
یادگار امــام گفت: مــردم اگر از کارهــا و خدمات 
انجام شده مطلع نباشــند، مایوس می شوند و یأس 
نیز دشــمن هر حرکت اجتماعی و علت فرورفتن به 

منجالب است.
به گزارش ایسنا، حجت االســالم و المسلمین سید 
حســن خمینی در دیدار با اعضای هیئت موسس 
خانه روابط عمومی ایــران، وجود »روابط عمومی« 
برای ســازمان را به مثابه وجود آن در جهانی خواند 
که همه هویت آن اثباتی است و گفت: یک انسان اگر 
ثبوتا خوب باشد، جامعه بر اساس آنچه می بیند به او 
نمره می دهد و این در مورد سازمان ها و نهادها هم 
صدق می کند. البته درک مردم از خوبی یا بدی یک 
مجموعه بر اساس گفته ها نیست، بلکه بستگی به آن 
چیزهایی دارد که از طریق دیدن یا شنیدن احساس 
می کنند و طبعا تبلیغات در این مسیر می تواند موثر 
باشــد تا نکات مثبت را بیان یا امور منفی را البه الی 

عوامل مثبت پنهان کند.
یادگار امام ادامه داد: در تبلیغات، کمک به مستمع 
در گرو این امر است که آنچه را در نمی یابد، به او بیان 
کنیم؛ البته در اینجا بحثی اخالقی مطرح می شــود 
که نباید دروغ بگوییم، بلکه باید صادقانه رفتار کنیم.

وی یادآور شــد: یکی از مشــکالت قرن اخیر، عدم 
تدوین اخالق مشاغل مختلف است؛ در حالی که در 

قدیم در کتاب هایی چــون »اخالق ناصری«، برای 
مشــاغل، اماکن و مجالس مختلف، اخالق و آداب 

خاص آنها نگاشته و تعلیم داده می شد.
سیدحســن خمینی با بیان اینکه امــروز اخالق و 
ادب اصناف مختلف همچون استادی، دانشجویی، 
کارمندی، پزشــکی و... هنوز تدوین نشــده است، 
گفت: امروز اخالق گروه های مختلف باید بیان شود؛ 
به عنوان مثال یکی از مصادیق تضییع حقوق مردم، 
تدریس کمتر از میزان مصوب توسط معلم یا استاد 
دانشگاه اســت که گرچه در اذهان بدیهی است، اما 
نگاشته نشــده اســت. اما برخی حوزه ها به تازگی 
ایجاد شــده که اخالق در حوزه روابــط مجازی از 

جمله آنهاست.
وی بــا تاکید بر تدویــن نظام نامــه اخالقی روابط 
عمومی هــا ادامــه داد: صداقــت، صراحــت، عدم 
پنهــان کاری، کمک بــه مخاطــب در یافتن امور 
مطلــوب و... از مولفه های مهم این شــاخه اخالق 
است. سیدحسن خمینی در بخش دوم سخنان خود، 
به غرض و علت آگاه کردن مردم از خدمات و کارها 
پرداخت و با اشاره به تاثیر نیات در کارها، گفت: اینکه 
یک گوینده برای خوشایند مستمع یا پر کردن وقت 
یا ترس و... سخن می گوید، در ارزش کار او تاثیرگذار 
است؛ لذا انسان ها بهتر است در رفتارهای ثبوتی و 

اثباتی، از نیات مربوط به اغیار خودداری کنند.
وی یادآور شد: فیلسوفان الهی توصیه به الهی کردن 
اعمال می کنند، اما فیلسوفان اخالق هم با رویکرد 
دیگری می گویند انسان ها هرچقدر در کارها دیگران 
را در نظر بگیرند، خود را از هویت شــخصی خویش 
دور کرده اند که ما تعبیر »ریا« یا »توجه به دیگران« 

را در مورد آن به کار می بریم.
یادگار امام در همین زمینه افزود: گرچه فیلسوفان 
اخالق بر این موضوع تاکید دارند، اما شــرط آن را 
»عدم تزاحم با ادب« می دانند، چرا که در این مسیر 
انسان ها ممکن است دچار زیاده روی شده و به عنوان 
مثال با پوششی غیر متناسب در یک مجلس جشن 
یا عزا حضور یابند که به معنای زیر پا گذاشتن ادب 
اجتماعی است. سیدحسن خمینی، علت بیان کارها 
توسط سازمان ها را خودنمایی ندانست و اظهار کرد: 
علت این کار، گزارش دادن به ولــی نعمت و ارباب 
خویش یعنی مردم است. در سازمان ها بیان خدمات 
که وظیفه روابط عمومی هاست، از این جهت که ارائه 
گزارش به ولی نعمت هاست، ارزشمند است تا آنها 

دچار اشتباه نشوند.
وی با اشاره به توصیه امام راحل خطاب به مسئوالن 
وقت کشور برای بیان کارهای خویش به مردم، یادآور 
شد: علت این سخن آن است که مردم اگر از کارها و 
خدمات انجام شده مطلع نباشند، مایوس می شوند و 
یأس نیز دشمن هر حرکت اجتماعی و علت فرورفتن 
به منجالب اســت؛ این نه بدان معناست که انسان 
فروافتاده مایوس می شود، بلکه بدین معنی است که 

انسان مایوس فرو می افتد.
یادگار امام با بیان اینکه انسان تا وقتی امید دارد، باقی 
می ماند، گفت: علت بیان خدمات، خودنمایی نیست 
که اگر اینگونه باشد مذموم است؛ بلکه این کار برای 
جلوگیری از ایجاد یأس در مردم و بیان واقعیات به 

آنهاست که در اینجا »صداقت« اهمیت می یابد.
سیدحســن خمینی با اشــاره به ظهــور روزافزون 
ابزارهای جدید ارتباطــی و ضروت آینده پژوهی در 
این زمینه توسط بخش های تبلیغاتی، گفت: روابط 
عمومی ها به عنوان یک نهاد، عالوه بر آنکه باید چشم 
به سوی آینده داشته باشــند، امروز را نیز فراموش 

نکنند و در گذشته گرفتار نشوند.
وی گفت: امــروز دیگر مانند گذشــته مــردم در 
روزنامه ها به دنبال خبر نمی رونــد، چرا که خبر را 
به طور مســتقیم با چشــم خود می بینند و اگر در 
آن ســوی جهان فردی رییس جمهور آمریکا شود، 
آن خبر را به جای خواندن یا شــنیدن به طور زنده 
مشــاهده می کنند؛ بنابراین نقش رسانه ها تغییر 
می کند و اگر رسانه ها نتوانند خود را با نیازهای امروز 
مخاطبان تطبیق دهند، در جا می زنند، سپس عقب 

می افتند و در نهایت کنار می روند.

سیدحسن خمینی:

مردماگرازخدماتانجامشدهمطلعنباشند،مایوسمیشوند
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رییــس جمهور گفــت: صنعت نفت کشــور حداکثر 
استفاده را از فضای برجام داشته است. حجت االسالم 
والمســلمین حســن روحانی ظهر دیروز در مراسم 
بهره برداری از طرح های توســعه میادین نفتی غرب 
کارون اظهــار کرد: برجــام یعنی یــک فضای جدید 

و تنفس جدید که باید از این فضا بهــره برداری کرد، 
اکنون درها باز شده که ما کار کنیم. وی در ادامه افزود: 
صنعت نفت بایــد از این فضا بهره ببــرد و به حق هم 
اعجاب جهانیان را برانگیخته است. همانطور که برجام 

موجب اعجاب جهانیان شد، تحرک صنعت نفت...
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تا بازار بتن، روزهای کم تقاضایی را پشت سر بگذارد و ...
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باید تالش کرد تا این ظرفیت استانی در جایگاه ملی مستحکم 

و تقویت شود. حجت االسالم حبیب رضا ارزانی شامگاه شنبه...
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پیشنهاد سردبیر:
کنار گذاشتن برجام توسط آمریکا شوخی است

عکس روزیادداشت

اخبار

برجامنیروهای مسلحدیدگاهانتخابات

حســن غفوری فرد عضو جبهه پیروان خط امام)ره( و 
رهبری با اشاره به اینکه روند رســیدن به وحدت میان 
اصولگرایان به خوبی در حال پیش رفتن اســت، گفت: 
من دائما در جلســات اصولگرایان بــرای رایزنی های 
مختلف شرکت می کنم. در حزب موتلفه و جبهه پیروان 
خط امام)ره( و رهبری بحث هایی مطرح شــده و تالش 
می کنیم ان شاءا... با محوریت جامعه روحانیت مبارز به 

یک تصمیم برای انتخابات ریاست جمهوری برسیم.
وی با اشاره به اینکه اصولگرایان برای انتخابات ریاست 
جمهوری حتمــا کاندیدا معرفی خواهند کــرد، افزود: 
حزب به همین منظور شــکل می گیــرد. حزبی که در 
انتخابات شــرکت نکند حزب نخواهد بود. حزب ایجاد 

می شود تا قدرتی در دست بگیرد.
عضو شــورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه برای 
انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا نخواهد شد، گفت: با 
توجه به اینکه چهره های جدید بسیاری برای حضور در 
انتخابات در جریان اصولگرا وجود دارد من فکر می کنم 
اگر چهره جدیدی برای انتخابات معرفی کنیم شــانس 

رای آوری بیشتری خواهد داشت.

امیر ســیدعبدالرحیم موسوی جانشــین رییس ستاد 
کل نیروهای مســلح در حاشــیه بازدید از نمایشــگاه 
دســتاوردهای پنج ساله سازمان بســیج مستضعفین 
اظهار داشت: بسیج، نماد توانمندی است و گستره اش 
به ایران و ریشــه اش انقالب اسالمی اســت. وی افزود: 
دستاوردهای بســیج در یک نمایشگاه نمی گنجد و هر 
چه که در عرصه های ارزشی انقالب فکر کنید از بسیج 
برمی آید.  امیر موسوی با بیان اینکه بسیج مصداق کامل 
شجره طیبه اســت، تصریح کرد: بســیج ثمراتی دارد 
که مورد نیاز امروز اســت و این نمایشــگاه باعث ایجاد 
شور، شوق و امید می شود.  جانشــین رییس ستاد کل 
نیروهای مســلح افزود: بســیج یک درخت تناور مجزا 
از همه چیز اســت و نگاه مقام معظم رهبری به آن نگاه 
ویژه ای اســت و همه ما اعتقاد داریم که بســیج نسخه 
شفابخش اکثر قریب به اتفاق دردهای جامعه است. وی 
در خصوص برنامه های ســتاد کل پیرامون بسیج بیان 
داشت: در حکم سرلشکر باقری حضرت آقا تاکید کردند 
که به بســیج و حمایت از  آن توجه شود و این در دستور 

کار همه فرماندهان از جمله سرلشکر باقری است.

عضو جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری:

نامزد جدید اصولگرایان 
شانس رأی آوری دارد

جانشین رییس ستاد کل نیروهای مسلح :

بسیج، شفابخش بسیاری از 
دردهای جامعه است

پژوهشگر مسائل سیاسی مطرح کرد:

ایجاد سرخوردگی در دولت 
روحانی با پیروزی ترامپ 

محمدرضا عارف:

کنار گذاشتن برجام 
توسط آمریکا شوخی است

روح االمین سعیدی پژوهشــگر مسائل سیاسی گفت: 
پیروزی ترامپ تا مدتی یک نوع ســرخوردگی و ترس 
از آینده برای دولت ایران ایجاد مــی کند؛ زیرا دولت 
تمام هســتی خود را به برجام گره زده بود و به همین 
دلیل در مســیر برجام تحت تاثیر تحوالت آمریکا قرار 
می گیرد. وی با یادآوری این نکته که دولت امیدوار بود 
با روی کار آمدن کلینتون برجام های دیگر در دستور 
کار قرار گیرد، تصریــح کرد: بدون تردیــد ترامپ به 
گونه ای عمل نخواهد کرد که آمریکا در جایگاه ناقض 
برجام قرار گیرد زیرا آنها برای حفظ ظاهر هم که شده 
خود را به برجام پایبند نشــان خواهند داد، اگر دولت 
در این شرایط دچار فضای احساسی نشود و معقوالنه 
رفتار کند می تواند از این مسئله عبور کند. سعیدی در 
همین زمینه افزود: با این وجــود قطعا دولت در کوتاه  
مدت در حوزه سیاســت خارجی و به تبع آن سیاست 
داخلی ایران دچار برخی ســردرگمی ها می شود زیرا 
نمی داند در شــرایط جدید با چه رویکردی از ســوی 

آمریکا مواجه خواهد بود.

محمدرضا عارف، نماینده مردم تهران در مجلس درباره 
پیام انتخاب دونالــد ترامپ به عنــوان رییس جمهور 
آمریکا اظهار داشــت: مواضع هر دو نامــزد انتخابات 
آمریکا شبیه هم بود و به نظر من سیاست خارجی آنها 
تفاوت چندانی نخواهد داشــت. وی تاکید کرد: ما باید 
با توجه بــه منافع ملی خود همان مســیری را که طی 
کرده ایم، ادامه دهیم و اهل تعامل هم هســتیم و ســر 
جنگ با کســی نداریم، اما از حقوق حقه خود نیز کوتاه 

نمی آییم و محکم روی منافع خود می ایستیم.
عارف دربــاره اظهــارات دونالد ترامپ دربــاره آینده 
برجام و کنار گذاشتن آن نیز تصریح کرد: این حرف ها 
تبلیغات و شوخی است و وقتی که این شخص رسما سر 
کار بیاید، مجبور است که ساز و کارهای بین المللی را 

بپذیرد.
رییس فراکســیون امید با توصیه بــه دولت برای طی 
کردن مســیر اجرای برجام تاکید کــرد: دولت همان 
مســیر را با توجه به منافع ملی دنبال کنــد تا بتوانیم 

حقوق خود را به طور کامل به دست بیاوریم.

مجلس طرح »شفافیت دریافتی 
مدیران« را رد کرد

سیدحسین نقوی خبر داد:

بررسی حقوق شهدای منا 
در کمیسیون امنیت ملی

۶ سوال نمایندگان
از آخوندی و طیب نیا

دو تجمع همزمان در مقابل مجلس

صحن علنی دیروز مجلس

در جلسه علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی طرح یک فوریتی 
شــفافیت دریافتی مدیران کشور و اســترداد دریافتی های مازاد 
در دســتور کار قرار گرفت و پس از ســخنان مخالفان، موافقان 
و نمایندگان دولــت، کلیات این طرح به تصویب نرســید؛ به این 
ترتیب این طرح به طور کلی از دســتور خارج شــد و ارائه مجدد 
آن مســتلزم تهیه طرح جدید و بررســی در کمیسیون تخصصی 
مجلس اســت.این طرح که با امضای جمعــی از نمایندگان و با 
دستور رییس مجلس به کمیســیون اصل ۹۰ ارجاع شده بود، در 
۱۰ ماده به تعیین حداکثر دریافتی مدیران کشــور و ســاز و کار 
اســترداد دریافتی های مازاد می پردازد. نماینــدگان با ۱۰۷ رأی 
موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنــع از مجموع ۲۴۰ نماینده 

حاضر در صحن با کلیات این الیحه مخالفت کردند.
پیش از رأی گیری برای کلیات این طرح، بــا نظر رییس مجلس 
قرار شده بود که در صورت تصویب کلیات، جزییات آن به صورت 
دو شورا به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساســی بازگردانده شود تا 

اشکاالت مد نظر نمایندگان مخالف برطرف شود.

سیدحســین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای اسالمی در جمع 
خبرنــگاران به ارائه گزارشــی از نشســت کمیســیون متبوعش 
پرداخت و اظهار داشــت: کمیســیون با هدف بررســی و ارزیابی 
پیگیری حقوق خانواده های شــهدای منا و رســیدگی به مسائل 
خانواده های آنان جلســه ای با حضور اوحدی رییس سازمان حج 
و زیارت، قشــقاوی معاون امور مجلس وزارت خارجه، نمایندگان 
دادســتان کل کشــور، بنیاد شــهید و امور ایثارگران، ســازمان 
 بازرسی کل کشــور، وزارت اطالعات، وزارت کشور و بیمه مرکزی

برگزار کرد.
وی افزود: پس از طرح موضوع از سوی بروجردی رییس کمیسیون، 
اوحدی گزارشــی از رونــد فعالیت هــای ســازمان در ارتباط با 
خدمت رسانی به خانواده های شــهدای منا و دفاع از حق و حقوق 
آنان ارائه کرد و گفت که تا احقاق کامل حقوق آنان به فعالیت های 

خود ادامه خواهیم داد.
نقوی یادآور شد: همچنین قشــقاوی گفت که وزارت امور خارجه 
نیز با جدیــت کامل پیگیر حقوق خانواده های شــهدای منا بوده و 

خواهد بود.

غالمرضا کاتب عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی در جلسه 
علنی صبح د یروز قوه مقننه سواالت نمایندگان از وزرا را اعالم وصول 
کرد.موارد اعالم وصولی از سوی عضو هیئت رییسه مجلس به شرح 

زیر است:
ســوال ملی جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب از وزیر اقتصاد و 

دارایی در خصوص سیر مالی اداره شده در سال ۹۲، ۹3 و ۹۴
سوال ملی علی ادیانی نماینده قائم شــهر از وزیر اقتصاد و دارایی در 
خصوص عدم مدیریت و نظارت الزم نســبت به پرداخت و دریافت 
حقوق و مزایای غیرمتعارف در بانک ها و شرکت های بیمه ای دولتی

ســوال ملی علی ادیانی نماینده قائم شــهر از وزیر راه و شهرسازی 
در خصوص علت عــدم ارائه الیحه وظایف و اختیــارات وزارت راه و 

شهرسازی به مجلس شورای اسالمی
ســوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشــهد و کالت از 
وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت اعالم انعقاد قرارداد با شرکت 
ایرباس بر خالف واقــع و همچنین از وزیر اقتصــاد و امور دارایی در 
خصوص صدور حکم مصادره ۱3 میلیون دالر سرمایه کشور توسط 
دادگاه های کانادا و همچنین از وزیر اقتصــاد و دارایی در خصوص 
علت ورود بیشــترین حجم کاالی قاچاق از مبادی رسمی گمرکات 

و مناطق آزاد.

به گزارش تسنیم، جمعی از اهالی روســتای کمندان شهرستان 
ازنا، با تجمع در مقابل مجلس به بالتکلیفی ســد مخزنی کمندان 

پس از ۱3سال از شروع ساخت اعتراض کردند.
اهالی این روســتا به بالتکلیفی ۱3 ســاله ســاخت سد مخزنی 
کمندان که برای آنها مشــکالتی را ایجاد کرده معترض هستند 
و خواســتار تعیین تکلیف وضعیت این سد شــده اند. تعدادی از 
اعضای تعاونی مسکن اداره برق تهران نیز در مقابل مجلس تجمع 

کردند و خواستار رسیدگی به خواسته های خود شدند.
این تجمع کنندگان خود را مالباختگان تعاونی مســکن کارگران 
اداره برق منطقه ای تهران دانســته و اعالم کردند که این تعاونی 
مسکن ۲5 هزار و ۶۰۰ عضو دارد و قرار بود در فاز پنج شهر جدید 
هشتگرد به آنان مسکن واگذار شود اما بعد از گذشت سال ها هیچ 

خبری نیست.

صحن علنی دیروز مجلس با حضور معصومه ابتکار برگزار شــد که 
نمایندگان با پیوستن ایران به الیحه موافقت نامه پاریس که مربوط 
به تغییرات آب و هوایی است موافقت کردند. همچنین وزیر اقتصاد 
برای پاســخ به ســوال نماینده لنگرود به صحن مجلس آمد که به 

دلیل عدم حضور نماینده، سوال از دستور کار مجلس خارج شد.

بین الملل

صدها نفر در فلســطین اشــغالی در اعتراض بــه اقدامات 
نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در محدود کردن فعالیت 
رســا نه ها، تظاهرات کردند.این تظاهرات، شنبه در پاسخ به 
دعوت طرفداران احزاب چپ گــرا ازجمله حزب کارگر رژیم 
صهیونیســتی و حزب مرتز برگزار شــد. تظاهرکنندگان 
همچنین نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی را به »حمالت 
خطرناک و افتــرا زدن بــه روزنامه نــگاران« و تالش برای 
تعطیلی شــبکه رادیویی-تلویزیونی منتقد سیاســت های 
وی متهم کردنــد. بنیامیــن نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی، به سرکوب روزنامه نگاران و رسانه های منتقد 
متهم شده است. شهرک نشینیان معترض تاکید کردند که 
این اقدام نتانیاهو، »حمله به دموکراسی« و »حمله به حقوق 
و آزادی مدنی« اســت.گزارش ها حاکی است نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی طی یک سال و نیم گذشــته، فشار بر 

مطبوعات و رسانه های خبری منتقد را تشدید کرده است.

همزمان بــا عملیات نظامی نیروهــای چندملیتی، صدها 
نفر از شــبه نظامیان گروهک تروریســتی »بوکو حرام« و 
خانواده هایشان طی ماه گذشته، تســلیم مقامات امنیتی 
کشور »چاد« شــدند. گروهک تروریســتی بوکوحرام که 
تا امسال توانســته بود بخش بزرگی از شمال شرق نیجریه 
)به اندازه مســاحت کشــور بلژیک( را اشــغال کنند، در 
درگیری های نظامی اخیر، بسیاری از مناطق تحت کنترل 
خود را از دست داده اســت. وبگاه خبری »السومریه نیوز« 
نوشت: تحلیلگران و منابع امنیتی معتقدند، شبه نظامیانی 
که طی ماه گذشته  خود را تســلیم مقامات »چاد« کردند، 
سربازانی هستند که اخیرا به عضویت »بوکو حرام« درآمده 
بودند؛ اما این گروه تروریســتی با توجه به از دســت دادن 
بخش زیادی از قلمرو خود، توانایی نگه داشتن این افراد و 

تامین هزینه هایشان را نداشته است.
سرهنگ »محمد دولی« ســخنگوی نیروهای چندملیتی 
مستقر در چاد اعالم کرد: شــبه نظامیان بوکوحرام در خط 
مقدم دریاچه چاد تســلیم نیروهای ما شــدند. وی افزود: 
روند تســلیم شــدن نیروهای عضو گروه »بوکوحرام« از 
ماه ســپتامبر جاری به دلیل افزایش عملیات های ما سیر 
صعودی داشــته اســت. غالب این افراد ربوده شده و یا به 

اجبار توسط »بوکوحرام« به خدمت گرفته شده اند.

تظاهرات در تل آویو
علیه نتانیاهو

تسلیم شدن صدها تن از 
تروریست های »بوکوحرام«

کافه سیاست

جلسه رسیدگی به پرونده »علیرضا زاکانی« نماینده سابق مجلس صبح دیروز 
در شعبه ۱۰5۷ دادگاه کیفری دو تهران واقع به ریاست قاضی حیدری برگزار 
شد.این پرونده با شکایت وزارت اطالعات، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و 
حسین فریدون و رسول دانیال زاده تشکیل شده بود. در ابتدای جلسه دادگاه، 
نماینده مدعی العموم کیفرخواســت را قرائت کرد. در ادامه  شکات به طرح 
شــکایت خود پرداختند و علیرضا زاکانی نیز از خود دفاع کــرد. پس از اخذ 
آخرین دفاع از متهم، قرار شــد زاکانی تا یک هفته آینده الیحه دفاعیه خود 
را تکمیل کــرده و به دادگاه  ارائــه دهد تا پس از آن رای پرونده صادر شــود. 
در ابتدای جلسه، قاضی حیدری گفت که رســول دانیال زاده از شکایت خود 
صرف نظر کرده است. بر اســاس این گزارش و به نقل از دفتر علیرضا زاکانی، 
پیش از این وی درباره اوج گیری فعالیت شــبکه داللی در فضای پســابرجام 
اظهار نظر کرده و همچنین برخی پرونده های فســاد را مطــرح کرده بود که 

بخشی از این شکایت ها از او در این باره است.

غرضی: دولت یازدهم
 مأمور هاشمی است

اخذ آخرین دفاع از 
»علیرضا زاکانی«

وی در ادامه افزود: صنعت نفت بایــد از این فضا بهره ببرد 
و به حق هم اعجاب جهانیان را برانگیخته اســت. همانطور 
که برجام موجب اعجاب جهانیان شد، تحرک صنعت نفت 
نیز اعجــاب انگیز بــود. می گفتند برجام عملیاتی شــده، 
اما سال ها طول می کشــد که صادرات نفت به ۲ میلیون 
بشکه برسد و مابه این زودی ها به شــرایط قبل از تحریم 
نمی رســیم، اما صنعت نفت در چند مــاه کاری کرد که 
جهانیان را به شگفتی وا داشت و این تالش ها جای تشکر 

و سپاسگزاری دارد.
روحانی خاطر نشــان کرد: در طول مذاکــرات، بار اصلی 
برجام بر دوش وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، ســازمان 
انرژی اتمی، شــورای عالــی امنیت ملــی و مجلس بود و 

شــورای نگهبان هم در روزهای آخر در این افتخار شریک 
شــد. رهبری هم از آغاز راهنما و هدایتگــر بودند و ملت 
بزرگ هم پشتوانه دولت بود، اما بعد از برجام دستگاه های 
دیگر این بــار را بر دوش گرفتند که یکــی از این بخش ها 
 صنعت  نفــت و وزارت نفت بود و به خوبــی هم از این فضا

بهره برداری کرد.
رییس دولت تدبیر و امید با اشــاره به اینکــه از این فضای 
مناســب باید به خوبی اســتفاده کنیم اظهــار کرد: غرب 
کارون یکی از میدان های فعالیت ما بعد از جنگ تحمیلی 
اســت. امروز ما بعد از ســه ســال به رقم تولید ۲5۰ هزار 
بشــکه در این منطقه رســیده ایم، که تــوان تولید 3۰۰ 
هزار بشــکه را هم داریم، اما باید این رقــم به بیش از یک 

میلیون بشکه برســد. ما برای دســتیابی به این هدف به 
ســرمایه و تکنولوژی نیازمندیم؛ اما ســرمایه ما محدود 
 اســت و برای فازهای بعدی این منطقــه ۱8 میلیارد دالر

سرمایه نیازمندیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در تکنولوژی ضریب بازیافت  
مهم اســت. اهمیت دارد که چقدر می توانیــم از یک چاه 
نفت اســتخراج کنیم. مخزن این منطقه ۶۷ میلیارد بشکه 
است که اگر یک درصد بتوانیم بازیافت را باال ببریم در واقع 
۶۷۰ میلیون بشکه نفت بیشــتر تولید می کنیم که معادل 
33 میلیارد دالر می شــود. ما باید بتوانیم چاه ها را جوان و 
ســرپا نگه داریم زیرا می خواهیم از چاه هــا در بلند مدت 

استفاده کنیم که این به تکنولوژی روز نیاز دارد.
روحانی همچنین تاکید کرد: شــک نداریم که بســیاری 
از کارهای بزرگ را خودمان می توانیــم انجام دهیم. ما از 
عظمت مهندسان، مدیران و کارکنان خود مطلع هستیم. 
اما در دنیای امروز باید از ســرمایه و تکنولوژی جهان هم 
بهره ببریم. مــا از فضای امروز باید برای جذب ســرمایه و 
فناوری در جهت توسعه کشور و اشــتغال جوانان استفاده 
کنیم. بزرگ ترین مشکل ما اشــتغال جوانان است و شغل 

هم با سرمایه و تکنولوژی ایجاد می شود.
رییس جمهور همچنین با اشــاره به اینکه امروز شــاهد 
افزایش تولید ۲5۰ هزار بشــکه هســتیم که باید این رقم 
را به باالی یک میلیون بشکه برســانیم تصریح کرد: برای 
آبادانی خوزســتان بایــد از منابع به خوبی بهــره برداری 
کنیم. برای سالمت محیط زیســت باید از فناوری درست 
استفاده کنیم. االن گاز در یادآوران می سوزد، چون بخش 
NGL فعال نیست. می توانیم با بهره برداری از تکنولوژی و 

سرمایه، محیط زیست سالم تری داشته باشیم.
روحانی در ادامه گفت: مردم منطقه همچنین باید از منافع 
صنعت نفت بهره ببرند و چهره منطقه نفتی باید برای مردم 
منطقه چهره رحمت باشد نه خشونت. مردم باید ببینند که 
در منطقه آنها امکانات آموزشی، رفاهی و درمانی هم ایجاد 
می شود و  شرایط زندگی آنها بهتر شده و برای آنها اشتغال 
ایجاد می شــود. مردم منطقه و اســتان خوزستان اولویت 
دارند و باید از نیروهای بومی استفاده کرد. نباید صرفا دود 

صنعت نفت به چشم مردم منطقه برود.
روحانی در پایان بر توســعه خطوط ریلــی و الکترونیکی 
کردن مســیر ریلی تهران تــا بندر امــام)ره( تاکید کرد و 
گفت: ۷۶ ایســتگاه تحت این پروژه قرار می گیرد. باید بار 
ترافیکی به روی ریــل بیفتد و مردم از مســیری امن تر و 

محیط زیست سالم تری بهره مند شوند.

مردم منطقه 
همچنین باید 

از منافع صنعت 
نفت بهره 

ببرند و چهره 
منطقه نفتی 

باید برای مردم 
منطقه چهره 

رحمت باشد نه 
خشونت. مردم 

باید ببینند 
که در منطقه 
آنها امکانات 

آموزشی، رفاهی 
و درمانی هم 

ایجاد می شود

رییس جمهور گفت: صنعت نفت کشور حداکثر استفاده را از فضای برجام داشته است. حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی ظهر دیروز در مراســم بهره برداری از طرح های توسعه میادین نفتی غرب کارون اظهار کرد: برجام 

یعنی یک فضای جدید و تنفس جدید که باید از این فضا بهره برداری کرد، اکنون درها باز شده که ما کار کنیم.

رییس جمهور:

صنعت نفت حداکثر استفاده از برجام را داشته است

 سید محمد غرضی وزیر پست دولت هاشــمی و نامزد ریاست جمهوری 
سال ۹۲ درباره عملکرد دولت در حوزه اقتصادی اظهار کرد: دولت ها باید 
رضایت مردم را بر رضایت خواص ترجیح دهند؛ اما دولت روحانی رضایت 
خواص را به رضایت عامه مردم ترجیح می دهد. روحانی مأمور هاشــمی 
و رییس دولت اصالحات است و بیشــتر بر آنها تکیه می کند و دولتش در 
جلب رضایت نظر مردم فعال نیســت. وزیر نفــت در دوران دفاع مقدس 
درباره مسئله رکود در کشــور، اظهار کرد: علت اصلی رکود در این است 
که دولت بیش از درآمدش هزینــه می کند. وقتی دولت بیش از درآمدش 
هزینه کند ارزش پول ملی از بین می رود و وقتــی ارزش پول ملی از بین 
برود واردات بر صادرات ترجیح پیدا می کند؛ اما هیچ دولتی حاضر نیست 
بیش از درآمدش هزینه نکند. گفتنی است غرضی چندروز پیش خبر داد 
که می خواهد برای انتخابات شــورای شهر کاندیدا شــود . غرضی تاکید 

کرده که ۶۰ سال فعالیت سیاسی کرده و هیچگاه بازنشست نخواهدشد. 
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
ريیس انجمن کارخانه های بتن آماده اصفهان:جوانان در صف وام ازدواج»سماق بمکند«!

فاجعه در راه است

جوانان در صف وام ازدواج
»سماق بمکند«!

مديرعامل شرکت پرستیژلند:

اصفهان، تشنه سرمايه گذاري
در حوزه IT و گردشگري است

علی حاج رســولی ها، رییس انجمن کارخانه هــای بتن آماده 
اصفهان، با اشاره به آخرین وضعیت صنعت بتن اظهار کرد: عدم 
رونق ساخت وساز مسکن و طرح های عمرانی باعث شده تا بازار 
بتن، روزهای کم تقاضایی را پشــت ســر بگذارد و این موضوع 
باعث ایجاد رکود در بازار شــده و بر میــزان تولید واحدها تاثیر 

داشته است. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانجات و واحدهای تولیدی 
تنها با 40 درصد ظرفیت خود مشغول به فعالیت هستند، افزود: 
به دلیل اینکه بتن یک کاالی صادراتی نیست و موضوع کیفیت 
نیز در تولید آن بسیار اهمیت دارد، بنابراین نیاز است در زمینه 

صدور مجوزها، تامل و دقت بیشتری صورت گیرد.
رییس انجمن کارخانه های بتن آماده اصفهان ادامه داد: صدور 
بی رویه مجوزها باعث بر هم زدن نظــم و قاعده این صنعت در 
اصفهان می شود؛ به نظر می رســد ورود اتحادیه ها و اصناف در 
این بخش به سود صنعت بتن نیست و باید در این زمینه تجدید 

نظر شود. 
وی گفت: اگر اوضاع به همین شــکل پیش برود تا چند ســال 
آینده شــاهد وجــود فاجعــه  خواهیم بــود، زیــرا تولید بتن 
بــدون کیفیت توســط برخــی از واحدهای بدون مجــوز و یا 
 به صورت غیراصولــی، آن هم برای کاهــش هزینه های تولید و 
باقی ماندن در چرخــه رقابت، باعث به خطر افتادن ســامت 

جامعه می شود.
حاج رسولی ها اضافه کرد: اخیرا شــاهد افزایش قیمت سیمان 
بودیم که به نظر می رســد این افزایش قیمت در این  شــرایط 
مناســب نبوده و می تواند بر رکود بازار بیفزاید، نیاز است دولت 
در این شرایط حمایت بیشتری از تولیدکنندگان داشته باشد تا 

شاهد رفع مشکات صنایع باشیم.

به تازگی آماری منتشــر شده است که نشــان می دهد بانک ها 
در تخلفی تاریخــی، معادل اعطــای وام ازدواج 10 میلیونی به 
یک میلیون و 200 هزار نفر را از منابع قرض الحســنه مردم، به 
مدیران و کارکنان خود وام داده انــد. برخی گزارش ها حاکی از 
آن است که در گذشــته، بانک ها حدود 30 درصد از کل منابع 
قرض الحســنه مردم معادل 12 هزار میلیارد تومان را طی یک 
تخلف بزرگ، به کارمنــدان و مدیران خــود وام داده بودند که 
پس از مشخص شدن این تخلف، قرار شــد تا عاوه بر گذاشتن 
ســقف 250 میلیون تومانی برای کل وام هایی که به کارمندان 
بانک داده می شود، بانک ها از منابع خود برای این کار استفاده 
کنند. در این خصوص احمــد توکلی، نماینده ســابق مجلس 
شورای اسامی، درخصوص اعطای تســهیات بانکی تا سقف 
250 میلیون تومان به کارمندان بانک ها گفته است: »پرداخت 
هرگونه تســهیات باید طبق موازین قانونی صورت پذیرد تا از 
فساد جلوگیری شود.« وی با بیان اینکه نباید بانک ها برای ارائه 
تســهیات به مردم تصمیم گیری کنند، افزوده است: »منابعی 
که در اختیار بانک ها قــرار می گیرد، باید بــرای ارائه به عموم 
جامعه استفاده شــود و الزمه اجرای این کار به صورت صحیح، 
وجود دستگاه های نظارتی در این امر اســت.« توکلی با اشاره 
به مشکات متعدد بانک ها در بحث تسهیات دهی عنوان کرده 
است: »در برخی موارد تسهیاتی با شــرایط غیرقانونی به افراد 
خاص ارائه می شــود که این وضعیت، مشتق از سیاست گذاری 
نادرســت و عدم نظارت دقیق و موثر اســت.« وی تاکید کرد: 
»ارائه تســهیات به کارکنان بانک نباید از محل ســپرده های 
قرض الحسنه انجام شــود و با شفاف ســازی صورت های مالی، 
امکان هرگونه تخلف و فســاد را می توان کاهــش داد.« احمد 
امیرآبادی فراهانی، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس نیز در 
این باره گفته است: »ارائه تسهیات به کارکنان بانک از گذشته 
وجود داشته و به دلیل حساســیت شغلی این قشر برای صیانت 
از منابع مالی، این امر در قانون پیش بینی شــده اســت.« وی 
تاکید کرد: »اما اعطای تســهیات به کارکنــان بانک ها نباید 
اختاف فاحشی با تسهیات کارکنان ســایر دستگاه ها داشته 
باشــد.« با این حال بانک ها کماکان برای اعطــای وام ازدواج 
10میلیون تومانی، بهانه نداشتن منابع قرض الحسنه را دارند و 
طبق آخرین آمار ارائه شده توسط رییس بانک مرکزی، در حال 

حاضر حدود 700 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج هستند.

مدیرعامل شــرکت پرســتیژلند گفت: شــهر اصفهان تشــنه 
ســرمایه گذاری بخصوص در حوزه IT و گردشگری است و باید 

از این فرصت نهایت استفاده را کرد.
مســعود صرامی در بازدید از ســرای کارآفرینان در بیســت و 
دومین نمایشــگاه کامپیوتر و اتوماســیون اداری، مخابرات و 
جشــنواره فروش تجهیزات دیجیتال، گفت: فضای نمایشــگاه 
به کارآفرین هــا اهمیت داده و بــه آنها کمک مــی کند تا به 
خودسازی الزم برســند. وی اظهار داشت: این سومین بار است 
که از نمایشگاه های استان در این محل بازدید می کنم و هربار 
با نوآوری هایی در نمایشــگاه ها آشنا شدم که تصور نمی کردم 
در ایران قابل دسترس باشــد. وی با بیان اینکه نمایشگاه، این 
امکان را به مصرف کننده هــر کاال و یا خدمات مــی دهد تا با 
توزیع کننده و تولیدکننده خود آشنا شود، بیان داشت: تفاوت 
نمایشــگاه با فضاهای مجازی این اســت که در فضای مجازی 
شما با یک عکس مواجه هستید اما در فضای نمایشگاه با دیگر 
حواس خود نیز درگیر می شــوید و این موضوع حس خوبی را 
به مخاطب منتقل می کنــد. همچنین در فضای نمایشــگاه، 
مخاطب قادر است با فروشنده یا واسطه کاال و خدمات، مذاکره 

داشته باشد.
صرامی درخصوص تجربه کارآفرینی خود گفت: اگر به گذشته 
برگردم دقیقا همین مســیر را پیش می گیرم. مشــکاتی که 
در این مســیر داشــتم، من را مقاوم کرد. در اصفهــان، کار در 
برخی زمینه ها ســخت و گاهی نشدنی اســت؛ ولی ما از خط 
قرمزها عبور کردیم و امــروز مســئولین و روحانیون، پذیرای 
سرمایه گذاران هســتند و اســتقبال می کنند. وی تاکید کرد: 
شهر اصفهان تشــنه ســرمایه گذاری بخصوص در حوزه IT و 

گردشگری است و باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد.

جهانبخش محبی نیــا، نماینده مــردم میاندوآب در 
مجلس شورای اســامی، در نشست علنی دیروز، طی 
ســخنانی به عنوان مخالف کلیات طــرح یک فوریتی 
شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی های 
مازاد، اظهار داشت: نگرانی بنده از این است که این طرح 
هم شامل آن موارد آرشــیوی شود که برخی مسئوالن 
بگویند دیگر فساد در کشــور نهادینه شده و نمی شود 
کاری با فســاد کرد. وی با بیان اینکــه اخطار برخی از 
نماینــدگان در زمینه ارجاع این طرح، به کمیســیون 
اصل 90 وارد است، افزود: کمیســیون اصل 90 طبق 
قانون اساسی وظیفه بررسی شکایات را داشته و وظایف 
ســنگینی برعهده دارد؛ ازجمله اینکه نظام جمهوری 
اسامی را در همان راســتایی که قانون تصریح کرده، 
حفظ کند. محبی نیا همچنین گفت: مســئله بعدی، 
عنوان این طرح اســت که چرا در این طرح گفته شده 
ســاماندهی دریافتی مدیران، باید در مواد و متن این 
طرح اســترداد دریافتی های مازاد برخــی مدیران به 
صورت حکم قید می شد، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده 
اســت. در ادامه این جلسه، حسینعلی حاجی دلیگانی، 
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس، طی سخنانی به 
عنوان دیگر مخالف کلیات طــرح مذکور، گفت: از این 
طرح چیزی نمانده اســت، جز اینکه یک فرمالیزیشن 
برای مردم بشود و بگوییم مسئله حقوق های نجومی را 
حل کردیم؛ آن هم در حالی کــه بخش عمده ای از این 
مشکل حل نشده است. وی افزود: با تصویب این طرح، 
دریافتی نجومی برخی از مدیران، تازه شــکل قانونی 
به خودش می گیرد؛ معلوم نیســت اعداد و ارقام ارائه 
شده در این طرح از کجا آمده اســت؟ حاجی دلیگانی 
ادامه داد: چنین گفته شــده که می توانند 20 میلیون 
تومان دریافت کنند؛ اما معلوم نیســت ایــن رقم را از 
کجا آورده اند؟ تعیین تکلیف برای حقوق و دســتمزد 
براساس آیین نامه بایستی در کمیسیون های اجتماعی 
و بهداشــت و درمان مجلس انجام می شد، اما چرا این 
طرح به کمیســیون اصل90 ارجاع شده است؟ حاجی 
دلیگانــی اضافه کرد: آقای الریجانی! چرا کمیســیون 
مشــترکی را برای رســیدگی به این طرح تشــکیل 
ندادید؟ چرا این طرح به عنوان کمیسیون های فرعی، 
به کمیســیون های تخصصی ارجاع نشده است؟ برای 
استرداد مبالغ غیرقانونی هیچ حکم یا واژه جدی در این 
طرح نیامده و هیچ پیش بینی برای چگونگی برخورد با 

متخلفان در این طرح انجام نشده است؟

حاجی دلیگانی: 

از طرح شفافیت دريافتی 
»فرمالیزيشن« باقی مانده است

پارلمان

حجت االسام ناصر موســوی الرگانی در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم در اصفهان اظهار داشــت: از زمانی که بنده در مجلس 
شورای اســامی فعالیت داشــته ام، شــرایط کنونی یکی از 
سخت ترین زمان ها برای مردم اســتان اصفهان از نظر مشکل 
کم آبی بوده اســت؛ چراکه چندین ســال اســت خشکسالی 
ادامه دارد و مردم اســتان برای آب آشــامیدنی با مشــکات 
بسیاری دست وپنجه نرم می کنند. وی با بیان اینکه تامین آب 
آشــامیدنی برای حدود 5 میلیون نفر کار بسیار مشکلی است، 
افزود: در صحبت هــای برخی از نمایندگان مجلس شــورای 
اسامی دیده می شود که در حق مردم همیشه در صحنه استان 
اصفهان کم لطفی شده است. مردم اســتان اصفهان در 8 سال 
دفاع مقدس بیشترین حضور را داشــته و با داشتن 6 درصد از 
جمعیت کشور، بیش از 10 درصد شهدای کشور را تقدیم نظام 
اسامی کرده است. رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان با 
بیان اینکه این استان بیشترین تعداد ایثارگر و جانباز و کمترین 
تعداد آزاده در دوران دفاع مقدس را داشــته است، گفت: برخی 

از همکاران من، صحبت هایی را مطرح می کنند که حقیقتا در 
مورد مردم اصفهان که این گونه از نظــام و والیت دفاع کردند، 
جایز نیست این گونه صحبت شود. وی تصریح کرد: چنین مطرح 
شده است که مافیای آب در اصفهان تشــکیل شده و به دنبال 
تامین آب برای صنعت هستند؛ در صورتی که ما اعام کردیم با 
صنایع آب بَر مخالف هستیم، از سوی دیگر منفعت صنعتی که 
در اصفهان در حال فعالیت اســت و درآمد و همچنین تولیدات 
فوالد و ذوب آهن برای همه کشور مفید است. فوالد مبارکه طی 
2سال گذشــته یک هزار و 500میلیارد به خزانه واریز کرده که 
برای کل کشور مصرف شــده و به عمران، آبادی و حقوق ملت 
ایران تخصیص یافته است. حجت االسام موسوی الرگانی ادامه 
داد: همچنین نیروهایی در شرکت های ذوب آهن و فوالد مبارکه 
از سراسر کشور در حال کار هســتند و این دلیلی است بر اینکه 
این صنایع و صنایع نظامی و دفاعی که به کشور خدمت می کند، 
تنها متعلق به اصفهان نیست. وی ادامه داد: نکته تعجب آور این 
است که افراد تاثیرگذار که در مجلس شورای اسامی مشغول 

قانون گذاری هستند، چنین اظهارنظرهایی دارند. رییس مجمع 
نمایندگان استان اصفهان همچنین گفت: از مجموع 5 میلیون 
نفری که در استان زندگی می کنند، نزدیک به یک میلیون نفر از 
استان چهارمحال و بختیاری هستند و ما به صورت مسالمت آمیز 
با آنها در حال زندگی هســتیم. وی ادامه داد: بنده شنیده ام که 
برخی از همکاران مــا در امور داخلی اســتان اصفهان دخالت 
کرده و درخواست عزل اســتاندار فرهیخته استان را داشته اند؛ 
استاندار اصفهان کارشــناس آب بوده و عمری را در وزارت آب 
به سیاســت گذاری پرداخته و برنامه ریزی کرده است و همواره 
درباره حوضه آبریــز زاینده رود صحبت کــرده که چهارمحال 
و بختیاری را نیز شامل می شود. موسوی الرگانی با بیان اینکه 
اگر این مسئله باب شود که درباره مسئوالن استان دیگر دخالت 
کنیم، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود، گفت: درخواست 
ما از همکاران در اســتان چهارمحال و بختیاری این است که به 
جای تفرقه، دست به دست همدیگر دهیم تا برای حوضه آبریز 
زاینده رود و منابع آب جدیــد برنامه ریزی کنیم. رییس مجمع 
نمایندگان اســتان اصفهان بیان کرد: حتی نمایندگان استان 
چهارمحال و بختیاری شاهد هستند که تامین آب آشامیدنی 
اســتان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد به مخاطره 
افتاده است؛ چرا باید به اختافات دامن زد؟ برخی از مسئوالن 
دنبال همین مســائل هســتند که بگویند در این شرایط که 
مخالفت وجود دارد پروژه های آب رسانی در این استان ها را رها 
می کنیم. وی با بیان اینکه با اتحاد و انسجام می توان مشکات 
2 اســتان را برطرف کرد، گفت: درخواســت داریم که ســایر 
نمایندگان مجلس شورای اسامی درباره امور استان های دیگر 
صحبت نکنند و نباید چنین صحبت هایی را از یک قانون گذار 
شاهد باشیم. موسوی الرگانی، با اشــاره به جلسات استانداران 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد و کرمان درباره تامین آب 
فات مرکزی، بیان کرد: اگر ما )مجمع نمایندگان این استان ها( 
در کنار هم قــرار بگیریم، این توانمندی ایجاد می شــود که ما 
نمایندگان مجلس شورای اسامی در کنار استاندار برای تامین 

آب شرب و کشاورزی تاش کنیم.

