوع 

از خدمات اینترنتی در حال گام برداشتن هستند.
از جمله خطــوط هوایی که اینترنــت رایگان در اختیار مســافران خود 
می گذارند می توان به هواپیمایی امارات، هواپیمایی هنگ  کنگ، ترکیش 

ایرالین و نوک  ایر تایلند اشاره کرد.

درحاشیه زاینده رود
 اســتان چهارمحال و بختیاری بــا دارا بودن بیش از ۲۵۰ جاذبه گردشــگری یکی از زیباترین اســتان هاســت که در جنوب غربی کشــور بر بلندای زاگرس واقع شــده اســت. در ادامه با تماشــای تصاویری از حاشــیه زاینده رود در این اســتان ، 

همراه ما باشید.

دانستنی سفر

گردشگری

امســال شــبکه WiFi پیــاده روی تقویت شــده و برای 
ســرویس دهی بیشــتر به زائرین، عالوه بر موکب ها، مسیر 
پیاده روی هم به اینترنت بی ســیم مجهز است. ضمن اینکه 
جانشــین ســتاد بازســازی عتبات عالیات نجف اشرف به 
صراحت از نصب ۳۵۰ کیوســک تلفن صلواتــی و اینترنت 
وای فای برای استفاده از این امکانات در طول مسیر نجف به 
کربال خبر داده است. جهت استفاده زائرین اربعین حسینی 
الزم اســت تا مکان آنها و نحوه اتصال به اینترنت بی سیم و 
استفاده از این خدمات را دانست.اولین مکان دارای وای فای، 
میدان »ثوره العشرین« در نجف اشــرف است که از آنجا تا 
 WiFi شــهر کربال به ازای هر ۲۰ »عمود«، یک کیوســک
موجود است. کیوسک های نصب شــده عالوه بر وای فای،  
امکان  شارژ گوشی را هم فراهم می کنند؛ اما نحوه  اتصال به 

اینترنت بی سیم هم در این مسیر بسیار  مهم است.
مشــترکین همراه اول که از تلفن های دارای سیستم عامل 
اندروید استفاده می کنند الزم اســت تا با استفاده از مسیر 
setiing--> Wi-Fi-->EAP Method--

Sim-->Wi_Fi_Avval<- در طول مسیر به سیستم 
وای فای متصل شــوند. همچنین زائرینی کــه از تلفن های 
دارای سیستم عامل آی.او.اس استفاده می کنند الزم است 
setiing--> Wi-Fi-->help- تا با استفاده از مسیر
->Downloading File Setting-->Wi_Fi_

Avval--< بعد از گزینه help تنظیمات را دانلود کنند. 
مشــترکین ایرانســل و رایتل هم هر بار برای اتصال به هر  
کیوســک باید به WiFI Avval Guests متصل شوند 
و  در صفحه مرورگر اینترنت گوشــی خود، اطالعات الزم را  

پر کنند.

هوشــنگ گلمکانی گفت: خانه فروغ فرخزاد تخریب شده 
و به جای آن ساختمان مســکونی ۵ طبقه در حال ساخت 
است. هوشنگ گلمکانی منتقد، روزنامه نگار و مترجم سینما 
که به صورت اتفاقی در جریان این موضــوع قرار گرفته بود 
با در اختیار قراردادن تصاویری از ساختمان جدیدی که به 
جای خانه فروغ در حال ساخت است  گفت: من سال ها در 
این خانه رفت و آمد داشــتم و می دانم کــه این مکان خانه 

قدیمی فروغ فرخزاد بوده است.
وی گفت: چند ســال پیش متوجه شــدم که ایــن خانه را 
فروخته اند و امروز به صورت اتفاقی وقتــی از کنار خانه رد 
می شدم دیدم که آن را نه تنها تخریب کرده اند بلکه به جای 

آن ساختمان مسکونی دیگری در حال ساخت است. 

نحوه اتصال به اینترنت بی سیم 
در مسیر پیاده روی اربعین

خانه فروغ فرخزاد تخریب شد

در حاشیه

»هنري رنه« جهانگرد اروپایی که در زمان حکومت ظل السلطان 
از ایران بازدید کرد، نوشــته اســت: »ظل الســلطان بسیاري از 
کاخ هاي عالي و شاهکارهاي ممتاز اصفهان را که موجب حیرت 
جهانیان بــود نابود کــرد. در واقع، آخرین ســال هاي حکومت 
ظل الســلطان در اصفهان به منزله طوفان ویرانگر بود زیرا او که 
با به شاهي رســیدن برادرش مظفرالدین شاه امید سلطنت خود 
را از دســت رفته مي دید برای تالفي، بیشــتر این شاهکارهاي 
برجســته را که در دنیا بي نظیر بود خراب کــرد و مصالح آنها را 
فروخت.« ظل السلطان ســه ســال از مظفرالدین شاه بزرگ تر 
بود ولي چون مادرش از خاندان قاجاریــه نبود، به والیت عهدي 
منصوب نگشــت. مســعودمیرزا در ابتدا با لقــب یمین الدوله، 
حکومت مازندران و اســترآباد و ســپس فــارس و اصفهان را به 
 عهده گرفت تا اینکه لقب ظل السلطان یعني سایه  پادشاه را اخذ

 کرد. در زمان حکومتــش بر فارس به  خاطر ظلــم فراوان، عزل 
شــد ولي مدتي بعد به اصفهان رفت و تا ۳۴ ســال بعد با ســتم 

حکمرانی کرد.
 معامله با شهر اصفهان مانند کشوری فتح شده

ظل الســلطان بعد از آنکه برادرش مظفرالدین شــاه تاجگذاري 
کرد و امید او از رســیدن به ســلطنت تبدیل به ناامیدي شــد، 
درنده خویي در او اوج گرفت و با شــهر اصفهان مانند کشــوري 
فتح شــده معامله کرد؛ یعني تمام یادگارهاي صفویان و بناهاي 

با شــکوه و کاخ هاي این پایتخت قدیمي را که معرف شــکوه و 
عظمت گذشــته ایران بود به کلــی ویران کــرد و مصالح آنها را 
فروخت و مساجد و دیگر بناهاي عمومي را هم که نتوانست ویران 
کند به ســارقین آثار عتیقه تسلیم کرد تا کاشــي هاي نفیس و 

ظریف و دیگر تزیینات آنها را کنده، به خارجیان بفروشند.
مهدی بامداد در شرحي که از ظل السلطان در کتاب » شرح حال 
رجال ایران« نوشته، اشاره کرده  است که از کارهای بسیار زشت، 
بلکه جنون آمیز ظل السلطان، قطع اشــجار خیابان ها و تخریب 
شــمار زیادی از ســاختمان های زیبای صفوی در اصفهان بود. 
گرچه بنابر گفته بسیاری از صاحب نظران و مورخین، علت اصلی 
این اقدام جنون آمیز، محو شکوه و عظمت عصر صفوی از دیدگان 
عموم توســط قاجارها بوده  است که پیوســته نظیر آن در تاریخ 
ایران تکرار مي شــد، اما از قرار معلوم ظل السلطان جدای از این 
دلیل، دلیل دیگری هم برای این اقدام ناشایست خود داشته و آن 
این بوده که عمارات صفویه و زیبایی خیره کننده شهر اصفهان، 
توجه ناصرالدین شــاه را به خود جلب نکند. در این ارتباط حتی 
چند نفر از بازرگانان اصفهان حاضر شــدند مبالــغ هنگفتی به 
ظل السلطان بدهند تا وی را از این کار زشــت بازدارند، اما با این 
وجود وی از تصمیم خود منصرف نشد و در نتیجه اکثریت باغ ها 
و عماراتی که فهرست برخی از آنها در ذیل آورده شده، به دست 

بیدادگری ظل السلطان و برخی امرای او، تخریب شدند.

برخی از بناهای تخریب شده به دستور ظل السلطان
از آن همه کاخ هاي گوناگون که شــاردن )ســیاح فرانســوي( 
در اصفهــان دید و شــرح مبســوطي دربــاره هر کــدام از آنها 
در ســفرنامه خود به قلم آورده، اکنون جز دو ســه بناي خراب 
چیزي باقي نمانده و تقریبا ۲۵ الي ۳۰ ســال مي شود که تمامي 
آنها توسط ظل الســلطان ویران شده اســت. برخی از ابنیه عصر 
صفوی تخریب شده توسط ظل الســلطان عبارتند از: باغ و قصر 
ســعادت آباد، عمارت هفت دســت، قصر نمکدان، آیینه خانه، 
بهشت برین،  بهشــت آیین، انگورستان، بادامستان، نارنجستان، 
کاله فرنگی، باغ تخت، باغ آلبالو، باغ طاووس، عمارت و باغ نقش 
جهان، باغ فتح آباد، گلدســته، تاالر اشــرف، عمارت خورشید، 
سرپوشــیده، عمارت خســروخانی، باغ زرشــک، باغ چرخاب، 
باغ محمود، باغ صفی میرزا، باغ قوشــخانه، بــاغ نظر،  عمارت و 
ســردر باغ هزارجریب، عمارت جهان نما و بســیاری از بناهای 
دیگر. ظل الســلطان همچنین آیینه کاری های روی ستون های 
عالی قاپو و چهلســتون را از میان برد و عالوه بر این دســتور داد 
روی نقاشــی های نفیس داخل چهلســتون را با گچ بپوشانند و 

نقاشان قاجاری روی آنها نقاشی های کم ارزش خود را بنگارند.
یکی دیگر از عمارات تخریب شــده، عمارت نمکــدان بود. این 
عمارت در ســه طبقه و هشــت گوش که در مجمــوع کاخ های 
ســلطنتی ســعادت  آباد در جنوب زاینده رود و مشــرف بر آن از 
زمان صفویه باقــی مانده بود. ایــن عمارت به ســال ۱۳۰6 به 
دستور ظل السلطان و به دست میرزا رضای بنان الملک از اجزای 
دستگاه ظل السلطان خراب شد. اکنون چیزی از آن باقی نمانده 
است. دیگری عمارت آیینه خانه و تاالر آن که عمارتی بود شبیه 
چهلستون مشرف بر زاینده رود و در مجموعه کاخ های سلطنتی 
سعادت  آباد قرار داشــت، این عمارت را نیز ظل السلطان به دایی 
خود حاج علی خان فروخت به شــرط آنکه ویرانش کند و چنین 
شد. عمارت دیگر، سردر باغ هزار جریب بود، همچنین سردرهای 
چهارباغ باال که تقریبا به چهل می  رســید، که هر کــدام آنها را 
یقینا چندین معمار در یک ماه با تفکــر و تدبر طرح ریزی کرده 
بودند و از بس چنار داشــت زمین خیابانش در تابســتان آفتاب 
نمی  دید و معروف به طاق زبرجد بود. تمامش را بریدند و از پولش 
برای خود اســاس سلطنت چیدند و دیگر ســردر باغ زرشک که 
رشک قصور فردوس برین و غیرت ابنیه روی زمین بود، کندند و 
بردند و خوردند. خانه بی مدعی سفره بی انتظار. دیگری چهارباغ 
عباسی بود که اکنون صورت یک عباســی ندارد و سردر های آن 
را با باغات هر کس دیده بود می  گفــت: » ارم ذات العماد التی لم 
یخلق مثلها فی البالد«، اما درخت های چنار سربه فلک کشیده 
آن را بــا اره بریدند. قصر جهان نما که واقعــا در ارتفاع جهان نما 
بود در محل دروازه دولت قرار داشــت و بازمانده از عصر صفوی 
بوده است. دســتور تخریب این عمارت را بانوی عظمی، خواهر 
ظل الســلطان، داد. به این بهانه که از باالی آن اندونی حرم خانه 
سلطنتی یعنی هشــت بهشت به چشــم می  آمد. هفت دست و 
تاالر طویله نیز از دوران صفوی باقی بودند و به جهت بی توجهی 
 دولت یا به خاطر فروختن مصالح آن از میان رفتند. هفت دست 
در جنوب زاینده رود و تاالر طویلــه در اطراف میدان نقش جهان 

قرار داشت.

سلطان مسعودمیرزا، فرزند ارشــد ناصرالدین شاه قاجار در حدود سال 1۲۲۸خورشــیدی به دنیا آمد و تیشه بر 
بسیاری از بناهای اصفهان زد.

معاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان اصفهان به آماری از ملیت گردشگران خارجی در 
اصفهان اشاره کرد و اینکه بیشــترین بازدید از چه کشوری صورت 

گرفته است.
محسن یارمحمدیان اظهار کرد: میانگین سنی گردشگران خارجی 
در سال های ۹۳ و ۹۴ حدود ۵۰ سال بود که در سال ۹۵ این میزان 
به ۲۰ تا ۳۵ سال رسیده و این آمار بســیار امیدوارکننده است. وی 
افزود: گردشــگران خارجی از ملیت های مختلفی به استان اصفهان 
سفر داشــته اند که به ترتیب از کشــورهای آلمان، عراق، اسپانیا، 
فرانســه، ایتالیا، چین، لبنان، اســپانیا، آمریکا، بحریــن و ترکیه 

بوده اند. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان اصفهان گفت: رشــد گردشگران خارجی برای 
نخستین بار در ایام نوروز امسال با افزایش صددرصدی  مواجه بود. 
وی با اشــاره به ضریب ماندگاری مســافران داخلی و خارجی در 6 
ماهه نخست امسال اذعان داشــت: این آمار نسبت به میزان مشابه 
سال گذشته افزایش یافته به طوری که ضریب ماندگاری مسافران 
داخلی در ســال ۹۴ از ۱/۴ به ۱/۷ رســیده اســت.  یارمحمدیان 
اضافه کرد: همچنین ضریب ماندگاری مســافران خارجی در سال 
۹۴ به میزان ۲/۱بوده که این میزان امســال به ۲/6 رســیده است و 

نشان دهنده ارتقای سطح کیفی خدمات به گردشگران است.

خشکی زاینده رود باعث کاهش آمار گردشگران شده
وی از کاهش آمار گردشــگران داخلی در ماه  مبــارک رمضان خبر 
داد و خاطرنشان کرد: موضوع خشکی زاینده رود باعث کاهش آمار 
گردشگران شده است. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان اذعان داشت: اولویت 
گردشگران خارجی برای انتخاب محل اقامت، ابتدا میهمان پذیرها 
و بعدا هتل هاســت و دلیــل آن به صرفــه بودن هزینــه اقامت در 

میهمان پذیرهاست.
امنیت 95 درصدی گردشگران در اصفهان

وی با اشاره به ضریب باالی امنیت گردشــگران در اصفهان عنوان 

کرد: براساس نظرسنجی های صورت گرفته، میزان رضایت از امنیت 
در  گردشگری ایام نوروز و طرح تابستانی سفر، باالی ۹۵ درصد بوده 
است.یارمحمدیان ترافیک شــهری را یکی از معضالت گردشگران 
در حین ســفر دانست و ادامه داد: یکی از مشــکالت گردشگری در 
اصفهان ترافیک در خیابان های مرکزی شهر است و دلیل آن تمرکز 
هتل ها، میهمان پذیرها و بناهای تاریخی در مرکز شــهر است. وی 
بیان کرد: افزایش زیرگذرها و روگذرها در شهر اصفهان نقش بسزایی 
در روان سازی عبور و مرور گردشگران و کاهش ترافیک داشته که در 
آینده شاهد بهتر شدن شرایط عبور و مرور هم برای گردشگران و هم 

برای شهروندان خواهیم بود.