عضوکمیســیون صنایع و معادن مجلس، بــه پارادوکس در 
صادرات فوالد موردنیاز تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد و گفت: 
صادرات فوالد موردنیاز داخل کشور ازجمله ورق های فوالدی 
باید ممنوع شــود و وزارت صنعت با اتخاذ تدابیر مناسب، بازار 

فوالدی کشور را تنظیم و به تخلفات رسیدگی کند. حمیدرضا 
فوالدگر درخصوص صادرات محصــوالت فوالدی، درصورتی 
که تولیدکنندگان داخلی به آن نیازمند هستند، بیان داشت: 
وظیفه تنظیم بازار برعهده وزارت صنعت است و این وزارتخانه 
باید نقش نظارتی خود را به خوبی انجام دهد؛ درحالی که یک 
ورق فوالدی دقیقا نیاز داخل و تولیدکننــدگان داخلی بوده، 
متاسفانه صادر شده و تولیدکنندگان داخلی به آن دسترسی 
نداشــته اند. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان داخلی باید ورق 

فوالدی را گران تر از قیمت صادراتی آن خریداری یا وارد کنند، 
افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به عنوان تنظیم کننده 
ورود کند و در حالی که بازار هدف صادراتی حفظ شــود، ابتدا 
نیاز تولیدکنندگان داخلی تامین شــود. فوالدگــر ادامه داد: 
مسئولیت تنظیم بازار کاالی اساســی یا استراتژیک بر عهده 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت اســت و ایــن وزارتخانه باید 
 تشخیص دهد که صادرات این کاال لطمه ای اساسی به کشور 

وارد نکند.

موسوی الرگانی با انتقاد از اتهام تشکیل مافیای آب در اصفهان عنوان کرد:

به مردم شهیدپرور اصفهان تهمت نزنید

 فوالد مبارکه 2 
سال گذشته يک 

هزار و 500 میلیارد 
به خزانه واريز کرده 

که برای کل کشور 
مصرف شده است

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: وظیفه اتــاق بازرگانی، دفاع از 
حقوق مردم بوده و هدف ما این است که از امکانات موجود برای حل 
مسائل اجتماعی جامعه استفاده کنیم. سیدعبدالوهاب سهل آبادی 
در نشســت آموزشــی عزت نفس، فرمول کار و زندگی در قرن 21، 
تصریح کرد: در اتاق بازرگانی اصفهان زمینه ای فراهم شده است تا 
از حضور اساتید بنام کشــور، برای آموزش مباحث مورد نیاز جامعه 
استفاده شود. سهل آبادی از حضار خواســت تا پیشنهادات خود را 
در زمینه حل مســائل اجتماعی موجود در جامعه به اتاق بازرگانی 
انتقال دهند تا برای رفع آنها اقدامــات الزم صورت گیرد. وی اظهار 
امیدواری کرد که اعضای اتاق  بتوانند با برخورداری از آموزش های 
مفید، در آینده ای نزدیک در جهت حل مشکات اجتماعی جامعه 

ازجمله ناامیدی گام بردارند.

صندوق ضمانت ســرمایه گذاری تعــاون، در اداره کل تعاون کار و رفاه 
اجتماعی اســتان اصفهان افتتاح شــد. معاون فنی صنــدوق ضمانت 
سرمایه گذاری بخش تعاون کشور، در مراسم افتتاح این صندوق گفت: 
این صندوق برای حل مشکل تســهیات تعاونی ها افتتاح شده است.

مجتبی جعفری افزود: تنظیم اصل و سود تسهیات و تضمین تعهدات 
شرکت های تعاونی در بانک های کشــاورزی، ملی و سپه و روان سازی 
درقالب تفاهم نامه ای انجام شــده اســت. وی بیان داشت: این صندوق 
برای حمایت از شــرکت های تعاونی به ویژه در زمینــه تامین مالی و 
تامین وثیقه برای فعالیت شرکت ها تشکیل شده است. جعفری گفت: 
برای حل مشکل تســهیات ُخرد، مصوب شده اســت که این صندوق 
تا ســقف پنج میلیارد ریال را تا 100 در صِد اصل و ســود تســهیات 

تضمین کند.

وظیفه اتاق بازرگانی، دفاع 
از حقوق مردم است

افتتاح صندوق ضمانت 
سرمايه گذاری تعاون

کافه اقتصاد

ريیس مجمع نمايندگان استان اصفهان گفت: چنین مطرح شده است که مافیای آب در اصفهان تشکیل شده و به 
دنبال تامین آب برای صنعت هستند؛ در صورتی که ما اعالم کرديم با صنايع آب بَر مخالف هستیم و اين صحبت 

در شأن مردم اصفهان نیست.

به راه افتادن موج فروش در بازار طا و افزایش بازدهی 
اوراق قرضه موجب شد تا قیمت طا به پایین ترین رقم 

در 5 ماه گذشته برسد.
به راه افتادن موج فروش در بازار طا و افزایش بازدهی 
اوراق قرضه موجب شــد تا قیمت طــا دیروز 3 درصد 
کاهش یافته و به پایین ترین رقم در 5 ماه گذشته برسد. 
بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طا در روز شنبه 

با 3 درصد کاهش، به 1222 دالر و 38سنت رسید.
دیروز قیمت ایــن فلز زرد گران بها تــا رقم 1219 دالر 
و 40 ســنت پایین آمد که پایین ترین رقــم از 3 ژوئن 

تاکنون بود. 
با وجود پیــروزی دونالد ترامپ در انتخابــات آمریکا و 
رشــد تقریبا 5 درصدی قیمت طا در روز چهارشنبه، 
به راه افتادن موج فــروش در بازار طا، فلــز زرد را در 
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قرار داد.
قیمت طای آمریکا نیــز در پایان معامــات دیروز با 
3/3درصد افت، به 1224 دالر و 30 سنت رسید. قیمت 
نقره نیز دیروز 6/5درصد کاهش یافت و به 17/34سنت 
رســید. قیمت پاتین نیز 3/4درصد افت داشــت و به 

939/24دالر رسید.

بر اســاس ماده 37 قانون رفع موانع تولید کــه به تازگی 
توسط جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، اباغ شده 
اســت، برای جلوگیری از خام فروشی، محصوالت مختلف 
ازجمله مواد معدنی باید در بورس کاال عرضه شــوند و در 
صورت نبود تقاضای داخلی، مجوز صادرات بگیرند. حامد 
ســلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاال، در مورد این اباغیه 
اظهار کرد: دولت سیاســتی در پیش گرفته مبنی بر اینکه 
کاالی خام تا وقتی که در کشور قابلیت استفاده دارد، باید 
در داخل مصرف شــود که از نظر من این سیاست مقدس 
است؛ چرا که هر چه کاالی خام صادر شــود، در واقع ما از 
ثروت مان می فروشــیم، در حالی که اگر در زنجیره تولید 
قرار گیرد و تبدیل به کاالهای پایین دســتی شود، اشتغال 
بیشــتری ایجاد کرده و باعث به وجود آمــدن تکنولوژی 

می شود. 
مدیرعامل بورس کاال ادامه داد: اساس هدف گذاری ما این 
بود که تا حد امکان از صادرات مواد خام جلوگیری شود، اما 
در هر حال گاهی زنجیره تولید در کشور شکل نگرفته و این 
ماده خام باید صادر شود تا درآمدی نصیب کشور شود. وی 
تاکید کرد: طبق این قانون، صنایع پایین دستی می توانند 
امید داشته باشــند که کاالی خام تولید داخل را خریده و 

کاالی نهایی خود را تولید کنند.

اریکا ماســاکو ولش، مدیر تحوالت تجــاری خاورمیانه 
در موسســه ســالیدیانس بــه بررســی فرصــت ها و 
 چالش های تجاری بعد از گشوده شدن بازار کشور ایران

پرداخته است.
به گفته وی، لغو تحریم های ایران برای اکثر شرکت های 
بزرگ اروپایی و آســیایی فرصتی بوده است که مدت ها 
در انتظار آن بوده اند، زیرا بسیاری از این شرکت ها قبل 
از تحریم ها ســرمایه گذاری هایی در ایران انجام داده و 
تاسیســات تولیدی و فعالیت های گسترده ای را در این 

کشور مستقر کرده بودند.
شرکت های چینی و آمریکایی وضعیت فعلی را به دالیل 
مختلف، بیشــتر یک تهدیــد می دانند تــا یک فرصت. 
شــرکت های چینــی در دوران تحریم هــای ایران، به 
لطف عدم حضور رقبای قدرتمند خارجی در بازار ایران، 
ســود زیادی را از آن خود کردند؛ اما با لغــو تحریم ها، 
چینی ها تسلط ســال های گذشــته بر بازار ایران را از 
 دست خواهند داد. برای شرکت های آمریکایی وضعیت

پیچیده تر است.
هرچند شعب خارجی شرکت های آمریکایی از نظر فنی 
مجاز به همکاری با ایران هســتند، اما این همکاری ها 
هنوز هم با چالش های حقوقی بسیاری مواجه است که 
موجب شده بسیاری از این شــرکت ها از خیر حضور در 

بازار ایران بگذرند.
باوجود تحریم ها، ایران همچنــان با 425 میلیارد دالر، 
بیست و ششــمین تولید ناخالص داخلی بزرگ جهان را 

به خود اختصاص داده است.
کشــور عربســتان با 646 میلیارد دالر، در رده بیستم و 
کشــور امارات با 370 میلیارد دالر، در رده ســی ویکم 
است. ایران 1/5درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان 
را تولید می کند؛ همچنین از جمعیتی 80 میلیون نفری 
برخوردار اســت که برابر با جمعیت هر 6 کشــور عضو 

شورای همکاری خلیج فارس است.
به عاوه، با جمعیتی عمدتا جــوان، از تحصیلکرده ترین 
جمعیــت منطقــه برخــوردار اســت، به نحــوی که 
التحصیــل فــارغ  نیــروی کار آن  از   13/3درصــد 

دانشگاهی هستند.
ایران در بین کشورهای منطقه از باالترین نرخ باسوادی 
برخوردار است و پنجمین تربیت کننده بزرگ مهندس 
در جهان و همانند همسایگان عرب خود، از منابع عظیم 

انرژی برخوردار است.
ایران همچنیــن دارنده چهارمین ذخایــر بزرگ اثبات 
شده نفت و دارنده دومین ذخایر بزرگ اثبات شده گازی 

جهان است.
تا سال 2015 همچنان دوازدهمین صادرکننده بزرگ 
نفت جهان بوده و انتظار می رود بــا افزایش تولید خود 

این جایگاه را ارتقا بخشد.
اما برخاف کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیج 
فارس، اقتصــادی متنوع ایجاد کرده کــه تنها متکی به 
صنعت نفت و گاز نیست. هرچند درآمدهای نفتی هنوز 
یک چهارم از تولید ناخالص داخلی کشــور را تشــکیل 
می دهنــد، اما صنایع خودروســازی، معــدن و تولید و 
بخش کشــاورزی، هر کدام 10 درصد از اقتصاد آن را به 

خود اختصاص داده اند.
ایران همچنین در کنار نفــت و گاز دارای منابع طبیعی 
دیگر و بیش از 7 درصد از کل منابع معدنی جهان است. 
همچنین دارای بزرگ تریــن ذخایر روی جهان و عرضه 
کننده بزرگ ســنگ آهــن و کرومیت بــوده و از منابع 

عظیم مس نیز برخوردار است.

کاهش قیمت جهانی طال
به پايین ترين رقم در5 ماه گذشته

بايد از صادرات موادخام 
جلوگیری شود

چینی ها تسلط خود بر بازار 
ايران را از دست خواهند داد

دیدگاهطال نگاه روز

عضوکمیسیون صنايع و معادن مجلس تاکید کرد:

 صادرات ورق های فوالدی
مورد نیاز داخل ممنوع شود
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

اشک چشم خانم ها؛ درمانی برای سرطان

 آزمایشات جدید نشــان می دهد آنتی بادی ها می توانند ویروس 
HIV را مهار کنند و به این ترتیب بیمار نیز می تواند پس از مدتی 

مصرف داروهای ضدویروسی را متوقف سازد.
محققــان تالش کردند تــا با تزریق یــک آنتی بادی موســوم به 
VRC۰۱، ویروس HIV  را در ۲۳ بیمار ســرکوب کنند. به گفته 
محققان، این آنتی بــادی ایمن بود و برای مــدت کوتاهی قبل از 

ظهور مجدد ویروس، میزان HIV خون را کاهش داد.
دکتر آنتونی فاســی، سرپرســت تیم تحقیق و مدیر موسسه ملی 
آلرژی و بیماری هــای عفونی آمریکا، در این بــاره می گوید: »ما 
انتظار نداشــتیم برای مدت زمان طوالنی شــاهد این ســرکوب 
ویروس باشــیم؛ چراکــه تنها از یک آنتی بادی اســتفاده شــده 
بود.« وی توضیح داد مرحلــه بعد، مربوط به تزریــق متناوب دو 
یا ســه آنتی بادی و مشــاهده این وضعیت اســت که آیا داروهای 

ضدویروسی به طور دائمی عقب نشینی می کنند؟!
بعد از تزریق منظــم درون وریدی VRC۰۱، شــرکت کنندگان 
گروه مطالعه، شــاهد حضــور مجدد ویــروس در خــون به طور 
میانگین در روزهای بیســت و هشتم تا ســی و نهم بعد از توقف 
داروی ضدویــروس بودند. معموال HIV در مــدت دو هفته بعد از 
توقف درمان به حالت خود بازمی گردد؛ این نتایج نشــان می دهد 
که آنتی بادی ممکن است تاثیر کمی بر کنترل موقت HIV داشته 
باشــد. به گفته فاســی، در صورت موفقیت آمیز بودن این شیوه، 
فایده احتمالی آن برای بیماران این اســت که مــی تواند موجب 

توقف مصرف داروهای ضدویروسی شود.
فاسی اعالم کرده اســت که انجام آزمایشات با دو آنتی بادی، از دو 

ماه آینده آغاز خواهد شد.

زبان از تعدادی عضله شــکل گرفته اســت که به صحبت کردن، 
عمل بلع، چشیدن غذا و نوشیدنی ها کمک می کند.

با نگاهی دقیق به زبان و مشــاهده رنگ آن می توانید از وضعیت 
سالمت خود مطلع شــوید. زبان شــما باید یک رنگ صورتی زیبا 

داشته باشد و هر تغییری در رنگ این اندام را باید جدی بگیرید.
تغییر در رنگ زبان می تواند نشــانگر یک مشکل سالمت یا حتی 
کمبود در مواد مغذی حیاتی مانند ویتامین ها باشــد. در ادامه با 
این موضوع که هر رنگ زبان چه معنایی می تواند داشــته باشــد، 

بیشتر آشنا می شویم.
زبان سیاه رنگ

رشد قارچ ها و باکتری ها در بدن شــما می تواند با رنگ سیاه زبان 
نمایان شود. زبان ســیاه رنگ می تواند در نتیجه سیگار کشیدن و 
همچنین مصرف برخی از انواع مشخص مواد غذایی و نوشیدنی ها 
نیز ایجاد شود. بر همین اساس، شما نیازمند بهبود بهداشت دهان 
و دندان خود هســتید و مــی توانید با یک پزشــک درباره تجویز 

آنتی بیوتیک برای مبارزه با تجمع قارچ و باکتری مشورت کنید.
زبان زرد رنگ

رنگ زرد زبان نیز می تواند نشــان دهنده رشــد باکتری ها باشد. 
التهاب پرزهــای زبان در نتیجه خشــکی بیش از انــدازه دهان و 
افزایش کم آبی بدن، می توانند دالیل دیگری برای شــکل گیری 
این رنگ باشند. سیگار کشــیدن و تمایل به تنفس از راه دهان به 

جای بینی نیز می توانند از عوامل زرد شدن زبان باشند.
با ارتقای بهداشــت دهان و دندان و همچنین نوشیدن آب کافی، 

می توانید وضعیت زبان خود را بهبود ببخشید.
زبان سفید رنگ

رنگ سفید زبان می تواند در نتیجه دالیل زیر شکل بگیرد:
عفونت قارچی غشای مخاط حفره دهان که به طور معمول توسط 

قارچ جنس کاندیدا شکل می گیرد.
مصرف برخی از داروهای آنتی بیوتیک می تواند دلیل این مشکل 

باشد.
رنگ ســفید زبان، همچنین می تواند در نتیجه لکوپالکیا )نوعی 
ضایعه( شکل بگیرد که می تواند نشان دهنده عالیم اولیه سرطان 

باشد.
جدا از این تغییر رنگ زبان، ممکن اســت درد و برآمدگی هایی را 
نیز در این اندام تجربه کنید. این شرایط می تواند به واسطه عوامل 

زیر رخ دهد:
اضطراب و اســترس می توانند به ایجاد زخم و کم خونی و دیابت 

نیز می توانند به ایجاد تورم در زبان منجر شوند.
ســیگار کشــیدن می تواند به دلیل ایجاد التهاب، به زبان آسیب 

برساند.
بریدگی روی زبان مــی تواند خطر ابتال به یــک عفونت قارچی را 

افزایش دهد.
پس از یائســگی، احساس سوزن ســوزن شــدن زبان در بانوان 

غیرمعمول نیست.

مطالعــه جدید محققان نشــان می دهــد کودکانی کــه قبل از 
۴ســالگی تحت بیهوشــی عمل جراحی قرار می گیرند، در اواخر 
 IQ دوره نوجوانی دارای نمــرات پایین تری در مدرســه و میزان

پایین تری هستند.
محققان موسسه کارولینسکای استکهلم سوئد گزارشات پزشکی 
۲میلیون کودک متولدشده در سوئد را از ســال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۳ 

مورد بررسی قرار دادند. 
محققان حدود ۳۳/500 کودکی را که یک بار تحت عمل جراحی 
قرار گرفته و یک بار قبل از ۴ســالگی بیهوش شده و تا ۱۶سالگی 
دیگر چنین مــواردی را تجربــه نکرده بودند، مورد بررســی قرار 
داده و آنها را با حدود ۱۶0 هزار کودکی که تا قبل از ۱۶ ســالگی 
تحت عمل جراحی یا بیهوشــی قرار نگرفته بودند، مقایسه کردند. 
محققان همچنیــن ۳۶۴0 کودکی کــه بیش از یک بــار فرآیند 
جراحی همــراه با بیهوشــی را تجربه کرده بودند، مورد بررســی 

قرار دادند.
آنها دریافتند کودکانی که تا قبل از ۴ ســالگی در معرض بیهوشی 
قرار گرفته بودند، در مقایســه با کودکانی که هیچ گونه بیهوشی 
را تجربه نکرده بودند، در سن ۱۶ ســالگی نمراتشان 0/۴۱درصد 
پایین تــر بود. همچنین امتیاز IQ شــان در ســن ۱۸ ســالگی، 

0/۹۷درصد کمتر بود.
در مورد کودکانی که تا قبل از ۴ سالگی دو بار تحت عمل جراحی 
قرار داشتند، میانگین نمرات مدرسه ۱/۴۱درصد و برای کودکان 
دارای سه مورد بیهوشی یا بیشــتر نیز نمرات مدرسه ۱/۸۲درصد 

کمتر بود.

آزمايشات مقدماتی نشان می دهد؛

HIV آنتی بادی ها کلید توقف

زبان شما چه رنگ است؟

محققان سوئدی دريافتند؛

 تاثیر بیهوشی قبل از 4 سالگی
بر عملکرد کودک در مدرسه

مطالعات جدید نشــان می دهد افراد دارای ســطح پایین 
هورمون عشق موسوم به »اُکسی توسین«، نسبت به دیگران 
احساس همدلی و مهربانی کمتری دارند. محققان دانشگاه 
کاردیف ولز دریافته اند درمان با جایگزین اُکسی توســین 
می تواند موجب بهبود ســالمت و آرامش فرد دارای سطح 
پایین این هورمون شــود. این مطالعه شامل ۲0 فرد مبتال 
به مشــکالت پزشــکی بود که موجب کاهش سطح اُکسی 
توسین می شــوند و همچنین گروه کنترل متشکل از ۲0 
فرد ســالم بود. محققان دریافتند افراد دارای سطح پایین 
اُکسی توسین در تســت های همدلی )آگاهی از احساسات 
دیگران و همــدردی با آنها( بســیار بد عمــل می کردند. 
اُکسی توســین در غده هیپوفیز ذخیره می شود و به گفته 
محققان، افرادی که تحــت جراحی هیپوفیز قرار می گیرند 

کاندیدای دریافت جایگزین اُکسی توسین هستند.

 از بین رفتن حافظه، مشکلی شــایع مرتبط با افزایش سن 
است که بر ۷5 درصد افراد مســن تاثیر می گذارد. محققان 
اذعان می دارند که بســیاری از زنان با ورود به دوره یائسگی 
بیشتر دچار فراموشــی می شــوند اما با این حال همچنان 
بهتر از مردان در تســت های حافظه عمل می کنند. جوآن 
پینکرتون، سرپرســت تیم تحقیق، در این بــاره می گوید: 
»تاریکی ذهن و شــکایت از فراموشــی باید جدی گرفته 
شود. این مطالعه نشــان می دهد که این مشکالت ناشی از 

اختالالت حافظه است.«
محققان دریافتند زنانی که وارد دوره یائسگی شده بودند در 
مقایسه با سایر زنان که هنوز وارد این دوره نشده اند، حافظه 
بدتری داشتند. کاهش سطح استروژن در بین زنان مسن، با 
کاهش میزان یادگیری اطالعــات جدید و حافظه یادآوری 

مرتبط است.

کاهش حافظه زنان بعد 
از دوره يائسگی

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

اشک چشم 
خانم ها؛ 

درمانی برای 
سرطان

اشک چشم می تواند منجی جان خانم ها در آینده شده و ابتالی آنها 
به بیماری مرگبار سرطان را شناســایی کند. دانشمندان یک شرکت 
آمریکایی طی یک پروژه تحقیقاتی، یک ســینما در کشور نیوزیلند را 
اجاره و یک فیلم دراماتیک برای حدود ۴00 زن اهل آن کشور پخش 
کرده اند. پژوهشــگران در حین نمایش فیلم، اشک چشم خانم ها در 
لحظه های غم انگیز را برای بررسی سرطان سینه جمع آوری کرده اند. 
کارشناســان بر این باورند که در اشک چشــم، پروتئینی وجود دارد 
که می تواند برای تشــخیص وجود سرطان ســینه با دقت باال مورد 

استفاده قرار گیرد و امیدوار هســتند که بتوانند از این روش در آینده 
به عنوان یک شیوه پزشــکی برای تســت غربالگری این نوع سرطان 
 در بانوان اســتفاده کننــد. این پژوهش توســط دانشــمندان مرکز 
Ascendant Diagnostics- Dx  ایــاالت متحده انجام شــده و 
امیدها بر این است که بررسی پروتئین اشک چشم در آینده جایگزین 
روش کنونی تشــخیص تومورهای سرطانی شــود که تنها از طریق 

دستگاه تصویربرداری ماموگرافی انجام می شود.
دستگاه ماموگرافی براساس آمارها، رایج ترین شیوه تشخیصی است 

اما تنها برای حــدود ۱۳ درصد از زنان که دارای بافت متراکم ســینه 
هستند، مفید است و در بیشتر موارد نتیجه درستی به دست نمی دهد 

یا اینکه ممکن است بافت های غیر سرطانی را سرطانی اعالم کند.
کارشناســان این مرکز پژوهشــی اعتقاد دارند که این کشف علمی با 
بررسی و تحقیقات بیشــتر می تواند در ســال های آینده به یک ابزار 
تشــخیصی ســریع، بدون درد و دقیق با قابلیت اســتفاده در مناطق 
مختلف جهان تبدیل شود و به این ترتیب مانع از پیشرفت سرطان در 

میلیون ها زن و مرگ آنها در اثر این بیماری شود.

کاهش هورمون عشق 
موجب کاهش همدلی می شود

ورزش های مطلوب
دوچرخه سواری: ورزشــی اســت که لزوما باید با چند شرط 
همراه باشد: این ورزش را جز در زمین های هموار انجام ندهید، 
به گشــت و گذارهای دور و دراز نروید، در سرما و گرمای شدید 

رکاب نزنید.
 اسب سواری: این ورزش برای مبتالیان به سکته قلبی مناسب 
اســت؛ هر چند امکانات آن برای همه فراهم نیست. الزم به ذکر 
است که پذیرش داوطلبان در باشگاه، منوط به موافقت پزشک 

متخصص قلب است.
پینگ پونگ: این ورزش به شــرط آنکه به درازا نکشد، ممنوع 

نیست.
ورزش های مشروط

اسکی: اسکی را می توان پس از گذشــت ۲ سال از سکته، برای 
کسانی که قبال به طور منظم به این ورزش می پرداخته اند، مجاز 
شمرد. اما توجه داشته باشید که در این ورزش، عالوه بر خستگی 
ناشی از خود ورزش اسکی، خستگی های دیگری هم که از محیط 
خاص این ورزش ناشی می شود، بر اســکی بازان فشار می آورد.  
ارتفاع و ســرمازدگی در پیست از جمله دشــواری های خاص 
ورزش اسکی هستند. باید از اســکی در ارتفاعات باال، شیب های 

تند، با سرعت های زیاد و جهش های چشمگیر کال پرهیز کرد.
ورزش های ممنوع

این گونه ورزش ها کم نیستند، ولی ممنوعیت آنها چنان آشکار 

است که نیازی به هیچ گونه توضیح یا توجیهی ندارند.
 برخــی از مســابقات در زمینــه ورزش هــای مطلقــا ممنوع 
عبارتند از: مسابقات دو و میدانی، بســکتبال، بولینگ، بوکس، 
شکار، شمشیربازی، کشتی، فوتبال، شیرجه، اسکی در ارتفاعات 
باال و پیســت های ناهموار، تنیس، والیبال، جودو، کاراته و امثال  

آن.
چنان کــه مالحظــه می فرمایید تمــام ورزش هــای ممنوع 
خســته کننده اند و حتی شــخص ســالم را هم به نفس نفس 

می اندازند.

گاهی اوقــات دهان کودکان ســالم، حتــی بزرگ ترها، 
بوی بد می دهد کــه از عوامل آن می توان بــه موارد زیر 

اشاره کرد:
خشــکی دهان: اگر فرزندتان از طریــق دهان نفس 
می کشــد )برای مثــال وقتی گرفتگــی بینــی دارد(، 
باکتری های موجــود در دهانش به احتمــال زیاد بدون 

دردسر رشد می کنند.
 جســم خارجی: یک نخود یا لوبیا، یک اســباب بازی 
کوچک یا شــیء دیگری که فرزندتان در بینی خود قرار 
داده، ممکن اســت باعث بوی بد دهان او شده باشد. این 
اتفاق عموما در کــودکان )بخصوص کــودکان نوپا( که 
معموال سراغ چیزهایی می روند که متعلق به آنها نیست، 

مشترک است.
 بهداشت نامناســب: باکتری های طبیعــی در دهان 
زندگی می کنند و روی باقیمانده ذرات غذا بین دندان ها، 
در خط لثه، روی سطح زبان یا سطح لوزه در پشت گلوی 
فرزندتان تاثیر مــی گذارند. همین باعــث بوی بد دهان 
می شــود مخصوصا اگر غــذا به مدت طوالنــی در دهان 

باقی بماند.
خوردن غذاهای تنــد: اگــر فرزندتــان از خوردن 
سبزیجاتی مانند پیاز و ســیر لذت می برد، باید بدانید که 
این مواد موقتا تا زمانی که در سیســتم گوارش او وجود 

دارند، روی تنفسش تاثیر می گذارند.
بیماری يا شــرايط خاص: گاهی اوقــات عفونت های 
ســینوزیت، ورم لوزه ها و یــا حتی آلرژی هــای فصلی 
می توانند باعث بوی بد دهان شــوند. بعضــی از کودکان 

مبتال به ریفالکس معده به مری، نفس بدبویی دارند.
کرم خوردگی ها، جرم دندان يا آبسه های دندانی: 
این عوامل مــی توانند در هر ســنی روی دندان کودکان 
تاثیر گذاشــته و باعث بوی بد دهان او شــوند. معموال در 

بروز بیماری ها یا التهاب لثه، بزرگساالن مقصر هستند.

بوی بد دهان بچه، علل و راه های درمان )1( انواع ورزش ها برای بیماران قلبی )3(

توصیه پزشکی

جسم،  مرکب روح است و اقتضای سفرهای عاشقانه نیز این 
است که این مرکب، همراه و راهوار باشد. لذا در شور سفری 
چون پیاده روی اربعین نیــز چاره ای از تیمــار این مرکب 

نیست تا در خدمت روح مشتاق باشد و نه مانع طریق او.
پیشگیری از تهوع، استفراغ و مسمومیت های 

غذايی
۳-   درصورت امکان، بــا غذا مقــداری آب لیموترش تازه 

استفاده کنید.
۴- روزی دو سه برگ تازه اوکالیپتوس را به آرامی بجوید.

5-  اگر برایتان مقدور اســت مقــداری از آب محل زندگی 
خود را در یک بطری شیشــه ای تمیز با خودتان ببرید و در 
هر منزل، کمی از آن را با آب آن محل مخلوط و میل کنید تا 

از آب به آب شدن در امان بمانید.
 اسهال

۱- یک قاشق مرباخوری اسفند را قورت دهید. اگر برایتان 
سخت است، اســفند را در یک اســتکان آب جوش ریخته 
ده دقیقــه درب آنــرا با نعلبکی بپوشــانید؛ ســپس صاف 
 کرده و میل کنیــد. ترجیحا این دمنوش را با کمی عســل 

شیرین کنید.
۲-  جویدن یا دمنوش نعناع، پونه، آویشن، بابونه و... نیز در 

درمان اسهال مناسب است.
۳-   همراه داشتن کمی کشــک خشک و مکیدن آن در این 

مواقع خیلی خوب است.
۴- اگر ســابقه این مشــکل را در سفرهای مشــابه دارید، 
مقداری بارهنگ را نیم کوب کرده و کمی بو بدهید و همراه 
خود ببرید و در صورت بروز اسهال، در طول روز چند قاشق 

چایخوری از آن را میل کنید.
يبوست   

خود پیاده روی یک درمان مناســب برای یبوست است؛ لذا 
خیلی از کسانی که در حالت عادی دچار یبوست هستند در 
این سفر  ممکن است مشکلی نداشته باشند. با این حال این 

توصیه ها را به یاد داشته باشید:
۱- از حبس ادرار و مدفــوع خودداری کنید. طبیعتا نظافت 
بسیاری از ســرویس های بهداشتی مســیر، مطابق عادات 
ما نیســت. کمی کوتاه بیایید و در مواقع ضروری نسبت به 

قضای حاجت اقدام کنید.
۲- هر شب 5 عدد انجیر خشک را در کمی آب خیس کرده 
و صبح ناشــتا میل کنید. اگر مزاج گرمی دارید می توانید از 

خیسانده آلو هم استفاده کنید.
۳-  اگر خاکشــیر همراه دارید، صبح ناشــتا یک قاشــق 
غذاخوری از آن را با یک حبه قنــد در یک لیوان آب جوش 

ریخته، داغ داغ - مثل چای- میل کنید.

 نکات بهداشتی 
برای زوار اربعین )5(

ذات الریه که نام دیگر آن »پنومونی« اســت، جــزو بیماری های 
عفونی کشنده در دنیا محسوب می شــود که اتفاقا هر سال افراد 
زیادی اعم از بزرگســال و کودک جان خود را در اثــر ابتال به آن 
از دســت می دهند؛ به همین دلیل ســازمان بهداشت جهانی و 
یونیســف ۱۲نوامبر/۲۲ آبــان را به عنــوان روز جهانی پنومونی 
نامگذاری کرده اســت تا به مردم جهان یادآور شــود مخاطرات 
عفونت ریه را جدی بگیرند. دکتر سیروس شعبانی فوق تخصص 
بیماری ریه در گفت وگو با جام جم، ذات الریه یا پنومونی را التهاب 
عفونی بافت های ریه عنوان می کند و می گوید: عفونت ناشــی از 
این بیماری، قسمت های تحتانی سیســتم های تنفسی را دچار 
مشکل می کند. شایع ترین دلیل ابتال به این بیماری باکتری های 
موجود در ترشحات دهان، ویروس ها و گاهی قارچ ها هستند. اگر 
ذات الریه در مراحل حاد و اولیه درمان نشــود، عفونت ناشی از آن 

وارد خون و باعث مرگ فرد می شود.
افراد مستعد ابتال به ذات الريه

زمانی که یــک عامل محــرک وارد ریه ها شــود، ســرفه اولین 
مکانیسمی است که سیســتم دفاعی بدن از آن کمک می گیرد تا 

مانع النه گزینی باکتری یا ویروس در ریه شــود؛ اما گاهی ریه ها 
به دالیل مختلف واکنشی از خود نشان نمی دهند. دکتر شعبانی 
می گوید: افراد مبتال به بیماری های زمینه ای همچون قلب، کلیه، 
ریه، ایدز، هپاتیت، دیابت، ســرطان، ســکته مغزی و افراد باالی 
۶5ســال به دلیل آنکه سیســتم ایمنی بدن ضعیف تری دارند، 
بیشتر مستعد ابتال به این بیماری هستند. به گفته وی، تب یکی 
از شــایع ترین عالئم ابتال به ذات الریه اســت اما ممکن است این 
عالمت در افراد باالی ۸0 سال و مبتالیان به بیماری های زمینه ای 
دیده نشود و همین باعث تشدید بیماری شود؛ به گونه ای که فرد 
هنگام مراجعه به پزشک، هوشــیاری الزم را نداشته باشد. تنگی 
نفس، درد قفسه سینه، تعداد ضربان قلب و تنفس در یک دقیقه، 
تند تند نفس کشیدن در بچه ها، سرفه، خلط چرکی، لرز، تهوع و 

استفراغ از مهم ترین عالئم ابتالی فرد به پنومونی است.
میزبانی از پنومونی با دود سیگار

صحبت درباره عوارض آلودگی هوا، دیگر به یک عادت رســانه ای 
تبدیل شده است و همه ساکنان کالن شهرها، آلوده بودن هوا را به 
عنوان یکی از ویژگی های جدایی ناپذیر زندگی در شهرهای بزرگ 

پذیرفته اند. بنابراین باید بپذیریم هر قدر هوای شهرمان کثیف تر 
باشد به همان میزان ریسک عفونی شدن ریه های هر کدام از ما نیز 
افزایش می یابد. دکتر شــعبانی با بیان این مطلب ادامه می دهد: 
دود سیگار و قلیان نیز با ابتالی ریه ها به ذات الریه ارتباط مستقیم 
دارد، چرا که آلودگی هوا و ســیگار هر دو باعث تضعیف مکانیسم 

دفاعی بدن می شود.
مراقبت واکسن از ريه ها

با توجه بــه اینکه میــان پنومونی و آنفلوآنزا ارتباط مســتقیمی 
وجود دارد و احتمال تبدیل عفونت ریه بــه ذات الریه در اثر ابتال 
به آنفلوآنزا بســیار زیاد اســت، متخصصان به افراد بزرگســال و 
کودکان باالی شش ماه توصیه می کنند حتما واکسن آنفلوآنزا را 
تزریق کنند تا ریسک عفونی شــدن ریه هایشان را کاهش دهند.

دکتر شــعبانی درباره این توصیه که »تزریق واکســن آنفلوآنزا 
برای همه ضروری نیســت«، می گوید: این توصیــه کامال غلط 
است . نمی دانم چرا مســئوالن بهداشتی کشــور نیز این نگرش 
را به مردم اعالم می کنند. متخصصان از ســال ۲0۱0 تزریق این 
واکســن را به مراجعان خود توصیه می کنند. منابع علمی نیز بر 
این مقوله تاکید دارند که تنها افرادی که به تخم مرغ حساســیت 
دارند، مجاز به تزریق واکسن آنفلوآنزا نیستند. وی ادامه می دهد: 
شاید کمبود واکسن دلیل این توصیه باشد اما در هر صورت تزریق 
واکسن آنفلوآنزا و واکســن پنوموکوک بخصوص برای افراد باالی 
۶5 ســال توصیه می شــود. این فوق تخصص بیماری های ریوی 
خاطرنشــان می کند: همان گونه کــه برخی به اشــتباه، ابتال به 
آنفلوآنزا را با سرماخوردگی یکســان می دانند، اغلب عفونت های 
ناشــی از برونشــیت نیز با ذات الریه همســان تلقی می شود. در 
برونشــیت عفونت ریه ها ســطحی و در پنومونی عفونت عمیق 
است و اگر درست درمان نشــود، باعث تخریب جدی بافت ریه و 
آبسه آن می شود. وی در پاســخ به این پرسش که آیا عفونت ریه 
در بدبو شدن تنفس تاثیر دارد، می گوید: در شرایطی که بیماری 
مزمن شود و شدت یابد و به آبسه تبدیل شود، تنفس بدبو می شود.

دکتر شــعبانی درباره مدت زمــان درمان ذات الریــه می گوید: 
بعد از تشــخیص بیماری با کمــک رادیولــوژی، آزمایش خون 
و گاه آندوســکوپی ریه، در صورتی که بیماری در مرحله خفیف 
باشــد، درمان با تزریــق آنتی بیوتیک به صورت ســرپایی انجام 
می شود اما در مرحله پیشرفته، بیمار در بخش مراقبت های ویژه 

بستری می شود.
این فوق تخصص بیماری هــای ریه تاکید می کنــد: مدت زمان 
درمان بــه عامل بیمــاری بســتگی دارد. بعضــی وقت ها دلیل 
ذات الریه، بیماری سل است که درمان آن شش ماه طول می کشد 

اما در موارد دیگر معموال طول درمان ۱0 تا ۱۴ روز است.
دلیل آب آوردن ريه

عفونت مزمن باعث تخریب شدید بافت ریه شــده و حفره ای پر 
از چرک در آن ایجاد می کند که به آن آبســه ریه گفته می شود. 
این مشــکل در میان مردم با عنوان آب آوردن ریه معروف است. 
در این شــرایط متخصصان چاره ای جز تخلیــه این آب و عفونت 
تجمیع شــده در آن ندارند که این کار بدون انجام عمل جراحی و 
با قرار دادن لوله انجام می شــود. در صورتی که این عفونت تخلیه 

نشود، مرگ فرد به دلیل عفونی شدن خون حتمی است.

وقتی به آنفلوآنزا يا سرماخوردگی مبتال می شويم، سرفه های مکرر و سوزش ريه ها به شدت آزارمان می دهند و 
اتفاقا ريه ها ديرتر از ارگان های ديگر بدن خوب می شوند. همین کندی در روند بهبود و عوارض ناشی از آن باعث 
شده متخصصان بر ضرورت پاکسازی کامل ريه از هرگونه عفونت تاکید کنند؛ چرا که احتمال تبديل عفونت آن 

به سینه پهلو يا همان ذات الريه وجود دارد.

منابع علمی نیز 
بر اين مقوله 

تاکید دارند که 
تنها افرادی 

که به تخم مرغ 
حساسیت 

دارند، مجاز به 
تزريق واکسن 

آنفلوآنزا 
نیستند

وقتیریههامیزبانعفونتمیشود

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2006    | November  14  ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



پیشنهاد سردبیر: 
کاهش 8 تا 12 درصدی قیمت آیفون 7 

معرفی نرم افزارمعما

 iOS شــبیه ســاز کنتــرل ســنتر Quick Control Panel 
 روی دســتگاه هــای اندرویدی اســت، با ایــن تفــاوت مهم که 
از سر تا پایش را می توانید به دلخواه خودتان شخصی سازی کنید.

اپلیکیشن در ظاهر تفاوت چندانی با نوار اعالن اصلی اندروید ندارد، 
فقط آن را این بار از پایین به سمت باال می کشید. 

اما همیــن موضوع کار بــا گجت هــای دارای نمایشــگر بزرگ را 
آســان تر کرده، طوری که یک انگشــتی هم می توانیــد به تمام 
ابزار ضروری تان دسترســی داشــته باشــید. البته موضوعی هم 
هســت که مــی توانــد اســتفاده از Quick Control Panel را 
 آزار دهنده کنــد، آن هم تداخل محل ســوایپ آن بــا دکمه های

لمســی بعضی گجــت هاســت. گاهی پیش مــی آید کــه برای 
 باال کشــیدن منو انگشــت تان به آیکــن گوگل ناو برخــورد کند 
و اصال کار بــه ظاهر شــدن کنترل پنل اپلیکیشــن هم نکشــد.

خوشــبختانه برای غلبــه بر ایــن مشــکل، توســعه دهندگان 
Quick Control Panel آنقــدر تنظیمــات شــخصی ســازی 

در اپ گنجانــده انــد تا هرگــز برای دسترســی به آن با مشــکل 
مواجه نشــوید. در تنظیمــات اپ مــی توانید ارتفــاع و محدوده 
 افقــی ســوایپ را بیشــتر کنیــد یــا اینکه اصــال محــدوده را 

به گوشه چپ یا راست صفحه نمایش ببرید. 
 اگر هم هیــچ کدام از آن هــا افاقه نکرد، آیکن میان بر اپلیکیشــن 
 در صفحه خانــه را هــم در اختیار داریــد که البتــه خیلی مفید 

و راهگشا نیست و استفاده از آن را توصیه نمی کنیم. 
اما به غیر از مواردی که گفتیم، تنظیمات شــخصی ســازی دیگر 

Quick Control Panel فوق العاده هستند. 
دسترسی به پنل در الک اسکرین، تغییر رنگ و شفافیت پس زمینه، 
تغییر ســایز آیکن ها، اضافه کردن پکیج آیکن های شخص ثالث، 
اولویت بندی آیتــم ها روی صفحه و تعیین ارتفــاع پنل مهم ترین 
امکانات شخصی سازی این اپلیکیشن هســتند که تک تک آن ها 

منویی مجزا و تنظیماتی ریز و دقیق برای خود دارند.
Quick Control Center شــاید بــا ویجــت های شــناوری 
 که هزاران نمونــه اش در گوگل پلــی موجودنــد در عمل تفاوتی 
نداشته باشــد،  اما امکانات شخصی ســازی فوق العاده اش دلیلی 
 اســت که یک بار امتحــان آن را به شــما توصیه می کنیم. شــما 
می توانید برای گرفتن این اپ به goo.gl/zVRnb0 مراجعه کنید.

معمای  2006
 در هر ردیــف اعدادی قرار داده شــده اند. آیا شــما 
می توانید در یک دقیقه عدد گمشــده را به دســت 
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جواب معمای 2005
 اگر به صورت ســریع پاســخ بدهید احتمــال دارد 
 به پاسخ اشــتباه 28 برســید، اما با کمی تامل حتما 

به پاسخ صحیح 103 خواهید رسید.

لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 
 نام و شــهر محــل زندگــی خود بــه نشــانی زیر

بفرستید:
mazaheri.zayanderoud@gmail.com

تا نام شما در همین صفحه آورده شود.

معرفی اپ Quick Control Panel؛ 

مرکز کنترل اندروید با امکانات 
قدرتمند شخصی سازی

چرا پنگوئن در محیط های 
خیلی سرد یخ نمی زند؟

آیا تا به حال برای تان این ســوال پیش آمده که پنگوئن ها 
با اینکه همیشــه در محیط های ســرد و یخبندان زندگی 

می کنند، چطور پر های شان یخ نمی زند؟
 محققان بــا مطالعه  دقیق پــر پنگوئن هــای » هومبولت « 
) Humboldt (، ســاختارهای میکروســکوپی خاصــی 
 کشــف کرده اند کــه مانــع از یخ بســتن پــر پنگوئن  ها 
در مناطق ســرد قطب جنوب می شــود. این ساختار باعث 
می شود که پر این پنگوئن به ماده  مقاوم در مقابل یخ تبدیل 
شود. پنگوئن های هومبولت در سواحل سنگی ساحل غربی 
آمریکای جنوبی زندگی می کنند و در اعماق آب های بسیار 
ســرد شــنا می کنند. این آب ها از اقیانوس منجمد جنوبی 
به سمت شــمال در جریان هســتند. با این حال، بال های 
پنگوئن های هومبولت بســیار به ندرت یخ می زند. محققان 
برای اینکه راز ضدیخ بودن این پنگوئن ها را بفهمند، بال های 
 آنها را با اســتفاده از یک » میکروسکوپ الکترونی روبشی « 
بررســی   )  Scanning Electron Microscope  (
کردند. میکروســکوپ الکترونی روبشــی، میکروســکوپ 
خاصی اســت که با تابــش اشــعه  الکترونی، شــی مورد 
مشــاهده را اســکن کرده و از آن تصاویــری تهیه می کند. 
این نوع میکروســکوپ بــه انــدازه 10 تا500 هــزار برابر 
بزرگنمایی می کند و قدرت تفکیــک آن کمتر از یک تا20 
 نانومتر اســت. آنها پی بردند که پــر پنگوئن های هومبولت 
پر اســت از تارهای بســیار ریز میکرومتری که در هم گره 
 خورده اند. این تارها مانع از تشــکیل کریستال های آب و یخ 
 در پر هــای پنگوئن هــای هومبولت می شــوند. این تار ها 
در کنار هم شــبکه  متراکمی از فیبر را تشکیل می دهند که 
آب نمی تواند بــه آن نفوذ کند. از طرف دیگر این ســاختار، 
سطح پر را بســیار لغزنده می کند، به همین خاطر، یخ به آن 
نمی چســبد. همچنین حباب های هوا را به دام می اندازند. 
این حباب هــا به عنوان عایــق عمل کرده و مانــع از انتقال 
 حرارت می شــوند. همچنیــن نمی گذارند آب در ســطح 
 پر پنگوئن یخ بزند. امــا محققان با مشــاهده پر پنگوئن ها 
در مقیاسی کوچک تر، چین و چروک های ریزی هم در سطح 
این تار ها پیدا کردند. این فضاهای کوچک هم حباب های هوا 
را به دام می اندازند. این حباب های هوا میزان ســطح تماس 
میان پر و قطــرات آب را کاهش می دهند. بــه این ترتیب، 
قطــرات آب کمتر به ســطح پر جذب می شــوند. محققان 
می گویند که می توانند با الگو گرفتن از این ساختار، ماده ای 
 ضد یخ بســازند. از این ماده می تــوان در روکش هواپیماها 

و همچنین در شیشه  خودروها استفاده کرد. 
آنها در حال حاضر، غشایی متشــکل از نانوفیبرهای در هم 
فرورفته ای ســاخته اند که می تواند به همان اندازه در مقابل 

یخ مقاوم باشد.

مهر/ معاون وزیر ارتباطات از حل مشــکل پخش سرویس های 
ویدیویی آنالین که به دلیل مخالفت سازمان صدا و سیما متوقف 
شــده بود، خبر داد. محمدجواد آذری جهرمی در مورد فعالیت 
شرکت هایی که سرویس ویدیوی آنالین ارایه می کنند و شکایت 
سازمان صدا و ســیما از یکی از این ســرویس دهندگان اظهار 
 داشت: به نمایندگی از وزیر ارتباطات مذاکراتی با ریاست سازمان 

صدا و سیما داشتیم تا به این مقوله رسیدگی شود. 
وی با بیان اینکه موضوع مربوطه به زمان مدیریت سابق سازمان 
صدا و ســیما مربوط می شــد، ادامه داد: موضوع بر سر شکایتی 
 بود که در مــورد اســتفاده از محتواهای صدا و ســیما بر روی 

یکی از سایت های ویدیوهای آنالین در کشور پخش می شد. 

 در این رابطه ریاســت فعلی سازمان صدا و ســیما خیلی شفاف 
و باز با مسئله برخورد کردند و قول دادند به این مسئله رسیدگی 
کنند. معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه دکتر علی عسکری نگاه 
ایجابی برای حل این مســئله دارد، ادامه داد: بــا توجه به اینکه 
توسعه سرویس ویدیوی آنالین در جهت ایجاد فضا برای توسعه 
 شبکه ملی اطالعات الزامی است، مقرر شد مشکل سرویس دهی 
این شــرکت ها حل شــود و نتیجه مذاکرات صــورت گرفته با 

سازمان صدا و سیما مثبت بود. 
 مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت عنــوان کــرد: 
وزارت ارتباطــات در مورد شــرکت های ارایــه دهنده خدمات 
 ویدیوی آنالین نقشــی ندارد و متولی ســرویس های ویدیویی 

در بخش ویدیوی درخواســتی ) VOD ( وزارت ارشاد و در حوزه 
 برودکستینگ، ســازمان صدا و سیما هســتند، اما از آنجایی که 
 ایــن ســرویس ها در مقوله شــبکه ملــی اطالعــات از جمله 
 ســرویس های کاربردی محسوب می شــوند، وزارت ارتباطات 
 با دیــد حمایتی بــه این موضــوع نگاه مــی کنــد و از این رو 

برای تسهیل خدمات دهی در این حوزه ورود کرده است.
معاون وزیر ارتباطــات گفت: وزارت ارتباطــات وظیفه ای برای 
ورود به مقررات گذاری در حوزه محتوای آنالین ندارد و طبیعتا 
این موضوع باید از طریق مرکز ملی فضای مجازی و مشــارکت 
سازمان صدا و سیما و وزارت ارشــاد حل شود البته ما نیز کمک 
می کنیم تا این فرآیند تسهیل شود. آذری جهرمی ارایه سرویس 
 IPTV را مانند دیگر ســرویس های ویدیویی دانست که تکلیف 
مقررات گذاری با آن مطابق قانون با سازمان صدا و سیما و وزارت 
ارشاد است و ادامه داد: البته اختالف نظرهایی میان این دو نهاد 
در این حوزه وجود دارد که این موضوع باید در مرکز ملی فضای 
مجازی به شور گذاشته شــود تا راه حلی برای ارایه این خدمات 
تدوین شود. وی با انتقاد از شــرایط موجود در این حوزه که مانع 
سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی شده است، تاکید کرد: این 
 موضوع باعث ایجاد وقفه در رشد شبکه ملی اطالعات شده است 
و امیدواریم با همدلی بین این مجموعه ها این اختالفات حل شود 
و ما شاهد رشد محتوای داخلی در حوزه ویدیوی آنالین باشیم.

 آذری جهرمی ادامــه داد: امروزه در عرصــه اپراتورهای موبایل 
در دنیا کف میزان ترافیک ویدیویی به طور متوســط حدود60 
درصد اســت که در ایران در بهترین شرایط ترافیک ویدیویی در 

شبکه حدود10 درصد را تشکیل می دهد. 
از آنجایی که سرویس های ویدیویی در کشور به شدت پتانسیل 
افزایش دارد باید تصمیم نهایی برای ارایه این خدمات گرفته شود 

تا کیفیت محتوای داخلی در حوزه ویدیو افزایش پیدا کند. 
وی تاکید کرد: امیدواریم با حل این مشکل نقش بخش خصوصی 
 در ارایه خدمــات محتوایی ویدیو تســهیل و جایگاه رگوالتوری 

در حوزه محتوای آنالین مشخص شود.

اخبار علمی

توسعه سرویس 
 ویدیوی آنالین 
در جهت ایجاد

 فضا برای توسعه 
شبکه ملی 

اطالعات 
الزامی است

هفته پیش، اخباری در این زمینه و مرتبط با یک تلفن هوشمند که محصول شرکت 
دل بود، منتشر شــد. البته تولید این دیوایس در حالی کنسل شــد که در مرحله 
 آزمایشی به ســر می برد. اما هنوز، اطالعاتی از این تلفن هوشمند در دسترس است 

و دیروز نیز تصویر آن  توسط Evan Blass معروف در رسانه ها منتشر شد.
 این فبلت دارای صفحه نمایشــی6/4 تا 7 اینچی اســت که به احتمال خیلی زیاد 
از رزولوشن 1080pبهره می برد. همچنین به نظر می رسد که کمپانی در نظر داشت 
تا از پردازندهX86 اینتل در این محصول استفاده کند که این موضوع، باعث می شد 
تا این فبلت به یک سیســتم رومیزی یا لپ تاپ تبدیل شــود. از دیگر مشــخصات 

سخت افزاری این پروژه کنسل شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
رم 4 تا 8 گیگابایت - حافظه داخلی 128 یا 256 گیگابایت.

تصویر منتشر شده از این فبلت، آن را روی داکی نشان می دهد که دارای دو محفظه 
اســت و احتمال جایگاه دوم، به باتری این دیوایس تعلق می گیرد. شایعات پیرامون 
تلفن هوشمند Dell از سال 2014 وجود داشته و احتمال می رفت که این محصول 

در سال 2017 رونمایی شود. اما در حال حاضر، ظاهرا تولید آن کنسل شده است!

اخیرا کارشناسان حوزه   فضایی در موسسه  ناســا لیست ماموریت های فضایی خود 
را در سال های آتی منتشر کرده اند. ســازمان فضای آمریکا ) ناسا ( اعالم کرده برای 
اجرای ماموریت ســاخت ســفینه های غول پیکر و همین طور راه اندازی سیستم 
پرتاب فضایی موســوم به ISI در ســال 2021 بودجه ای معادل 1/8 میلیارد دالر 
 مورد نیاز اســت. الزم به ذکر اســت که صرف هزینه های کالن توسط ناسا بخشی 

از اجرای پروژه های مخفیانه این سازمان برای صنعت فضانوردی است.
 همچنین  بر این اساس قرار اســت در ســال های آتی با محوریت ایستگاه فضایی 
بین المللی ISS اقداماتی مانند ســاخت قمــر مصنوعی، طرح بازگشــت مجدد 
فضانوردان به کره  ماه، ارسال انسان به سیاره مریخ، ماموریت های کشف سیارک های 
 جدید و ناشــناخته و همین طور ساخت ســفینه ها و موشــک های عظیم الجثه 
با سوخت اتمی و قدرت حمل حجم باالیی از کاال و فضانورد در راس این تصمیمات 
قرار دارد. در همین راســتا کارشناسان ناســا حتی اعالم کرده اند در سال های آتی 
ایستگاه  فضایی بین المللی از رده خارج می شود و یک ایستگاه جدید با قابلیت های 

شگفت انگیز و قدرت جا به جایی باال راه اندازی خواهد شد.

 در 13 و 14 نوامبــر )23 و 24 آبــان( امســال بــه آســمان نگاه کنیــد تا یکی 
از تاریخی ترین صحنه های نجوم را ببینید؛ ماه در نزدیک ترین فاصله  و بزرگ ترین 

اندازه  خود که زمین از سال 1948 به خود دیده است، خواهد بود. 
 اصطالح ابرماه در وضعیتی به کار می رود که مــاه کامل در نزدیک ترین فاصله  خود 

با زمین قرار  گیرد. به این وضعیت حضیض ماه نیز گفته می شود.
اگر می خواهید این رویداد بزرگ را در موقعیت جغرافیایی خود ببینید، کافی است 
در 14 نوامبر دقایقی بعد از غروب، در جســتجوی این گوی نقره ای به قسمت شرق 

آسمان نگاه کنید.
اگر بخواهیم در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم، در 14 نوامبر، ماه تا 7 درصد بزرگ تر و 

15 درصد روشن تر پدیدار خواهد شد. 
ازلحاظ تکنیکی، شما باید قادر باشید تغییرات ایجادشده در ماه را با چشم غیرمسلح 
نیز تشخیص دهید. اما اگر در چند ماه گذشته به رصد ماه نپرداخته باشید، تشخیص 

این تغییرات به خصوص در اندازه  آن برای شما سخت خواهد بود.
اما اگر آسمان شب شهر شما ابری نباشــد، به هیچ روی زیبایی طلوع ماه را از دست 

ندهید، چون ماه به بهترین وضعیت خود در بازه  زمانی 86 ساله خواهد رسید.

 Dell تلفن هوشمند
با سیستم عامل ویندوز 10    

لیست ماموریت های فضایی ناسا 
در سال های آتی منتشر شد

امشب ماه را بزرگ تر ببینید

 به گزارش خبرگزاری مهر، اپلیکیشــن مترجم فارسی به عربی 
و عربی به فارســی، برنامه ای کاربــردی برای زائــران اربعین 
حسینی است که از طریق آن می توانند کلمات ناآشنای عربی را 

به فارسی ترجمه کنند. 
همچنین امــکان ترجمه کلمات فارســی به عربــی نیز در این 
 اپلیکیشــن وجود دارد. این اپلیکیشــن دارای حجم کم بوده، 

اما گستره کلمات موجود در آن نیز بسیار وسیع است.
پس اگر شــما نیز قصد دارید تا در اربعین حســینی به کربالی 
معلی ســفر کنید بهتر اســت این اپلیکیشــن را در گوشی تان 
داشته باشــید. این برنامه کاربردی برای گوشی های اندرویدی 
طراحی شــده و با حجم 464کیلوبایت از طریق بــازار اندروید 

فارسی قابل دانلود است.

خبرها حاکی از آن است که در بازارموبایل تهران ، قیمت گوشی 
آیفون 7 نسبت به هفته گذشــته حدود 8 تا 12 درصد کاهش 
قیمت پیدا کرده اســت، به طوری که در این بازار قیمت گوشی 
آیفون 7با حافظه 128 گیگ رنگ مشکی، 3 میلیون و80 هزار 
 تومان، جت بلک آن 3 میلیــون و100 هزار تومــان به فروش 
می رسد، همچنین گوشــی آیفون 7 با حافظه 32 گیگ مشکی 
 2 میلیون و600 هزار تومان و 256 گیگ مشکی مات 3 میلیون 
و250 هزار تومان به فروش می رسد که نسبت به هفته گذشته 

با کاهش قیمت مواجه شده است.
 رییس اتحادیه دســتگاه های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی 
در این باره گفت: ورود رســمی آیفون 7 به بــازار از حدود یک 
هفته پیش آغاز شده اســت و این واردات رسمی توانسته قیمت 

گوشی را 8 تا 12 درصد در بازار بشکند.

 روز 4 نوامبــر در کشــور هند به عنــوان روز کودک شــناخته 
 می شــود. ) اگر تاریخ دقیق ایــن روز در کشــور های مختلف 
 برای تان جالب اســت به ویکیپدیا ســری بزنید، چراکه تاریخ 

این مناسبت در کشور های مختلف متفاوت است! ( 
 گوگل به همیــن مناســبت از لوگویی که توســط دانش آموز 
 کالس ششــم Anvita Telang طراحی شــده، برای صفحه 

اصلی اش استفاده خواهد کرد!
 جالب است بدانید لوگوی طراحی شــده توسط این کودک که 
در رقابت Doodle4Google شــرکت کرده بــود تنها در10 
روز100/000 رای گرفت، شعار این دختر خانم هندی 11 ساله 

که در زیر این لوگو نوشته بود، بیشتر جلب توجه می کرد!
» اگر من می توانم چیزی یاد کسی بدهیم، باید حتما این کار را 

انجام بدهم! «
این دانش آموز با استفاده از المان های زیبایی نظیر آب، درخت، 
بالن و بادبادک لذت بردن در لحظــه و از همه چیز را در لوگوی 
طراحی شده اش، ترسیم کرده است. رقابت هنرمندان در زمینه 
 طراحی لوگو برای گوگل از ســال 2009 در کشور هند برگزار 
می شود و هر ســاله با مشــارکت تعداد زیادی از دانش آموزان 
هندی همراه اســت، بســیاری از دانش آموزان با خالقیت های 
 دیدنی و هنرمندانه تواســته اند به خوبی از پــس طراحی این 
لوگو ها بر بیایید، نکته جالب اینکه نقطه مشترک تمام آنها روح 

زندگی، شادی، رقص هندی و رنگارنگ بودن است! 
 مدیریــت گــوگل در هنــد می گویــد: بیــش از50 شــهر 
 در این رقابت شــرکت مــی کننــد و تمامی افراد همه ســاله 
 با ایده ها و طراحی های زیبای شــان ما را حیــرت زده و دلگرم 

می کنند!

اپلیکیشن  مترجم  فارسی 
به عربی برای زائران اربعین حسینی

کاهش 8 تا 12 درصدی 
قیمت آیفون 7 

دختر 11 ساله هندی جایزه طراحی 
لوگوی گوگل را از آن خود کرد!

ســالم. وقتی گوشــی خود را به کامپیوتر وصل می کنم هیچ 
اتفاقی نمی افتد. برای آن که بتوانم به حافظه آن روی کامپیوتر 

دسترسی پیدا کنم باید چه کار کنم؟ لطفا راهنمایی کنید.
Small****354@yahoo.com

مکانیزم شناســایی گوشــی شــما به کامپیوتر به عنوان یک حافظه 
 خارجــی در برندهــای مختلــف، تفــاوت دارد. اما در همــه آن ها 
و از جملــه آن دســت از گوشــی هایی که بــه سیســتم عامل های 
اندروید مجهز هســتند، پس از آن که گوشــی خود را بــه کامپیوتر 
متصل می کنیــد، منویی در آن فعال می شــود کــه در آن می توانید 
نحوه اتصــال را تعیین کنیــد. برای مثــال می توانید گوشــی خود 
 را بــه گونه ای تنظیــم کنید که تنها شــارژ شــود یا عالوه بر شــارژ 
به عنوان حافظه جانبی هــم به کامپیوتر متصل شــود. اما اگر چنین 
 منویی در گوشــی شــما پــس از اتصال بــه کامپیوتر فعال نشــود، 
آنگاه باید در سالمت کابل، گوشــی یا حتی کامپیوتر خود شک کنید. 
برای پی بردن به مشــکل باید جداگانه تجهیزات خود را بررسی کنید. 
برای مثال ابتدا کابل خود را که از رسیدگی به آن به نسبت موضوعات 

دیگر راحت تر است، عوض کنید. 
اگر با کابل جدید مشکل باقی بود که مشــکل در کابل نیست در غیر 

این صورت کابل قبلی شما باید تعویض شود. 
ســپس کامپیوتر خود را بررســی کنید. اگــر در کامپیوتــر دیگری 
گوشی شما شناســایی شــد، آنگاه باید برای کامپیوتر خود چاره ای 
بیندیشید. در نهایت گوشــی دیگری را با همان کابل اول به کامپیوتر 
 خود متصل کنید. اگر شناســایی شــد، در گوشی شــما مشکلی رخ 

داده است.

پرسش و پاسخ

ویژه

اخبارفناوری

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

زومیت/ هواوی پی 9 بــا فروش بیش از 9 میلیون دســتگاه 
 توانسته به گوشــی موفقی تبدیل شــود، اما شرکت چینی 
 از هم اکنون در حال کار روی نســل بعدی آن اســت. هواوی 
پی 9 توانســت موفقیت بزرگی را برای شــرکت چینی رقم 
بزند. پردازنده  قدرتمند کریــن 955 در کنار دوربین دوگانه 
12 مگاپیکســلی که به کمک الیکا توســعه داده شده بود؛ 
همگی عوامل موفقیت این گوشــی بوده اند و هواوی توانسته 
بیش از 9 میلیون دســتگاه از آن را در سرتاسر دنیا به فروش 

برساند. اما شــرکت چینی ساکت ننشســته و از همین حاال 
روی توسعه نسل بعدی این گوشی یعنی پی10 کار می کند.

 مشــخصات فنی گوشــی که ظاهرا مربوط به پی10 اســت 
در پایگاه داده GFXBench فاش شــده اســت. این گوشی 
دارای صفحه نمایش 5/5 اینچی با رزولوشن1440 در2560 
پیکســل بوده و پردازنده  کرین960 مورداســتفاده در میت 
9 وظیفه  انجام عملیات پردازشــی را بر عهده دارد. از ســایر 
مشــخصات این گوشــی می توان به 256 گیگابایت حافظه 

داخلی و 6 گیگابایت رم نیز اشاره کرد. دوربین اصلی گوشی 
12 مگاپیکسلی است و البته هیچ نشانه ای از دوربین دوگانه 
در این بنچمارک مشاهده نمی شود. دوربین ثانویه این گوشی 
نیز 8 مگاپیکسلی بوده و سیستم عامل پیش فرض آن اندروید 
 7 اســت. البته هیچ دلیلی وجود ندارد تــا معرفی زودهنگام 
پی10 را توجیه کند، بنابراین انتظار داریم این گوشــی اوایل 
ســال 1396 معرفی شود. از طرفی شــماره مدل گوشی نیز 
به نوعی نشان می دهد که دستگاه ثبت شده در این بنچمارک 
 LON-L29 هواوی پی10 است چراکه شماره مدل ثبت شده

است و شماره مدل پی 9 نیز LON-L19 ثبت شده است.

مشخصات فنی هواوی P10 فاش شد

نتیجه مذاکره وزارت ارتباطات با صدا وسیما؛

 سرویس ویدیوی آنالین برای توسعه شبکه ملی اطالعات
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پیشنهاد سر دبیر: 
چراغ تئاتر سپاهان در اصفهان خاموش است

موسیقی

اینستاگردی

درحاشیه

»ملیکا شریفی نیا« بازیگر ســینما و تلویزیون ایران که از اضافه 
وزن ۲۰ کیلویــی رنج می برد، باالخره توانســت در تولد ســی 
ســالگی اش ، ۲۰ کیلو وزن خود را کاهــش دهد.این هنرمند با 
انتشــار عکســی در اینســتاگرامش، تصویری از قبل و بعد از 

الغری اش را با دوستدارانش به اشتراک گذاشته است.

فیلم ســینمایی»النتوری« رضا درمیشیان برنده جایزه بهترین 
فیلم مسابقه سی امین جشنواره برانشــوایک آلمان شد و جایزه 
شیرســیاه این جشــنواره را به خود اختصاص داد.در مراســم 
اختتامیه این جشنواره که در سالن بزرگ تئاترشهر برانشوایک 
برگزار شد، رضا درمیشیان با گرامیداشــت یاد و خاطره عباس 
کیارستمی، جایزه خود را به استاد عبدا... اسکندری تقدیم کرد.

درمیشیان در این مراسم گفت: »تشــکر می کنم از همه عوامل 
فیلم النتوری، این جایزه برای من ارزشمند است برای همین آن 
را تقدیم می کنم به یکی از ارزشــمندترین هنرمندان سرزمین 
ایران، اســتاد عبدا... اســکندری طراح چهره پردازی سه بعدی 
النتوری.«درمیشیان در ادامه گفت: »ماندگارترین کاراکترهای 
ســینمای ایران با طراحی این آرتیســت و هنرمند برجســته 
ایرانی خلق شده اســت، با تقدیم این جایزه به آقای اسکندری 
به گریم ســینمای ایران ادای احترام می کنم چرا که اسکندری 
اعتبار و هویت گریم ســینمای ایران است.« سی امین جشنواره 
برانشوایک آلمان قدیمی ترین جشــنواره در نیدرزاکسن آلمان 

است .

دومین تجربه خارجــی اصغر فرهــادی در مقــام کارگردانی 
همچنان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.سال گذشته و طی 
خبری اعالم شــده بود که فرهادی قصــد دارد فیلمی را با بازی 
بازیگران مطرحی همچون »خاویر بــاردم« و »پنه لوپه کروز« 
کارگردانی کند. نام اصلی این پروژه مشخص نبود اما خبر کامال 
جدی شمرده می شد و کمپانی ممنتو فیلم نیز تهیه کنندگی اثر 
را پذیرفته بود.این خبر ادامه داشت و اخباری جسته و گریخته 
از سکونت فرهادی در شــمال کشور و نوشــتن فیلمنامه فیلم 
خارجی اش به گوش می رسید تا اینکه به یکباره داستان تغییر 
کرد. طی روزهای گذشــته خبر همکاری دو بازیگر اصلی فیلم 
جدید فرهادی در پروژه ای دیگر به گوش رســید. این دو بازیگر 
بر اساس خبرهای منتشر شــده به زودی بازی در فیلم »بهشت 
گمشده« را آغاز می کنند. روز شنبه هم خبری دیگر منتشر شد 
و از حضور پنه لوپه کروز در فیلــم در حال فیلمبرداری »قتل در 

قطار سریع السیر شرق« خبر داد.

علی مطهری با حضور در پشــت صحنه سریال »معمای شاه« و 
گفت وگو با کارگردان و عوامل این ســریال گفت: بازگویی سیر 
تاریخی نهضت اسالمی در سریال »معمای شاه« می تواند نسل 
جوان ما را در جریان اساس و علل وقوع انقالب اسالمی قرار دهد 
و برای جوانان جذابیت بسیاری داشته باشد.نایب رییس مجلس 
در ادامه اظهار داشت: خودم مقید به دیدن این سریال هستم و 
این سریال در مجموع موفق بوده و الحمدا... مخاطبانش را پیدا 
کرده است و روایت خوب و روشنی از نهضت اسالمی دارد.فرزند 
شهید مطهری در خصوص ســریال های تاریخی افزود: انگیزه و 
عشــق و عالقه در یک کارگردان و یک فیلمنامه نویس و حتی 
بازیگران در این گونه فیلم ها باید وجود داشــته باشد و مهم این 
است که آن گروه احساس کنند که یک کار الزم و  واجب دارند 
انجام می دهند.علی مطهری در خصوص احساسش  زمانی که 
بازیگر نقش پــدرش را دید گفت: خاطــرات آن زمان و دوران، 

برای من زنده شده است.

تصویری از شریفی نیا
 پس از۲۰کیلو الغر شدن 

النتوری برنده شیر سیاه 
جشنواره آلمان شد

پروژه  اسپانیایی
 »اصغر فرهادی« متوقف شد؟

احساس علی مطهری 
از دیدن بازیگر نقش پدرش

نمایش

نمایش »خورشید کاروان« که نزدیک ۲6 سال است در 
کشور به اجرا درمی آید این بار با عوامل اصفهانی به روی 

صحنه می رود.
»خورشــید کاروان« بر اســاس نمایش »هیهات«، اثر 
زنده یاد ابوباسم حیادار با بازنویســی مهدی متوسلی، 
۲6 سال اســت که در تهران به نمایش درمی آید و این 
 بار با هنرنمایی هنرمندان و عوامل شهر اصفهان در تاالر 

هالل احمر به روی صحنه می رود.
سعید شــمس از هنرمندان موفق شهر اصفهان و یکی 
از عوامل ساخت این نمایش در گفت وگو با  ایمنا ضمن 
اعالم این خبــر گفت: این نمایش بــه کارگردانی جواد 
ایزددوســت و با بازی بازیگران توانمند شــهر اصفهان 
همچون بیژن گنجعلی، اســماعیل زنگل گیاه، کیهان 
روحانی و احســان متین در حال آماده سازی است که 

همزمان با دهه آخر ماه صفر به روی صحنه می رود.
رهبر، سرپرست و آهنگساز گروه کرال این نمایش افزود: 
این نمایش با گروه کرال و آوازی موال همراه می باشــد 
که دیدن آن خالی از لطف نیست.شــمس خاطرنشان 
کرد: این نمایش بجز روز یکم آذر ماه، از ۲8 آبان لغایت 
1۰ آذرماه و از ساعت 19برای عالقه مندان به هنرهای 
نمایشی در تاالر هالل احمر واقع در میدان فیض، ابتدای 
خیابان میر به اجرا درمی آید.وی در پایان از عالقه مندان 
به شرکت در نمایش »خورشید کاروان« تقاضا کرد برای 
تهیه بلیت به فرهنگسرای باغ غدیر، کانون های فرهنگی 
شــهرداری منطقه 4 و یا جمعیت هالل احمر واقع در 
خیابان آیت ا... کاشــانی مراجعه نمایند.این نمایش به 
همت شهرداری منطقه 4 اصفهان و جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان تهیه و برنامه ریزی شده است.»خورشید 
 کاروان« روایــت شــبی اســت کــه کاروان اســرای 
اباعبدا...الحسین )ع( در مسیر شام در دیر راهبی توقف 
می کنند. راهب نصرانی از مریدان امام حسین )ع( می شود 
و تمام ثروت خود را می دهد تا فقط یک شب تا سحر با سر 

مبارک   سیدالشهدا)ع( همکالم شود.

از ۲8 آبان ماه؛

»خورشید کاروان« 
در اصفهان به صحنه می رود

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان:

استان اصفهان دارای بیشترین 
کتابخانه های عمومی است

گفتوگو

درشهراکران

مســعود رایگان، بازیگر و کارگردان مطرح ســینما و تئاتر 
کشور، نمایشــی با موضوع ایدز را در اصفهان به روی صحنه 

برد.
به گزارش ایمنا، این هنرمند عرصه ســینما و تئاتر در مورد 
لزوم اجرای ایــن نمایش با موضوع ایــدز گفت: وظیفه ملی 
من بود که نمایشی درباره یک معضل اجتماعی به شهرهای 

مختلف برای جوان ها به صحنه ببرم.
کارگردان نمایش »دو مرد در یک اتاق« افزود: شما جوانان 
کشــور برای من ، گروهم و همچنین بــرای حاکمیت مهم 

هستید و سالمتی  تان هم برای ما بسیار مهم تر است.
وی ادامــه داد: ایــن نمایش بــه 13 زبان ترجمه شــده و 
 فارسی چهاردهمین زبانی اســت که این متن به آن ترجمه

 شــده اســت. با اجرای این نمایش در شــهرهای مختلف 
می خواهیم دانایی و آگاهی جوانان را نســبت به این بیماری 

مهلک افزایش دهیم.
بازیگر فیلم خیلی دور خیلی نزدیک افــزود: حتی اگر برای 
دیدن این نمایــش یک نفر هم می آمد بازهــم راضی بودم، 
زیرا من معتقد به فرهنگ شفاهی هســتم و می دانم همین 
یک نفر می تواند از راه شفاهی پیام اصلی ما را حداقل به ۲۰ 

نفر دیگر منتقل کند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه 
چراغ تئاتر سپاهان در اصفهان خاموش است و این درحالی 
 اســت که این شــهر فرهیخته ای به نام »ارحــام صدر« را 
داشــته اســت و همچنین نصرت ا... وحدت که این روزها 
هیچ فردی در مورد او صحبت نمی کند و همین امر موجب 

گوشه گیری او شده است.
این کارگردان تئاتر با بیان اینکه طبق آمار، ایران جوان ترین 
کشــور دنیاســت، گفت: یک کشــور با یک نســل جوان 
جســت وجوگر و کنجکاو می تواند به خود ببالد و نیازی به 
جوانان معتاد ندارد. ما این نمایش را که درباره بیماری ایدز 
است در شهرهای مختلف کشــور به اجرا می بریم به دلیل 
اینکه می خواهیم همه کشور نسبت به این بیماری و راه های 

مقابله با آن و همچنین آموزش درباره آن آشنا شوند.
نمایش »دو مرد در یک اتاق« که ســال 1986 به ســفارش 
سازمان ملل و توسط دو نویسنده سوئدی و فنالندی درباره 
بیماری ایدز به عنوان طاعون قرن نوشــته شــده، با ترجمه 
و کارگردانی مســعود رایگان و با بازیگری خســرو شهراز و 
اردالن شجاع کاوه در تاالر شــریعتی دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان به روی صحنه رفت.

مسعود رایگان:

چراغ تئاتر سپاهان در اصفهان خاموش است

جولی گــرگ بازیگر معــروف آمریکایی کــه در فیلم 
»پدرخوانده«  بازی کرده بود، در ۷9 سالگی درگذشت.

این بازیگر که سابقه نامزد شــدن برای جایزه تونی را 
نیز در کارنامه کاری خود داشــت، در فیلم »مردی از 

المانتا« هم نقش آفرینی کرده بود. 
این بازیگر ســال 193۷ در نیویورک بــه دنیا آمد. او 
هفته پیش، پس از یک دوره طوالنی دست وپنجه نرم 
کردن با بیماری ســرطان در منزل شــخصی خود در 

کالیفرنیا چشم از جهان فروبست.
او در ســال 1968 با نقش آفرینــی در تئاتر موزیکال 
»دوران خــوش« بــه کارگردانــی گــوور چمپیون 
 نامزد جایزه بهتریــن بازیگر زن جوایــز تئاتری تونی

 شد.
او در دو فیلم »پدرخوانــده« و »پدرخوانده ۲« نقش 
ســاندرا کورلئونه را بازی کرده بود و ســال 19۷۲ در 
فیلم »مردی از المانتا« بــه کارگردانی آرتور هیلر کنار 
بازیگران مطرحی چون پیتر اوتول و سوفیا لورن ظاهر 

شده بود.

سریال »هست و نیســت« در قالب سی قسمت و در ژانر 
اجتماعی روی آنتن تلویزیــون خواهد رفت.محمدرضا 
آهنج کارگردان ســینما در خصوص فعالیت های اخیر 
خود در عرصه ســینما گفت: در حال حاضر فیلم »کمی 
زیاد، کمی خاص« را در نوبت اکران دارم و بیشتر تمرکز 
خود را برای فعالیت در عرصه تلویزیون گذاشــته ام.وی 
ادامه داد: عالوه بر این در حال حاضر بازنویســی نهایی 
فیلمنامه سریال »هست و نیســت« را در برنامه دارم و 
همزمان بــا آن انتخاب عوامــل نیز صــورت می گیرد 
که تا زمان نهایــی شــدن قراردادها از گفتن اســامی 
آنان معذورم.کارگــردان »نخل زیتــون« در خصوص 
شــبکه پخش کننده سریال »هست و نیســت« افزود: 
صحبت هایی شده اما این بخش از حوزه مسئولیت های 
من خارج است و به معاونت سیما مربوط است.وی درباره 
فیلم در انتظار اکران خود تصریح کرد: فیلمبرداری فیلم 
»کمی زیــاد، کمی خاص« را در ســال 93 آغاز نموده و 
سال 94 به پایان بردیم  که از همان زمان نیز آماده شده  

و مسئولیت اکران به تهیه کننده سپرده شده است.

بازیگر معروف زن آمریکایی 
درگذشت

بازگشت آهنج به 
تلویزیون

تلویزیونهالیوود

حجت االســالم حبیب رضا ارزانی شــامگاه شــنبه در مراســم 
اختتامیه ســوگواره ملــی تعزیه در خمینی شــهر اظهــار کرد: 
خوشــحالیم با همکاری انجمن تعزیه اســتان و پیشکســوتان و 
 اساتید تعزیه اســتان، مســئوالن و مجموعه فرهنگی و مذهبی 
امام حسین )ع( خمینی شهر اولین ســوگواره ملی تعزیه به  عنوان 
یکی از آرزوهای ما در استان اصفهان برگزار شد. وی تصریح کرد: 
با همت مرکز ملی اسناد اســتان اصفهان کتاب ارزشمند مکتب 
تعزیــه اصفهان به  عنوان یــک میراث ناملموس به چاپ رســید؛ 
چاپ این کتاب به  عنوان یــک اثر ارزشــمند در تاریخ اصفهان و 
ایران محسوب می شــود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه باید تالش شود استان اصفهان به  عنوان 
محور هنر تعزیه از ظرفیت های تعزیه کشــور بــرای تقویت این 
برنامه ملی اســتفاده کند، بیان کرد: امیدواریم باهمت مسئوالن 
شهرستان خمینی شهر در سال های آینده این برنامه ملی تداوم و 
استمرار داشته باشد و به  عنوان برنامه ملی ثبت شود. ارزانی با بیان 
اینکه خداوند دوستدار دوستداران حضرت سیدالشهدا)ع( است، 
ادامه داد: هرچقدر محبت و عشــق ما به واقعه عاشــورا و حضرت 
سیدالشهدا)ع ( بیشــتر باشد، ایمان ما بیشــتر خواهد شد. وی با 
بیان اینکه به وسیله تعزیه ایمان، محبت و آگاهی بخشی مردم به 
خاندان عصمت و طهارت)ع( تقویت می شــود تصریح کرد: تعزیه 
صحیح و دقیق می تواند کسانی را که هیچ گونه ارتباطی با خاندان 
عصمت و طهــارت)ع( ندارند جذب مکتب تشــیع کند. مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه هنر آیینی 
تعزیه، کمک زیادی به ارتباط گیری اقشــار جامعه با واقعه عاشورا 
می کنــد، اضافه کرد: رزمندگان و شــهدای مدافع حرم کســانی 
هستند که  با ارتباط گیری با مکتب عاشورا امروز جان خود را برای 
حفظ این مکتب اهدا می کنند. وی با تاکید بر اینکه شهدای مدافع 
حرم، تربیت یافتگان مکتب عاشــورا هســتند، تصریح کرد: وقتی 
جوانان و نسل امروز ما آگاه شــوند که چرا حضرت سیدالشهدا)ع( 
برای حفظ دین جان خود را اهدا کرد، طبیعی است که در شرایط 
تهاجم فرهنگی از این مکتب الهی عبــرت می گیرد. ارزانی با بیان 
اینکه هنر واقعــی و صحیح تعزیه و عــزاداری در ماه محرم و صفر 

باعث آگاهی بخشی و بصیرت افزایی جامعه می شود، بیان داشت: 
عشق و عالقه مردم خمینی شــهر به خاندان عصمت و طهارت)ع( 
زبانزد اســت و یکی از دالیلی که ما را بر آن داشت تا سوگواره ملی 
تعزیه در خمینی شهر برگزار کنیم عشــق و عالقه مردم این شهر 

به خانــدان عصمت و طهــارت)ع( بود. 
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
شهرستان خمینی شــهر نیز در ادامه با 
بیان اینکه با همکاری اداره کل ارشــاد 
اســتان اصفهان و مجموعــه فرهنگی 
مذهبی امام حسین)ع( اولین سوگواره 
ملــی تعزیــه در خمینی شــهر برگزار 
شــد، گفت: تعزیه خمینی شهر به دلیل 
سابقه، قدمت و اصالتی که دارد توانایی 
برگزاری برنامه های ملی و تشکیل بنیاد 
ملی تعزیه را دارد. سید ابراهیم موسوی 
بیان داشــت: به دنبال فراخوان عمومی 
اعالم  شــده، 16 گروه تعزیه از سراســر 
کشور برای حضور در این سوگواره ملی 
اعالم آمادگی کردنــد که پس از بازبینی 

آثار ارسال  شده توســط داوران مطرح کشــور و استان اصفهان ۷ 
اثر برگزیده و در 9 مجلس تعزیه خوانی طی 1۰ شــب برگزار شد. 
وی ادامه داد: در این ســوگواره ملی گروه های مطرح تعزیه کشور 
از استان های گیالن، اصفهان، قم، کرمان، مرکزی، زنجان، فارس 
و قزوین برنامه اجرا کردند.در پایان این مراسم با حضور مسئوالن 
استان اصفهان و شهرستان خمینی شهر، از گروه ها و شخصیت های 
برتر برنامه های برگزار شده در این سوگواره ملی با اهدای تندیس 

ویژه سوگواره و هدایای نقدی و لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان در آیین 
تکریم مقام کتابــدار و ترویج فرهنگ کتاب خوانــی اظهار کرد: 
1۷6 کتابخانه نهادی، 11۲ کتابخانه مشارکتی و چهار کتابخانه 

مستقل در سطح استان وجود دارد.
امیر هالکویی بابیان اینکه بیشــترین کتابخانه در ســطح کشور 
مربوط به اســتان اصفهان اســت، گفــت: برگزاری جشــنواره 
کتاب خوانی رضوی با بیش از 1۰ هزار نفر شرکت کننده و کسب 
رتبه اول مشــارکت در سطح کشــور، برگزاری بیش از یک هزار 
نشســت کتاب خوانی در شــش ماهه اول ســال جاری و معرفی 

و به اشــتراک گذاری بیش از پنج هزار کتاب در این نشســت ها 
نمونه ای از فعالیت شاخص در اســتان اصفهان است که استان را 

در جایگاه های اول و دوم کشوری قرار داده است.
وی با بیان اینکه ۲9 هزار مترمربع فضــای مفید کتابخانه ای در 
سطح اســتان وجود دارد، تاکید کرد: 58 کانون ادبی، 5۰ گروه 
مطالعاتــی و 4۲ کانون قــرآن و نهج البالغــه در کتابخانه های 

عمومی استان در حال فعالیت هستند.
 سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهان 
ادامه داد: از ابتدای ســال جاری در قالب طــرح کتاب خوان ماه، 
ماهانه چهار عنــوان کتاب به صورت پوســتر ارائه  شــد که این 
کتاب ها محور فعالیت های مســابقات کتاب خوانی، قصه گویی و 

جمع خوانی در کتابخانه های عمومی بوده است.
هالکویی با اشاره به برگزاری ۲۰ نشست صبح گاه کتاب خوانی، 
نشســت های حکمت، مثنــوی و ارائــه بســته های مطالعاتی، 

اظهار کرد: در حــوزه عمرانی ۲5 پروژه کتابخانه ای اســتان در 
حال احداث و اجراســت که با بهره برداری از ایــن پروژه ها تعداد 

کتابخانه های نهادی استان به ۲۰۰ مورد خواهد رسید.
وی با بیــان اینکــه طی دو مــاه اخیــر ۲۰ درصد بــه اعضای 
کتابخانه های عمومی استان اصفهان اضافه  شده است، ادامه داد: 
در ســال گذشــته  84 هزار و5۰۰ جلد کتاب و 9۲ هزار و 5۰۰ 
عنوان نشــریه به کتابخانه های عمومی ارسال شده است که این 
سرانه در شش ماه نخست امسال به 44 هزار نشریه و بیش از 8۰ 

هزار جلد کتاب رسیده است.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان با اعالم 
اینکه یک ســوم کتاب های کتابخانه های استان در ایستگاه های 
مطالعه به دست مردم رسیده اســت، گفت: یکی از دغدغه های 
کتابداران میزان حقوق آنها بود که با پیگیری هایی که انجام شد 

با افزایش روبه رو شده است.

مدیرکل ارشاد استان اصفهان:

استاناصفهانبهعنوانمرکزمکتبتعزیهایرانمحسوبمیشود

عشق و 
عالقه مردم 

خمینی شهر به 
خاندان عصمت 

و طهارت)ع( 
زبانزد است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان به  عنوان مرکز مکتب تعزیه 
ایران محسوب می شود و  باید تالش کرد تا این ظرفیت 

استانی در جایگاه ملی مستحکم و تقویت شود.

کمانچه ساز اصفهانی درگذشت

عباس ایمانی، سازنده ساز و کمانچه نواز اصفهانی دار فانی را وداع 
گفت.عباس ایمانی یکی از هنرمندان برجســته اصفهان در زمینه 
نوازندگی ســاز کمانچه بود که چند روز قبل در اثر ســکته مغزی 
در گذشت. وی درسال 136۲ در اصفهان متولد شد. تحصیالتش 
را در رشــته عمران به پایان رســاند و در یک شــرکت مخابراتی 
مشغول به کار شــد.وی ســپس با هنر منبت آشنا شــد و کار با 
چوب را آغاز کرد و البته در این مسیر به ســاز کمانچه  روی آورد 
و نسبت به ساخت این ســاز اقدام نمود. ایمانی کارگاه ساخت ساز 
 خود را در خانه جواهری و تحت نظارت ســازمان میراث فرهنگی 
به راه انداخت و از آن پس گام های موثری در زمینه ساخت این ساز 
ایرانی برداشت.فعالیت چشــمگیر او در این زمینه موجب معرفی 
اش به نوازندگان بزرگ ساز کمانچه شــد که هر یک ُمهر تاییدی 
بر نحوه نوازندگی این هنرمند جوان زدند.عباس ایمانی درست در 
زمانی که شاهد به بار نشستن زحمات چندین ساله اش در زمینه 

هنر موسیقی بود، در اثر سکته مغزی دار فانی را وداع گفت.