قاب روز

از آن همه کاخ هاي 
گوناگون که شاردن 

)سیاح فرانسوي( 
در اصفهان دید 

و شرح مبسوطي 
درباره هر کدام از 
آنها در سفرنامه 

خود به قلم آورده، 
اکنون جز دو سه 

بناي خراب چیزي 
باقي نمانده

همراه با تاریخ؛

ظل السلطان 
ویرانگر بناهای تاریخی اصفهان

گردشگران از چه ملیت هایی به اصفهان می آیند؟

آلمانی ها در صدر
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پیشنهاد  سردبیر:
احیای گاوخونی حرکتی جدی برای بهبود هوای اصفهان است

ویژه

ابتکار:

 احیای گاوخونی حرکتی جدی 
برای بهبود هوای اصفهان است

بار دیگر سمن هاي محیط زیستي 
استان اصفهان خوش درخشیدند

دستگیري متخلفان شکار وصید 
در پناهگاه حیات وحش عباس آباد    

رییس سازمان محیط زیســت گفت: کاهش بارندگی در حوضه 
زاینده رود بسیار جدی است.

 معصومه ابتکار در حاشــیه ســفر معــاون اول رییــس جمهور 
به اصفهان در خصوص حــق آبه های محیط زیســتی رودخانه 
زاینده رود و تاالب گاوخونی، اظهار کرد: خوشبختانه در دو سال 
گذشته پس از10 سال خشــکی کمی از حق آبه گاوخونی تامین 
شد. البته خشکی رودخانه و تاالب ناشی از کمبود بارش ها است 

که در تمام کشور اتفاق افتاده است.
وی تاکید کرد: اصفهان ســال ها اســت که با خشکسالی مواجه 
 است و همین امر موجب کاهش منابع آبی شده است. خشکسالی 
 پی در پی و تغییر اقلیم واقعیتی اســت کــه رخ داده و باید آن را 
به مردم اطالع رسانی کرد. کاهش بارندگی در حوضه زاینده رود 

بسیار جدی است البته این موضوع در کل ایران رخ داده است.
رییس ســازمان محیط زیســت به آلودگی هوای اصفهان اشاره 
 کرد و گفت: از سال 92 تا 95 شمار روزهای ناسالم هوای اصفهان 
 یک ســوم شــده و علت آن تغییر ســوخت نیروگاه ها از مازوت 
به گاز طبیعی و توزیع بنزین یورو4 است. ابتکار ادامه داد: احیای 
تاالب گاوخونی حرکت جدی بعدی اســت که می تواند به بهبود 
آب و هوای اصفهــان کمک کند و یکی از راه هــای احیای تاالب 

اصالح الگوی کشت و اصالح آبیاری بخش کشاورزی است.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیست اصفهان » پارما « 
از اداره آموزش و مشارکت هاي مردمي حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان، جمعیت پیام ســبز اصفهان در » نخســتین 
جشنواره تجربیات موفق سمن هاي محیط زیستي، گردشگري 
 پایدار و انجمن هاي دانشــجویي«، موفق به دریافت لوح تقدیر 
از سازمان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان سمن برگزیده، 
شد. این لوح سپاس به واســطه تجربه موفق این سازمان مردم 
 نهــاد، » در طــرح حفاظت از ذخایــر ژنتیکــي کرفس کوهي 
در منطقه زاگرس مرکزي « و به یمن اهتمام ویژه و ضریب تاثیر 
ارزشــمندي که این طرح در حفاظت از محیط زیســت کشور 

داشته است، اهدا شد. 
قرائت بیانیه تاثیرگذار توســط نماینده این جمعیت در مراسم 

جشنواره تجربیات موفق سمن ها از نکات بارز این رخداد است.
در بخشي از این بیانیه آمده است:

» امروز دیگر بحث زاینده رود بحث کشاورزي و صنعت نیست. 
خشــک شــدن تاالب بیــن المللــي گاوخوني غولي اســت 
خفتــه کــه آثــار بیــداري آن پدیــدار شــده و در صــورت 
 تــداوم، کل منطقــه مرکــزي از اصفهــان و چهــار محــال 
 و یــزد تا قــم وتهــران و فــارس را تهدیــد مي کنــد تهدید 
به ریزگردها حاصل ســال هــا انتقال آالینده هــاي واحدهاي 
 صنعتــي حاشــیه رود، افزایــش بیمــاري هــاي ســرطاني 
و ناشــناخته در شــرق اصفهان، زنگ خطر را به صدا در آورده 
 است...امروز مطالبه اصفهان انتقال آب نیست، مطالبه آب از رود 
 رفتــه اســت. آورد طبیعي رودخانــه حق حیاتــي زاینده رود 

و گاوخوني است. 
 اســتاني کــه تامیــن کننــده ۸/1 میلیــارد مترمکعــب 
 آب حوضه دز و کارون اســت اینک تشــنه آبي اســت تا گلوي 
 زاینده رود را تر کند. دوســتان عزیز هم میهنــان، زاینده رود 
فقط متعلق به اصفهان نیســت این رود تضمین کننده حیاتي 
 اســت که اصفهاني و چهار محالــي و خوزســتاني در اصفهان 
 در کنار آن دارنــد، آب را گل نکنیــم. این آب انــدوه دل ها را 
 فرو نشــانده بود. این آب نان خشــکیده ده ها هزار کشــاورز را 
 تر مي کرد و هزاران گونه گیاهي و جانوري در فرودســت از آن 
 مي نوشــیدند و ما هنــوز امیدواریــم و به این دلخوشــیم که؛ 

مردمان سرود آب را مي فهند «
گفتني است جمعیت پیام ســبز با سابقه درخشــان 2۳ سال 
فعالیت موفق محیط زیســتي یکي از علمي  ترین و فعال  ترین 

سمن هاي محیط زیستي کشور محسوب مي شود.

متخلفان شکار و صید یک قوچ وحشي در پناهگاه حیات وحش 
عباس آباد نایین دستگیر و به مراجع قضایي معرفي شد.

 به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیست اصفهان » پارما «
از اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان نایین، در راستاي 
حفاظت از تنوع زیســتي و گشــت و کنترل مناطــق نیروهاي 
 یگان حفاظت شهرستان نایین و سرمحیط باني چوپانان به آثار 
و شواهدي از ورود شکارچیان غیرمجاز به پناهگاه حیات وحش 

عباس آباد دست پیدا کردند.
 ماموران یگان پس از ســاعت ها جســتجو دو نفر شــکارچي را 
در کوه مشــاهده کردند ولي به علت فاصله بسیار دور و شرایط 
صعب العبــور ارتفاعــات و دره ها امــکان دســتگیري آنها در 
 لحظات اولیه میســر نشــد. در ادامه جاده هاي خروجي توسط 
محیط بانان مورد کنترل نامحســوس قرار گرفت تا اینکه هردو 
 متخلف را در هنگام نزدیک شــدن به جاده آســفالت و خروج 
 از منطقه دســتگیر کرده و از آنها یک اســلحه گلوله زني2۷0 
و الشه یک قوچ وحشي کشف و ضبط شــد. با تشکیل پرونده، 

متخلفان جهت برخورد قانوني به مراجع قضایي معرفي شدند.

دانستنی ها

رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شــهرداری تهران گفت: کمپین بزرگ 
محیط زیست شهری با هدف تامین سالمت جامعه و محیط زندگی برگزار می شود. 
محمد مهدی گلمکانی رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، 
اظهار داشت: در راستای اهمیت تامین ســالمت جامعه و محیط زندگی و با توجه 
به افزایش دامنه آلودگی ها و چالش های محیط زیست شهر تهران، کارگاه طراحی 
گرافیک و کاریکاتور کمپین بزرگ محیط زیست شــهری در مجموعه فرهنگی 
شــهدای انقالب اســالمی برگزار می شــود. وی افزود: این کمپین با حضور100 
گرافیست و کاریکاتوریست مطرح کشور، توسط سازمان زیباسازی با همکاری ستاد 
 محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و مشــارکت وزارتخانه ها، ارگان ها 
و نهادهای موثر در حوزه محیط زیست شهری از 1۳ الی 15 آبان ماه، برگزار می شود. 

رییس ستاد محیط زیست و توسعه 
پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه 
هدف اصلی از نمایــش بیلبوردهای 
شهر تازه، تغییر رفتار مردم در حوزه 
محیط زیست شــهری است، گفت: 
هدف از برگزاری ایــن کمپین، ارایه 
آمار و اطالعات نبــوده، بلکه هدف، 
تاثیرگــذاری منتج به تغییــر رفتار 

شهروندان، مد نظر است.

معاون محیط زیســت طبیعی اداره کل محیط زیســت خوزســتان گفت: ســومین 
 مرحله از رها ســازی آهوی ایرانی از ســایت احیا و تکثیر دیمه بــه طبیعت رامهرمز 

با 55 راس آهو اجرا شد.
 ســید عــادل مــوال افــزود: شــرایط زیســتی در ایــن منطقه بــرای رهاســازی 
 این گونــه در طبیعت مهیا شــده و کارهــای حفاظت، گشــت و کنتــرل به خوبی

انجام می گیرد. 
 وی گفــت: در 2 مرحله قبلی بــه ترتیب 1۳ و ۸6 راس آهو رها ســازی شــده بودند 
و با تعدادی که امروز در سایت رها سازی شــدند، تعداد آهوان به 154 راس رسیده که 

شاهد سازگاری و تکثیر آهوان در منطقه حفاظت شده دیمه بوده ایم. 
 وی تعداد آهوان موجود در ســایت را تا پیش از رها ســازی حدود120راس اعالم کرد 

و افزود: پروژه رها سازی تا احیای کامل 
آهوان در منطقه ادامه پیدا خواهد کرد.  
 منطقه حفاظت شــده دیمــه رامهرمز 
در شرق خوزســتان در ســال 1۳۷6 
بــا وســعت10 هــزار و۸01 هکتــار 
و بــه عنــوان منطقه حفاظت شــده 
اعالم شــد و یکــی از زیســتگاه های 
 مهــم احیــا و تکثیــر گونه بــا ارزش

آهوی ایرانی است.

مدیر دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط  زیست گفت: آلودگی 
میکروبی، گرفتارشــدن در تور صیادی، تخریب نوزادگاه ها و شــکار در سواحل 
شــمالی دریای خزر از جمله مواردی اســت کــه حیات فوک خــزری را تهدید 
 می کند. داوود میرشــکار، مدیر کل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت 
محیط  زیست؛ در رابطه با تهدیدات فوک خزری، اظهار داشت: شکار فوک خزری 
در ســواحل شــمالی دریای خزر و عدم وجود مکانی مناســب برای استراحت، 
از مشکالت زیســتگاهی این گونه در حال انقراض در محدوده جغرافیایی کشور 
محســوب می شــود. وی افزود: از آن جایی که ماهی کیل کا، غذای فوک خزری 
اســت و صیادان نیز با تورهای انتزاعی به صید این نوع از ماهی در سواحل شمالی 
 می پردازنــد، بنابراین فوک خزری بــه دنبال غذای خود در تــور صیادان گرفتار 

و تلف می شود. مدیرکل دفتر زیست 
بوم هــای دریایی ســازمان حفاظت 
محیط  زیست درباره دیگر تهدیدات 
فوک خزری در سایر کشورها، گفت: 
یخ های کشورهای روسیه و قزاقستان 
به عنوان نوزادگاه های  فوک خزری، 
به واسطه تردد شکارچیان ناامن شده 
و جمعیت این گونه در حال انقراض  را 

با تهدید مواجه کرده است.

مدیرکل دفتر سواحل و زیســت بوم های دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: بر اساس پایش های صورت گرفته طی10 روز 
گذشته توسط کارشناسان، میزان سفید شدگی مرجان های خلیج 

فارس، حدود50 درصد اعالم شد.
داوود میرشــکار اظهــار داشــت: هــر ســاله افزایــش ناگهانی 
 دمــای آب موجب سفیدشــدگی مرجــان ها می شــود که طی 
ســال های اخیر در ماه های شــهریور و مهر شــاهد وقوع چنین 
 پدیده مخــرب زیســت محیطــی در آب هــای خلیــج فارس 
و دریای عمان هســتیم. میرشــکار ادامه داد: به منظور بررســی 
میزان ســفیدگی مرجــان هــای خلیج فــارس، طــی10 روز 
گذشــته پایش های میدانی توسط کارشناســان محیط زیست 
دریایــی در برخــی جزایر خلیــج فارس انجــام شــد. وی بیان 
 داشــت: بر اســاس برنامه ریــزی های صــورت گرفتــه پایش 
ســفید شــدگی مرجــان هــا در آب هــای اطــراف جزایــر 
 خــارگ، خارگــو، هندورابــی، الرک و منطقــه حفاظت شــده 
 نای بند صــورت گرفته اســت. وی ادامــه داد: بر اســاس پایش 
 صــورت گرفتــه در خصــوص ســفید شــدگی مرجــان هــا 
 در جزایر خارگ و خارگو مشــخص شــد حدود40 تــا50 درصد 

مرجان های این جزایر دچار سفیدشدگی شده اند. 

 این مقام مســئول در ســازمان حفاظت محیط زیســت، میزان 
ســفید شــدگی مرجان ها در اطــراف آب های جزیره قشــم را 
نیــز40 درصد اعــالم کــرد. وی یادآور شــد: احتمــال می رود 
امســال نیز همچون سال گذشــته شاهد سفیدشــدگی یا مرگ 
50 درصــد از مرجان هــای خلیج فارس باشــیم کــه امیدواریم 
 با خنــک شــدن آب بخشــی از این مرجان های ســفید شــده 
به صورت مجدد احیا و بــه حیات خود در آب هــای خلیج فارس 
ادامه دهند. بــه گفته وی، طی پایش های انجام شــده در ســال 
گذشــته 4۳ درصد از مرجان های اطراف جزیره کیش،50 درصد 
مرجان های چابهار و۷0 درصــد مرجان های اطراف جزیره خارگ 
دچار سفیدشــدگی شــده بودند. میرشــکار دلیل سفید شدگی 
این مرجان ها را افزایش گرمای زمین عنــوان کرد و گفت: از آنجا 
که این مرجان ها در اعماق کم، زیســت می کنند، بنابراین تابش 
نورخورشید نیز بر سفیدشــدگی آنها موثر اســت. وی بیان کرد: 
مرجان هایی که در اعماق بیشــتری زندگی می کنند به دلیل در 
امان بودن از تابش نور خورشید کمتر دچار سفید شدگی می شوند. 
میرشکار خاطرنشان ســاخت: معموال با کاهش درجه آب در پاییز 
هر ساله شاهد احیای بخشــی از مرجان های سفید شده هستیم 
 که به نظر می رسد احیای مرجان های سفید شده در پاییز امسال 

در مقایســه بــا ســال گذشــته از وضعیــت بهتری برخــوردار 
 باشــد. وی اذعان داشــت: تنهــا راه حــل مقابله با ایــن معضل 
زیســت محیطی این اســت کــه تمام مــردم جهان بــا کاهش 
 تولیــد کربــن و جلوگیــری از افزایــش درجه حــرارت زمین 
به حیات مرجان ها کمک کنند. میرشــکار با بیان اینکه ســفید 
شــدگی مرجان هــا در تمــام دریاهای دنیا زیاد شــده اســت، 
 یادآور شــد: مرجــان های خلیــج فارس در مقایســه با ســایر 
مرجان های دنیا در مقابل پدیده گرمایش زمین و ســفید شدگی 
مقاومت بســیار بیشــتری از خود نشــان می دهند. میرشــکار 
 اظهار داشــت: از ســوی ســازمان منطقه آزاد کیش و قشــم نیز 
پایش هــای مرجان های اطــراف این جزیره به صــورت جداگانه 
 انجــام و نتایــج آن به ســازمان حفاظــت محیط زیســت اعالم 
شــده اســت. وی همچنیــن بــه پایش مرجــان هــای چابهار 
 در دریــای عمــان اشــاره کــرد و گفــت: ســال گذشــته 
 مرجــان های چابهــار نیز بــا50 درصد ســفید شــدگی همراه 
 بوده اند که امســال نیز انتظار می رود شــاهد همین رقم از میزان 
سفید شــدگی مرجان ها در آب های عمان باشــیم. به گفته وی، 
به زودی پایش ســفید شــدگی مرجان های چابهار نیز توســط 
کارشناسان محیط زیست دریایی انجام ونتایج آن اعالم خواهدشد.

کمپین بزرگ محیط زیست شهری
 برگزار می شود

رهاسازی 55 راس آهو
در طبیعت رامهرمز

تهدیدات گونه در حال انقراض
فوک خزری

اخبار

دریچه

مدیرکل دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست:

مرگ 50 درصد مرجان های خلیج فارس به علت سفیدشدگی

دیدگاه

 مدیــر کل دفتــر آلودگــی دریــا ســازمان حفاظــت 
 محیط زیســت گفــت: پســاب هــای صنعتــی حاوی 
فلزات سنگین مانند جیوه هســتند که ورود آنها به دریاها 

تهدیدی برای سالمت ماهی هاست.
ضیاء الدین الماســی اظهــار کرد: معموال ورود مســتقیم 
 فاضالب به دریــا موجب اوتریفیکاســیون ) تغذیه گرایی (

و به تبــع آن بروز پدیــده جلبکی می شــود؛ در این حالت 
مواد مغذی در آب بــه حدی زیاد می شــود که جلبک ها، 
فیتوپالنکتــون ها و دیاتون هــا به میزان زیــاد از این مواد 
مغذی تغذیه می کنند که رشــد ســریع آنها را در پی دارد. 
وی اظهــار کرد: ممکن اســت پدیده تغذیه گرایی ســمی 
باشــد که در این صورت مــرگ و میر آبزیــان را به همراه 
 دارد و در صورتــی که ســمی هم نباشــد، ســطح آب را 
می پوشاند و مانع رسیدن اکسیژن و نور به آب می شود که 

در این صورت هم مرگ و میر آبزیان را به همراه دارد. 
وی ادامــه داد: شــکوفایی ایــن جلبــک هــا باعــث 
می شــود تــا رنــگ ســطح، تغییــر کنــد و بنا بــه نوع 
فیتوپالنگتــون ها نارنجــی، قرمز و ســیاه می شــود که 
 البته بعد از مدتــی می پوســند و بوی بــدی را هم ایجاد 
می کننــد.  وی ادامــه داد: ایــن پدیده موجب می شــود 
اکسیژن بیشــتری در اعماق آب مصرف شــود و در نتیجه، 
ناحیــه ای معروف به ناحیــه دگزون یا ناحیــه مرگ و میر 
آبزیان به وجــود آید، این حالــت زمانی رخ مــی دهد که 
آلودگــی فاضالبی در آب زیاد شــود. الماســی بــه تاثیر 
آلودگی روی ســالمت ماهی ها اشــاره کرد و گفت: گفته 
 می شــود زمانــی که فلــزات ســنگین مانند جیــوه که 
در فاضالب هــای صنعتی وجــود دارنــد وارد بافت آبزی 
شــود و انســان از آن تغذیه کند، این به این معناســت که 
 این پدیده خــود به خود وارد چرخه غذایی شــده اســت 
و در بافــت بدن انســان تجمع مــی کند که بســیار مضر 
اســت. وی افزود: اما ورود فاضالب انســانی ایــن تاثیر را 
بر ســالمت ماهی ها و انســان ندارد، مگر ایــن که حاوی 
 انگل باشــد و بدن آبــزی میزبــان آن انگل ها شــود که 
در این حالت به واســطه امکان انتقال بیماری و انگل، مضر 
اســت. الماســی خاطرنشــان کرد: البته فاضالب شهری 
به عنوان منبع فلزات ســنگین قابل توجه نیســت و توجه 
بیشــتر روی فاضالب های صنعتی اســت که حاوی فلزات 
هســتند. وی اظهار کــرد: اکنــون در دریاهای ایــران به 
 جز در یکی دو ناحیه محــدود که مقادیر فلزات ســنگین 
در آن با هشدار رو به رو است، در بقیه مناطق مشکلی نداریم 
 و فاضالب های صنعتی، تصفیه شــده وارد دریا می شــوند 

و از این رو ماهی ها سالمند.

ورود فلزات سنگین به دریا 
تهدیدی برای ماهی ها

عیسی کالنتری در سی و سومین جلسه کمیته هماهنگی 
که با محوریت بررســی برنامه منابع و مصارف ســدهای 
حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای ســال آبــی 1۳95-96 
برگزار شــد، افزود: اگر مردم حس نکنند که دچار کمبود 
منابع آب هســتیم، هیچ برنامه ای بــرای کاهش مصرف 
 نخواهند داشــت، اگر امروز وزارت نیرو منابع آبی را بدون 
در نظر گرفتن کمبودهای آتی تامیــن کند، حتی وزارت 

جهاد کشاورزی این کمبود را حس نخواهد کرد.
کالنتری به وضعیت دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: تاکید 
امروز ما صرفا تامین آب دریاچه ارومیه نیست بلکه اصالح 
 الگوی مصرف اســت، مدیریــت آب در ایــن حوضه آبریز 
نمونه ای بــرای مدیریت آب در فارس، خراســان و کرمان 

اســت. مجری ســتاد احیای دریاچه ارومیه افزود: با وزیر 
نیرو نشست های متعددی داشتیم و در نهایت تصمیمات 
و مصوباتی کارشناسی از آن استخراج شد، بنابراین باید آن 
را رعایت کنند، ما نمی توانیم بدون ایجاد تغییر در مدیریت 

مصرف آب مشکل کمبود آب کشور را برطرف کنیم. 
کالنتری گفت: همه باید طبق مصوبات ســتاد در راستای 
کاهش40 درصدی مصــرف آب حرکت کنیم؛ وزارت نیرو 
 به گونه ای رفتار می کند که هیچ کــس نه متوجه بحران 

و نه متوجه کمبود آب می شود. 
وی افــزود: معاون وزیــر جهاد کشــاورزی گفت برخالف 
کاهش 16 درصدی مصرف آب، تولید در حوضه آبریز 1۷ 
درصد رشد کرده است، این وزارتخانه به دنبال منافع خود 

اســت و به خاطر همراهی ما این گزارش را نمی دهد چون 
به دنبال رشد است و هرچه ما بیشتر آب به او بدهیم بیشتر 

استقبال می کند.
جای خالی 2 میلیــارد و 578 هزار متر مکعب 

نیاز آبی دریاچه ارومیه
دبیر ســتاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد: طبق مصوبه 
هیئت وزیران، وزارت نیرو باید ساالنه 2میلیارد و 5۷۸ هزار 
متر مکعب آب مورد نیاز دریاچــه ارومیه را تامین کند، اما 
وزارت نیرو نسبت به این موضوع در عمل کم کاری می کند.

تغییر رویه باید در نگاه و عمل همزمان باشد
بنابراین گزارش، در ابتدای جلسه مسعود تجریشی، مدیر 
دفتر تلفیق و برنامه ریزی ســتاد احیــای دریاچه ارومیه 
از برگزاری دو جلسه پیشــین کارگروه های ستاد که یکی 
پیرامون منابع و دیگری در خصوص مصارف بود، گزارشی 
ارایه کرد و گفت: این جلســه برای نهایی شــدن وضعیت 
 منابع و مصــارف در ســال 96-1۳95 و ارایه گزارشــی 

به کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برپا شده است.
 مدیــر دفتربرنامه ریــزی و تلفیق ســتاد نیــز در تایید 
این موضوع اعالم کرد: موضوع احیای دریاچه ارومیه اراده 

نظام برای احیا است. 
تجریشی افزود: بنابراین ما باید مشــخص کنیم به دنبال 
اصالح وضعیت مصرف آب در بخش کشــاورزی هســتیم 
 یا می خواهیم بــه این موضــوع بهای چندانــی ندهیم، 
ما تا زمانی که به بخش کشاورزی برای مصرف بهینه از آب 
و افزایش بهره وری فشار نیاوریم، بحث مدیریت مصرف آب 

به سرعت پیش نمی رود. 
وی گفت: ما باید رویه ها را اصالح کنیم، نباید ســلیقه ای 
 رفتار کنیــم، باید طوری مدیریت کنیم کــه آب مورد نیاز 
با تاخیر وارد دریاچه نشــود.  وی تاکید کــرد: اگر خواهان 
اصالح وضعیت موجود هســتیم باید این نــگاه را در عمل 

نشان دهیم، معتقدیم این نگاه کم رنگ است. 
 شــاید دلیل آن ابهام در مصوبات اســت، اگر از نگاه شما 

این گونه است ما قطعا مصوبات جدیدی ارایه خواهیم کرد.
همچنین در این جلسه گزارشی از سوی شرکت مدیریت 
منابع آب ایران در خصوص عملکرد منابع و مصارف ســال 
 آبی گذشته و پیش نویس پیشــنهادی برای برنامه منابع 

و مصارف سال جاری ارایه شد.
سید مرتضی موســوی نماینده وزیر نیرو در ستاد احیای 
دریاچه ارومیــه در این بــاره گفت: طبــق برنامه مصوب 
 ساالنه ۸ درصد در بخش کشــاورزی کاهش آب داشتیم 
براین اساس امسال در سد بوکان ۳۸9 میلیون متر مکعب 
آب به بخش کشاورزی تزریق خواهیم کرد در مقابل1۸0 
میلیون متر مکعب آب برای دریاچه پیش بینی شده است. 

کالنتری در پاسخ به آن گفت: وزارت نیرو از سد بوکان که 
آب مطمئن دارد نیاز مــا را تامین نمی کند و در مقابل ما را 
به ســدهایی که آبی ندارند حواله می دهد و این برخالف 

سیاست های مصوب است.

مجری ستاد احیای دریاچه ارومیه: 

کشور باید برای آینده کم آب آماده شود

اگر امروز 
وزارت نیرو

 منابع آبی را 
 بدون 

در نظر گرفتن 
کمبودهای آتی 

تامین کند، 
حتی وزارت 

جهاد کشاورزی 
این کمبود را 

حس نخواهد کرد

 دبیر و مجری ســتاد احیای دریاچه ارومیه گفت: بایــد از اکنون جامعه را برای آینــده ای که با کاهش آب 
 رو به رو اســت، آگاه و آماده کنیم و این کار بــدون مدیریت مصرف آب امکان پذیر نیســت، ما حتی باید 

دستگاه های دولتی را برای آینده آماده کنیم.
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پیشنهاد  سرد بیر: 
مثبت انديشي چگونه است؟

بیست ســاله بودم که با ویدا در دانشگاه آشنا شدم... یک 
عشــق افالطونی و اســطوره ای که خیلی زود زبانزد کل 

دانشگاه شد. 
من و ویدا رســما یک روح بودیم در دو بــدن. بدون هم 
قادر نبودیم زندگی کنیم و چنــان برای یکدیگر جان می 
دادیم که گویی لیلی و مجنون به قرن حاضر آمده اند و در 
 اینجا زندگی می کنند. شــاید فکر کنید اغراق می کنم یا 
در وصف عشــق مان بــزرگ نمایی می کنم، امــا نه! این 
 دقیقا همان چیــزی بود که واقعیت داشــت و من و ویدا، 

حاضر بودیم برای خوشحالی هم هر کاری انجام بدهیم. 
این راهم بگویم که من و ویدا نه انســان های خارق العاده 
و خاصــی بودیم و نه ایــن که چیــزی برای ما بــا بقیه 
 فرق داشــت. ما هر دو دانشــجوی رشــته تغذیه بودیم 

و در یک دانشگاه درس می خواندیم. 
آشــنایی ما هم خیلی ســاده و معمولی بر سر یک بحث 
 دانشــگاهی در کالس آغاز و عاملی شــد بــرای این که 

هر دو پی به روحیات و خلقیات یکدیگر ببریم. 
 این پوســته و ظاهر ماجرا بود، این را بایــد بگویم که من 
از خانواده ای به شدت پولدار و ثروتمند بودم و ویدا از یک 
خانواده به شدت ساده و فرهنگی. در واقع پدر و مادر من 
یک خان زاده به شــدت اصیل بودند که هنوز هم در آن 
دوران و فضای خشــک زندگی و فکر می کردند که چون 
پولدار و اصیل هستند همه مردم نوکر و غالم آنها هستند 

و باید از باال با آنها حرف زد. 
جالب اســت که در این میان من تنها فرزند این خانواده 
بودم که به شــدت از این طرز تفکر و زندگی متنفر بودم 
و دوست نداشتم که مانند آنها باشم شــاید همین دلیل 
 اصلی فاصله من با پــدر و مادرم بود. اما از ســویی دیگر 
می دانســتم، که دو بــرادر و یک خواهــر دیگرم هم دل 
خوشــی از این شــیوه خانواده ام ندارند و تنهــا به خاطر 
 پول و ثــروت و نیاز به آنهاســت که چیــزی نمی گویند 

و دم نمی زنند. 
 هر کس که نمی دانســت، مــن خوب می دانســتم که 
هر ســه خواهــر برادرهایــم در زندگی مشترک شــان 
چقدر مشــکل داشــتند و چقدر اختالف و ســردی بین 
همسران شــان رخنه کرده بود. به هر حال وقتی همســر 
 آینده بدون نظر و مشــورت خود فرد و توســط خانواده 
و آن هم با مالک اصالت و اشــرافیت انتخاب شود انتظار 
دیگری نمی توان داشــت، اما خانواده من نمی خواستند 
 که این چیزهــا را ببیننــد و بدانند. من اما شــاید برای 
اولین بار در طول بیســت ســی ســال اخیر در خاندان 
مثال اصیل و بزرگ مان عصیان کــردم و مقابل این رفتار 
 ایســتادم. این رفتار  و مخالفت های من باعث شــده بود 
تا روز به روز فاصله من و آنها بیشتر و بیشتر شود، اما ضربه 
اصلی اعــالم تصمیم مبنی بر ازدواج با ویــدا بود. ویدایی 
 که با معیار خانواده من نه اصالت و خان زادگی داشــتند 
و نه پولدار بودند. پدر و مادر ویدا هر دو بازنشسته آموزش 