فیلم سینمایی »نفس« جدیدترین ســاخته نرگس آبیار در سینما 
سوره اصفهان اکران شــد.فیلم »نفس« به کارگردانی و نویسندگی 
نرگــس آبیــار و تهیه کنندگــی محمدحســین قاســمی، ابوذر 
پورمحمدی و شرکت نورتابان در ســال 94 تولید، و برای اولین بار 
در جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد که عالوه بر بازخورد خوب 
فیلم برای تماشــاگران، در دو بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن 
برای شــبنم مقدمی و بهترین فیلم در بخش نگاه ملی دو جایزه به 
دست آورد.حال پس از حدود 9 ماه که از جشنواره می گذرد، اکران 
سراسری این فیلم از 19 آبان در ســینماهای کشور آغاز شده است 
و اصفهان در سینما ســوره به اســتقبال عالقه مندان تماشای این 
فیلم می رود.فیلم ســینمایی »نفس« روایت زندگی چهارکودک به 
نام های بهار، نادر، کمال و مریم اســت که به همراه پدرشان غفور و 

مادربزرگ  خود در دهه 5۰ خورشیدی نفس می کشند...

رییس ســازمان برنامه و بودجه اســتان اصفهان به همــراه معاون 
هماهنگی برنامه و بودجه از ساختمان مرکزی حوزه هنری اصفهان 
بازدید کردند.در این بازدید که در بعدازظهر روز شــنبه انجام شد، 

اکبری به بازدید مراحل تکمیلی بازسازی عمارت سعدی پرداخت.
مهدی احمدی فر رییس حوزه هنری اســتان اصفهان، ضمن بیان 
توضیحاتی در خصــوص پیش بینی مــوارد مورد نیــاز گالری ها، 
به کمبود سیستم گرمایشی و سرمایشــی برای راه اندازی عمارت 
ســعدی اشــاره کرد و گفت: این مجموعه برای ایجــاد گالری های 
حرفه ای که شــامل دو نوع گالری عمومی و اختصاصی اســت نیاز 
به حمایت و تخصیص بودجــه فرهنگی دارد که یقینــا این مهم با 
همکاری خاص ســازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.در ادامه 
این بازدید برخی از مســائل و مشــکالت مالــی در خصوص اتمام 

بازسازی ساختمان مرکزی حوزه هنری مورد بررسی قرار گرفت. 

اکران فیلم »نفس« 
در سینما سوره

بازدید رییس سازمان برنامه
 و بودجه استان از حوزه هنری

قابرسانه
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تحدید حدود عمومی
8/469 آگهی تحدید حدود عمومی نوبت دوم ســال 

1395 اداره ثبت اسناد و امالک میمه 
 پیرو آگهی های نوبتی به موجب ماده 14 قانون ثبت 
اسناد و امالک تحدید حدود قســمتی از امالک حوزه 

ثبتی میمه را بدین شرح آگهی می نماید :
شــماره های فرعی از شــماره یک اصلی واقعات در 

میمه 
925 آقــای محمد رضــا صانعیان فرزنــد علیرضا 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور ده قفیزی در 

دشت لتیان 
5632 آقای محمد رضــا صانعیان فرزنــد علیرضا 
ششدانگ قطعه زمین مزروعی مشهور نه قفیزی در 

دشت برزه به مساحت 1057/30 متر مربع 
5764 خانم ها فاطمه فاضل فرزند حســین و جواهر 
هاشــمی فرزند مرتضی بالمناصفه ششدانگ قطعه 

زمین مزروعی مشهور دوازده قفیزی دشت کلیجه 
9565 شهرداری میمه ششدانگ قطعه زمین محصور 
محل قبرستان متروکه واقع در میمه خیابان 22 بهمن 

به مساحت 2644/64 متر مربع 
تاریخ تحدید حدود:95/9/16

11643 آقای بهمــن متقی فرزند ابوالقاســم و غیره 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در میمه دشت 

لورک به مساحت 7666/42 متر مربع 
شــماره های فرعی از شــماره 11 اصلی واقعات در 

وزوان 
3704 خانم ام البنین شعبانی فرزند رمضانعلی و غیره 
تمامت ششدانگ قطعه زمین مزروعی ده قفیزی دشت 

سر ماهور 
4229 آقای امید علی خاکســار فرزند غضنفر و غیره 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی دشــت میاندشت به 

مساحت 219/96 متر مربع 
6074 خانم اقدس احقاقی فرزند حسینعلی ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی مشــهور هفت قفیزی دشت زیر 

دهنو 
تاریخ تحدید حدود:95/9/17

شــماره های فرعی از شــماره 26 اصلی واقعات در 
ونداده 

1662 آقای علی اکبر نبی فرزند ابراهیم ششدانگ محل 
یک باب اطــاق در خانه آقا بابا کوی باال به مســاحت 

هفده متر مربع 
4161 آقــای محمــد ابراهیم گلشــنی فرزنــد حیدر 
ششدانگ یک باب خانه در کوی امام علی به مساحت 

302 متر مربع 
4165 آقای مهدی میرزائیان فرزند علی ششدانگ یک 
باب خانه در کوی امام علی به مساحت 303 مترمربع 

تاریخ تحدید حدود:95/9/18
شــماره های فرعی از شــماره 30 اصلی واقعات در 

روستای زیاد آباد 
2332 آقای علی آقا علی پرســت فرزنــد محمد علی 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی واقع در دشت جنب 

دشت میمه درب قلعه به مساحت 367 متر مربع 
3502 آقای بهروز گرامی فرزند بهمن ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی واقع در روستای زیاد آباد به مساحت 

823/10 متر مربع 
3504 آقای بهروز گرامی فرزند بهمن ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی جنب جاده ازان به مســاحت 572 متر 

مربع 
تاریخ تحدید حدود:95/7/20

شــماره های فرعــی از شــماره 35 اصلــی واقعات 
درروستای ازان 

 631- خانــم ســکینه خاتــون نقیــان و غیــره 
ششدانگ قطعه زمین مشــهور چهار قفیزی در دشت 

باغ کهنه
 834 آقای یزدان عربــزاده فرزند محمد ششــدانگ

 قطعه زمین مســکونی مشــهور ســه قفیزی در لب 
رودخانه

3141- آقای مرتضی فتاح فرزند حسنعلی ششدانگ 
قطعه زمین مزروعی دشــت پشــت خانــه نصیر به 

مساحت 376/64مترمربع  
4115 خانم زینب غازان فرزند حســین ششدانگ یک 
باب خانه کوی باغ کهنه به مساحت 185/70 متر مربع 

تاریخ تحدید حدود:95/9/21
4437 آقــای محمدمالی فرزند اکبر ششــدانگ قطعه 
زمین محصور در کوی باال به مساحت 293/40 متر 

مربع 
4753 آقای محمد حسین ابراهیمی فرزند آقا ابراهیم 
ششدانگ قطعه زمین غیر محصور در بلوار امام رضا 

)ع( به مساحت 657 متر مربع 
5040 خانم مریم طالبی فرزند محمد علی ششــدانگ 
قطعه زمین محصور در کوی باال به مساحت 48/11 

متر مربع 
تاریخ تحدید حدود:95/9/22

5047 خانم فاطمه غازان فرزند محمد علی ششدانگ 
قطعه زمین محصور در کوی باغ کهنه به مساحت 258 

متر مربع 
 5051 آقــای ســید ابراهیــم حســینیان فرزنــد

 ســید عباس ششــدانگ یک باب خانه در خیابان ابن 
 سینا فرعی چهارم شرقی به مســاحت 302/50 متر

 مربع 
5089 آقــای ابوالفضــل خدادوســت فرزندعبــاس 
ششــدانگ قطعه زمین تجاری در خیابــان امزاده به 

مساحت 100/63 متر مربع
تاریخ تحدید حدود:95/9/23

شــماره  های فرعی از شــماره 54 اصلی واقعات در 
روستای خسرو آباد 

4 خانم پروین گرانمایه  فرزند ناصر خان ششــدانگ 
یک باب خانه در روســتای خســرو آباد به مساحت 

732/50 متر مربع 
273 خانم پروین گرانمایه فرزند ناصر خان ششدانگ 
یک درب باغ محصور و مشجر در دشت پشت قلعه به 

مساحت 1777 متر مربع 
تاریخ تحدید حدود:95/9/24

شــماره های فرعی از شــماره 67 اصلی واقعات در 
روستای حسن رباط 

768 آقای علی ســلمانی فرزند رضــا و غیره تمامت 
ششدانگ یک باب خانه واقع در روستای حسن رباط 

به مساحت 1424/53 متر مربع 
801 آقای منصور امیری فرزند شکراهلل ششدانگ یک 
باب خانه در روستای حسن رباط به مساحت609/60 

متر مربع 
804- خانم ماه سلطان باقری فرزند ید اله ششدانگ 
یک باب خانه در روســتای حســن رباط به مساحت 

574/60مترمربع
شماره فرعی از شــماره 70 اصلی واقع در روستای 

حسن رباط 
74 خانم الهه مرادی حسن رباطی فرزند محمد علی و 
محمد علی مرادی حسن رباطی فرزند محمد ششدانگ 
یک درب باغ موستان مشــهور یک جریبی در مزرعه 

حسن رباط علیاء
تاریخ تحدید حدود:95/9/25

شــماره های فرعی از شــماره 78 اصلی واقعات در 
روستای لوشاب 

501 آقای عبــاس گرامی فرزنــد حبیب الــه تمامی 
ششــدانگ یک باب خانه در روســتای لوشــاب به 

مساحت 931/50 مترمربع 
559 خانــم معصومه گرامــی موخر فرزنــد محمد 
علی ششــدانگ یک باب خانه در روستای لوشاب به 

مساحت 614 متر مربع 
تاریخ تحدید حدود:95/9/28

شماره فرعی از شماره 88 اصلی واقع در الی بید 
411 آقــای مهران چوپانی فرزند قاســم ششــدانگ 
 یک باب خانه در الی بید علیاء به مســاحت 395 متر

 مربع 
شــماره های فرعی از شــماره 90 اصلی واقعات در 

الی بید 
241 آقای مســیب کریمی فرزند حســن ششــدانگ 
یک باب خانه در کوی قلعه بلند به مســاحت 887/20 

مترمربع 
242 خانم معصومه زارع فرزند محمد ششدانگ یک 
باب خانه در کوی قلعه بلند به مسحت 654 متر مربع 

تاریخ تحدید حدود :95/9/29
شماره های فرعی از شــماره 110 اصلی واقعات در 

روستای موته 
8 خانم مدینه جعفری فرزند حسن و غیره از ششدانگ 
یک باب خانه در روستای موته به مساحت 1912/20 

متر مربع 
139 خانم مدینه جعفری فرزند حســن و غیره تمامت 
ششــدانگ قطعه زمین مزروعی در روستای موته به 

مساحت 1727 متر مربع 
252 آقای حســین خدارحمی فرزند نعمت اله و غیره 
تمامت ششــدانگ یک باب خانه در روستای موته به 

مساحت 1492/20 متر مربع 
332 آقای محمد رضا حیدری فرزند حیدر ششدانگ 
یک باب خانه در روستای موته جنب گلزار شهداء به 

مساحت 485/30 مترمربع 
تاریخ تحدید حدود:95/9/30

488 آقای علیرضا لطفی فرزند صفر علی ششــدانگ 
یک باب خانه در روســتای موته به مساحت 277/10 

متر مربع 
489 آقای سبز علی آتشــکار فرزند ابوطالب و غیره 
تمامت ششــدانگ قطعه زمین مزروعی در روستای 

موته به مساحت 1544/20 متر مربع 
490 آقــای رضا جبــاری فرزند خدابخــش و غیره 
ششــدانگ یکباب خانه در روستای موته به مساحت 

49/90 مت رمربع 
491 آقای کاظــم عمادی نســب فرزند غــالم رضا 
ششدانگ یک باب خانه در روستای موته به مساحت 

1445 متر مربع 
تاریخ تحدید حدود:95/10/1

492 آقای امیر حسین آتشکار فرزند حسین ششدانگ 
قطعه زمین محصور در روســتای موته به مساحت 

324 متر مربع 
493 آقــای زیــن العابدین آتشــکار فرزند حســین 
ششدانگ یک باب خانه در روستای موته به مساحت 

257/30 متر مربع 
494 آقای بشیر آتشکار فرزند حسین ششدانگ قطعه 
زمین محصور در روستای موته به مساحت 340 متر 

مربع 
495 خانــم مریم بیگــم خدارحمی فرزنــد نعمت اله 
ششــدانگ قطعه زمین محصور در روســتای موته 

خیابان میعاد به مساحت 641/30 متر مربع 
تاریخ تحدید حدود:95/10/4

496 خانــم مریم بیگــم خدارحمی فرزنــد نعمت اله 
ششــدانگ قطعه زمین محصور با بنــای احداثی در 

روستای موته به مساحت 498/31 متر مربع 
497 آقای یوســف آتشــکار فرزند حسین ششدانگ 
قطعه زمین محصور در روســتای موته به مساحت 

344/40 متر مربع 
498 آقای رســول ذاکری فرزند مصطفی ششدانگ 
 یک باب خانه در روستای موته به مساحت 435 متر

 مربع 
499 آقای رمضانعلی هدائیان فرزند محمد ششدانگ 
یک باب خانه در روســتای موته به مساحت 856/25 

متر مربع 
تاریخ تحدید حدود:95/10/5

تحدید حدود پــالک های فوق به ترتیب از ســاعت 9 
صبح به بعد در محل شروع خواهد شد و در صورت 
مواجه شدن با تعطیلی ناگهانی در روز بعد تحدید می 
گردد  لذا به موجب ماده 14 قانــون ثبت به صاحبان 
امالک و مجاورین اعالم می شود که در روز مقرر در 
محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نمایند ه قانونی آن ها در موقع تحدید حدود 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آن 
ها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود 
خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که 
در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده تعیین تکلیف پرونــده های معترض ثبت 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی 
گواهی تقدیم دادخواســت اخذ و به این اداره تســلیم 

نماید.
تاریخ انتشار : 95/08/24

م الف: 25282 مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد 
شهر میمه

ابالغ رای
8/508 کالســه پرونــده 294/95 شــماره دادنامه: 
661-95/7/13 مرجع رسیدگی: شــعبه 42 شورای 
حل اختــالف اصفهان، خواهــان: حامــد باتوانی به 
نشــانی زینبیه خ مفتح ک جماران بن مهر، خواندگان: 
1- محسن قاعدی به نشانی مجهول المکان 2- وحید 
قاسمی گشنیزجانی به نشــانی اصفهان ملک شهر خ 
مفتح کوچه طلوع 8 متری طالقانی پالک 18، خواسته: 
الزام به انتقال، گردشــکار: پس از ارجــاع پرونده به 
این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شــورا 
ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیــر مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای حامد باتوانی به طرفیت محسن قاعدی و 
وحید قاسمی گشنیزجانی به خواسته الزام به انتقال 
یک دســتگاه پراید به شــماره انتظامــی 526 ن 192 
ایران 13 به همراه هزینه و خســارات دادرسی با این 
توضیح که خواهان با اســتناد به مســتندات ابرازی 
مدعیت خوانده ردیف دوم که مالــک قانونی اتومبیل 
متنازع فیه است اتومبیل را طی قرارداد عادی مورخه 
88/8/14 به خوانده ردیف اول فروخته و مشــارالیه 
نیز طی قرارداد مورخ 93/5/22 آنرا به خواهان واگذار 
نموده اســت و چون فروشــندگان از انتقال اتومبیل 
امتناع می ورزند تقاضای الزام خواندگان را به انتقال 
نموده است از ســوی دیگر خواندگان با وصف ابالغ 
قانونی وقت رســیدگی از طریق نشر آگهی در جراید 
در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای که حکایت 
از انکار و تکذیب دعوی مطروحه یا طرح ادعائی باشد 
به شــورا ارائه ننموده و دفاعی هم بــه عمل نیاورده 
اند با این وصف شــورا جهت احــراز مالکیت قانونی 
خواندگان نسبت به اتومبیل از پلیس راهور استعالم 
که پلیس راهــور مالــک قانونی اتومبیــل را خوانده 
ردیف دوم اعالم نموده اســت علیهذا شورا با توجه 
به مســتندات ابرازی خواهان که مصون از هر گونه 
ایراد و اعتراضی باقیمانده اســت و توجهًا به گواهی 
پلیس راهــور دعوی مطروحه را موجه تشــخیص و 
مســتندنًا به مواد 10، 219، 221 قانون مدنی و مواد 
198، 515، 519 قانون آئین دادرســی مدنی خوانده 

ردیف دوم ) وحید قاسمی گشنیزجانی( را به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال اتومبیل شماره 
526 ن 92 ایران 13 در حق خواهان محکوم می نماید 
و خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 1/050/000 
ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل 
حکم در حق خواهان محکوم مــی نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس به مدت 20 روز دیگر قابل تجدید 
نظر خواهــی در محاکم عمومی اصفهان می باشــد. 
م الف:24908 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )420 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/509 کالســه پرونــده: 259/95 شــماره دادنامه: 
756-95/7/25 مرجع رسیدگی: شــعبه 22 شورای 
حل اختــالف اصفهان، خواهــان: عبدالعلــی مالکی 
ورنوســفادرانی فرزند محمدعلی به نشانی اصفهان 
شــهرک صنعتی محمودآباد خ 18 سنگبری فیروز با 
وکالت لیال مختاری فرد فرزند عبدالصمد به نشــانی 
اصفهان خ نیکبخــت غربی ســاختمان مدیران طبقه 
4 واحد 602،   خواندگان: 1- عبدالحســین شــاهباز 
2- مســعود حاجی حیدری هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 94/10/30-931/06014354 
پســت بانک ایران، گردشــکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواســت آقای 
عبدالعلی مالکی بــه طرفیت آقایان 1- عبدالحســین 
شاهباز 2- مسعود حاجی حیدری به خواسته مطالبه 
مبلغ چهل میلیون ریال وجه یک فقره چک به شــماره 
931/06014354-94/10/30 عهده پست بانک ایران 
به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایــراد و تکذیبی به عمــل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خواندگان 
به خواهــان را حکایت می کند. علی هــذا ضمن ثابت 
دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 
قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان 
اصل خواســته و پرداخت پانصد و هفتاد و پنج هزار 
ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررســید 94/10/30  لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابــل وا خواهی در این 
شعبه و سپس مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:24907 شعبه 
 22 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان

) 341 کلمه، 4 کادر(
ابالغ احضاریه

8/517 شماره نامه: 9510113728501016 شماره 
پرونــده: 9509983728500594 شــماره بایگانی 
شــعبه: 950646 نظر به اینکــه در پرونده کالســه 
950646 د 1 شعبه اول دادیاری دادسرای نائین، آقای 
احمد محمدی فرزند محمد به اتهام ترک انفاق زوجه و 
فرزند مشترک از طرف این دادسرا تحت تعقیب و ابالغ 
احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرسی مصوب سال 1392 مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب نایین حاضر و 
از اتهام انتسابی دفاع نمایید. نتیجه عدم حضور اتخاذ 
تصمیم قانونی خواهد بود. م الف:264 دادیار شــعبه 
اول  دادیاری دادسرای عمومی و انقالب نایین ) 113 

کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

8/516  آقای ســینا نامجو به  شناســنامه شــماره 
4420118857  به شرح دادخواست به کالسه 137/95 
از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان محمد نامجو  به 
شــماره شناســنامه 85 در تاریــخ 1395/5/27 در 
اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- متقاضی: 
سینا نامجو )پسر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه 
 به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 263 شــعبه ســوم حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف نایین) 113 کلمه، 1 کادر(  
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معاون توســعه مدیریت بنیاد شــهید و امور ایثارگــران برنامه ها 
و اقدامــات بنیــاد را در ارائه خدمات بــه صــورت الکترونیکی و 

غیرحضوری به خانواده های شهدا و ایثارگران  تشریح کرد.
ســیدمنصور میرمرادی در تشــریح خدمات الکترونیکی بنیاد به 
ایجاد میــز خدمت برای خانواده معظم شــهدا و ایثارگران اشــاره 
کرد و گفت: صدور کارت ایثارگــری و معافیت خدمت خانواده های 
شهدا و ایثارگران واجد شــرایط، صدور بیمه عمر و حوادث، امکان 
ثبت درخواســت وام بانکی مســکن خانــواده شــهدا و ایثارگران 
و  امــکان ثبت شــکایات و مشــاهده و دریافت فیــش حقوقی از 
جمله خدماتی هســتند که با عاملیت مراکز هاتف سراسر کشور و 
از طریق پایگاه اطالع رســانی ایثار قابل ارائه هســتند. وی با اشاره 
بــه برنامه های بنیــاد برای گســترش ارائه خدمــات الکترونیکی 
گفت: در تالش هســتیم تا پایان ســال جاری این خدمــات را به 
10 مــورد  افزایش دهیــم و موضوعاتی مانند امکان درخواســت 
الکترونیکی برای اشتغال و ثبت نام برای اســتفاده از خدمات بیمه 
تکمیلــی ایثارگران در برنامه های بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
گنجانده شــده اســت که بدین ترتیب خدمات الکترونیکی بنیاد 
به ایثارگران شــتاب می گیرد. معاون توســعه مدیریــت بنیاد در 
مورد شــیوه های ارائــه خدمــات الکترونیک تصریح کــرد: برای 
تســهیل در ارائه خدمات بدون مراجعه و به صــورت الکترونیکی 
بــه ایثارگــران از طریق دســتگاه های بیرونــی اقداماتــی انجام 
پذیرفتــه و امیدواریم تا دو مــاه آینده این خدمات تکمیل شــود 
که این خدمات شــامل ارتباط الکترونیکی با ســازمان هواپیمایی 
بــرای تســهیل در روند اســتفاده بهینــه ایثارگــران از خدمات 
 ســازمان هواپیمایــی، ارتباط با سیســتم اداره ثبت احــوال برای 
به روز رسانی اطالعات و ارتباط با سازمان سنجش برای آزمون های 

سراسری است.

محمدجواد کبیر مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت ایران ، درباره 
ســرانجام موضوع ادغام بیمه ها اظهار کرد: اشکال کار این است که 
مبحث ادغام به رسانه ها کشانده می شود. می گویند اگر می خواهید 
چیزی را بکوبید،  از آن بــد تعریف کنید. وی افــزود: الزمه ادغام 
بیمه ها یک کار کارشناسی قوی اســت و اینکه انتظار داشته باشیم 

ادغام یک شبه و یک ساله انجام شود ساده اندیشی است.
 مدیرعامل ســازمان بیمه ســالمت ایران با بیان اینکــه باید میان 
بیمه شــدگان همه صندوق ها یک استراتژی روشــن برقرار کنیم 
گفت: پیش نیاز این استراتژی در گام نخست، میزان یارانه ای است 
که دولت می خواهد بــرای گروه های آســیب پذیر تخصیص دهد. 
یارانه  دولت الزاما باید به ســمتی برود که تمــام گروه های فقیر و 
نیازمند تحت پوشش بیمه کامل و رایگان قرار گیرند. این موضوع بر 
اساس اصل  29 و 43 قانون اساســی و منویات مقام معظم رهبری، 
برنامه های چهارم و پنجم توســعه و سایر اســناد باالدستی مورد 

تاکید است.
کبیر با اشــاره به برخی آدرس هــای غلط و نامناســب در موضوع 
تجمیــع بیمه ها عنــوان کرد: برخــی گام اول را تجمیــع بیمه ها 
می دانند در حالی که گام اول تجمیع منابع اســت. با تجمیع منابع 
قدرت اختیار را برای تصمیم گیری در خرید خدمات باال می بریم و 
انباشت پولینگ باعث می شــود قدرت حفاظت و حمایت بیشتری 
را در جامعه ایجاد کنیــم. طبیعتا پس از آن حتما باید به ســمت 
تجمیع بیمه ها برویم و روابط بین بیمه شــده و بیمه گر یکســان 
شــود. وی افزود:  اکنون در  بیمه سالمت شــش درصد از حداقل 
حقوق و دستمزد بابت حق بیمه کسر می شود که دو درصد را بیمه 
شــده، دو درصد را کارفرما و دو درصد را دولت می پــردازد اما این 
میزان در تامین اجتماعی متفاوت و باالتر اســت و جامعه کارگری 
نباید احساس کند منابع بیشتری از حقوقشــان دریافت می شود. 
باید کاری کنیم که جامعه کارگری ما احســاس امنیت و اطمینان 

بیشتری داشته باشند.

دبیر شــورای عالی وزارت آموزش و پرورش از بررسی پیشنهاداتی 
برای اصالح طرح » ارزشیابی توصیفی« در مقطع ابتدایی خبر داد.

نویدادهم ، درخصوص اتخاذ تصمیمات جدید در طرح ارزشــیابی 
توصیفی در مقطع ابتدایی با بیان اینکه ارزشیابی توصیفی در کالن 
و براساس شواهد، گزارش و تحقیقات انجام شــده، مثبت ارزیابی 
می شود، گفت: برهمین اســاس طرح ارزشیابی توصیفی در مقطع 

ابتدایی استمرار خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در حاشیه طرح ارزشــیابی توصیفی آسیب هایی 
وجود دارد که این مســئله باید مدیریت شود تا آسیب ها به حداقل 
برســد، تصریح کرد: در بررسی ها مشخص شــده است آنجایی که 
معلم دوره آموزشــی الزم را ندیده و توانمندی تخصصی را نداشته، 
نتوانســته این طرح را به طور مطلوب اجرایی کند و یا در مدارسی 
که تعداد دانش آموزان زیاد بوده اســت و معلم نتوانســته به دلیل 
ازدیاد جمعیت کارپوشه تشــکیل داده و همه دانش آموزان را رصد 
کند و ارزیابی هــای الزم را در طول روز و یا در هفتــه انجام دهد، 
ارزشــیابی ها به حاشــیه رفته اســت اما در کالن این طرح بسیار 

ارزشمند است و ما درصدد تغییر آن نیستیم.
دبیر شــورای عالی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر این نکته که 
آموزش و پرورش درصدد تغییر طرح ارزشیابی توصیفی در مقطع 
ابتدایی نیســت، گفت: البته پیشــنهاداتی مطرح شده است که در 
حال بررسی این پیشنهادات هســتیم و در صورت مثبت بودن این 

ارزیابی ها، این تغییرات اعمال خواهد شد.
نویدادهم در تشریح پیشنهادات مطرح شــده افزود: دانش آموزان 
6 ســال ابتدایی را  با ارزشــیابی توصیفی می گذرانند و بعد از ورود 
به دوره متوســطه اول یعنی پایه هفتم که ارزشیابی براساس نمره 
و عدد اســت به یکباره نمی تواننــد این تغییر فــاز را درک کنند. 
برهمین اساس از آنجایی که مصر هســتیم که در دوران متوسطه 
اول ارزشیابی نمره ای را داشته باشیم، پیشــنهاد شده است که در 
پایه پنجم و ششــم تغییراتی ارائه دهیم. دبیر شورای عالی وزارت 
آموزش و پرورش افزود: پیشــنهاد شــده برخی دروس پایه پنجم 
و ششم ترکیبی باشــد یعنی نمره آن براســاس عدد و توصیف به 
دانش آموز داده شود که در حال بررســی این موضوع هستیم و در 

صورت توافق، اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت :

درباره تجمیع بیمه ها آدرس
 غلط می دهند

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

 بررسی پیشنهادات اصالح طرح 
» ارزشیابی توصیفی ابتدایی«

معاون توسعه مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران  خبر داد:

خدمات الکترونیکی بنیاد شهید
 به ایثارگران شتاب می گیرد

با مسئوالن

معاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت آمــوزش و پرورش از 
تشــکیل کمپین ویژه ای درخصوص بهداشت بوفه ها خبر 
داد و افزود: مســائل مختلفی درخصوص بهداشت بوفه ها 
 در قالب پوســتر آماده شــده که در مدارس و بوفه ها نصب 
شــده اســت. مهــرزاد حمیــدی افــزود: همچنیــن 
دستورالعمل هایی در حوزه بهداشت در قالب فضای بیرونی 
بوفه ها تهیه شــده که این دســتورالعمل ها نیز در همین 

کمپین برای آگاهی دانش آموزان ارائه شده است.
معــاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت آمــوزش و پرورش 
با بیان اینکــه در حال حاضــر 107 هزار مدرســه داریم 
 که در چشــم انداز ســال گذشــته و براســاس آمار تنها 

 40 هزار مورد آنها دارای بوفه هستند گفت: تاکنون شاهد 
استقبال گسترده ای از ســوی مدارس برای اخذ مجوز بوفه 
بوده ایم و بی تردید یکی از مواردی که در هنگام بازرسی از 
بوفه های مدارس مورد بازبینی قرار می گیرد، مجوز بوفه ها 

خواهد بود.
حمیدی پیش از ایــن درباره نظارت بــر بوفه های مدارس 
گفته بود اقالم و محصوالت قابل ارائه در بوفه ها و همچنین 
اقالم ممنوعه  توســط معاونت تربیت بدنی و سالمت و در 
قالب دســتورالعمل های تخصصی تنظیم و ابالغ می شود. 
برای اعمال نظارت بــر بوفه ها در معاونــت تربیت بدنی و 
ســالمت آموزش و پرورش دو مکانیســم در نظــر گرفته 
شــده اســت، به طوری که در ابتدا همکاران این معاونت 
نظارت های الزم را مطابق دســتورالعمل های تنظیم شده 
انجام می دهند و اداره بهداشــت مناطق با کارشناسانی که 
دارد، به صورت دوره ای از بوفه مدارس بازدید می کنند که 
از این طریق اقالم ارائه شــده در بوفه مدارس و بهداشــت 

محیط بوفه ها مورد بازبینی قرار می گیرد.
به گفته معــاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت آموزش و 
پرورش  برای نظارت بیرونی مدارس نیز با وزارت بهداشت 
هماهنگی شــده تا در حوزه بهداشــتی، ایــن وزارتخانه 
نیروی خــود را به مدارس اعــزام کند و در همین راســتا 

دستورالعمل های ویژه ای نیز صادر شده است.

 رییس کمیتــه امداد امام خمینــی )ره( در همایــش دو روزه 
مدیران کل کمیتــه امداد در بنیاد پژوهش های آســتان قدس 
رضوی در مشــهد الرضا با بیــان اینکه همه کشــور متعلق به 
حضرت رضا )ع( اســت، گفت: برگزاری این همایش در مشهد 
مقدس و زیــارت حضرت رضــا )ع( فضیلتی اســت که نصیب 
 ما شــده و امیدواریــم از این فرصــت پیش آمده اســتفاده و 
بهره برداری الزم شود، چراکه همه ما امدادگران ، نیازمند توجه 

این امام همام هستیم.
ســید پرویز فتاح به اجرای طرح شــوق زیارت و فراهم کردن 
 بســتر زیارت برای مددجویان تحت پوشــش این نهاد اشاره و 
تصریح کرد: مددجویانی که برای نخســتین بار در این طرح به 

مشهد مقدس اعزام می شوند، افرادی هستند که عالوه بر اینکه 
خلوص نیت دارند، عارفانه و عاشقانه به این زیارت آمده اند.

 رییس کمیتــه امداد بــه دیــدار تعــدادی از امدادگــران با 
 مقام معظــم رهبری اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن دیدار، 
مقام معظم رهبــری به تمامی مجموعه کمیتــه امداد عنایت و 
ارادت خودشــان را اعالم کردند و گفتند اخبــاری که از کمیته 
امداد به ما می رسد خوشحال کننده و امیدوار کننده است که  از 

این بیان رهبری می توان به نکته سنجی ایشان  پی برد.
فتاح با بیان اینکه مقام معظم رهبری به تمامی امدادگران سالم 
رســاندند و گفتند برای همه امدادگران و پرسنل این نهاد دعا 
می کنم، گفت: این امر برای ما بیش از هرچیز دیگری ارزشمند 

است.
وی در ادامه بیان کرد: تمامی نهادهــا و کمیته امداد باید با نگاه 
فرهنگی اداره شوند، البته توانمندســازی فرهنگی مددجویان 
باید در رأس امور قرار داشته باشــد. اجرای برنامه های فرهنگی 
و کالس های مشــهد و قم برای مددجویان نیز باید مورد توجه 

قرار گیرد.
رییس کمیته امداد با تاکید بر توجه به مقوله فرهنگی در کمیته 
امداد، بیان کرد: عالوه بر مددجویان، پرســنل هم باید پرونده 
فرهنگی داشــته باشــند و امور فرهنگی آنها قبل از ورود مورد 
ســنجش قرار گیرد تا میزان تاثیر اقدامات فرهنگی ســنجیده 

شود، چرا که فرهنگ بسیار کاربردی است.

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

تشکیل کمپین ویژه برای بهداشت بوفه  مدارس
فتاح خبر داد:

خوشحالی مقام معظم رهبری از اقدامات کمیته امداد

یادداشت

پس از کنفرانس جهانی علوم در سال 
1999 میــالدی، ســازمان فرهنگی، سعید نریمانی

علمی، آموزشــی ملل متحد)یونسکو( و شــورای بین المللی 
علوم 10 نوامبر برابر با 20 آبان ماه را بــه عنوان »روز جهانی 
علم در خدمت صلح و توسعه« اعالم کردند. تاکید بر اهمیت 
به کارگیری علوم در فرآیند توســعه کشــورها و نیز از میان 
برداشتن شکاف میان علم و جامعه از اهداف این برنامه است و 
کوشــش می شــود تا توجه مردم را به اهمیت نقش علم در 

جهت پیشرفت جهان جلب کنند. 
یکی دیگر از اهداف روز جهانی علم بهره مند شدن آحاد مردم، 
بنا به تخصص و مهارت خود، از این روز است. به بهانه این روز 
عموم شــهروندان و متخصصان می توانند با ایجاد حلقه های 
ارتباطی با یکدیگر شــبکه های علم را گسترش دهند و با هم 
در ارتباط باشــند تا اثرات مثبت علم در زندگی نمایان شود. 
انجمــن ترویج علم ایران با حمایت ســایر مرا کــز فرهنگی، 
علمی و آموزشــی کشــور بر آن شــد تا عالوه بر به کارگیری 
علم در جهت برقــراری صلح، برای گســترش آن در جامعه 
نیز تالش نمایــد. روز جهانی علم در خدمت صلح و توســعه، 

فرصتی را برای موسســات علمی، دولت ها، اجتماعات مدنی 
و دانشــمندان فراهم می کند تا در مورد صلح و توسعه، که از 
اساســی ترین مفاهیم اجتماعی اســت، به بحث و تبادل نظر 
بپردازند. در نگرش نوینی که یونسکو به آن اهتمام می ورزد، 
صلح تنها به معنــای نبود جنگ میان دولت ها نیســت، بلکه 
به معنای ایجاد شــرایط یک مدیریت ملی، سازماندهی حل 
و فصــل اختالفات و هماهنگــی در روابط میــان بخش های 

مختلف نهادی یک جامعه است.
 علم به عنــوان یک ابزار اگر در دســت انســان های بی فکر و 
جاه طلب قرار گیــرد می تواند همچون چاقویی باشــد که به 
 دست جاهلی داده باشــند . وقایع تاریخی نشان می دهد که 
هر جا اســتعمارگران از علم اســتفاده نموده اند در راستای 
تخریب ارزش هــا و نابودی انســان ها بوده اســت نمونه آن 
استفاده از سالح های کشــتار جمعی در جنگ های جهانی 
 اســت، از طرف دیگر اگر علم با اخالق و پایبنــدی به اصول 
بشر دوستانه همراه باشد چاقوی جراحی را می ماند که درد ها 
و مصیبت ها را التیام می بخشد، پس علم تنها چاره کار نیست 
بلکه اخالق هم در کنار علم دارای اهمیت اســت.پیش از این 

در تعریف علم فقط  کسب اطالعات  از کتاب های مختلف در 
سطوح تحصیلی به ذهن می رســید اما امروزه می توان بیان 
کرد که علم فقط به کسب مدرک و مطالعه کتاب ها و تحصیل 

در رشته های مختلف نیست.
مثال یادگیــری و به کارگیــری رفتارهای مناســب فردی و 
اجتماعی نوعی علم به حســاب می آید  و پدران و مادران می 

توانند بهترین معلم باشند.
خانه مهم ترین بســتر فراگیری علوم مختلف اجتماعی است. 
افرادی کــه در چارچوب خانــواده بهترین علــوم را آموزش 
ببینند جامعه پیشــرفته را تشــکیل می دهند و علم خود را 

گسترش می دهند.
گاهی می توان با انجام یک حرکت شایســته علوم رفتاری را 
در سطح جامعه گسترش داد . کارهای روزمره ما که گاهی به 

چشم هم نمی آید نمونه ای از این علوم هستند.
اگر بتوانیم به این باور برســیم که همه  انسان ها دارای حقوق 
برابر هســتند و رنگ ها و نژادها دلیل برتری نیست مهم ترین 
قدم را برای به خدمت درآوردن علم برای صلح انجام داده ایم 

و برای این کار نیز بهتر است از خودمان شروع کنیم.

 علم در خدمت توسعه و صلح

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
 63 درصد معتادان، متأهل هستند

قدیم ها هر زمان که یک معتاد را در گوشــه و کنار خیابان 
می دیدیم، بزرگ ترها بین خودشان می گفتند این اگر زن 
داشت، معتاد نمی شد. اگر بچه داشت به خاطر بچه ترک 
می کرد. این تفکر طوری در اذهان جامعه نشســته بود که 
همگان تصــور می کردند اعتیاد مختص مجردهاســت و 

متأهالن خیلی کم به دامان اعتیاد کشیده می شوند.
برای همین نخســتین فکری که برای تــرک دادن یک 
جوان به ذهنشان می رســید این بود که برای او آستین ها 

را باال بزنند شاید به خاطر زن و بچه مجبور به ترک شود.
اما متاســفانه چند ســالی اســت که اعتیاد بــه داخل 

خانواده ها نفوذ کرده و بنیان آن را نشانه گرفته است. 
ســردار علی مؤیدی، قائم مقام دبیرکل ســتاد مبارزه با 
موادمخدر در آخرین آماری که اعــالم کرده، از تأهل 63 

درصد معتادان کشور خبر داده است.
63 درصد معتادان متأهل هستند

وی با بیان اینکــه 63 درصد از معتــادان در ایران متأهل 
هســتند، تصریح کرد: این روند، برعکس سایر کشورهای 

دنیاست که در آنجا بیشتر معتادان مجرد هستند.
قائم مقام ســتاد مبــارزه با موادمخــدر، افــزود: اگر این 
میــزان 63 درصــد را در خانواده هــای 4 نفــره بنگریم 
مشــاهده خواهیم کرد که بیش از 6 میلیون نفر به صورت 
شــبانه روزی در بحث اعتیاد در ایران دغدغه دارند و این 

امر بسیار نگران کننده است.
 مؤیدی با بیــان اینکــه 58 درصد از معتــادان ایران زیر

34 سال ســن دارند، گفت: تلورانس سنی موادمخدر بین 
21 تا 24 ســال است و اگر دســتگاه های متولی در ایران 
یعنی وزارت ورزش و جوانان و آمــوزش و پرورش تمرکز 
خود را بر روی این تلورانس قرار دهند قطعا میل به اعتیاد 

در کشور ما کاهش پیدا خواهد کرد.
مشکل  اقتصادی و فرهنگی از عوامل گرایش 

به اعتیاد
اشــتغال، ازدواج و تحصیالت می تواند از عوامل بازدارنده 
گرایش افراد به اعتیاد باشــد، اما گاهی می تواند برعکس 

عمل کند.
محمدعلــی حریرچیــان، درمانگــر اعتیــاد در این باره 
می گوید: این مؤلفه ها در شــرایط کنونی کشــور خیلی 
نمی تواند به  گرایــش پیدا نکردن افراد بــه اعتیاد کمک 
کند چون از یک ســو ما آدم های تحصیلکرده ای که شغل 
مناســبی ندارند در جامعه زیــاد داریم و از ســوی دیگر 
فارغ التحصیالنمــان را برای رفع نیازهــای جامعه تربیت 

نکرده ایم. 
وی ادامه می دهد: وقتی افراد از دانشــگاه  فارغ التحصیل 
می شــوند، فشــارهای روانی شان بیشــتر می شود چون 
می بینند با وجــود وقــت و زحمتی که بــرای تحصیل 

کشیده اند، نتیجه دلخواه را به دست نیاورده اند.
 همچنین شــرایط اقتصادی به گونه ای است که خیلی ها 
مجبورند، 2 تا 3 شیفت کار کنند که همین موضوع آنها را 

از نظر روانی با مشکل مواجه می کند. 

به عقیده حریرچیــان، عالوه بر این، تقاضــای ازدواج در 
کشــور کمتر و طالق افزایش داشــته و مردان معموال در 

تامین مایحتاج خانواده خود با مشکل مواجه هستند.
 پــس در جامعه ای هم کــه از نظر فرهنگــی و اجتماعی 
با مشــکل مواجه اســت، ایــن 3 عامــل نمی تواند نقش 
سودمندی در پیشگیری از اعتیاد داشته باشد، چون ما نه 
در زمینه اجتماعی و نه در زمینه فردی اقدام موثری برای 

ارتقای جامعه انجام نداده ایم.
عوارض اعتیاد متأهالن، بیشتر است  

با وجود تمام مشــکالتی که برشــمردیم، به نظر می رسد 
ازدواج و خانــواده دار بودن به دلیل آرامــش و امنیتی که 
برای اعضای خانواده  ایجاد می کند، بیشــتر از بقیه عوامل 
بتواند زمینه بروز اعتیاد را در جوانان کاهش دهد، اما چه 

عواملی باعث شده 63 درصد معتادان متأهل باشند؟ 
حمیــد صرامــی از مشــاوران 
دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا 
نتایــج  براســاس  موادمخــدر 
تحقیقات این ســتاد،3 دلیل را 
برای این موضوع برمی شــمرد: 
»  نارضایتــی عاطفــی یکــی از 
عواملــی اســت کــه می تواند 
پیش زمینــه بروز اعتیاد باشــد 
چون متاســفانه ما آموزش های 
الزم را بــرای زندگی مشــترک 
بــه جوانــان نداده ایــم و آنها 

مهارت های الزم  را ندارند.
 عامل دیگر، نارضایتی جنســی 
اســت و در زمینــه بهداشــت 
جنسی هم آموزش های موثری 
به جوانــان نداده ایــم، بنابراین 
بســیاری از آنها بــرای تقویت 
قوای جنسی، به غلط، به سمت 
 مصــرف موادمحرک کشــیده 

می شوند.
 عامل مهم دیگر، مسائل اقتصادی است که   در این زمینه 
نه آموزش و نه اقدام موثری صــورت گرفته و نه در زمینه 
اقتصادی کاری برای جوانان انجام داده ایم و این امر سبب 
ایجاد افسردگی و اســترس برای آنها می شــود که خود 
می تواند پیش زمینه گرایش به اعتیاد باشد. با این اوصاف 
تنهــا راه مقابله با اعتیاد، ایمن ســازی جوانان و نوجوانان 

است.«
به نظر می رســد معضل اعتیاد در کشــور ما هر روز رنگ 
تازه ای به خود می گیرد چرا که از یک سو از نظر فرهنگی 
تاکنون آمــوزش موثری در مــورد خطرهــای اعتیاد به 
نوجوانان و جوانان داده نشــده و از طرف دیگر، مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی مزید بر علت شده اند و باید بپذیریم 
که مقابله با اعتیاد، آن هم در میان قشــر تحصیلکرده، به 

عزم جدی نیاز دارد.