و پرورش و بعد از این همه سال هنوز اجاره نشین بودند. 
 هرگز آن شــبی کــه موضــوع ازدواجــم را بــا خانواده 

در میان گذاشتم فراموش نمی کنم. 
آن شب طبق معمول و قانون مرســوم خانه، راس ساعت 

 9 شب میز شام توسط کارگران و مستخدمین چیده شد 
و همه دور میز شــام بودنــد. این یک رســم قدیمی بود 
 که شــام باید راس همان ساعت ســرو می شد و همه نیز 
باید حضور می داشــتند و پدر راس میز شروع به کشیدن 

غذا می کرد و بعد بقیه خانواده... 
این را فراموش کردم بگویم کــه دو برادر و تک خواهر من 
 به اتفاق همســران و بچه های شــان هر کدام در واحدی 
 از مجتمعــی زندگی می کردنــد که متعلق بــه پدر بود 
و در واقع این قانون هم توسط پدر وضع شده بود تا همه را 
به درستی زیر نظر داشته باشد و برای همین مراسم شام 
 یک تشــریفات کامل برای کنترل اعضای خانواده توسط 
او بود و من تنها کسی بودم که هیچ وقت سر میز شام آنها 

حاضر نمی شدم!!!
 در واقع یا خانه نبودم یا اگر هم بــودم می گفتم که میل 

به غذا ندارم که واقعا هم نداشتم.
 اعتراضــم بــه ایــن بــود که مــن دوســت نداشــتم 
زود شــام بخورم و این را یک حق طبیعــی برای خودم 
می دانســتم، اما آن شــب بر خالف معمول راس ساعت 
9 سر میز شــام حاضر بودم و همین موضوع باعث تعجب 
 تمام اعضــای خانواده شــده بــود و برای همیــن مادر 
 با کنایــه رو بــه من کــرد و گفت: چی شــده امشــب 

خانواده دوست شدی؟
اما پدر امان نداد حرف بزنم و بــدون نگاه به من و با همان 
 اخم همیشــگی اش گفت: مطمئن باش یا اتفاقی افتاده 

یا چیزی می خواد... 
دیگر درنگ را جایز ندانســتم و رشــته کالم را در دست 
 گرفتــم و پاســخ دادم: چیز خاصــی نمی خــوام فقط

می خواستم بگم که من قصد ازدواج دارم...

هدیه  خداوند )قسمت اول( 

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.
3- يک چیز جديد امتحان کنید

 وقتی پا را از منطقه آرامش تــان بیرون می گذارید و چیزی 
را امتحان می کنید که قبال نکرده بودیــد، نه تنها خودتان 
 را وارد یــک چالــش می کنید بلکــه محدوده هــای خود 
 و اعتمادتــان به توانایی هــای خود را گســترش می دهید. 
با امتحان کــردن یک چیز تــازه می توانیــد از ترس های 
 تان کــم کنید و زندگی بــا موانــع و محدودیت های کمتر 

داشته باشید.
 4- برای انجام يک کار جديد نقشــه بکشید و بعد 

آن را دنبال کنید
این یکی از مهــم ترین راه های ایجاد اعتمــاد به  نفس دائم 
اســت. وقتی تصمیم می گیرید کاری انجــام دهید و از آن 
 عقب نمی کشید و آن را پیش می برید، خودتان به خودتان 
ثابت می کنید و اینجاست که اعتماد به  نفس تان باال می رود.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

 آیا مــی دانید قانــون تبدیل مــاده به انرژی انشــتین چیســت ؟؟؟ 
انرژی = جرم ضرب در مجذور سرعت نور.

 آیا می دانید کره زمین از ۱۰۲ عنصر به وجــود آمده و این ۱۰۲ عنصر 
در بدن انسان وجود دارد.

 آیا می دانید اگر در ۱ ســال هیچ مگســی نمیرد، حجــم مگس های 
متولد شده با حجم زمین برابر می شود.

آیا می دانید تعداد چینی های که انگلیســی بلدند، از آمریکایی های که 
انگلیسی بلدند، بیشتر است.

آیا می دانید وزن کوه یخی متوسط الحجم۲۰ میلیون تن است.
آیا می دانید که در تهران روزانه ۲۷ نفر به خاطر آلودگی هوا جان خود 

را از دست می دهند.
آیا می دانید قدمت انرژی تاریک در فضا به 9 میلیارد سال می رسد.

آیا می دانید انسان ساالنه بیش از۱۰ میلیون مرتبه پلک می زند.
آیا می دانید ناخن های انگشتان دســت، تقریبا چهار برابر ناخن های پا 

رشد می کنند.

موفقیت

حرف دل

به گفته دکتر رحیم نیا، افرادی که بــرای کمترین تالش های خود، انتظارات 
فراوان دارند، کمتر از دیگران از زندگی شــان راضی و خوشحال خواهند بود. 
 پس اگر می خواهیم زندگی شــادتری داشــته باشــیم،  باید از توقعات مان 

کم کنیم و بر سعی مان بیفزاییم.
الریجانی می افزاید:  باید به خودمــان و تفریحات خاص خودمان و ورزش نیز 
بپردازیم. همیشه الزم اســت وقت هایی را برای این گونه فعالیت ها بگذاریم. 
اشتغال زیاد به مسائل زندگی باعث می شود از تفریح کردن غافل شوید. پس 

در هر شرایطی که هستید،  بخشی از روز را به تفریح و بازی اختصاص دهید.
با افراد شادتر در ارتباط باشید 

یادتان باشد،  افسرده دل افسرده کند انجمنی را؛ یعنی شادمانی هم به اندازه 
افسردگی مسری است.

بر این اساس، دکتر رحیم نیا می گوید: افرادی هستند که مجاورت آنها به ما 
انگیزه و امید و اعتماد به نفس می دهد. معاشــرت با این ها، گوهری گرانقدر 
است که ما را پر از انرژی می کند. یادمان باشد،  ما هم در قبال دیگران همین 
وظیفه را داریم. گاهی با یک جمله زیبا می توانیم اطرافیان مان را شاد کنیم؛  
مثال با گفتن نظر مثبت مان درباره زیبایی یا هوش یــا متانت آنها یا این که 

مرتب به یادشان بیاوریم که چقدر دوست شان داریم.
الریجانی در این باره می افزاید: ممکن اســت افراد خوبی اطراف شما باشند 
 که از آنهــا فاصله گرفته اید. ارتباط بیشــتر با افــراد صمیمی، حس آرامش 

و امنیت را باال می برد و باعث بهبود خلق می شود. 
 پس دوســتان خوب قدیمی را کنار نگذارید و با آنهــا حتی به صورت تلفنی 

در ارتباط باشید. از افرادی که به شما حس منفی می دهند،  پرهیز کنید. 
آنها زندگی را برای شما سخت می کنند.

با ترس های مان بجنگیم 
شاید باورش دشوار باشد ولی هنوز افرادی هستند که از ترس چشم خوردن، 
 خودشــان را از برخورداری از بســیاری داشته های شــان محروم می کنند؛  
مثال ترجیح می دهند منزل کوچک تری داشــته باشــند، بــا وجود این که 

استطاعت خانه بزرگ تر را دارند، مبادا که چشم بخورند!
  دکتر رحیم نیا بــا بیان این مطالــب می گوید: غلبه بــر ترس های بی مورد، 

گامی به سوی شادکامی است.

- اوج حقارت اونجاست که تنها راه مهم نشون دادن 
خودت، دیر جواب دادن پی ام ها باشه. 

- بزرگ ترین ثروت زندگیــم رو موقع خروج از خونه 
متوجه شدم، نه مســاحت خونه بود نه مدل ماشین، 
دوتا دســت مادرم بود که پشت ســرم رو به آسمون 

دعام می کرد. 
 - از یــک جایــی به بعــد، ســخت تریــن کار دنیا، 

باور کردن آدم هاست. 
 - بــه ســنی رســیدیم که کــم کــم باید شــاهد 

مریض شدن مامان باباها باشیم. 
من داوطلبانه از بقیه عمرم انصراف می دهم. 

- آدم فقط وقتی متوجه دو نفره بودن هوا میشــه که 
تنهاست. 

- یکی از خصلت های ناب ما ایرانی ها در ارتباط برقرار 
کردن با دیگران اینه که گوش نمی دهیم تا بفهمیم، 

گوش می دهیم تا جواب بدیم. 
 - یــه ســریام هســتن وقتی یــاد کارای کــه برای 
داشتن شــان کردی می افتی جای اینکه از اونا بدت 

بیاد بیشتر از خودت بدت میاد. 

چه کنیم همیشه شاد باشیم؟ ) 2 (

راهکارهايی برای باال بردن 
اعتماد به  نفس ) 3 (
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 ســال ۱853 مردم برخی کشــورها به کالیفرنیا 
می آمدند. آن ها به دنبال طال می گشتند. 

آن ها به پولدار شدن فکر می کردند. 
لیوای استروس یکی از آنها بود. او ۲4 سال داشت 
و آلمانی تبار بود و نیز مانند بقیه به دنبال پولدار 

شدن و کشف طال...
 او پارچه ای از کشــور آلمان برای ســاخت چادر 

) خیمه گاه ( در معدن طال با خود آورده بود.
 مردی از او پرســید: مــی خواهی با ایــن پارچه 

چه کار کنی؟
او گفت: می خواهم چادر ) خیمه گاه ( بسازم.

مرد گفت: من به چــادر نیاز نــدارم، اما من یک 
شلوار خیلی مقاوم الزم دارم!

شلوار من رو نگاه کن. پر از سوراخ است!
لیوای اســتروس شــلواری از آن پارچــه مقاوم 

ساخت. آن مرد بابت شلوار خوشحال شد. 
آنها به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کردند. 

به زودی تک تک مردم خواســتار شلواری فقط با 
جنس آن پارچه آلمانی شدند! لیوای از آن شلوار 
ده ها، صد ها و هزار ها ســاخت و این بود داستان 

ساخت و پیدایش شلوار جین شما!

چندین سال پیش، دختری نابینا زندگی 
می کرد که به خاطر نابینا بودن از خویش 
متنفــر بــود. او از همه نفرت داشــت اال 
نامزدش. روزی، دختر به پســر گفت که 
 اگــر روزی بتواند دنیا را ببینــد، آن روز، 
روز ازدواج شــان خواهــد بود. تــا این 
 که ســرانجام شــانس بــه او روی آورد 
و شخصی حاضر شــد تا یک جفت چشم 
 به دختر اهدا کند. آن گاه بود که توانست 

همه چیز، از جمله نامزدش را ببیند. 
پسر شادمانه از دختر پرســید: آیا زمان 
ازدواج ما فرا رســیده؟ دختــر وقتی که 
دید پسر نابیناست، شــوکه شد! بنابراین 
در پاسخ گفت: » متاسفم، نمی توانم با تو 

ازدواج کنم، چون تو نابینایی. «
پســر در حالی کــه به پهنــای صورتش 
 اشک می ریخت، سرش را پایین انداخت 

و از کنار دختر دور شد. 
 بعد رو به ســوی دختــر کــرد و گفت: 
» بسیار خوب، فقط ازت خواهش می کنم 

مراقب چشمان من باشی. «

مردی تمام عمر خود رو صرف پول درآوردن و پس انداز کردن کرده و فقط 
مقداری بســیار اندکی از در آمدش را صرف معاش خود می کرد و در واقع 

همسر خود را نیز در این مکنت و بدبختی با خود شریک کرده بود.
تا اینکه روزی از روزها او به بســتر مرگ افتاد و دیگر برایش مسلم شد که 

حتما رفتنی است. بنابراین در لحظات آخر، همسرش را نزد خود خواند. 
 از او خواســت در آخر عمری قولی بــرای او بدهد و آن ایــن بود که تمامی 
پول هایش را داخل صندوقی گذاشته و در کنار جسد وی در تابوت قرارداده 
تا او بتواند در آن دنیا آنها را خرج کند. همسرش در حالی که با نگاهی شفقت 

انگیز به شوهر در حال نزع می نگریست، قسم خورد که به قولش وفا کند.

در روز تشییع و درست وقتی که تمامی مقدمات فراهم شده بود و مامورین 
گورستان می خواستند میخ های تابوت را بکوبند، زن فریادی کشید و گفت: 

» صبر کنید یک سفارش او مانده که باید به اجرا بگذارم. « 
سپس کیسه سیاهی را از کیفش بیرون آورده و آن را داخل صندوق کوچک 

درون تابوت قرار داد.
خواهر خانم که از شــرح ما وقع خبردار بود با لحنی سرزنش آمیز به همسر 
 متوفی گفت: » مگه عقل از ســرت پریده؟ این چــه کاری بود که کردی؟ 

آخه شوهرت اون پول ها رو چه جوری میتونه تو اون دنیا خرج کنه؟ «
زن پاســخ داد: » من فردی با ایمان هســتم و قولی را که به همسرم دادم 
هیچ وقت فراموش نکرده ام. اما برای راحتی او، تمامی پول ها رو به حساب 
خودم واریز کردم و برایش یه چک صادر کردم که بعد از نقد کردنش، بتونه 

خرجشون کنه. «

همسر وفاداردختر نابیناپیدايش شلوار لی

تلنگری بر روح

 1- در حالی که آسانســور در طبقه ششــم توقف کرده است 
و شــخص هر چه دکمه را می زند، آسانســور در همان لحظه 
 حرکت نمی کند. احتماال در طبقه ششــم کسی در حال سوار 
 یا پیاده شــدن از آن اســت. حدود۲۰ ثانیه طول می کشــد 

تا آسانسور به سمت طبقات پایین به حرکت درآید. 
 ظرف این بیســت ثانیه، شــخص مورد نظر شــش هفت بار 

روی دکمه می کوبد، بلکه آسانسور سریع تر حرکت کند.
2- شخصی فیلمی را روی دستگاه پخش گذاشته است و قصد 

دارد آن فیلم را ببیند.
 در همــه جای دنیــا هر فیلمــی تیتــراژی دارد کــه فیلم را 
 به نوعــی معرفی می کند و حــاوی اطالعاتی نظیــر نام فیلم، 
نام بازیگران و سایر عوامل دست اندرکار فیلم است که معموال 
در طوالنی ترین حالت یکی دو دقیقه بیشتر طول نمی کشد. اما 
کمتر کسی است که این زمان را تاب بیاورد و صبر کند تا اصل 

فیلم شروع شود. افراد معموال به محض شروع تیتراژ با استفاده 
از دکمه جلو برنده، سریع خود را به آغاز فیلم می رسانند. 

 3- تاکنــون بــه حکمــت وجــودی ایــن همه اســتقبال 
از مایکروفر فکر کرده اید؟

 در حالی کــه گرم کــردن یک قابلمــه کوچک غــذا بر روی 
آتش مالیم و ســالم اجاق گاز، حداکثر شــش تا هشت دقیقه 

طول می کشد.
4- آیا تاکنون به حاالت عصبی و شاکی برخی از کسانی که در 
صف های طوالنی انتظار می کشــند و مطمئنا همه آنها نگرانی 
یا عجله ای بــرای انجام کارشــان ندارند و نیز به دســت های 
 ســرگردانی که اینجــا و آنجا از روی ســر افراد بــاال می آیند 
و ســعی دارند با حرکات خاصی توجه متصــدی باجه را جلب 

کنند تا کارشان زودتر راه بیفتد، توجه کرده اید؟
5- علت پریدن میان حرف دیگری را می دانید؟ 

شــخص طاقت نمی آورد گوینــده کالم خــود را منعقد کند؛ 
بنابراین از پیش ختم کالم را حــدس می زند و جواب فرضی را 
در ذهن آماده می کند و میان حرف گفته نشده گوینده می پرد 

و جواب خود را می گوید.
 6- می دانید علت بســیاری از بیماری های مربوط به حنجره 

و معده، خوردن و نوشیدن خوراکی های داغ است؟ 
شخص، حتی در حد چند ثانیه هم طاقت ندارد صبر کند تا غذا 
کمی خنک شود و حرارت آن به میزان مناسبی برای استفاده 
برسد و مواردی از این دســت. در حال حاضر در دوران شتاب، 
تنش و فقدان آرامش به ســر می بریم؛ یعنــی دوران بمباران 

اطالعات و به اصطالح، دوران » زود باش، زود باش «. 
امروزه دوره هزار کار برای انجام دادن و همواره کم آوردن زمان 
برای انجام آن هزار کار اســت. اگر اکنــون فکری به حال خود 

نکنیم، قربانی ناکام این دوران خواهیم بود.

 صبر کن ) 1 (

سودوکو

مثبت انديشي چگونه است ؟ ) 2 (
 اگر می خواهیــد در آینه کروی، آنچه به ســوی تــان می آید زیبا 

و شادی بخش باشد، همان طور بیندیشید.
 اگر انتظارات منفی و بدبینانه داشــته باشــید به طــرف بدبختی 
 و اتفاقات نامطلــوب خواهید رفت ولــی اگر انتظــار بهترین ها را 
 داشته باشــید و ذهن خود را مملو از تصاویر و اتفاقات مثبت و زیبا 

از آینده کنید برای شما همان اتفاق مثبت رخ خواهد داد.
ناامیدی ديواری اســت محکم که پشت آن يک پرتگاه 

است
امید جاده ای اســت روشــن که به مقصود نهایی، منتهی می شود.

درباره آینده صحبت کنید. سعی کنید در استفاده از کلمات، آنهایی 
را انتخاب کنید کــه در آن عالمتی از تحقق آرزوهای شــما وجود 
داشته باشد. ســعی کنید قالب های فکری نادرست کلمات منفی را 
درون خود ویران کنید و هنگام ســخن گفتــن از قدرت نفوذ کالم 
 خود، نهایت بهــره را ببرید. با کلمات امیدوار کننده، در خود شــور 
و شوق ایجاد کنید. شما هم حتما در اطراف خود به افرادی برخورد 
کرده اید که معروف به منفی بافی هســتند؟ آیا هرگز دقت کرده اید 
 که همین افراد تــا چه میزان ) نســبت به دیگران ( بیشــتر دچار 
بد شانسی و بد بیاری می شوند؟ فکر می کنید علت چیست؟ مسلما 
علت این امر، منفی بافی درونی خود آنهاست. در گذشته وقتی قصد 
انجام کاری را داشــتند، می گفتند: نفوس بد نزنید یا نفوس خوب 
 بزنید. این اصطــالح نیز دقیقا به همین اصل باز می گردد که شــما 

با کالم خود، می توانید روند حوادث را تغییر دهید.

مثبت اندیشی
در زندگی یاد گرفتم:

با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش
خوشبخت زندگی کند.

با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد
و روحم را تباه می کند.

از حسود دوری کنم چون اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم
باز از من بیزار خواهد بود.

تنهایی را به بودن در جمعی که بــه آن تعلق ندارم، ترجیح 
دهم؛

و سه چیز را هرگز فراموش نمیکنم:
1- به همه نمی توانم کمک کنم.

2- همه چیز را نمی توانم عوض کنم.
3- همه مرا دوست نخواهند داشت.........!

و تو قبل از این که بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت 

کنی؛
 کفش های مــن را بپــوش و از خیابان هایی گــذر کن که 

من گذر کردم.
اشک هایی را بریز که من ریختم.

سال هایی را بگذران که من گذراندم.
روی سنگ هایی بلغز که من لغزیدم.

دوباره و دوباره برخیز و مجددا در همان راه سخت قدم بزن.

دلنوشته
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پیشنهاد سردبیر: 
زمین خواری، مانع افتتاح زودتر نقش جهان شد

فضای مجازی

علی علیپور بازیکن تیم پرســپولیس با گذاشــتن یادداشتی در صفحه 
شخصی اش برای منصور پورحیدری پیشکسوت باشگاه استقالل آرزوی 
سالمتی کرد.)برگرد این روزهای پاییزی را رد کن  و باز هم بزرگ تری 
کن، این پاییز را که دوباره رد کنی و دوباره که  دســت در دست دقایقی 
شــیرین به بهار ســالمی  دوباره کنی یقین دارم حال روزگارمان خوب 

می شود، برگرد مرد موقر و دوست داشتنی(

پست احساسی بازیکن پرسپولیس 
برای پدر استقالل

ســتاره پرتغالی رئال مادرید با پاس گلی که در دیــدار برابر لژیا 
ورشــو داد به رکورد تعداد پاس گل رایان گیگز، ســتاره ســابق 

شیاطین رسید.
رئال مادرید که در دور برگشــت لیگ قهرمانــان اروپا به مصاف 
لژیا ورشو رفت با تساوی ۳ بر۳ متوقف شد.کریستیانو رونالدو هر 
چند نتوانســت در این دیدار گلزنی کند اما پایه گذار گل نخست 

تیمش بود. 
او با ضربه ای ســر توپ را به گرت بیل داد تا این بازیکن ولزی به 

زیبایی دروازه نماینده لهستان را باز کند.
پاس گلی که رونالدو به گرت بیــل داد، او را به رکورد تعداد پاس 

گل رایان گیگز در لیگ قهرمانان اروپا رساند.
ستاره سابق شــیاطین ســرخ در مدت طوالنی که با این تیم در 
لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفت ۲۹ پاس گل داد و کریســتیانو 
رونالدو توانست در دیدار برابر لژیا ورشو به این رکورد گیگز برسد.

رونالدو بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا هم به شــمار می 
آید. او تا االن ۹۹ گل به ثمر رســانده و در انتظار سه رقمی شدن 

در این رقابت بزرگ و معتبر است.

در حالی که تــا مدتی قبل همه از بخت بــاالی رونالدو برای فتح 
توپ طال صحبت می کردند، حاال مســی نیز شانس زیادی برای 

بردن این عنوان دارد.
بعد از اینکه کریســتیانو رونالدو نیمه اول سال را بسیار خوب و با 
کسب افتخارات زیادی در عرصه ملی و باشگاهی گذراند، در نیمه 
دوم سال اوضاع مطابق میل این ســتاره گلزن پیش نرفت. بعد از 
کمک به رئال مادرید برای کســب یازدهمین عنوان قهرمانی در 
اروپا در ماه می، کریس رونالدو در قامــت کاپیتان تیمش موفق 
شد یورو ۲016 را نیز فتح کند که نقش وی با زدن ۳ گل و رهبری 
تیمش در بازی ها غیرقابل انکار بود. در ســال جدید، جایزه مرد 
سال فیفا و توپ طال از یکدیگر تفکیک شده است و مانند گذشته، 
برنده جایزه توپ طــال را روزنامه نگارانی از سراســر دنیا انتخاب 
خواهند کرد که نشــریه فرانس فوتبال برگــزاری آن را بر عهده 

خواهد داشت.
 در حالی که تا مدتی قبل، به علت توفیق رونالدو در کسب عناوین 
قهرمانی متعدد و همچنین گلزنی های بی شــمار، بخت اول فتح 
این جایزه بود، حاال لیونل مسی با درخشــش در روزهای اخیر و 
گلزنی های فراوان می تواند رقیب سرسختی برای کریس رونالدو 

لقب بگیرد.

اتحادیه فوتبال انگلیس به خاطر احترام به کشــته شدگانش در 
جنگ جهانی اول با فدراسیون جهانی فوتبال وارد جنگ شد.پس 
از اتمام جنگ جهانی اول، در ســال 1۹18 میالدی برای از بین 
رفتن تمام خصومت های جهــان روزی به نــام »روز یادگاری« 

شکل گرفت. 
این روز که به نام »گل قرمز خشــخاش« نیز معروف است در 11 
نوامبر برگزار می شود. رسم هر ســاله  کشورهای اروپایی بوده که 
با شکل گیری مراسمی یاد کشته شدگان را گرامی می دارند. حال 
بازی تمام بریتانیایی انگلیس مقابل اســکاتلند دقیقا در این روز 

یعنی جمعه هفته آینده برگزار می شود.
پیش از این فیفا در طی حکمی به فدراسیون انگلیس استفاده از 
این لوگو روی پیراهن و کفش در بازی ذکر شــده را ممنوع اعالم 
کرده بود.اتحادیــه فوتبال انگلیس فیفا را به تحــدی فراخواند و 
اعالم کرد که در این بازی به احترام کشته شدگان با بازوبندهای 

مشکی حضور پیدا می کنند.
این اقدام فدراســیون انگلیس به نوعی اعالم جنگ و سرکشــی 
از حکم فدراســیون جهانی فوتبال اســت که احتمال تعلیق این 

فدراسیون از سوی فیفا را می تواند داشته باشد.

  ســتاره جوان فوتبال انگلیس دالیل جدایــی اش از لیورپول را 
شرح داد.

 رحیم استرلینگ، ســتاره جوان منچسترســیتی یکی از دالیل 
ترک لیورپول را ناتوانی این تیم در فتح جام دانست.

 او در این باره گفت: بــه یاد دارم در دوران حضــورم در لیورپول 
به مدیربرنامه هایم گفتم االن ۲۲ ســاله هستم و تابه حال جامی 
نبــرده ام. نمی خواهم اوضــاع اینگونه بماند و بایــد درباره تیمم 
تجدیدنظر کنم. همیشه عاشــق لیورپول بوده ام. این تیم بزرگ 

نقش زیادی در پیشرفت من داشت. 
آنجا هیچ مشکلی با تیم و هواداران نداشــتم. فقط نمی خواستم 
روزهای فوتبالی ام بدون جام ســپری شــود. قبل از یورو ۲016 
ســخت ترین روزهای حرفه ای ام را پشــت ســر گذاشتم. خیلی 
بد اســت که قبل از شــروع هر تورنمنت عده ای مدام منفی بافی 
کنند و عملکرد شــما به عنوان نماینده تیم ملی کشورتان را زیر 
سوال ببرند. گاهی تمام تالشــتان را به کار می بندید اما از طرف 

هم تیمی هایتان حمایت نمی شوید.

رونالدو به رکورد گیگز رسید

بازگشت مسی 
به رقابت فتح توپ طال

سرکشی فدراسیون انگلیس از فیفا

دالیل جدایی استرلینگ از لیورپول

فوتبال جهان

 در یک سال اخیر مهاجرت بازیگران و هنرمندان ایرانی به 
شبکه های ماهواره ای مانند »جم« هرروز خبر تازه جراید 
بود؛ اما این موضوع در جامعه ورزش سال هاست که وجود 
دارد و در چند سال اخیر، چراغ خاموش شتاب بیشتری به 
خود گرفته است. با این تفاوت که اگر هنرمندان و بازیگران 
درجه دوم و سوم از کشور خارج می شوند در دنیای ورزش 
ما شــاهد کوچ مربیان و ورزشــکاران ســطح باالی خود 
هســتیم. ورزشــکارانی  که با ملیت دیگری در مسابقات 
بین المللی ظاهر می شــوند و با پرچم کشــور جدیدشان 
هموطنان ســابق خود را در میادین ورزشــی شکســت 
می دهد. مهاجرت دو اســتعداد ژیمناستیک کشور »امین 
ارباب« و »مژگان تاجیک« بهانه ای شــد تا ببینیم در چند 

سال اخیر مهاجران ورزش ایران از چه قرار بوده است.
کشتی

مهاجرت کشــتی گیران ایرانی به کشــور آذربایجان از ۵ 
سال پیش از ســوی رسانه ها منتشر شــد. تا شاهد حضور 
ایرانی هــای آذری تبار در مســابقات بین المللی باشــیم. 
در رقابت های المپیــک ۲016 نیز دو تن از ورزشــکاران 
 ایرانی بــا دوبنده آذربایجان پا داخل تشــک گذاشــتند.

 »ســامان طهماســبی« کشــتی گیر ایرانــی تیــم ملی 
 آذربایجان در وزن 8۵ کیلوگرم در مسابقات المپیک ریو با 
»حبیب اخالقی« روبه رو شد و شکســت خورد تا ناکام از 

المپیک خداحافظی کند.
طهماسبی بعد ازآن گفت که از دنیای کشتی خداحافظی 
می کند.»صباح شــریعتی« دیگر کشــتی گیر ایرانی تیم 
ملی آذربایجان بود که در مســابقات المپیک ریو توانست 
به مدال برنز این مســابقات در وزن 1۳0 کیلوگرم دست 
پیدا کند. مهاجرت کشــتی گیران ایرانی به آذربایجان به 
این دو اسم ختم نمی شود، اما چون در میانه راه بازگشتند 

از آوردن اسمشان صرف نظر می کنیم.
تکواندو

بازار داغ مهاجرت در این رشــته مدال آور بسیار داغ است. 
بعد از رفتن »رضــا مهمان دوســت« پرافتخارترین مربی 
ایرانی به کلی شــکوه و شــکایت به تیم ملــی آذربایجان، 
نقل و انتقاالت و مهاجرت تکواندوکاران ایرانی به خارج از 
ایران قوت گرفت. مهمان دوســت پیش از المپیک لندن از 
جانب فدراسیون جهانی به عنوان مربی جهان معرفی شد 
چون توانســت برای اولین بار بعد از ۴0 سال به قهرمانی 
کره ای هــا در جهان پایان دهــد؛ اما بعدازآن در آســتانه 
المپیک از سمت خود برکنار شــد. به گفته مهمان دوست 
او به فکر دریافت مطالباتش بــرای درمان فرزندش بود اما 
موفق به وصول حقوقش نشد و فرزند خود را از دست داد. 
مســئول فدراســیون تکواندو بارها وی را متهم به انتقال 

تکواندوکاران ایرانی به این کشور کردند؛ اما مهمان دوست 
تاکید کرد که بازیکنان را تنها ازنظر فنی بررسی می کند و 
در این نقل و انتقاالت نقشی ندارد. ســینا بهرامی، سهیال 
سیاحی، پریسا کفایی، احمد محمدی ازجمله ورزشکاران 