زنگ خطر نفوذ مواد مخدر برای خانواده ها؛

 63 درصد معتادان، متأهل هستند

روانشناسی

برخورداری از احســاس سالمت و شــاد بودن در زندگی 
روزمره حق هر انســانی اســت و اغلب با رفتارهای ساده  

دست یافتنی است.
ســایت مدیکال دیلی در مطلبی تــازه و مفید تعدادی از 
عادات و رفتارهای مطلــوب را مطرح کرده که انجام دادن 
آنها می تواند وضعیت ســالمت و میزان شادی را در افراد 

تقویت کند که در زیر به آنها اشاره می شود.
تایید و تصویرسازی اهداف و رویاها: روزی دو 
بار و هر نوبت به مدت پنج دقیقه برای خود وقت بگذارید 
تا اهداف، رویاها و خواســته های خــود را تایید و تصدیق 
 کنیــد. بســیاری از افــراد بــه اهــداف خــود دســت 
پیدا نمی کنند که دلیل آن تنبلی نیست بلکه ممکن است 

آنها را فراموش کرده باشند.
حضور در فضای آزاد: پیاده روی حتی برای مدت 
10 دقیقه در طول روز یا قرار گرفتن در مکانی که بتوان از 
فضای طبیعی لذت برد باعث می شــود استرس روزانه از 

فرد دور شود.
ورزش کردن: انجــام حرکات ورزشــی، خوردن 
غذاهای ســالم و مراقبــت از بدن عوامل ضــروری برای 

تقویت عملکرد اعضای بدن است.
مدیتیشن )مراقبه(: برای رها شــدن از باورهای 
محــدود کننده و افکار مخــرب انجام روزانــه 30 دقیقه 

مدیتیشن بهترین راهکار است.
لبخند زدن: لبخند می تواند جهان را تغییر دهد. لبخند 
زدن نه تنها برای خودتان بلکه حتی بــرای افرادی که با 
آنان ارتباط دارید دنیا را تغییر می دهد. لبخندی بخشنده 
داشته باشــید و با لبخند زدن به تمام انسان های اطراف 

خود، بر جهان تاثیر بگذارید.
سالم و احوال پرسی کردن: روشــی راحت تر و 
ســریع تر برای افزایش اعتماد به نفــس و بیرون آمدن از 
خلوت خود جز سالم و احوال پرسی کردن با تعداد زیادی 

از افراد در طول روز نیست.
راستگو بودن: با دروغ گفتن، فرد احساسات خود را 
فریب می دهد. هر احساســی بخشــی از فرد است و هر 
تفکری برای بودن منطقی دارد و دروغ گفتن در مورد هر 

کدام از آنها باعث می شود فرد از درون تخریب شود.
بازی کردن و تفریح داشتن: برای تفریح کردن و 
شاد بودن روش های مختلفی را تجربه کنید. زندگی کامال 
جدی و خشن نیست و می تواند مســیری هیجان انگیز از 
فراز و فرودها باشــد. حتما روزی یک بار بــا صدای بلند 
بخندیــد و حتی از انجــام کارهای بچه گانــه و عجیب و 

غریب هم که باعث شادی تان می شود غفلت نکنید.

یک نسخه روزانه
 برای شاد زیستن!

اگر تا دیروز بزرگ ترهای فامیل ازدواج را راه حل فرار از اعتیاد می دانســتند و در جامعه، فقط مجردها را 
معتاد می پنداشتند، اکنون اعتیاد بنیان خانواده ها را هدف قرار داده است.

اشتغال، ازدواج 
و تحصیالت 

می تواند 
از عوامل 
بازدارنده 

گرایش افراد به 
اعتیاد باشد، اما 
گاهی می تواند 

 برعکس 
عمل کند
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پیشنهاد سردبیر: 
برگزاری بزرگ ترین پیاده روی اربعین در سمیرم

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

شهردار نطنز اظهار کرد: شــهرداری ها به  عنوان متولی امور شهری و 
برای خدمت رسانی به شــهروندان عالوه بر خدمات عمرانی و رفاهی، 
خدمات فرهنگی هنری نیز ارائه می دهنــد. وی افزود: با توجه به وجود 
فرهنگسرا و همچنین رویکرد فرهنگی شــهرداری و توجه به این نکته 
که هنر نمایشی اثربخشــی خاصی در مردم دارد، شــهرداری در طی 
این چندســاله با همکاری انجمن هنرهای نمایشی نطنز و اخذ مجوز 
از اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی فعالیت پر رنگی داشته است. شهردار 
نطنز تصریح کرد: به مناسبت اربعین حسینی تئاتر مذهبی اجتماعی 
»عاشــقانه ای برای حســین« از 24 لغایت 30 آبان ماه هر شــب در 
فرهنگســرای کوثر در نطنز به روی صحنه می رود. وی بیان کرد: این 
تئاتر که علی ترابیان آن را نوشــته و کارگردانی کرده 40 نفر بازیگر و 
عوامل اجرایی دارد که موضوع آن تکریم والدین و واقعه کربال و اسارت و 
مصیبت های خاندان اهل بیت )ع( است. تجویدی همچنین از برگزاری 
هفتمین همایش یاوران کوچک امام حســین )ع( در دهه اربعین ویژه 

کودکان و نوجوانان زیر ۱3 سال در همان ایام خبر داد .

مسئول هیئت عاشوراییان سمیرم اظهار کرد: برای دومین سال متوالی 
همایش بزرگ پیاده روی حرم تا حرم کــه بزرگ ترین پیاده روی در 
نوع خود در کشور اســت همزمان با اربعین حسینی در سمیرم برگزار 
خواهد شــد. مهدی دشــتی با بیان اینکه بیش از ۱5 هزار نفر عزادار 
حســینی در این پیاده روی حضور پیدا خواهند کرد، افزود: عزاداران 
حســینی در روز اربعین مســیر 20کیلومتری امامزاده ابراهیم )ع( تا 
امامزاده زیدبن علــی )ع( را با پای پیاده طی خواهنــد کرد که در این 

مسیر ۱۶ موکب از زائران پذیرایی خواهند کرد.
دشتی به حضور اقشار مختلف و میهمانانی از تمامی نقاط کشور در این 
مراسم اشاره کرد و  گفت: ظهر اربعین با حضور مردم متدین شهرستان 
سمیرم و تمامی میهمانان در امامزاده زیدبن علی )ع( مراسم عزاداری 
با حضور مداحان اهل بیت)ع( برگزار و نماز ظهــر اربعین برپا خواهد 
شد. وی با اشاره به حضور پرشور مردم در همایش اربعین سال گذشته 
سمیرم اظهار کرد: هیئت عاشوراییان شهرستان برای هرچه باشکوه تر 

شدن این مراسم از همه عالقه مندان دعوت به همکاری می کند.

فرماندار تیران و کرون اظهار داشــت: نیازهای شهرســتان نامحدود 
ولی اعتبــارات محدود اســت، از این جهــت باید اولویــت بندی در 
خصوص پروژه ها صورت گیــرد که این کار در خصــوص پروژه های 
کالن شهرســتان در فرمانــداری صورت گرفته اســت. علی رحمانی 
افزود: در شهرســتان تیران و کرون، خیران همکاری خوبی در اجرای 
پروژه ها و طرح ها دارنــد و همکاری آنها برای انجــام  اولویت ها الزم 
است تا نیازهای اساســی شهرســتان مورد حمایت اعتبارات دولتی 
و خیران قرار گیــرد. فرماندار تیران و کرون با اشــاره بــه هم افزایی 
اعتبارات گفت: تشکیل صندوق ســرمایه گذاری برای تامین نیازهای 
شهرســتان ضروری اســت تا بتوان  با توجه به اولویت هــا و نیازهای 
 شهرستان از آن استفاده کرد که این هم افزایی با کمک های خیران و 
 اولویــت دهــی بــه نیازهــای شهرســتان و در قالب ایــن صندوق

 انجام می شــود. رحمانی افزود: با راه اندازی این صندوق مشــارکت 
عمومی،کمک های خیران جمع آوری و بر اساس نیازهای شهرستان 

اعتبارات آن مصرف می شود.

شرکت تولید خودروی سایپای کاشان با استفاده از توان و ظرفیت های 
کارکنان این شرکت تولید انبوه تیبای دوگانه سوز یورو4 را آغاز کرد.

معاون مهندسی ســایپای کاشــان با بیان این خبر افزود: در راستای 
سیاست های زیســت محیطی کشــور و لزوم اســتفاده از استاندارد 
یورو 4 در محصوالت گروه خودروســازی ســایپا، تولیــد انبوه تیبای 
دوگانه سوز یورو 4 در شرکت ســایپای کاشان صورت پذیرفت. محسن 
قدسی تصریح کرد: این اقدام گام مهمی در زمینه کاهش آالیندههای 
زیســت محیطی محســوب شــده که با اعمال تغییراتی در مجموعه 
 موتور و سیستم برق رســانی این محصول محقق شــده است. قدس

 یادآور شد: استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوختی با آلودگی کم نسبت 
به بنزین، گازوییل و گاز پروپان )LPG(، به صورت روزافزون در ســطح 
دنیا در حال افزایش اســت و امروزه تقریبا ۱۸ درصد از ناوگان حمل و 
نقل جهان، گاز طبیعی مصرف می کنند. وی تاکید کرد: اکثر کشــورها 
به دلیل مالحظات زیست محیطی استفاده از خودروهای دارای سوخت 

طبیعی، طرح های ملی بلند مدتی را در دستور کار خود دارند.

اجرای تئاتر »عاشقانه ای 
برای حسین« در نطنز

 برگزاری بزرگ ترین 
پیاده روی اربعین در سمیرم

 لزوم تشکیل صندوق 
سرمایه گذاری  در تیران

تولید انبوه تیبا در 
شرکت سایپای کاشان

نماینده  مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای اســالمی 
آینده کاشان و آران و بیدگل را در گروی رشد گردشگری عنوان کرد و 
گفت: اشتغال در حوزه های مربوط به گردشگری در مقایسه با اشتغال 

صنعت و کشاورزی پایداری بیشتری دارد.
ســیدجواد ســاداتی نژاد موقعیت منطقه و قرار گرفتن آن در بین سه 
 شــهر گردشــگرپذیر و پرجمعیت اصفهان، قم و تهران را یادآور شد و 
تاکید کرد: با توجه به اینکه این منطقه کریدور حرکت شــمال جنوب 

است گردشگران بسیاری به آن سفر می کنند.
وی رشــد ۶0 درصدی حضور گردشــگران خارجی در کاشان را قابل 
توجه خواند و خاطرنشــان کرد: برنامه ریزی دقیق و حســاب شده در 
حوزه  گردشگری یکی از نیازهای اساســی منطقه است.ساداتی نژاد با 
بیان اینکه مدیریت گردشگری در کاشان و آران و بیدگل باید یکپارچه 
و منسجم باشد اظهار کرد: عمده کســانی که به منطقه سفر می کنند، 
تنها تماشــاکننده اند و به ندرت می تــوان به آنان عنوان گردشــگر را 
منســوب کرد. وی توضیح داد: تعاریف بین المللی گردشــگر را فردی 
توصیف می کنــد که حداقــل 24 ســاعت در یک منطقــه بماند، در 
 صورتی که مسافرانی که به منطقه می آیند اکثرا در جایی دیگر اسکان 
پیــدا می کنند.نماینــده کاشــان و آران و بیدگل وجود زیرســاخت 
گردشگری را ضروری دانســت و اضافه کرد: این زیرســاخت ها جز با 

کمک و حضور مردم و بخش خصوصی فراهم نمی شود.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس:

مسافران منطقه تنها تماشاگر 
جاذبه های گردشگری هستند

مدیر عامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان در جریــان بازدید معاون 
برنامه ریزی و توسعه شــرکت مهندسی آبفای کشــور و عضو شورای 
فنی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشــور از رونــد احداث تصفیه 
خانه فضالب ســده لنجان و ورنامخواســت از بهره برداری این تصفیه 
خانــه در آینده نزدیک خبــر دادند.در ایــن بازدید مهنــدس قانع از 
پیشــرفت فیزیکی احداث این پروژه که به بیش از 95 درصد رســیده 
ابراز خرســندی نمود و تاکید کرد بــا توجه به اینکه ایــن پروژه جزو 
پروژه های اقتصاد مقاومتی اســت انتظار می رود در آینده ای نزدیک 
به بهره برداری برسد.در ادامه مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان 
گفت: عملیات احداث این تصفیه خانه در تیرماه ســال 92 آغاز شــد 
که انتظار مــی رود نهایت تا چندماه دیگر تصفیه خانه فاضالب ســده 
لنجان و ورنامخواســت به بهره برداری برســد این درحالی  اســت که 
اصوال احداث تصفیه خانه های فاضالب چندین و چندســال به طول 
می انجامید که دلیل آن هم تزریــق قطره چکانی اعتبارات دولتی بوده 
است اما خوشبختانه این پروژه با ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 
دستور کار قرار گرفت .مهندس هاشــم امینی با اشاره به انعقاد قرارداد 
بیع متقابل به منظــور احداث تصفیــه خانه فاضالب ســده لنجان و 
ورنامخواست خاطرنشــان ســاخت : با انعقاد قرارداد بیع متقابل میان 
شــرکت آبفای اســتان اصفهان با مجتمع فوالد مبارکــه مقرر گردید 
اجرای شــبکه فاضالب و احداث تصفیه خانه در منطقه ســده لنجان 
و ورنامخواســت در بازه زمانی 3 ســاله انجام پذیرد در صورتی که اگر 
قرار بود این پــروژه با تخصیص اعتبارات دولتی اجرایی شــود حداقل 
20 ســال زمان می برد چرا که در خوشــبینانه تریــن حالت با جذب 
صد درصدی بودجه عمرانی احــداث این تصفیه خانه ســال ها طول 
 می کشید. وی اجرای این پروژه را در این منطقه بسیار ضروری خواند و 
اعالم کرد: سطح آب های زیرزمینی منطقه سده لنجان به دلیل اینکه 
در غرب اســتان قرار دارد و از بارندگی نســبتا مطلوبی برخوردار است 
باالست. بر این اســاس عدم برخورداری از شــبکه فاضالب، آلودگی 
محیط زیســت را دربر دارد چرا که منجر به آلودگی آب های زیرزمینی 
می شود و از سوی دیگر مردم این منطقه ســالیان سال است خواهان 
برخورداری از خدمات شبکه فاضالب هســتند که پیش بینی شده با 
بهره برداری از فاز اول این تصفیه خانه جمعیتــی بالغ بر 3۸ هزار نفر 
تحت پوشش خدمات شــبکه فاضالب قرار گیرند . مدیرعامل شرکت 
آبفای اســتان اصفهان گفت : تصفیــه خانه فاضالب ســده لنجان و 
ورنامخواست در مساحتی به وســعت 32 هزار مترمربع احداث شد که 
به روش لجن فعال و هوادهی گســترده با دبــی خروجی ۱۸9 لیتر در 

ثانیه و دبی ورودی 2 مدول 4 هزار و ۶۸0 مترمکعب در روز است .

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان:

منطقه سده لنجان زیر شبکه 
فاضالب می رود رییس اداره صنعــت، معدن و تجارت گلپایگان در نشســت 

با خبرنگاران اظهار داشــت: ترغیب و جذب ســرمایه گذار، 
نظــارت، حمایــت و ســاماندهی در راســتای توســعه و 
 ترقی واحدهــای صنعتــی از وظایــف اداره صنعت، معدن

و تجارت است.
علی یوســفی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱30  واحد 
صنعتی در قالب سه شرکت شــهرک صنعتی در شهرستان 
گلپایگان به فعالیت مشغول هســتند، افزود: زمینه اشتغال 
4 هزار و 500 نفر در این واحدها فراهم شــده و تا کنون 70 

واحد صنعتی در شهرستان موفق به دریافت زمین شده اند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجــارت گلپایگان بیان کرد: در 
۶ ماهه نخست امسال 3 پروانه بهره برداری با اشتغالزایی ۱4 
نفر، ۱4 فقره جواز تاسیس با اشتغالزایی ۱94 نفر و یک واحد 

در قالب طرح توسعه با اشتغالزایی ۱2 نفر انجام شده است.
یوسفی اظهار داشت: در سال جاری تاکنون ۸0 واحد صنعتی 
مورد پایش و به روز رســانی اطالعات قرار گرفته و تا سه ماه 
 آینده این امر در مــورد تمام واحدها انجــام و اطالعات آنها 
به روز رسانی می شود. وی با قدردانی از امام جمعه، فرماندار 
و نماینده شهرستان در مجلس در پیگیری و حمایت از بخش 
صنعت شهرستان بیان کرد: در راستای رفع موانع مالیاتی و 
معوقات بانکی سال گذشــته 40 واحد صنعتی و در ۶ ماهه 
نخست امسال پنج واحد صنعتی شهرستان به ستاد تسهیل و 

رفع موانع تولید استان معرفی شدند.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان گفت: با اجرای 

پروژه رونق اقتصادی دولت در ۶ ماهه نخســت سال جاری 
2۶ واحد صنعتی به کمیته ستاد تسهیل و رفع موانع استان 
معرفی شده  که در این زمینه 24 میلیارد تومان تسهیالت به 
آنها تخصیص داده شده و یا در حال دریافت تسهیالت مورد 

نظر هستند.
یوسفی تصریح کرد: فراخوان واحدهای صنعتی برای شرکت 
در کمیته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان بر اساس 

اولویت در ثبت سایت بهین یاب بوده است.
وی با بیان اینکه برخی مشــکالت زیر ســاخت در شهرک 
صنعتی در دو شهرک صنعتی سعید آباد و گلپایگان برطرف 
شده اســت، افزود: فاز دوم شــهرک صنعتی گلپایگان فاقد 

گاز،آب و تلفن است.
رییس اداره صنعــت، معدن و تجــارت گلپایــگان احداث 
ایستگاه آتش نشانی در شهرک ســعید آباد را نیاز اساسی در 
این شــرکت عنوان و بیان کرد: برخی از شهرک های صنعتی 
مستقر در شــهرک نیوان ابتکار)ســایپا( دارای مشکل عدم 

دریافت اسناد مالکیتی هستند.
یوسفی گفت: در شهرســتان گلپایگان ۱5 معدن وجود دارد 
که از این تعداد 3 واحد نیمه فعال و 3 واحد تعطیل هستند و 

این معادن زمینه اشتغال 7۸  نفر را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه حوزه تجارت شامل اصناف، مشاغل خانگی 
و آرد و نان اســت گفت: وظیفه صنعت، معــدن و تجارت در 
 راســتای  نظارت و تنظیم بــازار در بخش عمده فروشــی و 

خرده فروشی است.

رییس مرکز آمــوزش فنــی و حرفه ای شهرســتان دهاقان 
از برگــزاری طرح امنیت شــبکه هــای مجــازی و اینترنتی 
برای نخســتین بــار در دهاقان خبــرداد.وی اظهارداشــت: 
محافظــت از اطالعات اختصاصــی به منابع مالــی نامحدود 
و عجیــب و غریب نیاز ندارد بــا درکی کلی از مســئله، خلق 
 یک طرح امنیتی اســتراتژیکی و تاکتیکی می تواند تمرینی

آسان باشد.
شــیروانی بیان کرد: متخصصان امنیت شبکه از اصطالحی با 
عنوان ضریب عملکرد اســتفاده می کنند که مفهومی مهم در 
پیاده سازی امنیت الیه بندی اســت، ضریب عملکرد به عنوان 
میزان تالش مورد نیاز توسط یک نفوذگر به منظور تحت تاثیر 
قراردادن یک یا چندین سیستم و ابزار امنیتی تعریف می شود 

که باعث رخنه کردن در شبکه می شود.
 یک شــبکه با ضریب عملکرد باال به ســختی مورد دســتبرد 
قرار می گیرد در حالی که یک شبکه با ضریب عملکرد پایین 
می تواند نسبتا به راحتی مختل شــود، اگر هکرها تشخیص 
دهند که شــبکه شــما ضریب عملکرد باالیی دارد، که فایده 
رویکرد الیه بندی شده نیز هســت، احتماال شبکه شما را رها 
می کنند و به سراغ شــبکه هایی با امنیت پایین تر می روند و 

این دقیقا همان چیزی است که شما می خواهید.
در یک دنیای ایده آل، شما بودجه و منابع را برای پیاده سازی 
تمام ابزار و سیستم هایی که بحث می کنیم خواهید داشت اما 
متاســفانه در چنین دنیایی زندگی نمی کنیم. بدین ترتیب، 
باید شــبکه تان را ارزیابی کنیــد، چگونگی اســتفاده از آن، 

طبیعت داده های ذخیره شده، کســانی که نیاز به دسترسی 
دارند، نرخ رشد آن و غیره و ســپس ترکیبی از سیستم های 
امنیتی که باالترین سطح محافظت را ایجاد می کنند، با توجه 

به منابع در دسترس پیاده سازی کنید.
 محمد رضا شــیروانی، رییس مرکز آمــوزش فنی و حرفه ای

 شهرســتان دهاقان در جلســه کمیته مهارت و اشــتغال، از 
برگزاری طرح امنیت شــبکه برای نخســتین بار در دهاقان 
خبرداد و افزود: کالس های آموزشــی مربوط بــه این طرح 
روزهای فرد و در نوبــت عصرانه ویژه کاربــران رایانه و روابط 

عمومی ادارات شهرستان برگزار می شود.
وی هدف از اجــرای این طــرح را حفظ ایمنــی اطالعات و 
حراست از سیســتم اداری عنوان کرد و اذعان داشت: انتظار 
می رود مســئوالن با اســتقبال از این مهم به جایگاه واقعی و 

شأن اداری توجه بیشتری نمایند.
رییس مرکز آموزشــی فنــی و حرفه ای شهرســتان دهاقان 
در ادامه این جلســه، از برگزاری جلســات آموزشی ترویجی 
کشاورزان و دامپروران شهرستان خبرداد و گفت: این جلسات 
با همکاری کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره(، اداره جهاد 
کشــاورزی و مرکز آموزش فنی و حرفه ای برگزار می شــود 
که در حال حاضر تعدادی از این جلســات در روســتای پوده 

دهاقان درحال برگزاری است.
شیروانی از مسئوالن درخواست کرد زمینه هدایت و حمایت 
از مشاغل مغفول شهرستان که مورد نیاز دستگاه های اجرایی 

است فراهم شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت گلپایگان مطرح کرد:

 اختصاص تسهیالت رفع موانع تولید
 به  واحد های  صنعتی 

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دهاقان خبرداد:

اجرای طرح امنیت شبکه اینترنتی 
در دهاقان

محافظت 
از اطالعات 
اختصاصی به منابع 
مالی نامحدود و 
عجیب و غریب 
نیاز ندارد

در شهرستان 
گلپایگان 15 معدن 
وجود دارد که از 
این تعداد 3 واحد 
نیمه فعال و 3 واحد 
تعطیل هستند و 
این معادن زمینه 
اشتغال 78  نفر را 
فراهم کرده است

دیدگاه

اولین مجمع عمومــی جانبازان و ایثارگران فریدونشــهر با حضــور نماینده 
فریدن، فریدونشهر، چادگان و بویین میاندشــت در مجلس شورای اسالمی، 
فرماندار فریدونشــهر و جانبازان، آزادگان و ایثارگران این شهرستان با هدف 

بررسی و پیگیری مشکالت آنان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
در ابتدای این مراســم، نماینده جانبازان به بیان مشکالت این قشر پرداخت. 
 مشــکالتی که هم به اجرا نشــدن قوانین تصویب شــده مرتبط با این قشــر

 برمی گشــت و هم به تصویب برخی قوانین به زعم ایشان نادرست. مشکالتی 
نظیر یکســان نبودن حقوق، مزایا و هزینه های درمانی و اجرا نشــدن قانون 

پرداخت حقوق.
بعد از بیان مشــکالت و خواســته های جانبازان، نماینده مردم منطقه پشت 

تریبون قرار گرفت. اکبر ترکــی، جانبازان و ایثارگران را طالیــه داران امر به 
معروف و نهی از منکر در جامعه خواند که با گذشــت از اعضای بدن خود، این 
واجب الهی را در جامعه پیــاده کرده اند و اکنون نیز بیــش از دیگران وظیفه 
انجام آن بر گردن همین قشــر اســت که اگر رها کنند امر به معروف و نهی از 

منکر را، آن گاه جامعه به سمت انحطاط پیش خواهد رفت.
عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، جانبازان و ایثارگران را شهدای 
زنده ای خواند که راه شــهادت را پیموده و بازگشــته انــد و اکنون در جنگی 
ســخت تر از دفاع مقدس قرار گرفته انــد؛ جنگ نرم که در آن دشــمن پیدا 

نیست.
وی به حیله گری دشــمن در کشور اشــاره و بیان کرد: به عنوان مثال یکی از 

موضوعاتی که دشــمن تالش می کند از آن طریق به بدنه کشــور نفوذ کند، 
مطرح کردن بحث توانمندسازی زنان است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس، آینده انقالب را بنا بر فرمایشات رهبر معظم 
انقالب آینده ای روشن بیان کرد و وحدت، آگاهی، بصیرت و آمادگی دفاعی را 

نیاز فعلی کشور در مقابل دشمنان دانست.
نماینده فریدن، فریدونشــهر، چادگان و بویین میاندشت در مجلس، جانباز و 
ایثارگر را همچون روزه داری دانســت که باید تا اذان مغرب از انجام مبطالت 
روزه خودداری کند و اگر تمــام روز را صبر کرد ولی دقایقی قبل از اذان مغرب 

چیزی خورد، روزه اش باطل می شود.
ترکی، مهم ترین اقدام مجلس دهم در رابطــه با جانبازان و ایثارگران را دائمی 
کردن مصوبات غیردائمی مجلس در رابطه با این قشــر بیان کرد و از ایشــان 
خواست در صورت عدم اجرای قوانین مربوط به ایشان، مراتب را برای پیگیری 

انتقال دهند.

وی با اظهار اینکه ســطح رفــاه خانواده های شــهدا و جانبازان بــا توجه به 
مشــکالت خاصی که دارند در جامعه پایین است ازکســانی که به حقوق این 
قشر که توانایی زندگی عادی خود را در دفاع از کشور و ملت از دست داده اند، 
اعتراض دارند خواســت نســبت به دریافت حقوق های نجومی و پاداش های 
آنچنانی اعتراض کنند چرا  که تمام حقوق اضافه جانبازان در برابر این مفاسد 
چیزی به حساب نمی آید. فرماندار فریدونشهر هم برای دقایقی پشت تریبون 
قرار گرفت و از لزوم تشــکیل مجمع ایثارگران شهرســتان به منظور پیگیری 
حقوق و مطالبات ایشان سخن گفت. ناصر اسدی بخشی از مشکالت جانبازان 
و ایثارگران شهرستان را متاثر از مشــکالتی دانست که شهرستان با آن دست 
و پنجه نرم می کند. وی بیکاری باال در فریدونشــهر را سرمنشــأ مشــکالت 
شهرســتان بیان و عنوان کرد طبیعتا این مشــکل دامنگیر فرزندان جانبازان 
و ایثارگران در جامعه نیز خواهــد بود. نماینده عالی دولت در شهرســتان از 

پیگیری مشکالت جانبازان و ایثارگران به صورت ویژه سخن گفت.

نماینده مردم  فریدن در مجلس:

جانبازان و ایثارگران طالیه داران امر به معروف و نهی از منکر هستند

درهای باغ های تیران پالک کوبی
 و شناسنامه دار می شود

سرپرســت میرات فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری شهرستان 
تیران و کــرون اظهارداشــت:  درهای ســنگی باغ های تیــران از 
 آثار تاریخی اســت که قدمت آن به قبل از ورود آریایــی ها به ایران 
می رســد و دارای ویژگــی های خاصی مــی باشــد و از این جهت 
در لیســت ثبت آثار ملی قــرار گرفته اســت.ابراهیم مرادیان افزود: 
حفظ و نگهداری این آثار ملی ضروری اســت که در این راســتا این 
درها پالک کوبی و شناســنامه دار می شــود  و  مراحل ثبت ملی آن 
نیز انجام خواهد شــد. سرپرســت میرات فرهنگی صنایع دســتی 
و گردشگری شهرســتان تیران و کرون ادامه داد: طرح پالک کوبی 
و تهیه شناســنامه این درها از ســوی ســازمان میــرات فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در حال انجام بوده و حفظ این اثر تاریخی 
مستلزم همکاری مردم است.وی با اشــاره به تخریب این اثر تاریخی 
و منحصر به فــرد، گفت:  هزار در ســنگی در باغ هــای تیران وجود 
داشــته اما با گذشــت زمان و بی توجهی به اهمیت این درها، تعداد 
 قابل توجهی از این درهای سنگی به عنوان پل به کار گرفته شده و یا 

از بین رفته است.        
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ابالغ رای
8/500 کالســه پرونده: 950244شــماره دادنامــه: 1234-95/7/29 مرجع 
رسیدگی: شعبه 8 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباس قاسم پور 
فرزند ناصرقلی با وکالت مرتضی قانعیان فرزند حسین به نشانی اصفهان خ 
کاوه پل چمران روبروی پمپ بنزین سابق مجتمع اداری آفتاب ط اول،  خوانده: 
مصطفی جعفری مورکانی فرزند بهرام به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ چهارده میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه، گردشــکار: 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 عباس قاســم پور با وکالت مرتضی قانعیان  به طرفیت مصطفی 
جعفری مورکانی به خواسته مطالبه مبلغ 14/000/000 ریال وجه 2 فقره چک 
به شماره های 081918-94/7/1 و 081917-94/6/12 عهده بانک صادرات 
ایران به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مال حظه 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 مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به 
اســتناد مواد 198 ، 519، 522 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 315، 310، 
309، 307، 249 قانون تجارت حکــم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
14/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 750/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 120/000 ریال هزینه 
نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک مرکــزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
وا خواهی در این شعبه خواهد بود و پس از مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:24952 شعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان) 331 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/501 شــماره دادنامــه: 9509970361701089 شــماره پرونــده: 
9509980361700392 شــماره بایگانــی شــعبه: 950467 خواهان: آقای 
محمود زارع الرگانی فرزند عبدالرسول به نشانی استان اصفهان- شهرستان 
فالورجان- خ طالقانی- مقابل اداره پســت بن بست امین ساختمان دفترخانه 
150 با کدپستی 8451675631 تلفن 09133055088 ، خوانده: آقای علیرضا 
قاسمی فرزند احمد به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرســی 2- مطالبه خســارت تاخیر تامدیه 3- مطالبه وجه چک، با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای محمود زارع الرگانی به طرفیت 
آقای علیرضا قاسمی به خواسته مطالبه مبلغ 210/000/000 ریال به استناد 
یک فقره چک به شماره 144012-93/5/20 و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با 
عنایت به دادخواســت تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که 
داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی 
مطروحه به عمل نیاورده اســت فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و 
مستنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 210/000/000 ریال بابت اصل خواســته و همچنین 
مبلغ 5/926/000 ریال به عنوان خســارات دادرسی طبق تعرفه مرحله بدوی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه وفق شــاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ 
سررســید لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
سپس ظرف بیست روز دیگر روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 
 اصفهان می باشــد.  م الف:24966 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 ) 303 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
8/502 شــماره دادنامــه: 9509970350900966 شــماره پرونــده: 
9409980350901147 شــماره بایگانــی شــعبه: 941277 خواهان: آقای 
مســعود پناه پوری فرزند زالــی خان به نشــانی اصفهــان- خیابان عالمه 
امینی- کوچه پرویز آبکار- بن بســت اول- پ 66- کدپستی 8158948161 
همــراه 09132131953، خوانــدگان: 1- آقای مســعود قرباغی به نشــانی 
اصفهان- خیابان مشتاق دوم- کوچه شهید علیخانی- کوی ارغوان بن رویا 
پ 17، 2- خانم شــهال رئیسی فرزند محمد قلی به نشــانی اصفهان خ مشتاق 
دوم ک شــهید علیخانی کوی ارغوان بن رویا پ 17، خواســته ها: 1- مطالبه 
وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- تامین خواسته 4- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی خواهان 
آقای مســعود پناه پوری به طرفیت خواندگان 1- شــهال رئیسی 2- مسعود 
قرباغی به خواســته مطالبه مبلغ 655/000/000 ریال وجــه دو فقره چک به 
انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه می باشــد با توجه به داخواست 
تقدیمی و فتوکپی مصدق چکهای شماره 1-493571 مورخ 93/4/15 به مبلغ 
305/000/000 ریال و 2- 493570 مــورخ 91/5/20 به مبلغ 350/000/000 
ریال عهده بانک صادرات و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با توجه 
به عدم حضور خواندگان و عدم ایراد دفاع در قبال دعوی مطرح شــده و عدم 
ارایه دلیل بر برائت ذمه خود و با توجه بــه وجود اصل چک در ید خواهان که 
دلیل بر اشــتغال ذمه صادر کننده می باشــد دادگاه دعوی را وارد دانسته به 
استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 655/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 20/560/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
می نماید. خسارات تاخیر تادیه وفق آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از 
تاریخ سررسید چک در زمان اجرا محاسبه می شود. رای صادر شده غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز 
پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است.  م الف:24970 شعبه 9 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 333 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/503 شــماره دادنامــه: 9509970376400960 شــماره پرونــده: 
9409980352200734 شماره بایگانی شعبه: 950758 تجدیدنظرخواه: خانم 
ریحانه حنیفهء فرزند داود به نشانی استان اصفهان- بلوار شفق- ک طالقانی- 
پ 255 ک پ 8178636761- ک م 1289186235- ت ه 09376633956، تجدید 
نظر خوانده: آقای ســجاد صالح پور فرزند خدایار به نشانی مجهول المکان، 
تجدیدنظر خواسته: نســبت به دادنامه شــماره 0358-950 مورخ 95/2/29 
شعبه پنجم دادگاه خانواده اصفهان، گردشــکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص تجدید 
نظر خواهی خانم ریحانــه حنیفهء فرزند داود به طرفیت آقای ســجاد صالح 
پور فرزند خدایار نسبت به دادنامه شــماره 9509976836500358 مورخه 
95/2/29 صادره از شــعبه پنجم دادگاه خانواده اصفهــان که متضمن حکم 
بطالن دعوی طالق به لحاظ عسر و حرج، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
و با توجه به رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره 275739 دفتر رسمی ثبت 
ازدواج شماره 15 حوزه ثبتی اصفهان که حکایت از علقه زوجیت فیمابین دارد 
و با توجه به اینکه زوجه اعالم نموده است در تاریخ 82/9/6 ازدواج کرده ایم 
حاصل این ازدواج وجود دو فرزند یک دختر 8 ســاله و یک پسر سه ساله می 
باشد و متاسفانه نزدیک به سه سال است که زندگی مشترک را ترک نموده و 
هیچ خبری از ایشان نداریم و از بستگان ایشان شنیده ام که ازدواج مجدد کرده 
است و با همســرش زندگی می کند و با توجه به ترک زندگی مشترک و اینکه 
هیچگونه اطالعی از ایشان نداریم و اینکه قریب به سه سال است که هیچگونه 
مخارجی پرداخت نکرده است و مرا با دو بچه رها کرده است و خبری از وی 
نداریم که این موارد ترک زندگی ترک انفاق و ازدواج مجددش موجب عسر و 
حرج اینجانب در تداوم زندگی مشترک شده است و در خصوص ترک انفاق طی 
دادنامه صادره از شعبه 118 کیفری دو اصفهان محکوم به تحمل یکسال حبس 
تعزیری شده است که این پرونده تحت کالسه 940575 به شماره دادنامه 959-

94 می باشــد و تحقیقاتی هم از طریق ضابطین در مرحله بدوی دادگاه انجام 
گرفته که حاکی از حقانیت اینجانب می باشد که در صفحه 44 پرونده مضبوط 
است، دادگاه نظر به مراتب مذکور و اینکه از طریق انتشار آگهی از زوج دعوت 
به عمل آمده که در جلسه دادگاه حاضر نشــده است و با توجه به اینکه زوجه 
به تخلف شرط از شروط ضمن العقد تمسک نموده است و حاضر شده است 
صد سکه از مهریه خود را در قبال طالق بذل کند نظر به تمامی موارد مذکور و 
با عنایت به اینکه تخلف زوج از شروط ضمن العقد راجع به ترک انفاق و ترک 
زندگی مشترک محرز و مسلم اســت و با توجه به اینکه داوران نیز توفیقی در 
سازش نداشته اند و زوجه مصر به طالق می باشد با این وصف ضمن نقض 
دادنامه صادره بدوی به لحاظ احراز شروط ضمن العقد که تخلف زوج از آن 
شروط راجع به بندهای 1 و 8 شــرایط ضمن عقد با عقد خارج الزم بند ب و با 
توجه به انتخاب نوع طالق از ناحیه زوجه با بذل یکصد سکه از مهریه خود در 
قبال طالق که نوع آن خلع می باشد به اســتناد 27-28-29-31-33 و تبصره 
ذیل آن از قانون حمایت خانواده مصوب 1391/1/21 و 1145 بند 1130-2-

1129 قانون مدنی حکم طالق زوجه صادر و اعالم می نماید – مدت اعتبار حکم 
طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای فرجامی با انقضای مهلت فرجامخواهی 
است، به سردفتر طالق نمایندگی داده می شود که وفق مقررات قانون و مطابق 
ماده 33 این قانون در صورت امتناع زوجه اقدام نماید- الزم به ذکر اســت که 
زوجه جهیزیه خود را مسترد نموده است، راجع به مهریه اش اعالم نمود که به 
طور جداگانه اقدام خواهد نمود – حضانت فرزندان مشترک فعاًل با مادرشان 
)زوجه( است- حق مالقات برای پدر محفوظ اســت، پرداخت نفقه بچه ها در 
مدت حضانت ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال با افزایش سنواتی بر اساس نرخ 
تورم ســالیانه اعالمی بانک مرکزی پرداخت نماید- این رای و به استناد ماده 
358 قانون آئین دادرسی مدنی صادر شده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.  م الف:24922 شعبه 24 دادگاه 

تجدید نظر استان اصفهان ) 687 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

8/504 مرجع رســیدگی: حوزه 29 شــورای حل اختالف اصفهاان، خواهان: 
محمد صادق ایزدی به نشانی اصفهان خ کاوه خ برازنده مجتمع بهاران طبقه 
سوم بلوک c ، خوانده: مهران شــعبانی سیچانی به نشــانی مجهول المکان، 
خواسته: الزام به انتقال، گردشــکار: خواهان دادخواســتی / درخواستی به 
خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و 
ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه 
به تصدی امضاکنندگان زیر تشــکیل اســت و با توجه بــه محتویات پرونده 
پس از شور و تبادل نظر ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی خواهان محمد صادق 
ایزدی به طرفیت خوانده مهران شــعبانی سیچانی به خواســته الزام خوانده 
به تنظیم سند رســمی انتقال یک دستگاه موتور ســیکلت نظر به اینکه مستند 
دعوی خواهان حکایت از واگذاری موتور سیکلت مورد ترافع و تحقق عقد بین 
فیمابین به موجب قرارداد را دارد و چون به موجب پاســخ استعالم واصله از 
اداره راهنماییی و رانندگی حقوق ناشی از آن به نام آقای مهران شعبانی ثبت 
گردیده است و به موجب مبایعه نامه سمت قانونی خوانده در دعوی مورد ترافع 
باالصاله محرز است و چون دلیلی که موجب بطالن دعوی خواهان و دالیل آن 
باشد ابراز نشده است بنابراین قرار فیمابین طرفین محمول بر صحت تلقی و 
چون نتیجه احراز اصالت قرارداد فیمابین طرفین حسب مقررات مواد 190 و 
بعد قانون مدنی نفوذ قانونی آن نسبت به طرفین و تحمل آن از ناحیه مشارالیه 
طبق مقررات مادتین 219 و 220 از قانون مدنــی خواهد بود و نظر به اینکه از 
الزامات و آثار قرارداد واقعه فیمابین طرفین ثبت آن و تنظیم سند رسمی نسبت 
به آن می باشــد بنابراین شورا به اســتناد مقررات مواد مرقوم حکم بر الزام 
خوانده بر تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال یک دستگاه موتورسیکلت همرو 
به شماره انتظامی 625-98145 به نام خواهان و پرداخت 255/000 ریال هزینه 
دادرسی و نشر آگهی تا زمان اجرا در حق خواهان صارد و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد.   م الف:24921 

شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان ) 376 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
8/505 کالسه پرونده: 950175 شــماره دادنامه: 9509976796301063-

95/5/30 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
هادی محمدی به نشانی اصفهان پیربکران روستای پالرت جنب پست بانک، 
خوانده: داوود شیرانی  به نشانی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: دعوی هادی محمدی به طرفیت 
داوود شــیرانی  به خواســته مطالبه مبلغ 101/000/000 ریال )یکصد و یک 
میلیون ریال( وجه دو فقره حواله  شماره های 9251/506664-94/12/13 و 
9251/506665-94/12/24 عهده تعاونی اعتبار ثامن االئمه به انضمام مطلق 
خسارات قانونی- با توجه  به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از سوی موسسه محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که خوانده در جلسه به 
هر دلیلی حضور نیافته  و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز 
نداشته بر شورا ثابت اســت لذا به اســتناد مواد 198و519و522 قانون آیین 
 دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 101/000/000 ریال

) یکصد و یک میلیون ریال(  بابــت اصل خواســته و 1/630/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
95/1/30 تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر اســاس نرخ اعالمی از ســوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشــد در حق  خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این 
 مرجع خواهد بود و در خصوص قرار تامین با توجه به اســترداد آن حســب 
صورتجلســه 95/5/30 مســتنداً به بند ب مــاده 105 قانون آیین دادرســی 
 مدنی قرار رد دعــوی صادر و اعالم مــی نماید رای صــادره ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجدیــد نظرخواهی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان می 

باشد.  
م الف:24920 شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

) 304 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/506 کالســه پرونده 388/95 شــماره دادنامه: 623/95-95/7/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای محمود زارع 
فرزند عبدالرسول به نشــانی اصفهان فالورجان الرگان خ روبروی دهیاری 
منزل شخصی، خوانده: آقای غالمرضا یزدانی فرزند صادق به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 94/7/18-0658009 
عهده با نک رفاه کارگران به مبلغ نود میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی 
و نشر آگهی و تاخیر تادیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای محمود زارع بــه طرفیت آقای 
غالمرضا یزدانی به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 94/7/18-0658009 
عهده بانک رفاه کا رگران به مبلغ نود میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و 
نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار 
دین به میزان خواسته بر عهده خوانده داشــته و بقاء اصول مستندات مذکور 
در ید مدعی داللت بر بقاء دین و اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد لذا چون خوانده دفــاع موجهی در قبال دعوی مطروحه، 
معمول نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است. مستندا ً 
به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی دعوی مطروحه 
را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخــت مبلغ نود 
میلیون ریال بابت وجه چک مورد دعوی و مبلغ 1/345/000 ریال بابت هزینه 
 دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 94/7/18 تا زمان اجرای 
حکم بر اساس آخرین شــاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و نشر آگهی 
طبق تعرفه در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید. رای صــادره غیابی و 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر پس 
 از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان 
می باشد. م الف:24917 شــعبه 41 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

اصفهان )336 کلمه، 4 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
8/497 شــماره صــادره:1395/02/296390 چون تحدید حــدود عمومی 
ششدانگ یک درب باغ پالک باقیمانده 2997- اصلی  واقع در محمدیه بخش 
2 نائین که طبق پرونــده ثبتی به نام آقــای علی محرابیــون محمدی فرزند 
رمضانعلی در جریان ثبت اســت تاکنون به عمل نیامده اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبــت و بر طبق تقاضای مالــک تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز چهارشنبه 95/9/17  ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصــره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ 
انتشــار:1395/08/24  م الف:266 اداره ثبت اسناد و امالک نایین)173 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ رای

8/507 کالســه پرونده: 950360 شــماره دادنامه:1314-95/7/26 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: میالد کبیری 
به نشــانی اصفهــان خ برج کوچه بیســتم مجتمــع الماس، خوانــدگان: 1- 
مجید دهقانی بیژگــردی 2- مجتبی قنبری هر دو به نشــانی مجهول المکان،  
با عنایت بــه محتویات پرونــده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم 
رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای مــی نماید. رای 
شــورای حل اختالف: در خصوص دعــوای آقای میالد کبیــری به طرفیت 
آقایان 1- مجید دهقانــی بیژگردی 2- مجتبــی قنبری به خواســته مطالبه 
مبلغ صد میلیــون ریال وجه چک به شــماره هــای 921276-94/11/25 و 
921290-94/10/25  بــه عهــده هر دو بانک پاســارگاد بــه انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجــه  به دادخواســت تقدیمی، تصویــر مصدق چک 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محــال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و ایــن که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان 
 از خود ابــراز و ارایه ننموده لذا دعــوی خواهان علیه خوانــده ثابت به نظر

 می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت صد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف ) 94/10/25-

94/11/25(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:24910 شعبه 7 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )292 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/510 شــماره دادنامــه: 9509970350900692 شــماره پرونــده: 
9409980350901262 شــماره بایگانــی شــعبه: 941408 خواهان: آقای 
سید کامل تبریزی ریزی  فرزند سید مرتضی به نشانی اصفهان- خ زینبیه- 
چهار راه عاشــق اصفهانی غربی- دنیای کابینت- اولین پالک سمت راست، 
 خواندگان: 1- بانک ســپه- سرپرستی اســتان اصفهان به نشانی اصفهان- 
خ مطهری- جنب ســینما قدس- پ 1، 2- آقای ســید رحمــت تبریزی فرزند 
ســید مرتضی 3- آقای حبیب اله مهاجری فرزند حجت اله همگی به نشــانی 
اصفهان- خ فردوســی- خ منوچهری- بن بســت قیام بن بست دوم- سمت 
چپ- پ 63، 4- بانک ســپه زینبیه شــمالی به نشــانی اصفهــان- خ زینبیه 
شمالی- پ 1- بانک سپه شعبه زینبیه شمالی، 5-آقای سید خدابخش محمدی 
)رئیس بانک آنوقت( فرزند سید حسین با وکالت آقای محسن پیام آرا فرزند 
مرتضی به نشــانی اصفهان خانه اصفهان ایســتگاه نگهبانی ابتدای خیابان 
شهید خلیف سلطانی)گاز( روبروی کوچه انصار نبش کوچه 21، 6- شرکت 
فراز سپاهان خلیج فارس به مدیرعاملی آقای امیر حسین شفاعت به نشانی 
اصفهان- خ شیخ بهایی- ک دهش- پ 1- مجتمع اریانا- ط همکف- واحد  2 
) در حال حاضر شرکتی وجود ندارد(- مجهول المکان، 7- آقای امیر حسین 

شفاعت فرزند مرتضی به نشــانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرســی 2- مطالبه خسارت 3- ابطال ســند ) موضوع سند مالی 
 است( 4- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 5- دستور موقت 6- ابطال اجرائیه

) موضوع اجراییه مالی است(، دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می کند. رای دادگاه: دعوی خواهان 
سید کمال تبریزی ریزی به طرفیت خواندگان 1- بانک سپه سرپرستی استان 
 اصفهان 2- بانک سپه شــعبه زینبیه 3- شرکت فراز ســپاهان خلیج فارس 
4- ســید خدابخش محمدی با وکالت آقای محســن پیام ارا 5- سید رحمت 
تبریزی 6- حبیب اله مهاجری 7- امیر حسین شفاعت به خواسته ابطال سند 
و ابطال اجرائیه می باشد بدواً درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 
را کرده اند نظر به اینکه خواهان دارای شــغل و درآمد می باشد و شهود وی 
اطالع دقیق از اموال و میزان هزینه دادرسی نداشــته و در استشهادیه ارائه 
شده نیز میزان درآمد و شغل خواهان و میزان هزینه دادرسی قید نشده و دلیل 
دیگری بر اثبات ادعا ارائه نشــده لذا دادگاه به استناد مواد 504 و 506 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر بطالن دعوی اعسار صادر و اعالم می کند رای 
صادر شــده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی 
 است.  م الف:24972 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 402 کلمه، 4 

کادر(
ابالغ رای

8/511 شــماره دادنامــه: 9509970350401077 شــماره پرونــده: 
9409980350400951 شماره بایگانی شعبه: 941024 خواهان: آقای اکبر 
پرداختی فرزند حســین با وکالت آقای سعید حاجی هاشــمی فرزند ابراهیم 
به نشانی اصفهان- خیابان شــیخ صدوق شــمالی مقابل پل میر ساختمان 
پاراکس طبقه 4 واحــد دی 1 کد پ 8415754741 خوانــده: آقای غالمرضا 
پرداختی فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک، رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای اکبر پرداختی فرزند حسین با وکالت ســعید حاجی هاشمی به طرفیت 
آقای غالمرضا پرداختی فرزند اکبر به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی 
پالک 5199-18 بخش 14 ثبت اصفهان واقع در خیابان امام خمینی مقوم به 
51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده 
تصویر مصدق تعهدنامه مورخ 1378/6/2 جوابیه استعالمیه ادراه ثبت اسناد 
اصفهان به شماره 139406002025000755 مورخ 1394/9/22 که داللت بر 
مالکیت آقای خوانده نسبت به پالک مارالذکر دارد و نظر به اینکه خوانده در 
جلسه رسیدگی جهت دفاع حضور پیدا نکرده است و مستندات خواهان مصون 
از هرگونه ایراد و اعتراض وی بوده لذا بــا توجه به دالیل فوق دادگاه دعوی 
خواهان را وارد و ثا بت دانسته مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 
515 و 198 قانون آیین دادرســی حکم به الزام خوانده به  حضور در یکی از 
دفتر خانه های اسناد رسمی اصفهان و تنظیم سند پالک مذکور به نام خواهان 
و نیز پرداخت مبلغ 550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی در مرحله بدوی صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی می باشــد و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد.  م الف:24979 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 299 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/512 شــماره دادنامــه: 9509970350300988 شــماره پرونــده: 
9509980350300206 شماره بایگانی شعبه: 950273 خواهان: بانک تجارت 
به مدیریت آقای محمد ابراهیم مقدم نودهی و تفویض اختیار مورخ 94/2/30 
به آقای احمدرضا تبرایی با وکالت آقای رســول کاظمی اسفه فرزند ولی اله 
به نشانی اصفهان- خیابان بزرگمهر- چهار راه هشت بهشت ابتدای خیابان 
هشت بهشت شرقی ابتدای بن بست شــماره 6 شهید عبدالعلی جاوری پالک 
2 طبقه 2 همــراه 09138025841 ، خواندگان: 1- آقای امیر خان احمد فرزند 
حســینعلی به نشــانی اصفهان – خ خواجو- کوچه صدر- پ 144، 2- آقای 
غالمرضا عمیدی شمس آبادی فرزند محمد به نشانی مجهول المکان 3- آقای 
عباس ربیعی فرزند نعمت اله به نشانی اصفهان – خ نظر شرقی- پاساژ مریم- 
پ 3048، 4- آقای محمد علی ابراهیمی خاتون آبادی فرزند حسن به نشانی 
استان اصفهان- خوراسگان- محله سمسور- جنب مسجد امام حسین- بن 
بست شهید رسول ربیعی- پ 135، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 
2- مطالبه وجه بابت ... 3- مطالبه وجه بابت ... 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، 

گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای رسول کاظمی اســفه به وکالت از بانک تجارت به طرفیت 1- غالمرضا 
عمیدی شــمس آبادی فرزنــد محمد 2- امیرخــان احمد فرزند حســینعلی 
3- عباس ترســیمی فرزند نعمت اله 4- محمد علــی ابراهیمی خاتون آبادی 
فرزند حسن به خواسته مطالبه مبلغ 360/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
طلب و مطالبه خســارت تاخیر تادیه از تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم 
بر اســاس مبلغ تاخیر روزانه به میزان 292245 ریال و خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه نظر به شرح دادخواست تقدیمی و اقرار صریح خواندگان ردیف 
های سوم و چهارم به قبول ادعای خواهان و مدیون بودن خویش و عدم ارائه 
هر گونه دلیل و مدرکی از ناحیه خواندگان در اثبات برائت ذمه خویش و مفاد 
قرارداد مشارکت مدنی به شماره 932500057 مورخ 93/4/5 که حکایت از 
دریافت تسهیالت توسط خوانده ردیف اول و تعهد تضامنی سایر خواندگان 
در پرداخت داشــته دادگاه خواسته را ثابت دانســته و با عنایت به اینکه مبلغ 
30 میلیون ریال از اصل خواســته حســب اظهارات دیگر خواهان به استناد 
مواد 198، 515، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 330/000/000 ریال بابت اصل خواسته  
و پرداخت خسارات تاخیر تادیه قراردادی به ازای هر روز 292245 ریال از 
تاریخ تقدیم دادخواســت لغایت زمان پرداخت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
12/120/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر از 
زمان تقدیم دادخواست لغایت پرداخت اصل خواسته بر اساس نرخ شاخص 
تورم ســالیانه اعالمی از ســوی بانک مرکزی ایران که توسط اجرای احکام 
محاسبه می گردد و اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی آن را محاسبه 
و از محکوم به کسر. به حساب درآمد دادگستری واریز نماید صادر و اعالم 
می نماید رای صادره نسبت به ردیف های سوم و چهارم حضوری و به جهت 
اقرار قطعی و نسبت به سایر خواندگان غیابی که ظرف 20 روز قابل واخواهی 
در دادگاه صادرکننده رای و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
  م الــف:24986 شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان ) 517 کلمــه، 

کادر(
ابالغ رای

8/513 شــماره دادنامــه: 9509970350300883 شــماره پرونــده: 
9409980350301256 شماره بایگانی شعبه: 941424 خواهان: آقای فریدون 
مردانی بلداجی فرزند امیرعلی با وکالت خانم زهرا امینی دهاقانی فرزند محمد 
امین به نشانی استان اصفهان شهرســتان اصفهان هتل پل اول چهار باغ باال 
 روبروی مجتمع تجاری کوثر مجتمــع باران طبقه 5 واحــد 35، خواندگان:

 1- آقای محمد سلیمانی فرزند غالمرضا به نشانی اصفهان- چهار باغ خواجو 
روبروی مکینه ایران امالک، 2- خانم الهام ناظم فرزند محمد حسین به نشانی 
مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای فریدون مردانی بلداجی با وکالت 
خانم زهرا امینی به طرفیت 1- آقای محمد سلیمانی فرزند غالمرضا 2- خانم 
الهام ناظم فرزند محمد حسین دائر بر مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال وجه 
چک شــماره 766601 مــورخ 94/10/22 عهده بانک صادرات با احتســاب 
خســارات دادرســی و تاخیر تادیه با این توضیح که خوانده ردیف اول چک 
موصوف را صادر و خوانده دیگر به عنوان ضامن ظهرنویسی نموده است 
دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوســت شامل رونوشت مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان داشته و بقای اصل 
چک در ید خواهان نیز ظهور در اســتمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه 
از ناحیه خواندگان دفاع و ایرادی به عمل نیامده است ادعای خواهان را وارد 
دانسته و به استناد مواد 310 و 312 و 313 و 314 و 315 قانون تجارت و مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی خواندگان را به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15/820/000 
ریال به عنوان هزینه دادرســی و تمبر و مبلــغ 13/700/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل به انضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان تادیه محکوم و اعالم می نماید. خواهان مکلف است زمان اجرای حکم 
هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد 
شــد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند. رای صادره نسبت به خواندگان 

غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس 
ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد.  

م الف:24987 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 377 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/514 کالســه پرونده:214/95 شــماره دادنامــه:1098-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا نوری 
به نشانی شهرک صنعتی جی خ ســوم پ 29، خوانده: محمد سلیمی شیخی 
به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
حمیدرضا نوری به طرفیت آقای محمد سلیمی شیخی به خواسته مطالبه مبلغ 
9/000/000 ریال وجه 3 فقره چک به شــماره هــای 060392-94/6/18 به 
مبلغ 20/000/000 ریال و 060394-94/9/23 بــه مبلغ 30/000/000 ریال 
و 060395-94/11/21 به مبلغ 40/00/000 ریال به انضمام مطلق خســارت 
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 جلسه حضور نیافته 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 مستنداً 
به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/965/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک های موصوف )از سررســید چکها تا اجرای حکم(  
تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهــی در همین مرجع و ظرف 
 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکــم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
م الف:24901 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)292 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

8/515 شــماره دادنامــه: 9509976825301001 شــماره پرونــده: 
9409986825301291 شماره بایگانی شعبه: 941430 خواهان: آقای حمید 
تحسیری فرزند مصطفی به نشــانی اصفهان- خیابان مشتاق سوم- کوچه 
 شــهید رحمانی پالک 63،  خواندگان: 1- خانم کیانا نجفــی فرزند علی اکبر 
2- خانم زهــرا رمضانی فرزنــد اصغر همگی به نشــانی اســتان فارس- 
شهرستان شیراز- فلکه گاز- خیابان نارون- کوچه 9- پالک 221، 3-آقای 
ایمان چوبین فرزند بهــرام 4- آقای بهرام چوبین فرزنــد منوچهر همگی به 
نشانی استان فارس- شهرستان خرم بید- صفاشهر- جاده بوانات- روبروی 
اداره برق دامپزشکی سابق- منزل چوبین- کدپستی 7396137958 خواسته: 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای حمید تحسیری به طرفیت آقایان بهرام 
و ایمان چوبین و خانم ها زهرا رمضانی و کیانــا نجفی مبنی بر صدور حکم 
اعسار از پرداخت هزینه دادرســی مرحله بدوی در پرونده کالسه 941430 
این دادگاه نظر به اینکه مندرجات استشــهادیه پیوست دادخواست و  مودای 
اظهارات گواهان در جلسه دادرســی مورخ 95/7/11 همگی داللت بر صحت 
ادعای خواهان مبنی بر عدم استطاعت مالی کافی جهت پرداخت هزینه دادرسی 
در پرونده فوق دارد و نظر به اینکه خوانــدگان در قبال دعوی خواهان ایراد 
یا دفاع موثری مطرح ننموده و اموال و درآمــدی از خواهان ارائه ننموده لذا 
دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با اســتناد به مواد 504 و 508 و 513 قانون 
آئین دادرســی مدنی ضمن احــراز صحت ادعای خواهان حکــم بر معافیت 
موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراحل رسیدگی مربوط به 
این دعوی را صادر و اعالم می نماید چنانچه مدعی اعســاردر دعوی اصلی 
محکوم له واقع گردد به محض وصول محکوم به مکلف به پرداخت مبلغ هزینه 
دادرسی به خزانه دولت می باشــد. این رای حضوری و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان 
 اصفهان می باشد.  م الف:24900 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 ) 320 کلمه، 3 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
اولین چشم مصنوعی دنیادر این خانه به دوره صفوی سفر کنید

 در شهر سوخته

اتمام مرمت برج آزادی تا پایان آذر؛

علت آبگرفتگی بررسی می شود

پایگاه حفاظتی مجموعه جهانی 
مسجد جامع اصفهان افتتاح شد

شهر سوخته یکی از دولت شــهرهای باستانی در جنوب شرقی 
ایران با قدمتی در حدود پنج هزار ســال است. این شهر در سال 
۲۰۱۴ میالدی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

باستان شناســان در حین کاوش در این محوطه به اشیا و آثار 
باســتانی جالبی برخورد کردند که هر کــدام دنیای جدیدی از 
اطالعات را به روی آنها گشــود.یکی از یافته های شهر سوخته، 
اسکلت زنی حدود ۲۸ الی ۳۲ ســاله بود که روی جمجمه اش 
یک چشم مصنوعی داشت و با وجود گذشت سالیان دراز، بسیار 

سالم باقی مانده بود.
 این چشــم مصنوعی به پیشرفته بودن شــهری اشاره دارد که 
در ۳۲۰۰ ســال پیش از میالد پایه گذاری شــده و مردم آن در 
چهار دوره بین ســال های ۳۲۰۰ تا ۱۸۰۰ قبل از میالد در آن 
سکونت داشته اند.چشم مصنوعی این زن از جنس موم و نوعی 
چربی حیوانی بوده و مویرگ های آن با سیم هایی از طال به قطر 
 نیم میلی متر ساخته شده اســت. در مرکز چشم نیز مردمکی 

قرار داده اند.
با بررســی هایی که روی اشــیای گور این زن انجام شد به این 
نتیجه رســیدند که این زن از اشــراف و افراد پولدار شهر نبوده 
است. درون گور این زن، یک قاب چرمی پیدا شد که برای چشم 

مصنوعی می باشد. 
بعــد از کشــف این چشــم مصنوعــی جالــب، چنــد تن از 
مجسمه سازان برای بازسازی آن دست به کار شدند تا توانستند 
با تلفیق هنر و علم باستان شناسی، چشــم مصنوعی و اسکلت 

زن صاحب آن را بازسازی کنند.
چشم مصنوعی شهر ســوخته تا ســال ۱۳۸۸ در هیچ موزه و 
نمایشــگاهی به نمایش در نیامد تا اینکه برای نخستین بار، در 
نمایشگاهی با عنوان نمادهای ســرزمین ما در موزه ملی ایران 
به نمایش گذاشته شد. )در حال حاضر نمایش عمومی برای این 

چشم مصنوعی  وجود ندارد.(
قدمت : ۴۸۰۰ سال پیش

کاشف : هیئــت کاوش های باستان شناسی شــهر سوخته به 
سرپرستی سید منصور سید سجادی
سال کشف : ۱۳۸۵هجری شمسی

وزن:  9/6 گرم

مدیرکل میــراث فرهنگی تهــران گفت: آبگرفتگــی چند روز 
اخیر در برج آزادی آســیبی به غرفه های صنایع دســتی نزده 
و قرار اســت مرمت این بنا تا پایان آذر ماه تمام شــود. رجبعلی 
خســروآبادی درباره آب گرفتگی برج آزادی در روزهای اخیر و 
ناموفق بودن عملیات مرمت این برج گفت: طبق بررســی های 
انجام شده با عضو شورای شهر و شهردار منطقه قرار شد تا پایان 
آذر ماه مرمت این بنا تمام شود و شهردار منطقه 9 نیز قول داده 

که علت آبگرفتگی چند روز اخیر را بررسی کند.
خســروآبادی بیان کرد: در بازدید از این برج گفته شــد که آب 
کانال مجــاور به آب هــای زیرزمینی فشــار وارد کــرده و آب 
کف پوش هایی که گذاشــته بودند تا آب را از کف سالن به پایین 
ببرد، باال زده و از دیواره ها نفوذ نکــرده؛ برای همین هیچ یک از 
اشیای نمایشگاه صنایع دستی آســیب ندیده است. فقط سطح 
پر از آب شده و قرار است وضعیت بررسی شــود. وی ادامه داد: 
مقرر شــده که اگر کانالی مورد نیاز اســت تدابیــری برای آن 
اندیشیده شــود؛ به هر حال آبگرفتگی یک معضل است و باید 
در حوزه نگهداشت سطح برج آزادی، شهرداری پیشنهاد بدهد 
چون بحث معماری و تمیز کردن محوطه آنجا مطرح اســت و 
می بایســت کار فنی انجام گیرد و اگر نیاز به طرح و مصوبه شورا 
وجود دارد، این مصوبه گرفته شــود. آقای مســجد جامعی نیز 

پیگیر آن در شورای شهر می شود.

افتتاح پایگاه حفاظتی مجموعه جهانی مســجد جامع اصفهان 
و اجرای طرح پاییزه کتاب در اصفهان از جمله مهم ترین اخبار 
کوتاه فرهنگی استان اصفهان اســت.مدیرکل میراث فرهنگی 
اســتان از افتتاح پایگاه حفاظتی مســاجد تاریخی اصفهان با 
محوریت مسجد جامع اصفهان خبر داد.فریدون الهیاری اظهار 
داشت: با عنایت به استقرار مساجد تاریخی متعدد در اصفهان، 
لزوم حفاظت ویژه از این مســاجد بیش از گذشــته احســاس 
می شود. وی افزود: در ســال جاری با ورود گسترده گردشگران 
داخلی و به ویژه خارجی به استان اصفهان مواجه هستیم، با این 
اوصاف در اداره کل میراث فرهنگی اســتان در راستای توسعه 
پایدار گردشــگری در اصفهان، برای بهره مندی گردشگران از 
فضاهای تاریخی مذهبی استان تدابیر متعددی را اندیشیده ایم 
کــه از آن جمله می توان به تدوین منشــور بازدید از مســاجد 

تاریخی اصفهان اشاره کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان همچنین به تشکیل 
پایگاه های حفاظتی مساجد تاریخی اصفهان اشاره کرد و افزود: 
جهت حفاظت هرچه بهتر از آثار و همچنیــن ایجاد ایمنی هر 
چه بهتر در ایــن فضاها ویژه گردشــگران، به صورت مســتقل 
پایگاه های حفاظتی در مســاجد تاریخی اصفهان ایجاد شــده 
اســت. وی گفت: در نخســتین اقدام پایگاه حفاظتی مجموعه 
جهانی مسجد جامع اصفهان، به صورت مستقل از سایر بناهای 
تاریخی، تحت نظارت فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث 

فرهنگی استان اصفهان راه اندازی شد.

تاالب لپو و زاغمرز 
مجموعه مرداب های لپو، شیرخان لپو و پلنگان به فاصله یک کیلومتری جنوب دریای خزر و در شرق نیروگاه نکا و شمال منطقه زا غ مرز قرار گرفته اند.این مرداب ها ظاهرا زمانی جزو دریای خزر بوده اند که بعدها با عقب نشینی دریا به صورت آب باریکه ای جدا مانده  
و با گذشت زمان با آب دریا و سیالب پر شــده اند. این مجموعه تاالبی، هر فصل از سال جلوه خاصی دارد؛ در بهار ، تابستان  یا چله زمستان فرقی نمی کند. چون در فصل های گرم ســال می توان  از طبیعت و قایق سواری روی تاالب لذت برد ودر زمستان هم از دیدن 

پرنده های مهاجری که به اطراف تاالب می آیند؛ البته این منطقه برای کسانی  که اهل شکار هستند یا دوست دارند این کار را تجربه کنند هم انتخاب خوبی است چون در  فصل های پاییز و زمستان شکار کردن اطراف تاالب آزاد است.

یک زوج جــوان تهرانی زندگــی در پایتخــت را رها کرده 
و خانــه ای ۳۵۰ ســاله در آران و بیدگل را احیــا کرده اند. 
اقامتگاهی کــه مثل خانه  خودتان می ماند و اصال احســاس 

غریبی نمی کنید.
»هیچ کجا خانه  خود آدم نمی شــود« اینجــا مصداق ندارد. 
با اینکه اینجا یک اقامتگاه اســت ولی ســعی نشــده شبیه 
هتل هــا و اقامتگاه هــای دیگر باشــد. »علی محســنی« و 
همسرش »نسترن سعادتی« تمام تالششــان را کرده اند تا 
کســی که پایش را به این خانه می گــذارد، صفا و صمیمیت 
را احســاس کند. اصال برای همین اسم خانه  ۳۵۰ ساله شان 
را گذاشــته اند: »صفا«. خانه  صفا یک اقامتــگاه بوم گردی 
است که چند سال پیش توسط شــهرداری آران و بیدگل تا 
حدی احیا شد ولی همچنان قابلیت استفاده را نداشت. برای 
همین علی و نســترن دو ســال پیش زندگی در تهران را رها 
کرده و دست به بازسازی و ترمیم خانه زدند و اولین اقامتگاه 

بوم گردی شهر را افتتاح کردند.
مصفا کردنش با من!

حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ ســال پیش، مــردم بیدگل-که یکی از 
قصبات حاشیه ای کاشان بود- به علتی نامعلوم و شاید زلزله 

دچار قحطی و تنگدستی شده بودند. 
بزرگان و ریش ســفیدان بیدگلی از خانواده ای که از سادات 
خوشنام و ثروتمند زواره بودند دعوت کردند تا برای زندگی 
و کار به این منطقه مهاجرت کنند. خانــدان طباطبایی که 
به پارچه بافی مشــغول بودنــد، به منطقــه »درب مختص 
آباد« می آینــد و در زمین وســیعی برای خودشــان خانه 
می ســازند. خانه ای 7 هزار متری که مدام کوچک می شود 
و حاال فقــط ۴۸۰۰ متر از آن باقی مانده اســت. ســاخت و 
 ســاز خانه از دوره صفویه شروع می شــود و در دوران قاجار

 به پایان می رسد.
 زلزله  معــروف دوره  زندیــه بخش هایی از خانــه را تخریب 

می کند کــه در دوران قاجــار و پهلوی بازســازی و مرمت 
می شود.حیاط های مختلف خانه بعدها بین نوادگان خانواده 
تقسیم شده و حیاط مرکزی که در واقع بیرونی خانه است به 

خانواده بنی طبا رسید. 
حاج آقا شهاب بنی طبا که در ســن ۵۳ سالگی فوت می کند، 
خانه هم رنگ و بوی سابقش را از دســت می دهد و به مرور 
تخریب می شود تا اینکه شــهرداری آران و بیدگل سال ۸۳ 
خانه را از خانــواده  بنی طبا می خرد و تا حــد زیادی مرمت 
می کند. ســال 9۳ هم علی محسنی و نســترن سعادتی این 
خانه را تحویل گرفتند تا اقامتگاه  با صفایشان را افتتاح کنند.

پایان دود؛ آغاز زندگی
علی ونســترن که به تازگی مرز سی ســالگی را رد کرده اند، 
ســال 9۲ ازدواج کرده اند. هــر دو در تهران شــاغل بودند و 
خانه ای نقلی در حوالی میدان هفت تیر داشتند. ولی زندگی 

بر وفق مراد نبود. 
پایتخت دود گرفته، نفسشــان را می گرفت و ترافیک بخش 
عمده ای از عمرشان را. علی علت کوچشــان را از تهران این 
طور توضیــح می دهد: »بــا اینکه همه  زندگــی و خانواده و 
خاطراتمان آنجا بود ولی واقعا از این همه شــلوغی و آلودگی 
تهران خسته شده بودیم. هر روز چند ساعت از عمرمان را در 

مسیر و ترافیک محل کار تا خانه هدر می دادیم. حاال استرس 
کاری و تنش های روزانه به کنار. من و نسترن عاشق میهمان 
هستیم و همیشه آرزو داشتیم که یک خانه  بزرگ و حیاط دار 
داشــته باشــیم و آنجا زندگی کنیــم و از میهمان های مان 
پذیرایی کنیم. شــاید این آرزوی همه باشــد که وقت پیری 
در یک ویالی خوش آب و هوا زندگی کند. ما بعد از گذراندن 
دوره  شــش ماهه  طبیعت گردی به این نتیجه رســیدیم که 
 چرا تا وقت پیری صبر کنیم؟ چرا همیــن االن آرزویمان را 

بر آورده نکنیم؟«
این ماجرا جرقه ای می شــود در ذهن زوج جوان تا به آرزوی 
چندین ساله شــان جامه  عمل بپوشانند. مدام ایده های خود 
را می نوشتند و با بهترین استادان حوزه  گردشگری مشورت 

می کنند تا به ایده  اکوکمپ می رسند.
 چند ماهی هم برای پیدا کردن فضایی مناســب و منطقه ای 
با ظرفیت خوب برای گردشــگری صرف می شــود. نسترن 
می گوید می خواســتند اکو کمپ را با یک ایده ایرانی تلفیق 
کنند: »خیلی در مناطق حاشــیه ای گشتیم تا جای مناسب 
پیدا کنیم. تا اینکه به اینجا رسیدیم. آران و بیدگل برای اکثر 
کســانی که در مســیر کویر مرنجاب از آن می گذرند، مثل 
نقطه ای اســت که فقط از آن رد می شــوند یا نهایت خرید 
می کنند. هیچ وقت بــه عنوان جایی بــرای ماندن و دیدن 
جذابیت هایش به آن نگاه نمی کنند. بــا آقای متولی رییس 
میــراث فرهنگی آران و بیــدگل حرف زدیــم. آقای متولی 
فکرمان را خیلی تغییر داد. گفت ایده اکوکمپ خیلی خوب 
است اما در این شهر هنوز پتانسیل هایی هست که می شود  
استفاده کرد. بعد پیشنهاد داد که یکی از خانه های تاریخی 

شهر را اقامتگاه کنیم.«
باورشان نمی شد انقدر به آرزوی شــان نزدیک شده اند. خانه  
۳۵۰ ســاله  »بنی طبا« در اختیارشــان قرار می گیرد تا یک 

اقامتگاه بوم گردی راه بیندازند.

دیدنی ها

اتفاقات روز

ایرانگردی

قاب  روز  

مدیران جوان یک اقامتگاه سنتی از میهمانانشان به روش سنتی و خودمانی پذیرایی می کنند؛

در این خانه به دوره صفوی سفر کنید

معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان در خصوص 
نقش شهرداری در احیای فضاهای تاریخی از دست رفته شهری، 
می گوید: شــهرداری اصفهان در احیای تاریخ و هویت این شهر 
و فضاهای تاریخــی آن اقدامات بی نظیری انجام داده که ســایر 
شــهرها کمتر انجام داده اند و این اقدامات حتی در سطح کشور 

بی نظیر است.
 سید جمال الدین صمصام شــریعت می افزاید: احیای فضاهای 
تاریخی مثل میدان امام علی )ع( یا به عبارتی میدان قدیم که در 
زمان صفویه به میدان کهنه شهرت داشــت یکی از این اقدامات 

ارزشمند است.
وی اظهار می کند: میدان کهنه مربوط به دوره ســلجوقیان است 
و مشــابه میدان امام)ره(، دارای مســجد جامع بوده و کاخ های 
دولتخانه و فضاهای شــهری در اطراف این میدان شکل گرفته، 
با ظهور دولت صفویه و پــی ریزی میدان امــام)ره(، این میدان 
ســلجوقی را به نام میدان کهنه ضعیف کرده و میدان امام)ره( یا 
به قولی میدان نقش جهان آن زمان را قوت و قدرت می بخشــند 
و کاخ های سلطنتی، دولتخانه صفوی، مســجد امام)ره(، سردر 

قیصریه و همچنین بدنه سازی اطراف آن شکل می گیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان اضافه می کند: از 
طرف دیگر دو فضا در سطح میدان ســلجوقی در زمان صفویه به 
منظور تضعیف میدان ساخته می شود که یکی از آنها کاروانسرای 
خیار و دیگری مدرسه علمیه کاســه گران بوده است و این روند 
تضعیف تا اواخر قاجار و اوایــل پهلوی ادامه پیدا می کند تا جایی 

که در بســتر میدان هم ساخت و ساز انجام می شــود و آثاری از 
میدان دوره سلجوقی باقی نمی ماند. 

وی به احیای این میدان تاریخی اشــاره و خاطرنشــان می کند: 
آزادسازی و بدنه ســازی میدان امام علی)ع( انجام شد همچنین 
فضاهای پیرامونی غیر از بســتر آن تعیین تکلیــف و به تصویب 

کمیسیون ماده ۵ رسید.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان ادامه می دهد: 
برخی از فضاهای پیرامونی میدان هــم از جمله مرمت و احیای 
بازار غاز انجام شــد و حمام های تاریخی اطــراف آن، بافت های 
تاریخی و بازارهایی که ســقف آنها خراب شــده بود، بازسازی و 

احیا گردید.
احیای میــدان امام علی)ع( در ســطح بین المللی 

اقدامی کم نظیر است
صمصام شــریعت با بیان اینکه بــا احیای میدان امــام علی)ع( 
مجموعه بی نظیری شــکل گرفته اســت ، می گوید: احیای این 
میدان تاریخی حتی در ســطح بین المللی اقدامی کم نظیر است 
که این مهم جز با همت شــهرداری میســر نبــود. وی ادامه می 
دهد: انتظار این بود که سازمان میراث فرهنگی حضور و فعالیت 
بیشتری داشته باشد، اما تمام بار بر دوش شهرداری اصفهان قرار 

گرفت و با موفقیت به سرانجام رسید.
 معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان با اشاره به بدنه 
سازی چهارباغ که از نظر سیما و منظر شــهری دچار ناهنجاری 
شده بود ، اظهار می کند: بخشی از بدنه ســازی چهارباغ توسط 

سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان انجام شده ، البته 
این بخش مورد تشویق و نقد جامعه کارشناسی قرار گرفته است. 
وی می گوید: شاید تصور شــود نحوه بدنه سازی چهارباغ سلیقه 
شهرداری بوده اما اینگونه نیســت بلکه نقشه ها توسط مهندس 
مشاوری که گرایش میراث فرهنگی داشــته، تهیه شده و تمامی 
نقشه ها به تایید سازمان میراث فرهنگی استان و کشور رسیده، 
مهر و امضا شده و سپس بدنه سازی چهارباغ تا حدی که در حال 

حاضر مالحظه می شود، شکل گرفته است.
صمصام شــریعت تصریح می کند: طرحی نیز برای ســاختمان 
جهان نما که در اواخر قاجار تخریب می شود )البته نه ساختمان 
جهان نمای تجاری فعلی بلکه ســاختمانی کوچک و محدود که 
در محل دروازه دولت و در محور چهارباغ قرارداشته و در راستای 
احداث ایســتگاه مترو پایه های آن کشف شــد(، طراحی شده و 
شــهرداری به میراث فرهنگی برای احیای این ساختمان اعالم 

آمادگی کرده است.
تهیه طــرح اصالحی بخشــی از بدنــه تاریخی 

میدان امام)ره(
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان در ادامه با بیان 
اینکه بخشی از بدنه تاریخی میدان امام)ره( در اوایل دوره پهلوی 
اول به جهت اینکه خودروها بتوانند از طریق خیابان حافظ و سپه 
وارد میدان امام)ره( شــوند، تخریب و دهانه ها کوچک تر شــده 
بود اظهارمی کند: طرح اصالحی این قســمت هــا هم با توجه به 
اینکه این میدان به پیاده راه تبدیل شــده و خودرویی از آن عبور 

نمی کند، تهیه شده تا به سبک زمان خود، مرمت شود.
بافت های تاریخی به ابنیه تاریخی هویت می دهند

معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهــان اضافه می 
کند: طرح احیای محالت تاریخی توســط مهندســان مشاور در 
محله هایی همچون جلفا، شهشــهان، جویباره، دردشت و ...تهیه 
شده و در راستای احیا، بهینه سازی و بازآفرینی فضاهای شهری 
در حال انجام است. وی معتقد اســت که اجرای طرح بدنه سازی 
خیابان ها، رفع گلوگاه ها و تبدیل آنها به محورهایی که با حداقل 
عبور و مرور و مالحظات بافت تاریخی جاذبه های زیبایی به وجود 

آورند، رغبت سکونت در بافت تاریخی را افزایش می دهد.
صمصام شــریعت می افزاید: بافت های تاریخی ارزشــمندترین 
بافت ها هســتند که فراموشــی و تخریب آنها، به ضرر توســعه 
گردشــگری شــهر اســت و هنگامی که اقداماتی با مالحظات 
کارشناســی در این بافت ها انجام دهیم ، این فضاها احیا و  باعث 

می شود رغبت به سکونت در این بافت ها افزایش یابد .
وی تاکید می کند: بخش مرکزی شــهر باید از فرسودگی نجات 
پیدا کند تا شــاهد بازدید گردشــگران از این بافت های تاریخی 
هم باشــیم تا گردشــگران بدانند محورهای گردشگری اصفهان 
منحصر به میــدان امام)ره( یا پــل های تاریخــی و منارجنبان 

نیست. 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان:

گردشگری اصفهان منحصر به میدان امام )ره( یا پل های تاریخی نیست

تور، امروزه به یکی از رایج ترین روش ها برای سفر به اقصی 
نقاط دنیا در بین گردشگران تبدیل شده است.

اگرچه رزرو اینترنتی و گرفتن هتل پرواز را آسان کرده؛ اما 
با این وجود خرید تور کامل توسط مسافران از آژانس های 
هواپیمایی بــه قوت خود باقی اســت. در مــورد تورهای 
خارجی هم با توجه به مبلغ باالی تورها، اکثر گردشــگران 
ترجیح می دهند از طریق  تور مســافرت کند. به خصوص 
در مورد تورهای اروپــا، آمریکا، برزیــل، ژاپن و به صورت 
کلی تورهای خاص که اخذ ویزا به راحتی انجام نمی شود، 
ریسک خرید اینترنتی باالست و توصیه شده افراد از طریق 
تور مســافرت کنند. در تورهای داخلی، تور کیش از اقبال 
عمومی بیشــتری برخوردار بوده، دلیل آن هم جغرافیای 
منحصر به فرد جزیره کیش و جاذبه های گردشــگری آن 
اســت. تور کیش عموما به صورت هوایی انجام می پذیرد 
و به همین دلیل به همراه مشــهد بیشترین پرواز چارتری 
را بین پروازهای داخلی به خود اختصاص داده است. دلیل 
اصلی اقبال عمومی از تور کیش همین پرواز چارتری است 
زیرا نرخ پروازهای چارتر معموال پایین تر از سیســتمی و 
همچنین تنوع پرواز باالتر است.یکی از چالش برانگیزترین 
مســائل در مورد تورهای داخلی و کال تورهایی که نیاز به 
اخذ ویزا نیست پدیده ای است به نام »تور لحظه آخری«. 
چندی پیش مطلبی منتشــر شــد با عنــوان »تور لحظه 
آخری از دروغ تــا واقعیت« که باید گفت هم دروغ اســت 
و هــم واقعیت! صرف نظــر از تبلیغات دروغیــن بعضی از 
آژانس های هواپیمایی، مهم تریــن پارامتر در نرخ تورهای 
لحظه آخری، زمان اســت و منظور از زمان تاریخ حرکت 
اســت. عموما لحظه آخری به تورهای یک الی دو روز قبل 
از حرکت گفته می شود، مسئله ای که در ذهن مسافر بوده 
این است که تور لحظه آخری همیشــه ارزان تر است زیرا 
با توجه به تکمیل نشــدن ظرفیت پروازهــا و هتل، نرخ به 
شکل محسوســی کاهش یافته و به مراتب ارزان تر است، 
اما در عمل اینگونه نیســت.به طور کلی و خالصه می  توان 
گفت تور لحظه آخری بدان شــکلی که در ذهن مسافران 
تداعی شــده فقط مخصوص ایام اول هفتــه و غیر تعطیل 
است، در غیر این صورت نرخ تورهای لحظه آخری بعضا به 
مراتب باالتر اســت.چالش اساسی که در آینده آژانس های 
هواپیمایی با آن مواجه خواهند شد به طور قطع این است 
که مســافر شــخصا برای خرید بلیت هواپیما و هتل اقدام 
کند و دیگر نیازی به آژانس نداشته باشد! در مورد تورهای 
داخلی این احتمال بســیار قوت گرفتــه و در حال حاضر 
بسیاری از گردشگران شــخصا اقدام به خرید بلیت پرواز 

و رزرو هتل می کنند. 

 چالش های  سفر 
از طریق تورهای مسافرتی

نگاه روز

برخی از فضاهای 
پیرامونی میدان 

هم از جمله مرمت و 
احیای بازار غاز انجام 

شد و حمام های 
تاریخی اطراف آن، 

بافت های تاریخی و 
بازارهایی که سقف 

آنها خراب شده 
بود، بازسازی و احیا 

گردید

بافت تاریخی شهرها در بردارنده ظرافت و زیبایی و نیز روح خالق مردمی است که طی سالیان دراز آنها را طبق 
سنت، فرهنگ و نوع معیشت خود به وجود آورده اند، اما امروزه بخش قدیمی شهرهای ما در آستانه حذف شدن 

از سیمای شهرها قرار دارد و با انهدام و فرسودگی آنها شهرهای جدید و فرهنگ های جدید شهرسازی با تمام 
مشکالت خود جایگزین آن می گردند.
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پیشنهاد  سردبیر:
ایران به توافق آب و هوای پاریس در گام آخر پیوست معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست :

جنگل هایمان وضعیت 
چندان مناسبی ندارند 

 شکار چی غیر مجاز در 
زیستگاه های فریدن دستگیر شد

رها سازی چهار کبک به دامن 
طبیعت در شاهین دژ

احیا و رهاسازی دو بهله عقاب 
صحرایی در شهرستان کوثر

 معاون محیط زیست طبیعی ســازمان حفاظت محیط زیست در رابطه 
با طرح تنفــس جنگل ها اظهار داشــت: به طــور کلــی متولی اصلی 
 جنگل های کشــور، ســازمان جنگل هــا و مراتع اســت، اما بــا توجه 
 به مسئولیت کلی سازمان حفاظت محیط زیست که در زمینه حفاظت 
از منابع طبیعی و تنوع زیستی بر عهده دارد، با همکاری سازمان جنگل ها 
و مراتع در خصوص محدود کردن بهره برداری از جنگل ها در حال فعالیت 
اســت. فرهاد دبیری گفت: چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی دستوری 
صادر و نامه ای به رییس سازمان جنگل ها و مراتع داده اند که در چندین 

بند وضعیت بهره برداری از جنگل ها را مشخص می کند.
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توقف 
بهره برداری هایی که تعهــدی ایجاد نکرده، عدم واگــذاری عرصه های 
جنگلی برای بهره برداری های بعدی، ایجاد تسهیالت الزم برای واردات 
چوب به قیمتی که بتواند زمینه کاهش قاچاق چوب را فراهم کند و سایر 
 تمهیداتی که در نهایــت در مراحل بعدی منجر به توقــف بهره برداری 
از جنگل ها به ویژه جنگل های هیرکانی شــمالی خواهــد بود، از جمله 
مواردی است که در مفاد دستور وزیر جهاد کشــاورزی ذکر شده است. 
دبیری در ادامه تصریح کرد: رییس ســازمان جنگل ها و مراتع مخالفتی 
با کلیات طرح توقف بهره برداری از جنگل ها ندارد، اما نظرشان این گونه 
است که به دلیل حقوق مکتســبه ای که قبال در این زمینه به وجود آمده 

این طرح قدم به قدم اجرا شود و از استان گیالن شروع کنیم. 
وی افزود: بهره برداری از جنگل هــا اتفاق خواهد افتاد چراکه جنگل های 
 ما به ویژه جنگل های هیرکانی به لحاظ وســعت محدودی که نســبت 
به مساحت کل کشور دارند از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیستند.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: 
بنابراین اگر بخواهیم محدوده باقی مانده از جنگل های مان را حفظ کنیم 

راهی جز توقف بهره برداری از آن ها نداریم.
دبیری تصریح کرد: طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها 
و مراتع در حال طراحی یک برنامه مشــخص اســت تا طبق زمان بندی 
تعیین شده به نقطه مورد نظر یعنی طرح تنفس جنگل ها برسند و اینکه 
چه سالی به نقطه صفر و توقف مطلق بهره برداری از جنگل ها دست پیدا 

کنیم، نیاز به مطالعه بیشتر دارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ نــوع بهره برداری و قرارداد جدیدی 
 منعقد نشــده و آن چه باقــی می مانــد طرح های بهره بــرداری مربوط 
به ســال های گذشــته اســت، البته این قراردادهای بهره برداری زمان 
مشخصی دارد و به محض اینکه زمان شــان تمام شود، متوقف خواهند 
شد. معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
در رابطه با توقف بهره برداری های گذشته با ســازمان جنگل ها و مراتع 
بسیار بحث شــده ولی مدیران این ســازمان معتقدند که میزان وسعت 
محدوده های جنگلی که این طرح ها در آن جا اجرایی می شود به نسبت 
 طرح هایی که در آینده قرار بوده واگذار شــود بسیار کمتر است، بنابراین 
به گفته آن هــا بهره برداری هایی که اکنون صــورت می گیرد در حدی 

نیست که تاثیرگذار باشد.

 ماموران یگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان فریدن حین گشت 
 و کنترل زیستگاه های آزاد این شهرســتان یک متخلف شکار وصید را 
 در حین شــروع به شــکار و قبل از اقدام به شــکار حیوانات شناسایی 
و دستگیر کردند. ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان فریدن 
حین گشت و کنترل زیستگاه های آزاد این شهرستان یک متخلف شکار 
وصید را در حین شروع به شکار و قبل از اقدام به شکار حیوانات شناسایی 
و دســتگیر کردند. از این متخلف شکار یک قبضه سالح شکاری ساچمه 
زنی دولول کالیبر۱۲ و ادوات شــکار وصید کشف و ضبط شد و متخلف 
 به مراجع قضایی معرفی شــد. نداشــتن پروانه و اقدام شــروع به شکار 
 در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلف جرم است و طبق ماده۱۰ 
 و ۱۵ قانون شــکار و صید قابل تعقیب و مجازات است. شهرستان فریدن 

به مرکزیت داران در۱۴۰ کیلومتری غرب اصفهان واقع است.

 رییــس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان شــاهین دژ افزود: 
 یک شــکارچی با ســابقه در شــاهین دژ پس از چندین ســال شکار 
 و زنده گیــری کبک به صــورت داوطلبانه بــا تماس بــا اداره حفاظت 
محیط زیســت شــاهین دژ در یک اقدام فرهنگی چهار قطعه کبک را 
تحویل و از شکار پرندگان ابراز پشــیمانی کرد. وحید چمنی اظهار کرد: 
 این شکارچی با اعالم پشیمانی و ترک شکار وســایل زنده گیری کبک 
و شــکار خود را به ماموران یگان حفاظت محیط زیســت شــاهین دژ 
 تحویل داد. وی ادامه داد : این شکارچی در ســالیان متمادی با استفاده 
از ضبط صوت و کبک زنده و تور دام اقــدام به زنده گیری کبک می کرد. 
چمنی با اشــاره به اینکه شــکار و زنده گیری کبک ممنوع است، اضافه 
کرد: این شــکارچی هدف خود از تحویل این کبک ها و وســایل شکار 
خود به اداره حفاظت محیط زیســت را فرهنگ ســازی وتشویق سایر 
شــکارچیان برای خودداری از زنده گیری کبک و همچنین رهاســازی 
کبک های دربند اعالم کرد. عقاب طالیی، کبوتر کوهی، تیهو، حواصیل، 
کرکس، لک لک، زنبور خوار، چنگر، کبک معمولی، کبک چیل، باقرقره 
 دیگر پرندگان بومی شاهین دژ هستند. شهرســتان شاهین دژ با بیش 

از 9۰ هزار نفر جمعیت در جنوب استان آذربایجان غربی واقع شده است.