ایرانی هستند که در آذربایجان فعال هستند.
میالد بیگی توانست در مســابقات المپیک ریو هموطنش 
»مهدی خدابخشــی« را شکســت دهــد و بــه مرحله 
نیمه نهایی بــرود. »راحله آســمانی« نیز یکــی دیگر از 
تکواندوکاران ایرانی است که رفتن را به ماندن ترجیح داد. 
گفته می شد آسمانی قرار است در تیم پناهندگان باشد و 
با پرچم کمیته ملی المپیک به میــدان بیاید اما بعدازآن 
خبر رســید که او یکی از اعضای کاروان تیم بلژیک شده 
است. بااین حال آسمانی نتوانست در المپیک مدال کسب 
کند. این در حالی اســت کــه تیم ملی تکوانــدوی ایران 
توانست با درخشــش کیمیا علیزاده اولین مدال المپیک 

تاریخ بانوان ایران را به خود اختصاص دهد
شطرنج

در دسامبر سال گذشته به یکباره در رتبه بندی اعالم شده 
از سوی فدراســیون جهانی شــطرنج  نام »الشن مرادی« 
اســتاد بزرگ ایرانی از رتبه بندی شطرنج بازان ایران خارج 

شــد. این شــطرنج باز ایرانی که تا ماقبل از آن در فهرست 
شــطرنج بازان ایرانی قرار داشــت از ماه دســامبر در زیر 
پرچم فدراســیون جهانی شــطرنج )فیده( قــرار گرفت. 
معموال شطرنج بازانی که می خواهند تغییر تابعیت بدهند 
زیر پرچم فیده می رونــد و بعد از گرفتــن تابعیت جدید 
در لیســت شــطرنج بازان انتقالی قرار می گیرند. مرادی 
باگذشــت یک ســال همچنان در رتبه بندی جهانی زیر 

پرچم فیده قرار دارد.
جودو

»وحید سرلک« نیز ازجمله ورزشــکارانی است که زمانی 
از بهترین های وزن خود بود، اما به دلیل اختالفات مالی با 
فدراســیون، لباس تیم ملی ایران را از تن درآورد. او که از 
قبل از تیم ملی آلمان پیشــنهاد داشت درنهایت به آلمان 

پناهنده شد تا بالباس تیم ملی این کشور به میدان برود.
هندبال

»ایمــان جمالی« یکــی از بهتریــن هندبالیســت ها که 
شــاخص ترین لژیونر تیم ملی کشــورمان بود به تیم ملی 

مجارستان پیوست.
 جمالــی مدت هــا در این کشــور لژیونــر بــود و بعد از

 چنــد مصدومیت و رفت وآمــد به فدراســیون هندبال و 
مذاکره با مســئوالن درنهایت از حضور در تیم ملی ایران 

عذرخواهی کرد.
قایقرانی

مینــا علیــزاده ملی پوش قایقرانی کشــورمان در ســال 
۲00۹ به همراه تیم ملی کشــورمان در مسابقات جهانی 

دراگون بت جمهوری چک شــرکت کرده بود که به یکباره 
اردوی تیــم ملــی را رها کرد و بــه آلمان پناهنده شــد. 
شــروین پاک دالن دیگر قایقران تیم ملی نیز بعد از پایان 
مسابقات تیم ملی  باوجوداینکه از گیت فرودگاه گذر کرده 
بود دوباره بازگشت و به این کشــور پناهنده شد. بعدازآن 
مشخص شــد که این کار درخواســت خانواده مادری وی 
بوده اســت. درنهایت این قصه با اخراج مربی تیم ملی به 

دلیل کوتاهی از مسئولیت خود تمام شد.
نجات غریق

»پوریا پور ابراهیــم« و »محمود زاویه« نیــز بعد از پایان 
مســابقات در »مون پولیه« به ایران بازنگشتند و تصمیم 
گرفتند برای ادامه کار خود کشــور تــازه ای را به جز وطن 

خود انتخاب کنند.
ژیمناستیک

 احســان خــدادادی دربــاره رفتنــش به ترکیــه گفت: 
»10 ســال عضو تیم ملی ژیمناســتیک بودم و دو ســال 
کاپیتانی تیــم ملی را بــر عهده داشــتم، اما متاســفانه 
ســرمربی تیم ملی ژیمناســتیک با زدن انگ بی اخالقی 
و اینکه مشــکل اخالقی دارم و در اردوی اوکراین به جای 
حضور در تمرینات و گوش دادن به حــرف مربیان دنبال 
کارهای شــخصی خود بودم، به راحتی با آبروی من بازی 
کرد و ایمان خاموشی را که شــاگردش و جزو ذخیره های 
تیم ملی بود دربازی های آســیایی اینچئون جایگزین من 
کرد!« محمــد رمضان پور نیز یکی دیگر از اســتعدادهای 

ژیمناستیک بود که راهی دانمارک شد.

ورزشکارانی که از ایران رفتند

پایان عصر حیدری در تیم ملی
وقتی ســرمربی تیم ملی وریای مصدوم را به خســرو حیدری ترجیح می دهد 
این بدان معناســت که شــماره ۲ آبی ها دیگر جایی در تفکرات سرمربی تیم 
ملی ندارد. حیدری شــاید تصور می کرد با فشار بیش از حد به عضالتش و بازی 
در ترکیب اســتقالل در شرایطی که با مصدومیت روبه رو اســت می تواند راه را 
برای بازگشتش به تیم ملی فراهم کند، اما چنین نشد و کارلوس کی روش وریا 
مصدوم را به خسرو حیدری ترجیح داد. بدون شک حیدری دیگر نمی تواند در 
ترکیب تیم ملی قرار بگیــرد و باید ادامه حیات او را در تیــم ملی فوتبال ایران 
ناممکن دانست.حیدری یکی از بازیکنانی بود که در مرحله مقدماتی جام جهانی 
برزیل یکی از ارکان اصلی تیم ملی محسوب می شد، اما رفته رفته جایگاهش را 
از دست داد. یکی از دالیلی که حیدری را از تیم ملی دور کرد عالوه بر آنکه افت 

محسوسی در قیاس با روزهای اوج داشت، مصدومیت های پی درپی بود. 

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در مراسم افتتاح ورزشگاه نقش جهان 
گفت: تیم های اصفهانی تمام جام های قهرمانی فوتبال ایران شامل 

لیگ برتر، جام حذفی و سوپرلیگ را در کارنامه فوتبال اصفهان ثبت 
کرده اند و امیدوارم کارهای باقیمانده در ورزشــگاه نقش جهان نیز 
به زودی انجام شــود و این ورزشگاه باز هم شاهد افتخارآفرینی های 
تیم هــای اصفهانی باشد.ســعید آذری در مورد احتمــال میزبانی 
ذوب آهن در ورزشــگاه نقش جهان گفت: این کار انجام می شــود 
و ذوب آهــن هم می تواند بــا هماهنگی هایی کــه در آینده صورت 
می گیرد در نقش جهان به میدان برود ولی این موضوع بستگی به نظر 

سرمربیان ما دارد چون ورزشگاه فوالدشهر استادیوم خانگی ماست 
و اگر الزم باشد در نقش جهان هم بازی می کنیم.مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهن در مورد شــرایط زمین چمن مصنوعــی ذوب آهن بیان 
داشــت: قصد داریم این زمین را زمانی افتتاح کنیم که کامال آماده 
شــده باشــد. تنها رختکن های این زمین باقی مانده که مدیرعامل 
کارخانه نامه نگاری های الزم را در این مورد انجام داده است و زمین 

چمن تا ۵ یا 6 روز آینده به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

اگر الزم باشد درنقش جهان 
بازی می کنیم

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 
دربــاره افتتاح ورزشــگاه نقــش جهان 
اصفهان اظهار داشــت: بسیار خوشحالم 
که این ورزشــگاه باالخره پس از نزدیک 
به دو دهه افتتاح شــد تا دیگر شاهد آن 
نباشیم که تماشــاگران مسیر طوالنی تا 
ورزشگاه فوالدشهر را طی کنند. در واقع 
هواداران فوتبال در ســال های گذشــته 
ده ها کیلومتر را حرکــت می کردند، اما 
حاال می تواننــد به راحتی در ورزشــگاه 
نقش جهان شــاهد بازی هــای فوتبال 

باشند.
محمد سلطان حســینی افــزود: افتتاح 
این ورزشگاه شادی و خوشحالی مردم و 
هواداران فوتبال را به دنبال داشــته است 
و باید از اســتانداری، شــرکت توسعه و 
تجهیز، وزارت ورزش و حتی دادســتانی 
نیز تشــکر کنم. زمین خــواری یکی از 
دالیل افتتاح نشــدن نقش جهــان بود 
که با تالش های دادســتانی این مشکل 
نیز حل شد. شــاید اگر این مسئله وجود 
نداشت، ما چند ســال قبل شاهد افتتاح 

این اســتادیوم بودیم. مدیــرکل ورزش 
و جوانان اســتان اصفهــان در خصوص 
احتمال برگزاری بازی های تیم ذوب آهن 
در ورزشــگاه نقش جهان گفت: باشــگاه 
سپاهان در چند سال گذشته در ورزشگاه 
فوالدشهر به میدان رفت این مسئله بدون 
همکاری و هماهنگی با باشگاه ذوب آهن 
ممکن نبود. حاال هم اگر نیاز به برگزاری 
دیدارهای ذوب آهن در نقش جهان باشد، 
همــکاری الزم در این خصــوص انجام 
خواهد شد. سلطان حسینی درباره نصب 
نشدن بخشــی از صندلی های ورزشگاه 
نقش جهان در زمان افتتاح که انتقاداتی 
را نیز به دنبال داشــت، عنوان کرد: قرار 
بود این پروژه بــرای روز چهــار آذر ماه 
که دیدار ســپاهان در لیگ است، افتتاح 
شود، اما به دلیل ســفر معاون اول رییس 
جمهــور تصمیم بــر افتتــاح آن گرفته 
 شــد. در طبقه دوم جایگاه نصب بیش از

 ۳0 هزار صندلی وجود دارد. 
در زمان افتتاح ورزشگاه نزدیک به ۵00 
صندلی در جای خود پیچ نشــده بودند و 
وزش شدید باد نیز مشکالتی را به وجود 
آورد. کار پیچ کــردن این صندلی ها چند 
ساعت بیشتر طول نمی کشد، اما به دلیل 
موارد مربوط به افتتاحیه و همچنین آب 

و هوا، این کار انجام نشد .

خارج از گود
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

زمین خواری، مانع افتتاح 
زودتر نقش جهان شد

1- انجام خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی اعم از خطوط انتقال، خطوط تغذیه، شبکه های توزیع، ساختمان ها و 
تأسیسات جانبی و نصب انشعابات خانگی/ تجاری در سطح استان اصفهان )ناحیه مرکزی، شهرستان ها و روستاهای تابعه(

2- کد فراخوان: 1464881
3- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 95/8/29 
 مناقصــه گــران می تواننــد جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایگاه اطــالع رســانی الکترونیکی شــرکت گاز اســتان اصفهان بــه آدرس

 www.nigc.isfahan.ir  و www.iets.mporg.ir  یا با شــماره  تلفن های ۵-۳6۲710۳1-0۳1 امور قراردادهای شــرکت گاز استان اصفهان 
تماس حاصل فرمایند. 

آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز )3413، 1395(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان اصفهان 

)سهامی خاص(

نوبت اول

اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات سفت کاری مجموعه خدماتی 
رفاهی امامزاده ســید محمد )ع( خمینی شهر را به اشخاص حقوقی که دارای حداقل رتبه بندی پایه۴ 
ساختمان از سازمان مدیریت یا معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری سابق داشته باشند با شرایط 

زیر واگذار نماید. 
شرایط مناقصه: 

1- تضمین شــرکت در مناقصه به مبلغ 1/000/000/000 ریال )یک میلیارد ریال( به صورت ضمانت 
نامه بانکی معتبر 

۲- برآورد اولیه اجرای پروژه از محل اعتبارات غیر عمرانی با مبلغ 18/078/766/000 ریال می باشد. 
۳- مدت اجراء: ۴ ماه 

۴- تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۵/8/17 لغایت تاریخ ۹۵/8/۲0
۵- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۵/۹/۳

6- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت 8 صبح روز شنبه ۹۵/۹/6
7- محل دریافت اسناد مناقصه: اصفهان خیابان میر خیابان مصلی )آب ۲۵0( نبش کاخ سعادت آباد اداره 

کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان طبقه اول دبیرخانه. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است. 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 

سازمان اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان

نوبت اول

م الف: 6764
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ماموریت ویژه رییس جمهور به سه وزیر، درباره »زاینده رود«

خبر

امام جمعه اصفهان در جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: در رابطه با اقتصاد مقاومتی کارهای 
بسیاری انجام شده اما یکی از ملزومات حرکت در  این جهت انجام 
فعالیت های فرهنگی اســت و اینکه کســی بخواهد کاری کند و 

بانک هم تسهیالت بدهد مشکل را حل نخواهد کرد.
سید یوســف طباطبایی نژاد گفت: باید مشــخص باشد کسانی 
که در قالــب اقتصاد مقاومتی می خواهند از بانک ها تســهیالت 
بگیرند قصد دارنــد چه کاری انجام دهند و آیــا این کار اصال نیاز 
 کشور است. تسهیالتی که با بنگاه های اقتصادی و صنایع کوچک 
داده می شــود همچون مدارک و تحصیالت دانشگاهی نشود که 
هیچ گونه نظارتی از جانب وزارت علوم ندارد و کسی نمی پرسد آیا 

کشور به این همه تحصیلکرده نیاز دارد یا نه.
وی افزود:  به کســی که هیچ پولی ندارد نمی شود تسهیالت داد. 
بارها به بانک ها گفته ام که اگر کسی دو سوم از بودجه مورد نیاز 
را داشت یک ســوم باقی مانده را به او وام بدهید و به دقت بررسی 

کنید آیا آن شخص می تواند تسهیالت را باز گرداند یا خیر.
امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: قالی بافی از صنایع مهم ایران 
و اصفهان است و باید دولت قالی های تولید شده را همچون گندم 
خرید تضمینی کند تا کســی که قالی می بافد مشکلی در فروش 

نداشته باشد.

مدیر منطقه 2 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: ســاماندهی پیاده روی 
 خیابان کهندژ حدفاصل کوی مســجد حبیب بن مظاهــر تا چهارراه

 آیت ا... نجفی مــدرس اصفهانی به طول 850 متــر و عرض 3 متر در 
دست اجراست. حسین جعفری فشارکی با اشاره به اینکه برای اجرای 
این پروژه 2 میلیارد و 800 میلیون ریال در نظر گرفته شــده اســت، 
 افزود: ســاماندهی پیاده روی خیابــان کهندژ تا 3 مــاه آینده تکمیل

 می شود.مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه های دیگر 
عنوان کرد: مناسب ســازی و ســاماندهی پیاده رو های بوستان کیان 
پارس در خیابان امام خمینی )ره( - شــهرک رســالت در دستور کار 

قرار گرفت.

معــاون عمران شــهری شــهرداری اصفهــان اظهارکرد: بــه منظور 
 ارتقــای کیفــی آســفالت در 3 بخــش شــامل تولیــد آســفالت

)کنتــرل و آزمایش هایــی که بــر روی  مصالح ســاخت آســفالت 
 بــه کار مــی رود( مصالــح ســنگی آســفالت از مرحله اســتخراج و 
دانه بندی تــا کنترل تولید مصالح و همچنین انجــام آزمایش هایی بر 

روی قیر مصرفی، اقداماتی انجام شده است.
ایرج مظفر با اشــاره بــه انجام بازرســی های مســتمر از کارخانجات 
از محــدودی  تعــداد  گفــت:  اصفهــان،  در  آســفالت    تولیــد 

 کارخانه های تولید آســفالت در اصفهان  که توانستند استانداردهای 
الزم  را در تولیــد آســفالت اخــذ نماینــد، از معاونت عمــران برای 
 تولید آســفالت بــرای انجــام امــور عمرانــی شــهرداری تاییدیه

دریافت کرده اند. معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان افزود: در 
بخش نظارت که از بخش های مهم ارتقای کیفی اســت، از مشــاوران 
و نیروهای متخصص در امر تولید و پخش آســفالت استفاده می کنیم 
که بتوانند به خوبی بر تولیدات و اجرای آســفالت نظارت داشته باشند. 
وی با تاکید بر استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد در بخش اجرای 
آسفالت که از مهم ترین ارکان آسفالت است، اظهارکرد: انجام مواردی 
همچون آماده سازی سطح زیر آســفالت، لکه گیری ها، درزگیری ها و 

ترمیم های اصولی قبل از انجام آسفالت، بسیار حائز اهمیت است.
مظفر خاطرنشــان کرد: بیش از 95 درصد آســفالت های تولید و اجرا 

شده در معابر اصفهان از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند.

مدیرعامل ســازمان آرامســتان هاي شــهرداري اصفهان با اشاره به 
وضعیت فضای ســبز باغ رضوان اظهارکرد: فضاي ســبز باغ رضوان با 
بیش از 170 هزاراصله درخت و درختچه شامل 60 گونه گیاهي متنوع 

است که کمربند سبز شرق اصفهان را تکمیل مي کند.
محمد پرورش به حرکت ســازمان آرامســتان شــهرداری اصفهان به 
سوي توسعه فضاي سبز اشــاره کرد و ادامه داد: باغ رضوان با دارا بودن 
مساحتي بالغ بر 195 هکتار فضاي ســبز بدون داشتن حتي یک قطره 
آب در داخل و با تامین آب از حلقه چاه اجاره اي در فاصله 7 کیلومتري 
این سازمان توانست گرم ترین تابستان ثبت شده در تاریخ هواشناسي 
را بدون خسارت خشکیدگي درخت سپري کند و به عنوان دیواري سبز 
سد راه ریزگردهاي شهرک صنعتي ســگزي و کوره هاي متعدد تولید 

آجر در شرق اصفهان باشد.

امام جمعه اصفهان: 

پرداخت تسهیالت بانکی مثل 
تحصیالت دانشگاهی نشود

مدیر منطقه 2 شهرداری :

ساماندهی پیاده روی خیابان 
کهندژ در دست اجراست

در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان  به نمایش در آمد؛

تبلور استکبارستیزی و روحیه انقالبی گری مردم اصفهان
معاون عمران شهری شهرداری :

بیش از 95 درصد آسفالت معابر 
اصفهان کیفیت مطلوبی دارد

مدیرعامل سازمان آرامستان هاي شهرداري عنوان کرد:

فضاي سبز باغ رضوان، سدی در 
مقابل ریزگردهای شرق اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان در دیدار با 
فعاالن و اندیشمندان گردشگری چین اظهار داشت: 
 بی شک کشــور بزرگ چین با تاریخ و تمدن بیش از

 5 هزار ســال در حالی کــه در مبدأ جاده ابریشــم 
قرار گرفته بــود، همــواره نقش مهمی در توســعه 
تعامالت فرهنگــی و اقتصادی جهان شــرق و غرب 
در طول تاریخ ایفا کرده اســت. فریــدون اللهیاری 
افــزود: در این میــان ایران نیــز کــه در مرکز این 
جاده بــزرگ قرار داشــت همچــون پلی واســطه 
ارتبــاط فرهنگی و اقتصــادی جهان شــرق و غرب 
بود، بنابرایــن به همیــن دلیل تعامــالت فرهنگی 
میان ایران و چین ســابقه ای دیرینــه دارد. مدیر کل 
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان بیــان کرد: 
 ارتباطات مســتمر ایران و چین به گذشــته محدود 
نمی  شــود، بلکه این ارتباطات حتی تا دوران کنونی 
نیز ادامه دارد، به گونه ای که هیچ گاه دوستی با چین 
و خدمات این کشــور به ایرانیان را حتــی در دوران 
اجرای تحریم هــای ناعادالنه علیه ایــران فراموش 
نمی کنیــم.  وی با اشــاره به ظرفیت  هــای طبیعی، 
اقتصادی و تاریخی اســتان اصفهان نیز تصریح کرد: 
وجود 2 هزار و 200 اثر تاریخی در اســتان اصفهان 
در کنار 7 اثر ثبت شــده در فهرست میراث جهانی در 
کنار رشته های متعدد صنایع دستی که نشان دهنده 
عمق اصالــت فرهنگ و تمــدن ایرانیــان در فالت 
مرکزی ایران اســت، در کنار اقلیم متنــوع، همواره 
شرایط مناســبی را برای توســعه گردشگری فراهم 
ســاخته اســت، بنابراین امیدوار هســتیم برگزاری 
نشســت های اینچنینی به افزایش مبادالت فرهنگی 

و اقتصادی از منظر گردشگری منتج شود.
مدیر گروه طرح توسعه گردشــگری راه ابریشم چین 
در این دیدار گفت: درباره شــهرت اصفهان به تمثیل 
»نصف جهان« مطالب زیادی شــنیده بــودم، ولی 
با ســفر به اصفهان دریافتم که ایــن تمثیل مبنای 
درســتی دارد، زیرا به راســتی زیبایی های اصفهان 
وصف    ناپذیر اســت.ژن فنــگ بیان کرد: بــا توجه به 
تاریخی بودن 2 استان اصفهان و شی یان و همچنین 
انعقاد قرار داد خواهر خواندگی میان دوشهر اصفهان 
و شی یان، امیدوار هســتیم بتوانیم ظرفیت های این 
استان بزرگ و پهناور و در عین حال زیبا را به بیش از 
200 میلیون گردشگر چینی که هرساله از این کشور 
به تمامی نقاط جهان سفر می کنند به تصویر بکشیم.

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان :

گردشگری راه ابریشم
توسعه یابد

بامسئوالن

علی ربیعی در آخرین ســخنرانی خود در ســفر دو روزه اش 
به اصفهان و در محل ســاختمان وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اصفهان اظهار کرد: هنوز مشــکالت اساســی در 
شــکل تعاونی و روش کار وجود دارد و باید به احیای دوباره 
تعاونی های نســل جدید فکر کنیم. اشــتغال فراگیر بجز با 
یک ســاختار نوین تعاونی محقق نمی شود و امید است سند 

احیای تعاونی ها در همین دولت تصویب شود.
وی با اشــاره به مشــکالت عدیده زاینده رود ادامه داد: سه 
وزیر کــه ارتبــاط نزدیکی با مشــکالت زاینــده رود دارند 
مکلف شــده اند تمام توان و قوای خود را بــرای احیای دائم 
 زاینده رود صرف کنند و چهارشــنبه پیش با حضور شخص 

 رییس جمهور ساعت ها فقط در مورد زاینده رود و مشکالت 
آب استان اصفهان بحث شد.

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفــت: آب زاینده رود به 
عنوان عامل حیات اجتماعی مردم اصفهان برای دولت مهم 
اســت. همان طور که دولت تدبیر و امید در بخش صنعت با 
یک ریزش اجتناب ناپذیر مواجه شد در بحث زاینده رود نیز 

با یک خشکسالی طوالنی قرین شده است.
ربیعی ادامــه داد: در یک دوره ای که بهتر اســت نام نبریم، 
تعادل 600 ساله برداشــت های آب حوزه آبریز زاینده رود را 
به هم زدند و بازگرداندن این تعادل نیازمند ســال ها تالش 
اســت. وی افزود: همچنین بیمارســتان 500 تختخوابی، 

شبیه به بیمارستان میالد تهران برای اصفهان در نظر گرفته 
شــده و برای تامین ســرمایه پس از مذاکره با شرکت های 
اتریشی در نهایت  با شرکت های کره ای توافق نظر شد. البته 
فراموش نکنید که 30 هزار متر مربع بنــای درمانی در این 

دولت به اصفهان افزوده شد.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی ادامــه داد: بودجه برنامه 
غربالگری ژنتیکی که در برنامه ششــم وجود دارد، از محل 
بودجه طالق برداشت می شــود و به عنوان یک کار مبنایی 
مهم از معلولیت های ژنتیکی جلوگیری خواهد کرد چرا که 
دولــت از خانواده های معلولی که توان امــرار معاش ندارند، 

خجالت می کشد.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: حقــوق کارگران 
را به ســختی می دهیم و فعال فقط تــالش داریم با پرداخت 
حقوق ها، به فرصتی دســت پیدا کنیم تا تغییرات پایه ای در 

سیستم ایجاد کنیم.
ربیعی با اشــاره به صندوق کارگران گفت: روزی که صندوق 
را تحویل گرفتم این صندوق بین زمین و هوا بود و قبول آن 
جسارت می خواست. صندوقی که از ابتدا غلط طراحی شده 

بود و در ادامه اشتباه نیز اداره می شد.
وی افزود: اصفهان سرشــار از پتانســیل ها و البته مشکالت 
عدیده اســت. کمبود آب به کشــاورزی صدمه جدی زده و 
همزمان نســل اول و دوم صنعت رو به افول است. به همین 

خاطراصفهان دوران سختی را پشت سر می گذارد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سطح اشتغال استان 
باید به سرعت 2 درصد بهبود داده شود. در همین حین باید 
اطلس مسائل اجتماعی و رفاهی استان بررسی و برنامه هایی 

برای بهبود وضع اجتماعی استان در نظر گرفته شود.
ربیعی در انتها خاطرنشــان کرد: دنیا به ســرعت رو به جلو 
حرکت می کند و امروز در این شــرایط خاص تاریخی بیش 
از گذشته به تالش و از خودگذشــتگی نیاز داریم. مشکالت 

امروز با کار اداری و کارمندی حل نخواهد شد.

 راهپیمایــی 13 آبــان روز تبلــور روحیــه استکبارســتیزی 
امت اســالمی نظام جمهوری اسالمی اســت، مردم شهیدپرور و 
والیتمدار اصفهان، دانش آموزان و دانشجویان این شهر همچون 
سال های گذشــته صبح پنج شنبه جمع شــدند تا انزجار خود را 
با روحیه انقالبی خود از اســتکبار جهانی و در رأس آن آمریکای 
جنایتکار و اســراییل کودک کش اعالم کنند. روزی نیســت که 
در جهان شــاهد یک خبر از جنایت های جبهه استکبار نباشیم، 

امروز نمونه عینی تفکر پست و پلید آمریکایی گروه های تکفیری 
و ســلفی در منطقه خودمان اســت که توســط اذناب و نوکران 
حلقه به گوش آنها همچون آل ســعود ملعون تجهیز می شــوند و 

خون مردم مظلوم سوریه و عراق را بر زمین می ریزند.
کشور اسالمی ایران از توطئه ها و گزند نقشه های شوم استکباری 
آمریکا شــاید در مقاطعی ضربه خورده باشــد اما مردم ایران به 
رهبری علمای دینی و روحانیت معزز در برابر آن اقدامات شــوم 

ایستادگی کردند و با مشت های گره کرده بر دهانشان زد ند و آنها 
را بر خاک ذلت کشانده اند. پنج شــنبه در میدان انقالب اسالمی 
شــهر و در مســیر راهپیمایی گرامیداشــت یوم ا... 13 آبان امت 
حزب اللهی اصفهان به یاد ســالروز تبعید امام راحلمان به ترکیه، 
کشتار دانش آموزان و دانشــجویان در سال 57 و حماسه تسخیر 
النه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیروی خط امام )ره(، 
شــعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اســراییل ، مرگ بر آل سعود 
خائن، ما هیچ خوفی از ابرقدرت ها نداریم، ام الفساد قرن ما آمریکا 
آمریکا و تبلور تعدی و جنایت آمریکا آمریکا  را با حضوری پرشور و 

با مشت های گره کرده سر دادند.

در یک دوره ای 
تعادل 600 ساله 

برداشت های 
آب حوزه آبریز 

زاینده رود را به هم 
زدند و بازگرداندن 
این تعادل نیازمند 
سال ها تالش است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خوشــبختانه کارگران امروز، آینده فرزندانشان را در دولت روحانی 
می بینند، گرچه هنوز تا خردمندی فاصله هست، اما این دولت فاصله تورم 40 درصدی و افزایش های حقوق 

5 درصدی کارگران را کم کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  خبر داد: 

ماموریت ویژه رییس جمهور به سه وزیر، درباره »زاینده رود«

شهرداری

اخبار کوتاه

قاب روز )فریاد »مرگ بر آمریکا« در اصفهان طنین انداز شد (

آیــت ا... محمد ناصری، اســتاد اخــالق حوزه علمیــه اصفهان در 
دیدار اســحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور اظهارداشــت:  
کشــور نیازمند وحدت و انســجام درونی اســت تا اینکــه با این 
وحدت و انسجام اهداف نظام دنبال شــود زیرا این اتحاد و همدلی 
 مانع تحقق هدف دشــمن در تفرقه افکنی شــده و اهــداف نظام

دنبال می شود.
 وی ادامه داد: با اتحــاد و همدلی و دوری از تفرقــه، قادر به تحقق 
اهداف نظام و کشــور خواهیم بود و اتحاد مســلمانان در دنیا اجازه 

تعرض دشمن به اهداف اسالمی را نمی دهد.
 آیت ا... ناصری با اشــاره به اهمیت خدمت به مــردم تصریح کرد: 
خدمت به مردم نقش موثری در سرنوشت انسان و عاقبت به خیری 
دارد که باید قدردان این ظرفیت باشــیم و مسئوالن نظام با خدمت 

به مردم خوبی ها را در پرونده اعمال خود ثبت می کنند.

مشاور عالی شــهردار اصفهان ادامه داد: عبور خط یک قطار شهری از 
محور چهارباغ یکی از دغدغه های اصلــی بود که چالش های بزرگی 
را ایجاد کرد به گونه ای که تا ســال 93 نتوانســتیم عملیات اجرایی 

ایستگاه های امام حسین)ع( و انقالب را آغاز کنیم.
محمدجواد شــعرباف با اشــاره به اینکه خط یک قطار شهری دارای 
50 کیلومتراســت، اضافه کرد: خط یک قطار شــهری از شــمالی 
 ترین به جنوبی ترین نقطه شــهر به طول 20 کیلومتر و از شــمال به

 شاهین شهر به طول 15 کیلومتر و از جنوب به طول 15 کیلومتر به 
بهارستان متصل می شود. وی در بخش دیگر سخنان خود به خط 2 
قطار شهری اشاره کرد و گفت: خط 2 قطار شهری به طول بیش از 24 

کیلومتر دارای 23 ایستگاه است.
مشاور عالی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه 3 

هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدرســه علمیه زهرای مرضیه)س( درجهت تحقق فرمایشات مقام 
رهبری و در پی فرمایش ایشــان که بیان نمودنــد: »دغدغه قلبی و 
احساسی امروز من احیای طب اسالمی ایرانی است، به آن بپردازید« 
با شناسایی کارشناســان طب اســالمی ایرانی در اصفهان اقدام به 
برگزاری دوره طب اســالمی با موضوع طبایع و مزاج ها برای طالب 

کرده است.
   ایــن دوره با حضــور روحانــی متخصــص حجت االســالم علی 
کاظم زاده و با تکیــه بر احادیث و آیات پیرامون علــم اَبدان  با هدف 
معرفت نفس برگزار شد. وی گفت: همان گونه که حضرت صادق)ع(  

فرمودند: عرفان هو نفسی؛ این است که طبع خود را بشناسید.
 وی  عالوه بر بیان مبانی طب اســالمی، تفاوت های طب اســالمی و 
ســنتی را نیز بیان کرد و افزود: آشــنایی با مبانی طب اسالمی  خود 

نوعی جذابیت برای ایمان بیشتر به دین اسالم می آورد.