ماموران یگان حفاظت محیط زیســت شهرســتان کوثر دو بهله عقاب 
صحرایی را پس از تیمار و بهبودی کامل در طبیعت رهاســازی کردند. 
رییس نمایندگی حفاظت محیط زیســت شهرســتان کوثــر با اعالم 
 این خبر، گفــت: یک بهله عقاب صحرایــی بالغ که از ناحیه ســر دچار 
 آســیب دیدگی شــده بود بعد از تحویل توســط یکی از دوســتداران 
 حیات وحش، به مدت۱۰ روز مورد تیمار و مراقبــت قرار گرفت و بعد از 
به دســت آوردن قدرت پرواز و توانایی زندگی در طبیعت در زیســتگاه 
خود رهاســازی شــد. مهدی کســایی افزود: همچنین یک بهله عقاب 
صحرایی جوان دیگر نیز که دچار ســرمازدگی شده بود توسط کارکنان 
 مدرسه شبانه روزی دکتر حسابی روستای مرشت به نمایندگی حفاظت 
محیط زیست کوثر تحویل داده شــد. وی اضافه کرد: این پرنده به مدت 
۵ روز مورد تیمــار و مراقبت قرار گرفته و بعد از به دســت آوردن قدرت 
پرواز و توانایی زندگی در طبیعت به زیستگاه خود بازگردانده شد. عقاب 
صحرایی در اســتپ های باز و نواحی نیمه بیابانی و کوهپایه ها، نزدیک 
 تاالب ها به ســر می برد. این پرنــده در زمره پرندگان حفاظت شــده 

قرار دارد.

تصاویر کمدی از زندگی حیوانات مختلف در حیات وحش مربوط به سال ۲۰۱6 میالدی در پایگاه خبری کمدی ترین تصاویر حیات وحش منتشر شد.

کمدی ترین عکس های حیات وحش  در سال ۲۰۱۶

اخبار

قاب روز

همزمان با فرا رسیدن فصل مهاجرت و حضور پرندگان آبزی 
مهاجری که پس از طی کردن مسافتی طوالنی برای توقفی 
کوتاه، میهمان تاالب های کشورمان شده اند، تبلیغات برای 
خرید و فروش این گونه ها که بعضا جــزو گونه های در خطر 

انقراض به شمار می روند، نیز در فضای مجازی آغاز شد .
 این پرندگان مهاجر که با روش های مختلف توسط صیادان 
 به دام افتــاده و از ادامه ســفر باز می مانند یا  از ســفره های 
عالقه مندان گوشــت پرنــدگان مهاجر  ســردر می آورند یا 
 توســط قاچاقچیان  به باغ های پرندگان و ســایر متقاضیان 
فروخته می شوند. تجارتی که مستلزم به جا گذاشتن تلفاتی 
قابل توجه از این پرندگان زیباســت که یــا در حین انتقال 
یا پس از رســیدن به دســت خریدار از بین می روند. پس از 
مشاهده یکی از آگهی های منتشر شده در فضای مجازی که 
خبر از » رسیدن بار جدید زمستانی شامل فالمینگو، تنجه، 
چنگر، خوتکا، انقوت، کاکایی و ابچلیک « می داد با شــماره 
 تلفن درج شــده در آگهی تماس گرفته شــد تا از جزییات 
و نحوه فروش این بار جدید زمستانی که از آسمان می رسد و  
توسط فروشنده » با قیمتی باورنکردنی در چند استان کشور 
تحویل داده می شود « اطالعات بیشــتری کسب کند،  اما از 
آنجا که در متن آگهی قید شده: » فقط خریدار واقعی تماس 

بگیرد «، خبرنگار در تماس با فروشــنده، درخواست خرید 
۱۵ قطعه فالمینگو و دو قطعه قوی اشکی را مطرح می کند. 

 فروشــنده: فالمینگو هر تعداد که بخواهید هست. صیادها 
 شــبی حدود۱۰۰ قطعه فالمینگو صیــد می کنند، اما هنوز 

هوا به اندازه کافی سرد نشده و قوها از راه نرسیده اند. 
اگر حتما از قوهای مهاجر می خواهیــد دو هفته صبر کنید،  

اما اگر عجله دارید قوی سیاه پرورشی هم داریم. 
یک جفت جوجه قوی سیاه یک ساله، چهار میلیون و پانصد 

هزار تومان، هر فالمینگو هم صد و بیست هزار تومان. 
 چرا قوی ســیاه پرورشــی بــا فالمینگویی کــه از طبیعت 

صید می کنید تا این حد تفاوت قیمت دارد؟ 
ارزش فالمینگو با توجــه به اینکه گونه مهاجر بومی اســت 

بیشتر از قوی سیاه پرورشی نیست؟ 
فروشنده: احتمال زنده ماندن فالمینگوها بعد از صید شدن 

خیلی کم است. به ندرت زنده می مانند. 
ضمنا چون گونه بومی به حســاب می روند نگهداری از آنها 

تخلف محسوب می شود. برای همین قیمت کمی دارند. 
خبرنگار، مســلم آهنگــری فرمانده یــگان حفاظت محیط 
زیســت اســتان مازندران را از جزییــات مکالمــه خود با 
قاچاقچی پرندگان مهاجر مطلع کرده و بنا می شــود پس از 

 انجام هماهنگی های الزم و ترتیب دادن معامله های صوری 
در استان هایی که در آگهی قید شده، در عملیاتی محرمانه، 
صیادان و قاچاقچیانی که با دالل مذکور در ارتباط هســتند 

دستگیر و تحویل مقامات قضایی شوند. 
این در حالی اســت که برخــالف محرمانه بــودن عملیات 
به منظور دســتگیری کلیه اعضای این باند در اســتان های 
مربوطه، ســاعاتی بعد در کمال ناباوری، علی بیانی، رییس 
 اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان بنــدر ترکمن 
در گفت و گو با رســانه ها خبر از دستگیری اعضای باند خرید 
 و فــروش پرندگان مهاجر آبــزی در گلســتان داده و گفت:

6 فالمینگو، یک گیالنشاه  و یک اردک ارده زنده از این افراد 
کشف شد و متهمان تحویل مراجع قضایی شدند. 

 مسلم آهنگری، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
مازندران، با ابراز تاســف از لو رفتن ایــن عملیات محرمانه 
می گوید: دســتگیری اعضای باند خرید و فــروش پرندگان 
مهاجر آبــزی در بندرترکمن، تنها بخشــی از یک عملیات 
محرمانه بود که صبح  چهارشــنبه در اســتان مازندران آغاز 
شده بود و بنا بود با همکاری فرماندهان یگان محیط زیست 
در برخی استان های دیگر، به دستگیری نفرات اصلی منجر 
 شــود، اما متاســفانه این عملیات پس از پایان اولین مرحله 
در بندرترکمن، برخالف آنچه توافق شده بود رسانه ای شده 

و عقیم ماند. 
 وی با تاکید بر اینکه موفقیت یگان حفاظت محیط زیســت 
در گرو عملکرد منسجم و فرا استانی اســت، ادامه می دهد: 
 متاســفانه این رفتارها یکی از بزرگ ترین موانع دســتیابی 

به نتیجه مطلوب است. 
 آهنگری یادآور می شــود: داللی که واسطه فروش پرندگان 
مهاجر آبــزی در اســتان های متعدد اســت می توانســت 
 کلید دســتگیری بســیاری از صیادان و قاچاقچیان باشــد 
تا از نابودی جمعیت قابل توجهی از این پرندگان جلوگیری 
شده و پرندگان صید شده نیز در اسرع وقت رهاسازی شوند 
اما متاسفانه، میل به رسانه ای کردن مرحله اول این عملیات 
که نتیجه آن کشــف کمتــر از۱۰ پرنده مهاجر بــود، ادامه 

عملیات را غیرممکن ساخت.
علی بیانی، رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان 
ترکمــن در حالی دســتگیری اعضای باند خریــد و فروش 
پرنــدگان مهاجر آبــزی در گلســتان را نتیجــه ماموریت 
مشــترک محیط زیســت، مرزبانی و دریابانی شهرســتان 
ترکمن اعالم کرد که یگان حفاظت محیط زیســت اســتان 
مازندران، در عملیاتی ۱۲ ســاعته توانســته بود، با همراهی 
یکی از متخلفان، از ساری عازم بندرترکمن شده و مقدمات 
 دســتگیری صیادان پرنــدگان مهاجــر در بندرترکمن را 

فراهم آورد.

ویژه

امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی بررسی الیحه 
عضویت ج.ا.ایران در موافقتنامه پاریس در دســتور کار قرار 
گرفت که پس از سخنان مخالفان و موافقان الیحه عضویت 
ایــران در موافقتنامه پاریس و نیز ســخنان نماینده دولت، 

مجلس این الیحه را تصویب کرد. 
معاون توســعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت گفت: با توجه به تغییرات آب، هوا 
 و اقلیم، همچنین افزایش دما کــره زمین، این موافقت نامه 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 ســید محمد مجابی افزود: اهمیت مســئله افزایش دمای 
کره زمین به حدی است که کشورهای جهان مصمم شدند 
تا با انجام اقدامات پیشــگیرانه مانع از افزایش دو درجه ای 
کره زمین شــوند. مجابی ادامه داد: بــه همین منظور بیش 
از۱9۰ کشــور دنیا با تایید این توافق نامه، روند پیوســتن 
 رســمی خود به این توافق نامــه را دنبال و تــا کنون بیش 
از۱۰۰ کشور دنیا به طور رســمی و با تصویب مجالس خود 
به این توافق نامه جهانی پیوســته اند. این مقام مســئول 
هــدف از این موافقــت نامــه را، ارتقا اجرای کنوانســیون 
 پاریس از جملــه تقویت واکنــش جهانی بــه خطر تغییر 
آب و هوا در زمینه توسعه پایدار، همچنین تالش برای ریشه 
کن کردن فقر دانســت و افزود: همچنین در این توافق نامه 
 آمده اســت که نگهداری افزایش دمــای میانگین جهانی 
 به زیــر دو درجه ســانتی گــراد ) باالتر از ســطوح پیش 
از انقالب صنعتی ( و دنبال کردن تالش هایی برای محدود 
کردن افزایش دما تا ۱/۵ درجه سانتی گراد ) باالتر از سطوح 
پیش از انقالب صنعتی ( از جمله دیگر اهــداف توافق نامه 
 اســت. به گفته وی، ایران از جمله کشــورهایی اســت که 
با آثار شدید تغییر اقلیم ناشی از افزایش دمای زمین مواجه 
اســت. وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران، افزایش دمایی 
 بیش از میانگین جهانی را تجربه می کند، اظهار کرد: ایران 
از جمله کشــورهای آســیب دیده از آثار تغییرات آب و هوا 
اســت و از همین رو کاهش زمان دسترسی به حمایت های 
مالی و فنی جهانی در زمینه تغییــرات اقلیم برای ایران که 
 مدت ها به دالیــل مختلف از جمله تحریم هــای ناعادالنه 
از دسترسی به حمایت های مالی و فناوری دنیا محروم بود، 
 تاثیرگذار است. مجابی خاطرنشــان کرد: در این توافق نامه 
تاکید شده اســت که افزایش توانایی برای انطباق با عوارض 
 نامطلوب تغییــرات آب و هــوا و ترغیب انعطــاف پذیری 
 آب و هوایی و توســعه انتشــار کــم گازهــای گلخانه ای 

نباید منجر به تهدید تولید محصوالت غذایی شود.

با تصویب در خانه ملت؛

ایران به توافق آب و هوای 
پاریس در گام آخر پیوست

تازه ها ی محیط زیست

بررسی عمده آثار علمی نشان می دهد 
که در حال حاضر، حیات روی زمین به 
واسطه گرمایش زمین به طور اساسی 
متحول شده، به طوری که بر ژن های 
 گیاهــان و حیوانــات تاثیر گذاشــته 
تمامــی  دادن  تغییــر  حــال  در  و 
اکوسیســتم های موجــود در زمین 

است.
 محققــان در مقاله ای کــه در مجله

Science منتشــر شــد، هشــدار دادنــد که ایــن تغییرات بســیار چشــمگیر و 
 بالقوه خطرناک هســتند به طــوری که در برخی موارد ممکن اســت دانشــمندان 

برای ایجاد تکامل مجبور به مداخله شوند.
 یک نگرانــی اصلی درباره تغییــر اوضاع اقلیمی این اســت که به تولید غــذا به ویژه 
 در مکان های آســیب پذیر در برابر ســیل و خشکسالی به شــدت لطمه خواهد زد 
و به قحطی گســترده و مهاجرت اجبــاری قربانیان تبعات تغییــر آب و هوایی منجر 
 می شــود. محققان متوجه شــدند که 8۲ درصد فرآیندهای طبیعی اکولوژیکی که 
 از اکوسیســتم های ســالم در زمین و دریا حمایت می کند، چنان تحــت تاثیر قرار 

گرفته اند که چند دهه قبل انتظار آن نمی رفت. 
 از دهه۱88۰ که انســان هــا گازهای گلخانه ای حاصل از ســوخت های فســیلی را 
در اتمســفر منتشــر می کنند، متوســط درجه حرارت جهان یک درجه سلسیوس 
 افزایش پیــدا کرده اســت. بــه گفتــه محققان، ایــن افزایــش اثرات گســترده 
 و نگران کننده ای بر سیســتم هــای طبیعی و پیامدهــای زیادی برای انســان ها 
داشــته اســت و به حداقل رســاندن اثرات تغییر اوضاع اقلیمی بر فرآیندهای اصلی 
اکولوژیکی، باید اولویت اساسی سیاسی همه کشــورها قرار گیرد. محققان می گویند 
که انســان ها باید برای کمک به طبیعت دســت به کار شــوند چرا که از دست دادن 
 منابع ژنتیکی در طبیعت ممکن است توســعه تنوع محصوالت جدید را تضعیف کند 

و راهکارهای اساسی انسان ها را برای سازگاری با تغییر اوضاع اقلیمی به خطر اندازد.

 خط پرواز قوهای زمســتان گذران 
به تاالب ســرخرود در محمودآباد 
 مازنــدران بــا نصب نشــانگر ویژه 
 ) بــرد بــال ( بــرای جلوگیــری 
از برخورد این پرندگان با دکل برق 

فشار قوی، ایمن سازی شد.
تــاالب ســرخرود یکــی از ســه 
تــاالب مهــم مازندران اســت که 
 ســاالنه۱۰ تا ۱۵ هزار بال قو برای 
 زمســتان گذرانــی در آن فــرود 
می آیند. وجود ســیم های برق فشــار قوی از جمله تهدیداتی بوده که در این 

سال ها همواره برای این گونه پرنده در مسیر پروازی وجود داشته است.
مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیســت مازندران گفت : تمامی سیم های 
 برق فشار قوی مســیر پرواز قوها به تاالب ســرخرود با مارکر بال ایمن سازی 
شده است. میالد بهرامی افزود: مارکر بال ها با ایجاد فاصله بین سیم های فشار 

قوی به اندازه بال این پرنده، از برخوردشان با سیم جلوگیری می کند. 
وی گفت که این کار با همکاری شرکت های توزیع برق شهرستان های مسیر 
و تشکل های زیســت محیطی در اســتان در مســیر پروازی تاالب سرخرود 
 انجام شــده اســت. او ابراز امیدواری کرد که ســایر مســیر پروازی پرندگان 
زمســتان گذران نیز در آینده نزدیک با نصب مارکر بال ایمن ســازی شــود.

انتقال برق فشــار قوی در مازندران به دلیل قرارگیری خطوط در داخل اراضی 
کشاورزی، به صورت هوایی و با اســتفاده از دکل های فلزی با ارتفاع باال انجام 
 شده است و همین وضعیت ســبب می شود تا همه ســاله تعداد زیادی پرنده 

در برخورد با سیم برق تلف شوند.
ســاالنه در فصل پاییز و زمستان۱۵۰ گونه پرنده زمســتان گذران با جمعیت 

بیش از یک میلیون بال به آبگیر ها و تاالب های مازندران سفر می کنند. 

آمار منتشــر شــده از ســوی آژانس  
علمــی آمریــکا ) Noaa (، نشــان 
 می  دهد که بــرای اولین بــار از زمان 
 انــدازه گیــری  هــا، میــزان غلظت 
دی  اکســید کربــن در مــاه مارس 
 ppm۴۰۰ســال ۲۰۱۵ به بیــش از
رســیده اســت. ایــن انــدازه  گیری 
شــاخصی بــرای گرمایــش زمیــن 
اســت که توســط بشــر ایجاد شده 
و در طــی میلیــون  هــا ســال، این 
میــزان CO۲ وجــود نداشــته اســت.  ثبــت رکــورد ppm۴۰۰  در پــی ثبت 
 همین عــدد  در ســال  هــای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ در برخی نواحــی  اتفاق افتــاد و این 
در حالی است که سه دهه از تصویب عددppm۳۵۰ به منزله حد ایمن برای این گاز 
در ســطح جهانی، می  گذرد. Noaa با استفاده از۴۰ ســایت اندازه  گیری در سراسر 
 زمین، داده  هــای مورد نیاز خود را به دســت آورده و در مرکز خــود واقع در کلورادو 
به تجزیه و تحلیل آن می  پردازد. این سازمان افزود که نرخ رشد متوسط در سال  های 
۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ برابر ppm ۲۵/۲ برای هر سال اتفاق افتاده که این رشد در سه سال 
 Noaa پیاپی بی  سابقه است. رییس دانشمندان شبکه جهانی گازهای گلخانه  ای در
می  گوید: رسیدن به متوسط جهانیppm۴۰۰، یک نقطه عطف محسوب می  شود. 
  ppm۱۲۰این آمار نشان می  دهد که استفاده از سوخت  های فسیلی موجب افزایش
 در غلظت جهانی دی  اکســیدکربن نســبت به پیش از دوران صنعتی شــده و نیمی 
 از این مقدار از دهه۱98۰ اتفاق افتاده اســت. دکتر اد هاوکینگ یکی از دانشــمندان 
در زمینه آب و هــوا می گویــد: » این رویداد یــک نقطه عطف بی ســابقه در جاده 
 تغییرات آب و هوابرای نســل بشــر به شــمار می  رود. آخرین باری که این حد از گاز 
دی  اکســیدکربن در زمین اتفاق افتاده بیش از یک میلیون ســال قبل بوده که هنوز 

انسان مدرن وجود نداشته است. « 

ایمن سازی خط پرواز قوهای زمستان گذران 
در مازندران

رکورد جهانی دی  اکسید کربن
 شکست

نیاز طبیعت به کمک انسان برای تکامل

چگونه عملیات محرمانه محیط زیست لو رفت؟ 

دستگیری اعضای باند خرید و فروش پرندگان مهاجر آبزی در بندرترکمن، تنها بخشی از یک عملیات محرمانه 
بود که متاسفانه پس از پایان اولین مرحله در بندرترکمن، برخالف آنچه توافق شده بود رسانه ای شده و عقیم 

ماند.

متاسفانه،
 میل به 

رسانه ای کردن 
 مرحله اول 

این عملیات که 
نتیجه آن 

کشف کمتر از ۱۰ 
پرنده مهاجر بود، 
ادامه عملیات را 

غیرممکن ساخت
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پیشنهاد  سرد بیر: 
افسر دروغگو

پســرم چرا نمی خوای حقیقت رو قبول کنی؟ تو باید از فکر ثریا 
بیایی بیرون، اون تصمیم داره با پســر دایی اش ازدواج کنه، منم 
که به خاطر تو به جای یک مرتبه چهارمرتبه باهاش حرف زدم، 
اما ثریا که مثل خودت تحصیلکرده است، وقتی مرتبه اول بهش 
گفتم پسرم از تو خواسته که در مورد ازدواجش با تو حرف بزنم، 
گفت: اجازه بدهید در این باره فکر کنم و دو روز بعد هم که منو 
 تو حیاز دید، مثل یک دختر فهمیده و با شــخصیت بهم گفت: 
 آقا اردشــیر جوان خــوب و با شــخصیتیه که مــن مطمئنم 
هر دختری زنش بشه خوشبخت می شه، اما من... . و بعد توضیح 
داد که از نوجوانی دایی اش او را برای پسرش انتخاب کرده و اآلن 
هم به محض این که دانشگاهش تمام بشــه و برگرده شهرش، 
تصمیم داره با او ازدواج کنــه و ... اینها را مادرم گفت تا آب پاکی 
بریزد روی دست من! نمی دانم، شاید هر کس دیگری جای من 
بود، برای همیشــه از فکر دختری که چنین جوابــی داده بود، 
 بیرون می آمد! ولی من احســاس عجیبی داشتم، احساسی که 

در ناخودآگاهم به من می گفت، مایوس نشو!
ثریا مســتاجر طبقه باالی ما بود؛ دختر یک خانواده تهرانی که 
در دانشگاه شهر ما قبول شده بود و پدرش که وضع مالی تقریبا 
خوبی داشــت، یک هفته در شــهر گشــته و با صاحبخانه های 
زیادی حرف زده بود تا بعد از همصحبت شــدن با مادرم، خانه 
ما را برای این که دخترش مستاجرمان بشود پسندیده بود، البته 
آن زمان من همراه پدرم که ســال ها قبل از مادرم جدا شده بود. 
 تهران زندگی می کردم، اما دو سال بعد که پدرم زن دوم گفت، 
زن بابا که دوست نداشت مزاحم داشــته باشد، عذرمرا خواست 
 و من پیش مادرم برگشــتم. به این ترتیب مــن زمانی که ثریا

 سه ترم به پایان درســش مانده بود، به آن خانه آمدم و از همان 
لحظه اول که او را دیدم عاشــقش شــدم و ... این طوری بود که 
وقتی مــادر برای مرتبه چهــارم جواب نه ثریــا را به من گفت، 

تصمیم گرفتم آنقدر سماجت کنم تا به آرزویم برسم. 
این طور که ثریا برای مادرم گفته بود، خانواده دایی اش خیلی 
ثروتمند بودند و پسر دایی اش همایون یکی یکدانه آن خانواده 
محسوب می شد. از قرار معلوم مادر همایون هم زیاد از این که 
پسرش با خانواده شوهرش وصلت کند موافق نبود ولی چون 
زورش به شوهرش نمی رسید، مجبور بود به خواهرزاده شوهرش 
روی خوش نشان بدهد و ... اینجا بود که پاسخ ثریا به یک سوال 

مادر، باعث شد من امیدوار بشوم که به ثریا می رسم؛ 
 مادر از او پرسیده بود: این وسط نظر خود پسر دایی ات چیه؟ 
و ثریا با شرمندگی پاسخ داده بود: همایون تابع نظر داییم است 
 و خودش تا حاال حرفی نزده! و من خودم فکر کردم: خدا را 

چه دیدی؟ شاید پدر همایون زورش  به زنش نرسه!
روزها همین طور می گذشت تا این که خبردار شدم که همایون 
می خواهد برای دیدن ثریا به شــهر ما باید، همایونی که شاید 
ثروت پدرش بزرگ ترین انگیزه بــرای ثریا بود و این یعنی پایان 
رویاهای من! با این حــال چیزی در دلم همچنــان می گفت: 

امیدوار باش!
 صبح روز دوشــنبه بود که از داخل اتاقم شــنیدم که ثریا دارد 
 به مادرم می گوید: همایون خیلی شــله زرد دوست داره و منم 
می خوام براش درســت کنم ولی شــکر ندارم، من می رم شکر 
بخرم و بیام... ولی مادرم به او گفت: ما خیلی شــکر داریم، تو برو 
باال تا من برات بیارم و با کمی تعــارف و اصرار، ثریا پذیرفت و به 
خانه رفت، مادر نیز یک ظرف پالستیکی را پر از شکر کرد تا ثریا 
بیاید و آن را ببرد و ... که یک مرتبه فکری کردم و بالفاصله دست 
به کار شدم و یک لیوان پر از جوش شیرین که می دانستم شله 
زرد را خرای می کند، قاطی شکرها کردم و چند دقیقه بعد ثریا 
آمد و شکر را برد تا شله زرد درست کند! ساعت حدود هفت شب 

بود که همایون با مادرش آمــد. اعتراف می کنم که در آن لحظه 
دچار پشیمانی شدم، چرا که قصد من خراب کردن ثریا نبود اما...

یک ساعت بعد سر و صدای زن دایی ثریا، از طبق باال می آمد که 
دختره دست و پا چلفتی بلد نیست یک شــله زرد درست کنه، 

اون وقت می خواد عروس من بشه... 
مگه من پسرم رو از سر راه آوردم که تو رو براش بگیرم و... 

آنقدر جمالت تحقیر آمیــز نثار ثریا کرد که واقعــا دلم برایش 
سوخت! این در حالی بود که همایون مانند یک مجسمه سکوت 
کرده بود و فقط نگاه می کرد، تا باالخره مادر و پسر با حالت قهر 
 از خانه بیرون رفتــن. مادرم ماجرا را از ثریا پرســید، ثریا گفت: 
 نمی دونم چرا شــله زردم افتضــاح از آب در آمــد و ... که من 

از سر عذاب وجدان جلو رفتم و همه چیز را تعریف کردم! 
ثریا در حالی که از خشم می لرزید، گفت: تو دیوانه ای اردشیر. 

من اما سرم را پایین انداختم و گفتم: راست می گی، 
من شــاید به خاطر عالقه به تو، دچار دیوانگی شدم که این کار 
را کردم، اما تو چی؟ ندیدی زن  دایی ات چقدر تحقیرت کرد؟ او 
دنبال بهانه بود وگرنه اگر چیــزی تو دلش نبود، می گفت فدای 
ســرت... تو حاضری عروس چنین زنی بشــی؟ خــود همایون 
چی؟ یک کلمه هم حرف نزد! یعنی تــو واقعا لیاقت چنین مرد 
بی اراده ای رو داری؟ من برای تو و برای خودم که عاشقت بودم 
متاسفم، واقعا متاســفم! اینها را گفتم و به اتاقم رفتم و ثریا هم 
 به طبقه باال رفت! من ماندم و عشــقی که هــر لحظه آتش آن 
در وجودم شعله ورتر می شد. فردا صبح، اما هنوز ساعت هشت 
 نشــده بود که مادرم بیدارم کرد و با خوشــحالی گفت: بلند شو 
بلند شــو ببین ثریا چکارت داره. با نگرانی از خواب برخاستم و 
به هال که رفتم ثریا را دیدم که با خنده گفــت: امروز می خوام 
 برای تو و مادرت شــله زرد درست کنم، به شــرطی که دوباره 
جوش شــیرین قاطی شــکر نکنی! من و ثریا و مادر هنوز هم با 
یکدیگر زندگی می کنیم، در حالی که پس از دو سال صاحب یک 

علیرضای کوچولو نیز شده ایم تا خوشبختی مان تکمیل شود!

خیلی از ایــن راهکارها فقط به طور موقتــی اعتمادبه نفس 
شما را باال می برند، اما باز هم باعث می شوند کارهایی انجام 
دهید که قبال حتی فکرش را هم نمی کردیــد و با انجام آنها 
اعتمادی عمیق تر نســبت به خودتــان در وجودتان ایجاد 

می کنید.
18-  مهارت های اجتماعیتان را تقویت کنید

 روابط یکی از مهم ترین قسمت های زندگی ماست و تقویت 
مهارت های اجتماعی یکی از مهم ترین چیزهایی اســت که 
هر فردی باید یاد بگیرد. بهتر کردن نتایجی که در این زمینه 
می گیرید و به دســت آوردن اطمینان بیشتر به مهارت های 

اجتماعی تان اعتمادبه نفستان را به طور کلی باال خواهد برد.
 19- به جای اینکه به درون توجــه کنید، به بیرون 

توجه کنید
وقتی با دیگران رابطه برقرار می کنیــد و گاهی اوقات وقتی 
تنها هستید، بد نیســت که توجه ذهن تان را به بیرون دهید 
 تا به درون. مشــکل توجه به درون این است که در بسیاری 
از موقعیت ها باعث می شود به ظاهرتان، اینکه چه گفته اید و 
دیگران چه گفته اند فکر کنید. تمرکز به بیرون درکنار اینکه 
به باال بردن اعتمادبه نفس تان کمــک می کند، راهی عالی 

برای تقویت مهارت های مردمی و اجتماعی تان هم هست.
 20- اطرافیانتان را از افراد مثبت اندیش انتخاب کنید

 افرادی که با آنها نشســت و برخاســت می کنید، می توانند 
موجب شادی یا ناراحتی شما شوند. ازآنجا که ما زمان زیادی 
را با مردم سپری می کنیم، خیلی مهم اســت که کنار افراد 

مثبت - یا حداقل به طرزی منطقی خنثی - باشیم. 
بودن یک یا دو نفر منفی باف می تواند تاثیر شــگرفی بر شما 

بگذارد و روز به روز روحیه تان را خراب تر کند.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانستید که شــکالت بر عصب و قلب ســگ تاثیر بدی دارد، با کمی 
شکالت می توان یک سگ را کشت؟

 آیا می دانســتید که یک قطــره الکل، عقــرب را دیوانه می کند و ســبب 
می شود خودش را نیش بزند و بکشد؟

آیا می دانســتید که مایــع موجود در نارگیــل نارس را می تــوان به جای 
پالسمای خون استفاده کرد؟

آیا می دانستید که درخت بلوط تا قبل از پنجاه سالگی میوه نمی دهد؟
آیا می دانســتید که بنای برج دوقولوی تجارت جهانی نیویورک به دست ۲ 

ایرانی بنا شد؟
 آیا می دانســتید که نیکوتین ســیگار به ســرعت جذب خون می شــود 

و در مدت سی ثانیه به مغز می رسد و بر سلول های عصبی اثر می گذارد؟
آیا می دانستید که علت شناور شــدن یخ روی آب این است که مولکول آب 
در حالت یخ زده جای بیشــتری می گیرد؛ بدین علت، آب یخ زده سبک تر 

از آب جاری است؟
آیا می دانستید که سمورهای دریایی هنگام خوابیدن دست های هم را می 

گیرند تا همدیگر را گم نکنند؟
 آیا می دانســتید که پنیر پفــک اغلب پنیر تلــخ ) پنیر فاســد ( و گندیده 

تاریخ مصرف گذشته است؟
آیا می دانستید که بهترین روغن، روغن حیوانی است. 

روغن کنجد و زیتون هم بهترین روغن گیاهیست؟
آیا می دانستید که بهترین نان، نان های سبوس دار است؛ مثل نان سنگک؟

موفقیت

هایالیت

 همه مــا اســتعدادهایی داریــم که ممکن اســت شــخص دیگری 
نداشته باشد. شادی و نشاط متعلق به افرادی است که از این استعدادها و 
توانایی  های خود استفاده می  کنند و با کمک آنها کارهای گوناگونی انجام 

می  دهند. انجام و کامل کردن کارها حس غرور و نشاط به افراد می  دهد.
از قوه تخیل خود استفاده کنید

مثال در میوه فروشی کودکی با در دست داشــتن یک موز و استفاده از 
قوه تخیل خود در حال لذت بردن از زندگی خود است. او تصور می  کند 
موزی که در دست اوســت یک کشتی جنگی اســت و باید از دشمنان 
اطراف فرار کند. بهترین راهکاری که وجود دارد، این است که دوباره قوه 
تخیل خود را فعال کنیم. الزم نیست تصور کنید یک موز کشتی جنگی 
است - هر چند که چنین تصوری هم جالب خواهد بود - اما از قوه تخیل 

خود برای فکر کردن به چیزهایی استفاده کنید که شما را شاد می  کند.
راه های شاد شدن افراد پرمشغله  

خلق کردن فرآیندی است که لذت بسیاری در آن است. 
چیزی خلق کنید  

 اســتفاده از قوه خالقیت و نوآوری و ســاختن چیزی با دست  های خود 
به شما احساس نشاط و توانمندی خواهد داد.

به دیگران کمک کنید
در زندگی هر چه بکارید برداشــت می  کنید. اگر سعی کنید بر دیگری 
تاثیر مثبت بگذارید و از مشکالت او بکاهید، در واقع بر زندگی خودتان 

تاثیر مثبت گذاشته اید و شادی خودتان را افزایش داده اید. 
هر چه بیشــتر به دیگران کمک کنید، دیگران نیز بیشتر به شما کمک 

خواهند کرد. 
 دوســتی و محبت، دوســتی و محبت می  آورد و چرخــه ای بی پایان 

از شادی برای شما فراهم می  کند.

 - بعضی ها طوری زندگی مــی کنن انگار تا ابــد زنده اند 
و جاودانه اند. اونا عاشــق آدما نمیشــن، بلکه روی اون ها 

سرمایه گذاری می کنن!
- مردم و افکار آن ها را قضاوت نکنیم! 

 هر کســی اگر در محــدوده قلمرو خویش همیــن کار را 
می کرد این بزرگ ترین انقالب بشریت بود. 

- همیشــه چیزی که دیروز جواب می داده، امروز جواب 
نمی ده!

- می گویند برایت خواب های خوشی را آرزومندیم. 
خواب زیبا به چه کارمان می آیــد وقتی ما گرفتار بیداری 

دردناکی هستیم .

راه های شاد بودن در افراد پرمشغله ) 2 ( 

راهکارهایی برای باال بردن 
اعتماد به  نفس ) 11 (
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اگه اون روز...
میــون همهمــه مــوج هــای 
 دریا، اون دمپایی پالســتیکی 

مسخره رو نجات نداده بودی...
 اگــه پرتــش نکــرده بــودی 

توی بغلم...
اگه من اون یکی دمپایی ام رو از 
قصد پرت نکرده بودم توی دریا، 
تا تو بری بیاریــش و من کیف 
کنم از اینکه یه نفر به خاطر من 

داره دلشو می زنه به دریا...
 اگــه اون مــوج گنــده لعنتی 

اون طوری بغلت نمی کرد...
اگه من آنقدر بهش حســودی 
نمی کــردم و بعــد اون طوری 
 خــودم رو پــرت نکــرده بودم 

وسط دریا...
اآلن هـــــر دومـــــون روی 
 زمیــن بودیــم ، شــایدم کنار 

دریا...

افســر راهنمایی رانندگی یک خودرو که با ســرعت بسیار 
باالیــی در اتوبان در حــال حرکت بود رو به علت ســرعت 

غیرمجاز نگه می داره.
افسر: می شه گواهینامه تون رو ببینم ؟

راننده: گواهینامه نــدارم. بعد از پنجمیــن تخلفم باطلش 
کردن.

افسر: می شه کارت ماشینتون رو ببینم؟
راننده: این ماشین من نیست! من این ماشینو دزدیده ام !!!

افسر: این ماشین دزدیه؟  
راننده: آره همین طوره ولی بذار یه کم فکر کنم! 

فکر کنم وقتی داشــتم تفنگم رو می ذاشــتم تو داشبورد 
کارت ماشین صاحبش رو دیدم!

افسر: یعنی تو داشبورد یه تفنگ داری؟
راننده: بله. همون تفنگی که باهاش خانم صاحب ماشین رو 

کشتم و بعدش هم جنازه اش رو گذاشتم تو صندوق عقب.
افسر: یه جسد تو صندوق عقب ماشینه؟

راننده: بله قربان همین طوره!!!
 با شــنیدن این حرف افســر ســریعا با مافوقش ) سروان (

تماس می گیره. طولی نمی کشــه که ماشــین های پلیس 
 آژیرکشــان  ماشــین مرد رو محاصره می کنن و ســروان 
 بــرای حــل ایــن قضیــه پیچیــده بــه پیــش مــرد 

می یاد.

سروان: ببخشید آقا می شه گواهینامه تون رو ببینم؟
راننده: بله بفرمایید!!!

گواهینامه مرد کامال صحیح بود!
سروان: این ماشین مال کیه؟

راننده: مال خودمه جناب سروان. اینم کارتش!
اوراق ماشین درست بود و ماشین مال خود مرد بود!

سروان: می شــه خیلی آروم داشــبورد رو باز کنی تا ببینم 
تفنگی تو اون هست یا نه؟

راننده: البته جناب ســروان ولی مطمئن باشین که تفنگی 
اون تو نیست!!!

واقعا هم هیچ تفنگی اون تو نبود!
سروان: می شه صندوق عقب رو بزنین باال. 

به من گفتن که یه جسد اون تو هست!!!
راننده: ایرادی نداره.

راننده در صنــدوق عقب رو باز مــی کنه و صــد البته که 
جسدی اون تو نیست!!!

سروان: من که سر در نمی یارم. 
افســری کــه جلــوی شــما رو گرفته بــه مــن گفت که 
شــما گواهینامــه ندارین، ایــن ماشــین رو دزدیدین، تو 
 داشــبوردتون یه تفنگ دارین و یه جســد هم تو صندوق 

عقبتونه!!!
راننده: عجب!!!

شرط می بندم که این دروغگو به شما گفته که من تند هم 
می رفتم.

افسر دروغگودمپایی

سودوکو

عشق و شله زرد 

تلنگری بر روح

 شــما روح دارید؟ پس چرا روح تان را ترو خشــک نمی کنید 
و به فکرش نیســتید؟ باور کنید بعضی از ماهــا، اگر روح مان 
 را با ترازویی انــدازه کنند، یــک چیزی هم به تــرازو بدهکار 
 خواهیم شــد؛ یعنی بعضی از ماها با چنیــن روح های عجیب 
و غریبی، داریم زندگی می کنیم. باالخره همان طور که ممکن 
است دست تان ببرد و دردمند شود، به همان نسبت هم ممکن 
 است که روح تان، دردمند باشــد؛ چرا؟ مگر من کارشناسم که 
از من می پرســید؟! تــازه، روح شماســت، از مــن علتش را 
می پرسید؟! تازه، روح شماست، از من علتش را می پرسید؟! بنده 
طنزم را می نویسم و می روم؛ اگر خواستید مشاوره کنید، آدرس 
می دهم، بعدا بیایید و پولش را بدهید تا در خدمت تان باشــم. 
کجا بودیم؟ آهان، در قسمت دردمندی روح بعضی از ما و شما 

بودیم. اگر شــما هم یک ذره، فقط یک ذره احساس می کنید 
 که روح تان، ترک خورده و در حال دردمند شــدن است، لطفا 
 این تســت را بخوانیــد و خودتــان را در موقعیــت هایی که 

می گوییم، قرار بدهید. 
موقعیت اول: در مجلســی نشســته اید. حاال کسانی که 
دعوت شده اند، زیاد آشنا نیستند و چند غریبه هم وجود دارند. 
 یک غریبه، نزدیک شما می شــود و خودش را معرفی می کند 
و مثال می خواهد که بــه عنوان یک فامیــل دور، البته نه از آن 
 فامیل دورهای کاله قرمزی، ســر صحبت را با شــما باز کند؛ 
 چــه می کنیــد؟! یعنی تــا شــماره شناســنامه و ســجل 

جد پدربزرگش را در نیاورم، ولش نمی کنم. 
همین طور با چشمانی که از حدقه بیرون زده، چنان تمرکزی در 

صورتش می کنم که عن قریب، ناحیه بین دو چشمش در میان 
پیشانی، از شدت تمرکز من، سوراخ شود و کار به مغزش برسد. 

 با او صحبت می کنــم؛ البته اگر الزم شــد، بــا او صحبت هم 
نمی کنم. حاال اینکه چطور، اینش را دیگر نمی دانم و فکر نکنم 

به سوال شما هم مربوط باشد؛ ما می دانیم و فامیل خودمان. 
رنگین کمال می شــوم و مــدام رنگ عوض مــی کنم؛ جوری 
 رنگ عوض می کنم کــه میزبان، دقیقا فکر کنــد که دارد یک 

رنگین کمان انسانی را از فاصله نزدیک می بیند. 
حمید! اون پارچــه رو بیار این میهمان عزیــز رو از زمین جمع 

کنیم، بدو اآلن فرش های من خیس می شن! 
 یعنی از فــرط خجالت و دســتپاچگی، این چنین آب شــده 

و روی فرش های میزبان جاری می شوم. 

ببخشید جناب، روح دارید؟! ) 1 (

لطف بی ادعا ) 1 (
 چند ســال پیش در زیرزمین یکی از بیمارســتان های بزرگ تهران، 
 در نوبت نشســته بودم. در این زیــر زمین بزرگ حــدود پانزده نفر 
از پزشکان همان بیمارستان مطب دارند که بیماران خود را در ساعات 
بعد از ظهر ویزیت می کنند. اگر بر فرض هر پزشک حداقل پنج بیمار 
در نوبت داشته باشــد، می توانید مجسم کنید که حدود هفتاد و پنج 
نفر در اطراف و گوشه و کنار این سالن انتظار بزرگ نشسته و ایستاده 
 بودند. ساعت ســه بعد از ظهر مردادماه و اوج گرما بود. خوشبختانه 

از دریچه های متعدد تهویه، باد مطبوعی کل سالن را خنک می کرد. 
 در بحــر آدم ها فــرو رفته بــودم. معموال مــواد خام برای نوشــتن 
داســتان ها و رمان هایم را از همین اماکن شــلوغ تهیــه می کنم؛ 
 مخصوصــا در صف هــا. جایی کــه هر کســی مناســب خلقیات 
و ویژگی های شــخصیتی خود نسبت به شــرایط پیرامون واکنش 
نشــان می دهد. آنجا هم محل مناســبی برای پیدا کــردن واکنش 
های متفاوت از جانب آدم های متفاوت بود. برخالف خنکی ســالن و 
 راحتی صندلی ها، هنوز عده ای با بی قراری در صندلی هاشان تکان 
 می خوردند و به ســاعت نگاه می کردند. بعضی ها که درد داشــتند 
 و ناراحت بودند، خودشــان یا همراهان شان ملتمســانه به دیگران 
 چشم دوخته بودند تا بلکه کسی نوبت خود را به آن ها بدهد و زودتر، 
از آن انتظار ناخوشایند خالص شــان کند. تعداد ناراضی ها در میان 
 کسانی که جای نشستن گیرشــان نیامده و به ناچار ایستاده بودند، 
 از همه بیشــتر بود، خاصه اینکه تعدادی از پزشــکان هم ســر وقت 
نیامده بودند وناگزیر وقت همه بیماران شان عقب افتاده بود و رهایی 
از آن وضعیت، بردباری بیشتری می طلبید. پزشکی که من در نوبت 
 انتظارش بودم هم دیر کرده بــود. اما من هم جــای خنک و راحت 
و هم وقت آزاد داشتم؛ پس به راحتی به تماشای مردم نشسته بودم. 
 این ســالن دو معبر داشــت؛ یکی راه پله های عریضی کــه به پلکان 
 و طبقــات باالتر منتهــی می شــد و دیگری دری بزرگ، ســنگین 
 و تمام شیشــه ای که رو به محوطه حیاط باز می شد و فنری بزرگ 
و قوی آن را دائما بسته نگه می داشت تا هوای خنک سالن بیرون نرود 
و در ضمن بیماران می توانســتند از هر دو معبر، چه محوطه حیاط و 
چه از پلکان، وارد سالن شوند، معموال آن هایی که از خارج بیمارستان 

مستقیما وارد سالن می شدند، از محوطه حیاط عبور می کردند. 

دلنوشتهریزه کاری های زندگی 
وقتی  دلم تنگ می شود... می خواهم زمین و زمان را به هم بدوزم...

وقتی می شکند... چنگ می اندازد به گلویم و نفس را سخت می کند...
وقتی که می خواهد و نمی تواند...

موج موج اشک می فرستد سراغ چشم هایم...
در عجبم از این کوچک نحیف...

 تصور نکنید که عشق جاودانه است. 
 عشق بسیار شــکننده اســت؛ مثل گل که صبح ها هســت و شب پژمرده 

مي شود. هرچیز کوچکي مي تواند آن را نابود کند. 
هر چیزي، هرچه برتر باشد، شکننده تر مي شود و باید از آن حفاظت کرد. 

 اگر ســنگي به طرف گل پرتاب کنید، به ســنگ آســیب نخواهد رسید،  
بلکه گل نابود خواهد شد. عشق بسیار شکننده و ظریف است. 

باید نسبت به عشق بسیار مراقب و محتاط  بود.
مي توانید چنان آسیبي به زوج تان بزنید که او بسته و تدافعي شود. 

 اگر خیلي جنگجو باشــید، زوج تان از شما مي گریزد، ســردتر و بسته تر 
مي شود تا در مقابل تهاجمات شما آسیب پذیر نباشد. 

 آنگاه شــما بیشــتر به او تهاجم مي کنید؛  و این به یــک دور باطل تبدیل 
مي شود. این گونه است که عشاق از هم جدا مي شوند. 

 هر یک تصور مي کند دیگري مســئول این جدایي اســت و بــه او خیانت 
 کرده اســت. در حقیقت،  هیچ عاشــقي به معشــوق خود خیانت نکرده، 

بلکه فقط ناآگاهي است که عشق را مي کشد. 
هر دو مي خواستند با هم باشند، اما هر دو ناآگاه بودند. 