معاون حمل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: 
در گام دوم بهــره بــرداری از قطار شــهری، یک کیلومتــر به طول 
 حمل و نقل ریلی شــهر اضافه شــده و یک گام دیگر به مرکز شــهر

نزدیک می شویم.
علیرضا صلواتی با اشاره به اینکه قطار شهری اصفهان در حال حاضر 
مسافر چندانی ندارد ، افزود: قاعده ما این است که با نزدیک تر شدن 
به مرکز شهر به میزان مسافران نیز اضافه شــود تا به افق 150 هزار 

مسافر در روز برسیم.
صلواتی عنوان کــرد: پیش بینی می شــود خط یک قطار شــهری 

اصفهان تا تابستان سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.
وی ادامه داد: هنوز نمی توانیم انتظار جذب مســافر بسیار زیادی را 
داشته باشیم چرا که ایســتگاه های پرترددی مثل هتل پل و میدان 

آزادی افتتاح نشده اند.

کشور نیازمند وحدت و انسجام درونی است

3 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای خط 2 مترو 

برگزاری دوره آشنایی با مبانی طب اسالمی ایرانی

باید 150 هزار مسافر در روز با مترو جا به جا شوند
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

 مواد الزم : تخم مرغ سه عدد،شکر  یک و 
قاشــق  دو  کاکائــو    پیمانه،پــودر  نیــم 
ســوپ خوری،وانیل یــک چهــارم قاشــق 
چای خــوری، بکینگ پــودر نصــف قاشــق 
چای خوری،شــیر و روغن از هــر کدام نصف 

پیمانه،آرد دو پیمانه،آلبالو 200 گرم
  طرز تهیه :

- تخم مرغ ها و شــکر را هم زده تا حجم آن دو 
برابر و سبک شود.

- شیر و روغن را اضافه کرده و کمی هم بزنید.
- آرد، بکینگ پودر و پودر کاکائو را با هم الک کرده و به مایه اضافه کنید.

- وانیل و آلبالوی بدون هسته را هم افزوده و هم بزنید.
- مایه را در قالب چرب شده ریخته و روی آن، خمیر استراحت داده شده را رنده کرده یا به قطعات 
کوچک برش بزنید و در فر از قبل گرم  شده، با حرارت 175 درجه سانتی گراد به مدت 50 دقیقه تا 

یک ساعت قرار دهید.
  مواد الزم خمیر رویه:

آرد یک پیمانه،مارگارین یک قاشق سوپ خوری،پودر فندق دو قاشق سوپ خوری،شکر  دو قاشق 
سوپ خوری،آب سرد  به میزان الزم

 طرز تهیه خمیر رویه: آرد، شکر، پودر فندق و مارگارین را با هم مخلوط کرده و آب سرد را تا 
زمانی که خمیر به دست نچسبد اضافه کنید تا خمیر یک دستی به دست آید.

دیوان غیاث الدین ُکُججــی با مقدمه تصحیح و تعلیقات» مســعود 
راستی پور« و»احسان پورابریشم« با همکاری مرکز پژوهشی میراث 
مکتوب با همکاری موسسه تحقیقاتی علوم اسالمی و انسانی دانشگاه 

تبریز و موسسه فرهنگی هنری صفای امید چاپ شد.
خواجه غیاث الدین شیخ محمد ُکُججانی، مشهور به خواجه شیخ، در 
دوران سلطان اویس ایلکانی و فرزند او، سلطان حسین، شیخ االسالم 
آذربایجان بــود. او، با برخورداری از نفوذ معنــوی فراوان، اغلب مورد 
توجه حکمرانان آن دیار قرار داشــت: به عنوان قاصد پادشاه برگزیده 
می شــد، ســلطان را از توطئه  ها آگاه می کرد و گاه در جریان از میان 
برداشتن شــاهزاده ای و برنشــاندن دیگری بر تخت سلطنت حضور 

داشت.
در ســالیان حکمرانی ســلطان احمد ایلکانی، برادر سلطان حسین، 

خواجه شیخ، هنوز بر ســر کار بود و اعتباری داشــت، اما نه همچون 
گذشته. تا سرانجام بیم از این علّو مقام خواجه شیخ، سلطان احمد را 

واداشت تا او را در سال 788ه.ق از میان بردارد.
در ذکر احوال خواجه شــیخ به مصاحبت او با شــعرای صوفی مشرب 
اشاره شده اســت: هنگامی که کمال خجندی در تبریز سکونت کرد، 
خواجه شیخ برای او مدرسه و خانقاهی بنا نهاد. ابن  نصوح شیرازی نیز 
عالوه بر تقدیم ده نامه خود به خواجه شیخ، او را در قصیده ای ستوده 
اســت. در بعضی تذکره ها با اشــاره به مقام ادبی خواجه شیخ، نام او 
در شمار شاعران ذکر شده اســت؛ از جمله دولتشاه سمرقندی با ذکر 
غزلی از خواجه شیخ، از شــهرت عظیم دیوان او در عراق و آذربایجان 
یاد کرده اســت، گرچه کمتر از یک ســده بعد، تقی الدین کاشانی به 

ناشناخته بودن و خوانده نشدن آن دیوان اشاره می کند.

ندا شاه نوری ستاره ها
بیژن امکانیان یک فیلمی بــازی کرده بود 
به اســم گل های داوودی که توی آن فیلم نابینا بود و اســمش  
هم جواد بود، همین فیلم باعث شــد گل کند اما از بس نقش را 
خوب درآورده بود تا مدت ها مردم فکر می کردند چشــم هایش 
 نمی بینــد و من خودم یادم هســت که ســر فیلم »ســناتور«

 مــادر بزرگم می گفت: ننــه این جواتی که نیمــی بیند چیطو 
 ماشــینا می روند؟ ســتاره بعدی کــه خیلی ها معتقــد بودند 
بی تعارف مرزهای ســتارگی را رد کرده و ســوپر اســتار شده 
جمشید اوایل آریا و اواخر هاشم پور بود. یک فیلمی بود به اسم 
»افعی« که در آن جمشــید هاشــم پور تنها کسی را که پخش 
 زمین نکرد سیلور اســتالونه بود که شــب قبل از بازی گفت به 
وزن کشی نرســیده و اصال نمی تواند روی تشک برود! هاشم پور 
یک مدتــی قاچاقچی اول ســینمای ایران بــود. یعنی »زینال 
بندری« با آن قد و هیکل و کله بی مو برای ما نمونه وطنی دون 
کورلئونه بود. بعدها هاشم پور پلیس شد و نقش های دیگری را 
بازی کرد، اما رسما آن لحظه ای که در فیلم »مادر« علی حاتمی 
از در حیــاط آمد تو، زینال بندری برای همیشــه از در پشــتی 
بیرون رفت. ابوالفضل پور عرب هم داماد اول سینمای ایران بود. 
چرا؟ چون بــا اولین فیلمش یعنی »عروس« چــراغ زنان و بوق 
بوق کنان کل گیشــه های ایران را فتح کرد و تا سال ها هر شب 
چراغشان را روشــن نگه داشــت. پورعرب چندسال بعد یک بار 
دیگر هم در فیلم »نرگس« توی جاده دیده شــد؛ وقتی دســت 
نرگسش را گرفته بود و داشــت از دست آفاق خانم فرار می کرد. 
دامادی با دو زن؟ بگذریم و برسیم به خانم افسانه بایگان. بگذار 
زندگی کنم، مکافات! اینها اســم دو فیلم در سال های 65 و 66 
اســت. شــنگول و منگول و فانی هم اســم دو فیلم در سال 68 
است اما دو فیلم با یک بلیت اسم یک فیلم در سال 69 است که 
البته فیلم خوبی هم بود و به اندازه دو تا فیلم هم در آن ســال ها 
جایزه گرفت.  افســانه بایگان برای ما که از طرف مدرسه سینما 
می رفتیم با مریــم و میتیل و خواهران غریب ماندگار شــد.  اما 
خوب ستاره های سینما بر خالف ستاره های آسمان شب ثابت 

نیستند و هر نسلی ستاره ها و صور فلکی خودش را دارد!

رژیم غذایی مناسب برای مادران شیرده)4(طرز تهیه کیک آلبالو

لبخندک

گوناگون

نوستالژیکاتور 

سینما تلویزیون

  اجتناب از آلودگی
 اجتنــاب از آلودگی های موجود در غذا و محیط در دوران شــیردهی بســیار ضروری اســت. 
حشــره کش ها، ضدعفونی کننده ها و ... که ممکن است وارد حلق شــما 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 ســالمتی نوزاد تاثیر منفی بگذارد. برای کاهش دادن و محدود کردن این نوع

آلودگی ها بهتر است موارد زیر را رعایت کنید:
غذاهای متنوعی میل کنیــد. اگر فقط نوع خاصــی از غذاها را بخورید شــاید آن غذا ترکیبی 
از مواد شــیمیایی در خود داشــته باشــد و مصرف طوالنی مدت و مــداوم آن باعث افزایش 
 آلودگی های خون و شیر شما شود.  تحقیق کنید که کدام میوه ها و سبزیجات بیشتر در معرض 
ضدآفت ها قرار دارنــد و از آنها اجتناب و تا حــد امکان انواع ارگانیک را تهیــه کنید. میوه ها و 
سبزیجات را با دقت بسیاری بشــویید یا حتی بهتر اســت هنگام مصرف پوست آن را بکنید. از 
جمله میوه هایی که میزان آلودگی آنها باالست می توان به ســیب، جعفری، توت فرنگی، هلو، 

اسفناج، انواع انگورها، سیب زمینی، کاهو و کلم برگ اشاره کرد. 
میوه هایی که خطر کمتری دارند نیز شــامل انــواع پیازها، آنانــاس، آووکادو، مارچوبه، نخود 

شیرین، انبه، بادمجان، طالبی، کیوی، کلم، هندوانه، گریپ فروت و قارچ هستند. 
ســعی کنید میوه های فصلی و انواع ارگانیک را خریداری کنید. اصوال میوه هایی که فصل آنها 

نیست از راه های دور آورده می شوند و مواد نگهدارنده یا ضدآفت در خود دارند.   
گوشت لخم خریداری کنید و هنگام پخت، چربی ها و پوست اضافه آنها را جدا کنید. 

در دوران شیردهی حتما آب تصفیه شده بنوشید. آب تصفیه نشده شامل مواد شیمیایی است و 
برای کودک می تواند ضرر داشته باشد. 

انتشار دیوان 
غیاث الدین ُکُججی

 زمانی که یکی از افســرهای اجرای ُکــد در فرانکفورت 
تصمیم گرفت نیمــی از کبد خود را به فــردی که اصال 
نمی شناســد اهدا کند، هیچ فکر نمی کــرد همین فرد 
روزی مهم ترین آدم زندگی اش شــود. در مارس ســال 
2012 بود که پزشکان تشــخیص دادند ِهِدر کروِگر 27 
ساله به سرطان کبد آن هم در ســطح ۴ مبتالست و به 
پیوند کبد نیــاز دارد، پیوندی که اگــر خیلی زود اتفاق 

نیفتد او تنها چند ماه دیگر زنده خواهد بود.
در این شــرایط قــرار گرفتــن در لیســت پیوندهای 
بیمارســتان هم، چندان عاقالنه به نظر نمی رسید و این 
دختر جوان باید به ســرعت کبدی  را که با او سازگار بود  
پیدا می کرد. خــودش می گوید کــه در آن زمان بدنش 
تحلیل می رفته و کامال متوجه این موضوع شده که انجام 
کارهای عادی و معمول روزانه هم برایش سخت شده اند. 
در همین روزها پســرعمویش که در یک ایستگاه پلیس 
کار می کرده، در زمــان ناهار برای یکــی از همکارانش 
ماجرای هــدر را تعریــف می کرده که کریس ِدمســی 
می شــنود. کریس بااینکه اصال هدر را نمی شــناخته و 
تابه حال هم از او حرفی نشــنیده بود، احساس می کند 
باید برای ســالمتی او کاری انجام دهد. کریس می گوید 
که همیشــه به خــودش می گفته اگر جایــی کمکی از 
دستت برمی آید انجام بده، شــاید روزی که تو به چیزی 

نیاز داشته باشی کسی به کمکت بیاید.
کریس به پســرعموی هدر دربــاره تصمیمش می گوید 
و برای انجــام آزمایش ها به بیمارســتان می رود، نتیجه 
مثبت بود و خــون آنها به هم می خورد. حــاال زمان آن 
بود که به هدر درباره ایــن اتفاق غیرمنتظره بگویند. وی 
تعریف می کند که آن روز پای تلفن اصال نمی توانســته 
باور کند کســی که او را نمی شناســد، حاضرشده به او 
کبد بدهد. هدر و کریس مالقات کوتاهی باهم داشــتند 
و بعدازآن برای انجــام عمل به بیمارســتان می روند و 
درنهایت عمــل موفقیت آمیزی را انجــام می دهند. بعد 
از عمل کریس گفتــه بود که بابت ایــن کار چیزی را به 
او بدهکار نیســتند و تنها برای اینکه کمک کرده باشد، 

حاضر به انجام این پیوند شده است.
این دو در دو سال گذشــته از حال یکدیگر خبر داشتند، 
اما به گفته هــدر، از چند ماه قبل بیشــتر به هم نزدیک 
شــدند، به نظر می رســید انجام این عمل باعث نزدیک 
شدن روحیات آنها به هم شده بود و وقتی کریس از هدر 

خواستگاری کرد، او با همه وجود »بله« را گفت.
هدر بعد از مراسم عروســی اش گفته بود که اتفاقات دو 
سال گذشته را نمی تواند باور کند، اینکه همه چیز خیلی 
سریع اتفاق افتاد و حاال او هم تجربه یک سرطان را پشت 
سر گذاشته، هم باکســی ازدواج کرده که در سخت ترین 
دوران زندگی اش بــدون اینکه حتی او را بشناســد،در 
کنارش بوده اســت. وی دراین باره می گوید: »احساس 

می کنم یک فرشته مرا زیر نظر داشته است.«

 پیوند کبدی که به ازدواج 
ختم شد!
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پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(: 
هر كس كه خداوند براى او خير بخواهد، دوستى شايسته 

نصيبش خواهد شد.
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