ناآگاهي آنها را فریب داد و آنها از هم جدا شدند. در عصر یخبندان بسیاری 
 از حیوانات یخ زدند و مردند. خارپشــت ها وخامت اوضاع را متوجه شــدند 

و تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدین ترتیب خود را حفظ کنند.
 ولی خارهای شان یکدیگر را زخمی می کرد با اینکه وقتی نزدیک تر بودند 
 گرم تر می شــدند ولی تصمیم گرفتند ازکنارهم دور شوند ولی با این وضع 
از ســرما یخ زده می مردند ازایــن رو مجبور بودند برگزیننــد: یا خارهای 

دوستان را تحمل کنند یا نسل شان از روی زمین محو شود...
 متوجه شدند که باز گردند و گردهم آیند.

 آموختند که با زخم های کوچکی که از همزیســتی بسیار نزدیک با کسی 
 به وجود مــی آید کنار بیاینــد و زندگی کننــد چون گرمــای وجود آنها 

مهم تراست و این چنین توانستند زنده بمانند.
 بهترین رابطه این نیســت که اشــخاص بی عیب و نقــص را گردهم آورد 
بلکه آن اســت هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنار آید و محاسن آنان را 

تحسین کند...
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پیشنهاد سردبیر: 
پدر مرد، پول را بچسب!

فضای مجازی

مدافع ســپاهان همراه با ســایر ملی پوشــان جــوان ایرانی در 
کره جنوبی خود را بــرای رویارویی با تیم ملــی جوانان انگلیس 
آماده می کند.عارف غالمی نماینده ســپاهان در تیم ملی جوانان 
اســت. با اینکه کره از جمله کشــورهایی اســت که غذاهای آن 
چندان باب طبع اکثر ایرانی ها نیست؛ اما مدافع جوان سپاهان در 
هتل محل اقامت تیم ملی مشــکلی بابت خورد و خوراک و تغذیه 
ندارد و رضایت خــود را از این بابت با انتشــار این تصویر در قالب 

استوری اینستاگرام نشان داده است.

جوان سپاهانی 
راضی از خوراکی های کره ای

این روزها همه خبرها به ترامپ ختم می شود.کریستیانو رونالدو 
درآخرین ســرمایه گــذاری اش یک واحد آپارتمــان لوکس در 
برج مشــهور ترامــپ را که متعلق بــه رییس جمهــور منتخب 

ایالت متحده است به قیمت ۱۸ میلیون یورو خریداری کرد.
به گزارش العالم ایــن خانه پیش از این به عنوان لوکیشــن فیلم 
پرسروصدای Fifty Shades Of Grey اســتفاده شده بود که 
این نیز به نوبه خود بســیار خبرساز شــد.رونالدو پیش از این نیز 
یک هتل در مونتوکارلــو به قیمت ۱۴۰ میلیون یــورو از ترامپ 

خریده بود.

ایمون زاید با رای هواداران پرسپولیس در تیم منتخب لیگ یک 
آمریکا قرار گرفت.

 ایمون زاید کــه در فصــل اخیر لیــگ یک آمریکا درخشــش
 فوق العاده ای داشته است براساس نظرسنجی اعالم شده در تیم 
منتخب فصل قرار گرفت. سایت ها و کانال هواداری نیز به انتشار 
این رای گیری اقدام کرده و با مشــارکت هواداران پرسپولیس در 
پایان این نظرسنجی ایمون زاید توانســت در تیم منتخب فصل 

لیگ یک آمریکا قرار بگیرد.
 زایــد در فصل جاری و در طــی 29 بــازی ۱۴ گل، 6 پاس گل و

 23 خلق موقعیت گل داشــته است. مهاجم سابق پرسپولیس در 
فصل اخیر لیگ یک آمریــکا 3 بار بازیکن هفتــه و 3 بار در تیم 
 هفته حضور داشــته و حاال در پایان فصل در تیــم منتخب قرار

گرفته است.

سرمربی تیم ملی شنای جانبازان و معلوالن از حضور سه شناگر 
در بازی های پارالمپیک 2۰2۰ توکیو خبر داد.

محمدحسین اقبالی در گفت وگو با سایت کمیته ملی پارالمپیک 
اظهار داشت: بعد از استعدادیابی شناگران کشورمان برنامه های 
اردویی را اعالم کــرده و منتظر پاســخ فدراســیون جانبازان و 
معلوالن برای موافقت و تشــکیل اردوها هستیم. وی افزود: قصد 
داریم تیم ملی را برای حضور موفق در مســابقات جوانان آسیا و 
بازی های پاراآســیایی آماده کنیم. ســرمربی تیم ملی شــنای 
جانبازان و معلوالن همچنین از کالســبندی سه شناگر خبر داد 
و گفت: سه شــناگر جدید را شناســایی کرده ایم و منتظر اعالم 
مسابقات 2۰۱۷ هستیم تا این ورزشــکاران را کالسبندی کنیم. 
وی خاطرنشــان کرد: در بــازی های پارالمپیــک 2۰2۰ توکیو 
قطعا سه شناگر خواهیم داشت که به جز شــاهین ایزدیار به آب 
می زنند. علیرضا جلیلی شــناگر آب های آزاد کشورمان نیز یکی 
از چهره های جدید است. اقبالی در پایان یادآور شد: هدفمان این 
اســت که3۰ نفر را به اردو دعوت کنیم تا از نخبه ها رکورد گیری 
شود و تیم را برای کسب مدال در بازی های پاراآسیایی اندونزی 

آماده کنیم.

ششمین دوره مسابقات ســوپر لیگ گلف از ۴ آذر آغاز می شود.
در این دوره از رقابت ها ۸ تیم حضور دارند که در دو مرحله رفت 

وبرگشت باهم به رقابت می پردازند.
مسابقات ســوپر لیگ گلف طی ۱5 هفته برگزار می شود که در 
هفته اول این مسابقات، تیم های اصفهان با تاراز مسجد سلیمان، 
هندیجان با ملی حفاری اهواز ، تهران با نفت مســجد سلیمان و 
ســورتمه اهواز با تیم آزادگان  روز های ۴و5 آذر ماه مسابقه می 
دهند. تیم ملی حفاری اهواز سال گذشته قهرمان مسابقات سوپر 

لیگ گلف شد.

خریدجنجالی رونالدو  از ترامپ!

یک  پرسپولیسی 
در تیم منتخب فصل آمریکا

سرمربی تیم ملی شنای جانبازان و معلوالن:

در پارالمپیک توکیو با سه شناگر 
حضور پیدا خواهیم کرد

سوپر لیگ گلف آذرماه استارت می خورد؛

مسابقات سوپر لیگ گلف از 4 آذر 
با حضور 8 تیم آغاز می شود

منهای فوتبال

فوتبال جهان

. هدف تیم ملی، پیروزی مقابل سوریه استولخرجی بازیکن پرسپولیس در دبی
کریم انصاری فرد دربــاره آب و هوای مالزی بیان 
کرد: خدا را شــکر چند روز زودتر به این کشــور 
آمدیم. در این چند روز و بازی های دوســتانه که 
مقابل پاپوا گینه نو داشــتیم توانستیم با آب و هوا 
و شرایط زمین هماهنگ شــویم. اکنون می بینید 
که بارندگی بســیار شــدیدی در کشــورمالزی 
حکم فرماســت و اصال مشخص نیســت که چند 
ساعت دیگر چه وضعیتی حاکم خواهد بود. شرایط 
زمین ها زیاد جالب نیست. امیدوارم بتوانیم با تمام 
این مسائل سه امتیاز بازی را بگیریم و گام دیگری 
به ســوی صعود به جام جهانی برداریم. وی درباره 
سابقه بازی های ایران با ســوریه افزود: هر زمانی 
شــرایط خاص خودش را دارد اما ما تا کنون نشان 

دادیم که تیم ما خوب و جنگنده است و امیدوارم 
روز بازی هم بتوانیم همین طور ظاهر شــویم و به 
اتفاقات گذشــته فکر نکنیم.  انصاری فرد در پایان 
درباره غیبت ســردار آزمون خاطر نشان کرد: فکر 
می کنم تیم ملی ما اکنون شرایطی دارد که وابسته 
به هیچ بازیکنی نیست و ما دوست داریم با تمام این 

شرایط برنده این بازی باشیم.

در حالی که پرسپولیســی ها از بی پولی در دبی گالیه دارند زیاد 
هم اوضاع مالی بازیکنان بد به نظر نمی رسد.

پرســپولیس این روزها در دبــی اردو زده و یکی از حواشــی آن 
اعتراض بازیکنان به نگرفتن پول توجیبی است. 

پرسپولیسی ها از نظر مالی در فصل اخیر شــارژ نشده اند؛ با این 
حال به نظر نمی رسد ادعایشان مبنی بر بی پول بودن زیاد جدی 

باشد. 
برای نمونه می تــوان به یکی از بازیکنان پر ســر و صدای قرمزها 
اشاره کرد که در جریان اردوی دبی و فقط در یک روز مبلغی بالغ 

بر ۱5 میلیون تومان خرید کرد. 
این در حالی اســت که خیلی از پرسپولیســی ها گالیه داشتند 
که چرا پول توجیبی نگرفته اند و مدعــی بودند پولی برای خرید 

10ندارند.

جریمه بسکتبال بانوان از سوی فدراسیون 

رییس فدراســیون فوتبال ایران در نامه ای به شیخ سلمان 
ضمن اشــاره به دســتاوردهای فدراســیون فوتبال ایران 
در سال 2۰۱6 نســبت به لیست منتشرشــده نامزدهای 
 جوایز سالیانه کنفدراسیون فوتبال آســیا اعتراض خود را

 اعالم کرد.
مهدی تاج در ابتدای نامه خود به شــیخ ســلمان، رییس 
کنفدراســیون فوتبال آسیا آورده اســت: با توجه به اینکه 
مراســم جوایز ســالیانه 2۰۱6 روز ۱ دســامبر 2۰۱6 به 
میزبانــی ابوظبی برگزار می شــود و به دنبال آن لیســت 
نامزدهای دریافت جوایز منتشر شده است، متوجه شدیم 
که فدراســیون فوتبال ایران هیچ گزینه ای در هیچ یک از 

لیست های منتشر شده ندارد.  
تاج در این نامه و در ادامه به برخی از دســتاوردهای کسب 
شــده توســط فدراســیون فوتبال ایران طی سال 2۰۱6 
اشــاره کرده و  خاطرنشــان کرد: الزم به توضیح است که 

فدراســیون فوتبال ایران تا کنون چنیــن موفقیت هایی 
 را همزمان در بخش های مختلف و در یک ســال کســب 

نکرده است.
وی گفت: بدین ترتیب با توجه به دســتاوردهای ایران که 
نشان از برتری فدراســیون فوتبال و نام کشــور ایران در 
سطح آسیاســت، بســیار ناامیدکننده بود که در هیچ یک 
از لیست کاندیداهای دریافت جوایز سالیانه کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، گزینه ای از این فدراســیون وجود نداشت و 
این موضوع باعث شــد که فدراســیون فوتبال ایران مورد 
اعتراض رســانه ها و مردم قرار گیرد؛ چرا کــه برای مردم 

ایران بسیار عجیب بود.
رییس فدراســیون فوتبال در پایان نامه ضمن قدردانی از 
توجه و همکاری AFC، خطاب به شــیخ سلمان نوشت: از 
این رو، با تمام احترامی که به کنفدراســیون فوتبال آسیا 
و شخص شــما دارم، با کســب اجازه از شــما هیچ یک از 
نمایندگان فدراســیون فوتبال ایران و همچنین خودم در 
مراسم جوایز سالیانه AFC که در ابوظبی برگزار می شود، 

حضور نخواهیم داشت.

در روزهای گذشته تصویری از 
علی دایی منتشر شد و ایراداتی به 
نوع لباس او گرفته شد.این تصویر 
از علی دایی در حاشیه تمرین تیم 
نفت تهران منتشــر شد و بارها 
در فضای مجازی با تیتر شــلوار 
علی دایی در تمرین نفت بازنشر 
شد. سایت ها و کانال هایی که با 
انتشــار این تصویر تاکید دارند 
که علی دایی با لباس تمرین بر 
سر تمرینات تیمش نرفته و با یک 
شلوار تنگ در این تمرین حضور 
داشته است. به نظر می رسد موج 
جدیدی از یــک جریان خبری 
درباره لباس بازیکن ها راه افتاده 
که این بار سوژه اش سرمربی تیم 

نفت تهران است.

قاب   روز خارج از گود

آیا علی دایی هم مثل سوشا سوژه می شود؟

پس از حضور موفقیت آمیز تیم بســکتبال بانوان با هزینه شخصی در 
مســابقات بین المللی، فدراسیون بســکتبال در این باره واکنش نشان 
داد. تیم بسکتبال ســه نفره بانوان ایران متشــکل از بازیکنان تیم ملی 
گاز تهران در تورنمنت ترکمنســتان شــرکت کرد و موفق شد با یک 
پیروزی از 3 مســابقه مقام ششم را کســب کند. این نخستین حضور 
یک تیم بســکتبال بانوان ایرانی با حجاب اســالمی در رقابت های بین 
المللی است. اما مسئوالن فدراسیون بســکتبال از این تورنمنت اظهار 
بی اطالعی کردند و گفتند: این تیم بدون مجوز در این تورنمت شرکت 
کرده است و طی اقداماتی فرانک طیری،مربی این تیم را جریمه خواهیم 
کرد. این در حالی است که فدراســیون جهانی بسکتبال هنوز با حضور 
ایران در مسابقات با حجاب اســالمی موافقت نکرده است و این حرکت 
بسکتبالیســت های جوان و با انگیــزه و تداوم آن می تواند مســئوالن 

»فیبا« را متقاعد کند که با حجاب هم می شود در بسکتبال درخشید.

نامه اعتراض آمیز رییس فدراسیون فوتبال ایران به AFC؛

ایران، مراسم برترین ها را تحریم کرد

درخشش ســردار آزمون در لیگ قهرمانان اروپا و گلزنی 
او به تیم هایــی همچون آژاکس و اندرلخت باعث شــد تا 
اســتعدادیاب های باشــگاه لیورپول او را در نظر بگیرند. 
ســردار در بازی های ملی هم خوب عمل کرد و گلزنی او 
به اتلتیکومادرید در لیگ قهرمانان اروپا، نظر یورگن کلوپ 
را به خودش جلب کرد. این روزها رســانه های اروپایی از 
عالقه باشگاه لیورپول به جذب سردار آزمون خبر داده اند 
و این در حالی اســت که چند باشــگاه هلندی و فرانسوی 
نیز خواهان آزمون هســتند، اما مشــکل بزرگی که بر سر 
راه انتخاب های آزمون قرار دارد باشــگاه روســتوف است. 

باشگاه های روسی بازیکنانشان را سخت از دست می دهند 
و همچنین پرونده شکایت باشــگاه روبین کازان از آزمون 
همچنان باز است و این باشگاه مدعی شــده لژیونر ایرانی 
بازیکن این تیم است.  آزمون که این روزها در ایران به سر 
می برد درگیر بررسی پیشــنهاد اروپایی خود است و باید 
دید آیا می تواند به راحتی از روســتوف جدا شود یا اینکه 

مشکالتش با این تیم روسی همچنان ادامه خواهد داشت.

مدافع برزیلی هیرنویــن هلند با تمجید از رضــا قوچان نژاد، 
نقش ملی پوش ایرانی را در تیمش بســیار مهم قلمداد کرد.

تیم هیرنوین هلند دو مهاجم کلیدی بــه نام های آربر زنلی و 
سام الرسون در خط حمله خود دارد، اما رضا قوچان نژاد نقش 
مهم تری در بازی های این تیم ایفا می کند. لوکاس بیر می تواند 
درک کند چرا باشــگاه هیرنویــن با توجه بــه وجود چنین 
مهاجمانی رضا قوچان نژاد را جذب کرد.لوکاس بیر، مدافع 23 
ساله و برزیلی تیم هیرنوین هلند در مصاحبه با رادیو فریزالن 
گفت: سبک بازی هیرنوین به گونه ای است که باید سعی کنیم 
نهایت استفاده را از فرصت های خلق شده ببریم. فکر می کنم 

رضا قوچان نژاد قدرت زیادی برای کار با توپ دارد. او به خوبی 
آن را حمل می کنــد و با تفکرش می تواند ســایر بازیکنان را 
در موقعیت گلزنی قرار دهد.وی عنوان کرد: این هوشــمندی 
را در بازی قوچان نــژاد بارها دیده ام و در هنگام برگشــت نیز 
همین گونه عمل می کند. گل دوم قوچان نــژاد در بازی برابر 
هراکلس نشان داد که او مناسب سبک بازی هیرنوین است. از 

نظر من او بازیکن بسیار خوبی محسوب می شود.

قوچان نژاد  نقش  مهمی 
در تیم  هیرنوین دارد

انتخاب های هیجان انگیز 
برای آزمون

اتفاقی که صبح جمعه ســر مزار منصور پورحیدری رخ 
داد، واقعا تاســف آور و بحث برانگیز بود. در شرایطی که 
از لحظه درگذشــت منصورخان میلیون هــا نفر در این 
مصیبت با خانواده آن مرحوم شــریک شــدند و به رغم 
آنکه خاکســپاری و بزرگداشــت پورحیدری به شکلی 
آبرومندانه برگــزار شــد، روز جمعه مراســم هفتمین 
روز درگذشــت این اســطوره آبی ها با بی مهری عجیب 
اســتقاللی ها مواجه شــد؛ به طــوری کــه هیچ یک از 
بازیکنان و مربیان کنونــی این تیم بر ســر مزار حضور 
نیافتند و از کل خانواده اســتقالل فقــط علی جباری و 
فرزاد مجیدی ســری به »پدر« استقالل زدند. این ماجرا 
مســلما تا همین جای کار هم غم انگیز بــود، اما موضوع 
زمانی سیاه تر شــد که حداقل دلیل عدم حضور مربیان 
اســتقالل در این مراســم به رســانه ها درز کرد؛ اینکه 
همزمان مراسم ترحیم مادربزرگ شــفیع زاده ها برگزار 
می شده و کادرفنی اســتقالل هم تصمیم گرفته به جای 
هفتم پورحیدری، در آن مراســم شــرکت کند!از زمان 
اوج گیری بیماری پورحیــدری و به ویژه طی چند روزی 
که از وداع اندوهناک او می گذرد، مطالب زیادی در رثای 
فداکاری و تعصب و وفاداری پدر استقالل منتشر شده و 
خیلی ها در مورد این قبیل خصوصیات ممتاز منصورخان 
حرف زده انــد. با این وجود، همین یــک اتفاق روز هفتم 
نشان داد بسیاری از آن مطالب صرفا از این گوش داخل 
و از آن گوش خارج شــده اند! مردی کــه پایبندی اش به 

استقالل این تیم را از خطر مرگ نجات داده، خیلی زودتر 
از آنچه تصور می شــد تنها ماند تا وارثانش در باشــگاه، 
سراغ اسپانســرهای غیررســمی بروند و به شفیع زاده ها 

سرسالمتی بدهند. آیا از این تلخ تر هم ممکن است؟
شاید در این دوره و زمانه آدم بهتر است »مایه دار« باشد 
تا »پدر«؛ اینطوری حداقل شــب هفتم بعــد از مرگت 
تنها نمی مانــی! چه اهمیتی دارد که خانــه و مغازه ات را 
فروخته باشی تا جلوی فروش اســتقالل را بگیری؟ چه 
فرقی می کند زندگی ات را پای عشــقت گذاشته باشی و 
در ازایش هیچ چیز هم نخواسته باشی؟ اولویت با آنهایی 
اســت که بعد از پیروزی، در رختکن تیم سکه می دهند 
و گاهی برای خریــدن بازیکن یا به اصطــالح ترکاندن 
بمب)!( به تیــم کمک می کننــد. در غیــر این صورت 
مردانی که سلول به ســلول بدنشان »عشــق« را فریاد 
می زند، فقط چند روز اول بعد از مرگشــان را روی بورس 
باقی می مانند؛ آن هم به خاطر اینکه خیلی از دوســتان 
ستاره تیپ بزنند و برای خودنمایی به محل تجمع مردم 

تشریف فرما شوند!
کاش استقاللی ها جمعه را خواب مانده بودند، کاش اصال 
تمرین داشتند و به این بهانه ســر مزار نمی رفتند، کاش 
خودشــان را به بی تفاوتی می زدند و در مورد غیبتشــان 
توضیح نمی دادند... هر کدام از اینها می توانســت خیلی 
بهتر باشد از آنچه گفتند و راهی که به نسل جدید نشان 

دادند؛ اینکه البد پدر مرد، اسپانسر را بچسبید!

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه از 
هواداران این تیم گالیــه دارد، گفت: تعطیالت لیگ برتر 
برای ما آفت اســت؛ حتما اگر به جام جهانی برویم لیگ 

دو سال تعطیل می شود!
امیر قلعه نویی درباره شــرایط تیم فوتبال تراکتورسازی 
تبریز گفت: ابتدا باید از هواداران تیم یک گالیه ای داشته 

باشم که در بحث اسپانسر باشگاه کم لطفی می کنند. 
ما در این بخــش 32 هــزار پیامک داشــتیم در حالی 
که تیم هــای دیگر بــاالی 2۰۰ هزار پیامک داشــتند. 
تماشاگران باید در بحث اسپانســر پیامکی کمک کنند. 
این موضوع ۸۰ درصد کمک مســتقیم به تیم اســت و 

خیلی از مشکالت را حل می کند.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز درباره تعطیالت 
لیگ برتر بــه خاطر اردوهای تیم ملــی تاکید کرد: لیگ 
دو بار تعطیل شــد و به همین خاطر در مسابقات با افت 
مواجه شدیم. با یکی از همکاران قدیم که مربی بدنسازی 
اســت در این خصوص صحبت می کردم و مطلبی گفت 
که خودم راجع به آن فکر نکرده بودم. او گفت که شــما 
یک تیم هجومی هستید. تیمی که هجومی بازی می کند 
و می خواهد تعداد پاســش را از ۱۰ به 2۰ برساند، زمان 

می برد و خیلی زود این زمان از بین می رود.
قلعه نویی افزود: ولی برای تیم هایی که دنبال کار دفاعی 
و ســاختار دفاعی هســتند، این تعطیالت خوب است. 
برای تیم های هجومی این تعطیلی آفت اســت. اسم این 

مسابقات لیگ نیست. باید اسم دیگری برایش پیدا کرد. 
همه تیم ها در این وضعیت ضرر می کنند و ان شاءا... که 

سودش را تیم ملی ببرد.
وی در ادامه یادآور شد: در دوره گذشته به لیگ اطمینان 
کردند و در بازی با کره جنوبــی ۷ بازیکن از یک تیم که 
نمی خواهم اسم ببرم )تیم اســتقالل( استفاده کردند و 

نتیجه هم گرفتند. 
همان سال استقالل جزو ۸ تیم برتر آســیا بود. در تمام 
دنیا به لیگ اعتماد می کنند. امسال کی روش این برنامه 

را پیاده کرده است.
سرمربی تراکتورســازی با طرح این پرسش که سازمان 
لیگ برنامــه تیم ملی را چــه زمانی به باشــگاه ها داده 
است؟ گفت: زمانی که باشــگاه ها نه سرمربی دارند و نه 
مدیرشان مشخص اســت آقایان می گویند برنامه را قبل 

از شروع فصل به باشگاه ها داده ایم. 
آیا برنامه را کتبی به باشــگاه ها داده اید و کتبی پاســخ 
گرفته ایــد؟ یعنی ســرمربی و مدیرعامل وقــت آن را 
 امضا کرده و پاسخ نامه را داده اســت؟ مردم را نمی شود 
گول زد. واقعیت این اســت که فوتبال ما با این شــرایط 

ضرر می کند.
قلعه نویی تاکید کرد: این نوع روش ها، روش اســتاندارد 
دنیا نیست. امیدوارم این مســائل در فوتبال ما نهادینه 
نشود. اگر تیم ملی به جام جهانی برود حتما فوتبال ما دو 

سال آینده تعطیل می شود!

به بهانه جمعه ای که غریبانه گذشت؛

پدر مرد، پول را بچسب!
قلعه نویی: حتمااگر به جام جهانی برویم

لیگ دو سال تعطیل می شود!

زمانی که باشگاه ها 
نه سرمربی دارند و نه 
مدیرشان  مشخص 
است آقایان 
می گویند برنامه را 
قبل از شروع فصل 
 به باشگاه ها 
داده ایم

 اولویت با آنهایی 
است که بعد از 
پیروزی، در رختکن 
تیم سکه می دهند و 
گاهی برای خریدن 
بازیکن یا به اصطالح 
ترکاندن بمب)!( به 
تیم کمک می کنند
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان به ياد در خون خفتگان ۲5 آبان الله گون شد

شهرداری

شــهردار اصفهان، در نشســت ارتقای فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی از 
مجموعه سلسله نشســت های نبض فرهنگ شهر و مراســم رونمایی از 
دو کتاب تئاتر و صنایع دســتی، اظهار داشــت: چشــم انداز بسیاری از 
شهرها دانش محوری اســت و اصفهان هم در سال 1404 باید به شهری 

دانش محور، هم به صورت نرم افزاری و هم سخت افزاری، تبدیل شود.
مهدی جمالی نژاد افزود: برای تبدیل شدن به یک شهر دانشی، نیازمند 
گفتمان ســازی در عرصه دانش هســتیم که این گفتمان سازی باید در 
سطوح مختلف مردم انجام گیرد. شهردار اصفهان با اشاره به حضور خوب 
شهرداری در توسعه کتاب خوانی اذعان داشت: شاید توسعه سخت افزاری 
در زمینه گســترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، از وظایف شهرداری 

نبوده، ولی شهرداری در این زمینه هم حضور پیدا کرده است.
جمالی نژاد در ادامه بیان داشت: در گفتمان سازی مطالعه کتاب شورای 
شهر به ویژه کمیسیون فرهنگی می تواند بســیار موثر باشد؛ اداره ارشاد 
اســتان نیز در این زمینه می تواند کمک زیادی داشــته باشد که بستر 
سخت افزاری و نرم افزاری توأمان در شهر ایجاد شود. وی خاطرنشان کرد: 
در بودجه شــهرداری اصفهان رقم قابل توجهی به بحث ارتقای فرهنگ 
مطالعــه و کتاب خوانی و همچنیــن مباحث فرهنگــی اختصاص داده 

شده است.

مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان، از افزایش 
25درصد متکدیان در اصفهان خبر داد و تنها عامل افزایش تکدی گران را 

دلسوزی مردم اصفهان اعالم کرد.
 وی با ارائه آمــاری از متکدیــان در اصفهان گفت: امســال هزار و 163 
متکدی در اصفهان شناسایی و جمع آوری شدند که بیشترشان مهاجران 
غیرقانونی پاکســتانی هســتند. وی اعالم کرد: کمک و دلسوزی مردم 
مهم ترین علت افزایش متکدیان است؛ از این رو آنها روزانه دو تا 5میلیون 
ریال درآمد دارند. متکدیان غالبا کودکان بین 4 تا 9 ساله یا به ندرت زنان 
بچه به بغل هستند و شاید یک در صدهزار، یک مرد متکدی باشد. تعداد 
متکدیان آنقدر در شــهر اصفهان و به ویژه مناطق گردشــگری از جمله 
پارک ها و در مســیر زاینده رود زیاد شده اســت که امان فرد را می برند 
و با وجود اینکه هراز گاه، آماری از بهزیســتی یا شــهرداری درباره جمع 
کردن متکدیان اعالم می شــود، اما بازهم متکدیان به دلیل درآمدهای 

باال، تکدی گری را یک شغل می پندارند.

مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان اظهارکرد: عملیات اجرایی بوستان 
محلی جنب گلزار شهدای عاشق آباد به مســاحت 3500 متر مربع و با 
هزینه یک میلیارد و 800 میلیون ریال به پایان رسید. محمدرضا برکت 
افزود: احداث ساختمان اداری شهرداری منطقه 12 اصفهان در خیابان 
بهارســتان غربی، با مســاحت 4300 متر تکمیل شــده و اکنون آماده 
بهره برداری اســت. مدیر منطقه 12 شــهرداری اصفهان، از کلنگ زنی 
پروژه احداث پارک جنگلی شهرک مهدیه خبر داد و گفت: امروز عملیات 
اجرایی پارک جنگلی شهرک مهدیه، با حضور شهردار و اعضای شورای 

شهر به زمین زده می شود.

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار کرد: در راستای ایجاد 
محیطی ایمن برای تــردد روان شــهروندان بخصوص معلوالن، 

مناسب سازی بوستان کودک در دستور کار قرار گرفت.
حمید عصــارزادگان افزود: مناســب ســازی بوســتان کودک 
حدفاصل پل فلزی تا پل آذر در دست اجراســت. وی با اشاره به 
اینکه این پروژه تاکنون 90 درصد پیشــرفت کرده است، عنوان 
کرد: برای اجرای این پروژه 400 میلیون ریال پیش بینی شــده 
است. عصارزادگان با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: 
بازسازی ســقاخانه های منطقه یک، با اعتبار یک میلیارد ریال 
در دست اجراست. وی خاطرنشــان کرد: در این راستا بازسازی 
ســقاخانه محله پاچنــار با اعتبــار 200 میلیون ریــال تکمیل 

شده است. 

شهردار اصفهان:

اصفهان 1404 
شهری دانش محور خواهد بود

مدير پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری :

دلسوزی، اصفهان را به يک شهر 
متکدی تبديل کرده است

مدير منطقه 1۲ شهرداری خبرداد:

افتتاح و کلنگ زنی 3 پروژه 
عمرانی در منطقه 1۲

مدير منطقه يک شهرداری خبر داد:

پیشرفت 90 درصدی مناسب سازی 
بوستان کودک

مدیر بازرســی و نظارت بر اصناف اســتان اصفهان اظهار 
داشت: طی بازرسی مشــترک از واحدهای عرضه و فروش 
سموم کشاورزی در سطح شهر، مقادیر بسیار زیادی سموم 
تاریخ گذشــته به ارزش تقریبی 61 میلیــون و ۷43هزار 
ریال، کشــف و مقادیری ســموم قاچاق از شــرکت های 
رژیم صهیونیســتی به ارزش 21 میلیون و 660 هزار ریال 
کشف و ضبط شد و پرونده هایشــان در حال بررسی است. 
جواد محمدی فشــارکی بیان داشــت: در اجــرای طرح 
مبارزه با قاچاق کاال در شهرســتان فالورجان، از تعداد 42 
واحد صنفی لوازم آرایشی و بهداشــتی، پوشاک، خدمات 
کامپیوتری و خرازی در سطح شهرســتان بازدید به عمل 
آمده و 689 قلم از انواع کاالهــای قاچاق به ارزش تقریبی 
24میلیون و 208هزار ریال کشف و ضبط شد. وی تصریح 
کرد: کشــف 549 قلم انواع لوازم آرایشی به ارزش تقریبی 

21میلیون و 600رهزاریال کشف شد. 
وی ادامه داد: کشف 106 حلقه سی دی غیر مجاز قاچاق به 
ارزش تقریبی دو میلیون و 12 هزار ریال از دیگر کشفیات 
این اداره اســت. محمدی فشــارکی اضافه کرد: کشــف 
تعداد 34 ثوب لباس قاچاق بــه ارزش یک میلیون و 190 
هزارریال اقالم مکشــوفه، پس از کشــف به همراه پرونده، 

تحویل مراجع ذی صالح شد.

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان گفت: با توجه بــه اینکه در 
بزرگراه ها چمن ها نمي توانند کارآیي مناسبي داشته 
باشــند؛ لذا به صورت تدریجي ایــن چمن ها حذف 
شــده و از درختان مقاوم به خشکی استفاده مي شود.

مهدي باقر بیگي گفت: به جاي اســتفاده از چمن ها، 
باید از سنگ هاي رنگي و ســایر مصالح زینتي در این 
اماکن استفاده کرد. وي همچنین اضافه کرد: استفاده 
از چمن در حاشــیه بزرگراه ها از لحاظ هزینه اي هیچ 
توجیهي ندارد زیرا هزینه نگهداري از آن باالســت و 
بازدهي مناسبي نیز ندارد. عضو شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: بــا توجه به خشکســالي و محدودیت 
منابع آبي، باید به سمت و ســویي حرکت کنیم که از 

کمترین میزان آب، بیشترین بهره را ببریم.
باقر بیگي افزود: یکي از راهکارهــاي حل این بحران، 
استفاده از گیاهاني است که مقاوم به کم آبي هستند؛ 

استفاده از پساب نیز مي تواند راهگشا باشد.
وي اعالم کرد: گل هاي حاشــیه میادین و خیابان ها 
نیز به صورت فصلي تعویض مي شوند که همین مورد 
باعث ازدیاد هزینه هاســت و باید رونــد این موضوع 

تغییر کند.

کشف سموم تاريخ گذشته 
اسرائیلی در اصفهان

حذف چمن از اطراف 
بزرگراه ها در دستور کار است

شوراخبراصناف 

 اعزام پزشکان اصفهانی
برای خدمت به زائران اربعین

اصفهان به ياد درخون خفتگان 
۲5 آبان الله گون شد

رییس بسیج جامعه پزشکی اســتان اصفهان، با اشاره به 
آمادگی ســازمان بسیج جامعه پزشــکی برای اعزام کادر 
درمانی به عراق، اظهار داشت: سال گذشته استان اصفهان 
به مناسبت مراسم اربعین حسینی، بیمارستان صحرایی و 
مرکز درمانی در عراق به ویژه شــهرهای نجف و کربال برپا 
کرده بود. محسن حجتی افزود: امســال اضافه بر اقدامات 
سال گذشته، با توجه به مشــکالت موجود در مرزها، قرار 
است مراکز درمانی در مرز ایران و عراق برای خدمت رسانی 
به زائران حسینی برپا شــود و تامین کادر درمانی توسط 

سازمان بسیج جامعه پزشکی انجام می شود.
وی تصریح کرد: تاکنــون اعزام 4 پزشــک عمومی برای 
بیمارستان کربال و 11 پزشک متخصص شامل متخصص 
طب اورژانــس، عفونی، جــراح، داخلی و... قطعی شــده 
است و بسیج جامعه پزشــکی آمادگی دارد تا 300 نفر از 
کادر درمانی اســتان اصفهان را برای خدمت رســانی به 

شرکت کنندگان در مراسم پیاده روی اربعین اعزام کند. 
حجتی گفت: کادر درمانی اعزامی شامل پزشک، پرستار، 
بهداشــت محیط، ماما، جراح و بهداشت محیط است که 
به مدت ۷ تا 12 روز، از چند روز مانــده به اربعین تا 2 روز 
پس از آن، به کشــور عراق اعزام شــده و به صورت رایگان 

خدمت می کنند.

مدیرعامل ســازمان زیباســازي شــهرداري اصفهان 
اظهارکرد: نمادهایي به شکل الله به یاد شهداي گلگون 
کفن عملیات محرم سال 61  به مناسبت 25 آبان ماه، 
ســالروز حماســه و ایثار مردم اصفهان، روي تیرهاي 
روشنایي بزرگراه ها و زیرگذرهاي سطح شهر نصب شد.

مهدي بقایي با اشاره به فضاســازي شهر با استند قاب 
عکس شهدا افزود: این قاب ها در چهارراه ها و میادین 
اصلي شهر نصب شده است تا یادآور لحظاتي از تشییع 
شــهداي عملیات محرم در روز 25 آبان میان ســیل 

خروشان مردم شهیدپرور اصفهان باشد.
بقایــی همچنیــن از نصب حجلــه هاي شــهدا به 
صورت ویژه در عرشــه پل 25 آبان این شهر خبر داد 
و خاطرنشــان کرد: تبلیغــات شــهري در قالب تک 
پایه و لمپوست به مناســبت این روز بزرگ و با عنوان 
»25آبان؛ روز حماسه و ایثار مردم اصفهان« به صورت 

گسترده در شهر نصب شد.
وی ادامه داد: فضاســازي عرشــه پل 25 آبان از 20 تا 
25آبان ماه هر روزه از ســاعت 18 تــا 24 صورت مي 
گیرد کــه در این طرح، پیام ها و شــعارهاي مربوط به 
25 آبان، روز حماسه و ایثار، به وسیله لیزر نمایش داده 

شده است.

علوم پزشکی

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
اصفهان اظهارکرد: به مناســبت 25 آبان، سالروز حماســه و ایثار مردم 
اصفهان در سال 61 ، 25 قاری ممتاز قرآن استان اصفهان، فردا و در جوار 
گلستان شهدای این شهر، آیاتی از کالم ا... مجید را درباره شهید تالوت 
می کنند. سیدعلی قریشی  افزود: این قاریان به یاد 3۷0 شهید عملیات 
 محرم که در 25 آبان ســال 61 در شــهر اصفهان تشــییع شدند، آیات 
139 ،140، 169،  1۷4 و 195 آل عمران، آیه 20 ســوره توبه و آیات 9 و  

58 سوره حشر را تالوت خواهند کرد.
معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
اصفهان گفت: تالوت قاریان برجسته اصفهانی در روز سه شنبه 25 آبان 

از ساعت 15 در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود.

رییس بنیاد علمی فرهنگی هاد گفت: امروز ارتقای ســطح رشد و نگرش 
الهی در فضاهای مختلف جامعه، به برکت حوزه های علمیه است.

حجت االسالم والمسلمین جعفر ناصری،  با بیان اینکه ما باید هویت خود 
را پیدا کنیم و وای بر ما اگر شخصیت و دین خود را نشناسیم، ابراز داشت: 
موفقیت یک نســل، وابسته به مادرانی اســت که اهل فهم، رشد، کمال و 
صبوری هستند و همه انسان ها بخصوص زنان باید هویت خود را پیدا کرده 
و فرزندان را رشد دهند. وی خاطرنشــان کرد: یک زن باید هویت کاملی 
داشته باشد؛ برهمین اساس است که در قرآن و اسالم در الیه های مختلف 
به بانوان اشاره شده اســت؛ به عنوان مثال حضرت مریم  که درحال وضع 
حمل  حضرت عیسی)ع( به درگاه خداوند دعا کرد که ای کاش اسم مریم 

به اذهان نبود، این همه سختی را تحمل کرد، ولی پایان خوبی داشت.

تقويت حوزه های علمیه، کمک به رشد جامعه است تالوت قاريان اصفهانی به ياد شهدای عملیات محرم

مدير منطقه 5 شهرداری خبر داد:

اصالح جزيره های ترافیکی منطقه 5

مديرمنطقه 13 شهرداری خبر داد:

 تکمیل احداث ورزشگاه شفق
با اعتبار 17 میلیارد ريال

مدیر منطقه 5 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: اصالح جزیره های 
ترافیکی چهارراه پلیــس، تقاطع خیابان های نظــر و توحید، پل 

ابوذر، سه راه حکیم نظامی و سه راه توحید در دست اجراست.
حمیدرضا فرهنگ با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون ۷0 درصد 
پیشرفت داشــته اســت، افزود: طرح اصالح جزیره های ترافیکی 
منطقه با اعتبار 2 میلیارد و 400 میلیون ریال، تا پایان آذر ماه سال 
جاری تکمیل می شود. مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان با اشاره 
به دیگر پروژه های منطقه عنوان کرد: پیاده روسازی خیابان توحید 
حدفاصل بلوار دانشــگاه تا پل آذر به مساحت 14500مترمربع در 
دست اجراســت. فرهنگ ادامه داد: این پروژه با اعتبار 5 میلیارد و 

880 میلیون ریال ظرف 5 ماه آینده تکمیل می شود.

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث ورزشگاه 
شفق با توجه به نیاز و درخواســت اهالی منطقه در دستور کار 
قرار گرفته است. سیدرضا مبلغ افزود: احداث ورزشگاه شفق در 
ابتدای خیابان گلستان به مســاحت 18۷0 متر مربع و با اعتبار 
1۷ میلیارد ریال تکمیل شــد. وی با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه عنوان کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون 80 درصد از 
بوستان های منطقه ســاماندهی شده اســت. مبلغ با اشاره به 
اینکه ســاماندهي بوستان زمزم به مســاحت 45 هزار مترمربع 
در خیابان ملک الشعراء بهار تکمیل شد، عنوان کرد: ساماندهي 
بوستان آزادي به مســاحت 41 هزار متر مربع در شهرک امیریه 

نیز به پایان رسید.

فرمانده انتظامي اســتان، از اجراي طرحــي با همکاري نهاد 
امور مساجد در 5 هزار مســجد به منظور ارائه آموزش هاي 

پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي به مردم خبر داد.
ســردار عبدالرضا آقاخاني گفت: مســاجد از قدیم االیام به 
عنوان پایگاه هاي مهم مردمي و محل اجتماع اقشار مختلف 
به منظــور تبادل نظر درخصوص مســائل مهــم اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و سیاســي و... بوده و این پایگاه همیشه 
توانســته اســت نقش ویژه اي را در حل مشــکالت و رفع 

آسیب هاي مردم ایفا کند.
وي افزود: بنابراین یکي از نهادهایي که مــي تواند درزمینه 
ارتباط نیروي انتظامي با مردم، آشنایي با آسیب ها و جرایم 
و در نهایت افزایش امنیت در جامعه کمک کند، نهاد مسجد 

است.
این مقام مسئول بیان داشــت: باتوجه به اینکه اصفهان یک 
استان مذهبي بوده و بیشترین مسجد را داراست و مردم این 
استان نیز اعتقاد خاصي به حضور در مساجد دارند، به همین 
جهت پلیس اصفهــان در نظر دارد تــا از ظرفیت بزرگ این 
نهاد در راستاي کم کردن آسیب ها و جرایم در سطح جامعه 

بهره برداري کند.
سردار آقاخاني به اجراي طرحي به منظور ارائه آموزش هاي 
پیشــگیري از آســیب هاي اجتماعــي به مردم در ســطح 
مساجد اشاره کرد و اظهار داشت: در این طرح که اخیرا طي 
تفاهم نامــه اي بین معاونت اجتماعي پلیــس اصفهان و نهاد 
امور مساجد استان منعقد شده اســت، فرماندهان انتظامي، 

روساي کالنتري و پاســگاه ها، معاونان و روساي پلیس هاي 
تخصصي مي بایست طبق زمان بندي تعیین شده، هر ماه در 
یک مسجد حضور یافته و به آموزش مردم و ارائه هشدارهاي 

پلیسي در زمینه پیشگیري از آسیب ها و جرایم بپردازند.
این مقــام انتظامي با بیــان اینکه طرح مذکــور در بیش از 
5هزار مسجد اســتان اجرا مي شــود، اظهار داشت: عالوه بر 
آموزش مردم، مشکالت امنیتي و انتظامي محله نیز با حضور 
اهالي، مورد بررسي و ارزیابي قرار گرفته و مسئوالن انتظامي 
موظفند نســبت به جمع بندي مطالبات مــردم و انعکاس 
خواســته هایشــان به مبادي ذي ربط، اقدام کنند و ظرف 
20روز به حل مشــکالت پرداخته و نتیجه را به هیئت امناي 

مسجد مربوطه اعالم کنند.
فرمانده انتظامي اســتان، هیئــت امناي مســاجد را افراد 
شــاخص، مورد اعتماد و امین مردم توصیــف و اظهار کرد: 
تقاضاي ما از این افراد این است که ارتباط خود را با کالنتري 
محل بیشــتر کنند تا ضمن دریافت مســائل، مشــکالت و 
مطالبات مــردم در زمینه هــاي امنیتي و انتظامــي آنها را 
از طریق حضور مســتمر در کالنتري ها و تماس با شــماره 

تلفن هاي 110 و 19۷ به مسئوالن انتظامي ارائه کنند.
ســردار آقاخاني با بي بدیل توصیف کردن نقــش و جایگاه 
مســجد در تحوالت جامعه گفت: امیدواریم بــا اجراي این 
طرح، روز به روز شــاهد کاهش آســیب ها و جرایم و ارتباط 
هرچه بیشــتر نیروي انتظامي با مردم و مشــارکت عمومي 

درراستاي شعار »همه باهم براي امنیت« باشیم.

رییس کمیســیون معماری، شهرسازی شورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: بســته های تشویقی ساخت و ســاز در رکود 

کنونی مانند یک ُمسکن عمل می کنند.
عبدالرســول جان نثاری اظهارکرد: رکود ســاخت و ســاز، 
مخصوص اصفهان نیســت و بسیاری از کالن شــهرها را در 

کشور درگیر کرده است.
وی با اشــاره به اینکه متاســفانه عوامل رکود در این بخش 
متعدد اســت، افــزود: از مدت ها پیش باید ســرمایه گذاری 
مناســبی در بخش مســکن صورت می گرفــت، همچنین 
حمایت واقعی دولت و سیاســت گذاری هــای کالن در این 

زمینه الزم بود که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: آنچه از دست مدیریت شهری در این خصوص 
بر مــی آید کاهش هزینه های پروانه ســاخت اســت؛ از این 
رو با ارائه بســته های تشویقی ســعی بر این است که تمایل 
شهروندان به ســاخت و ســاز افزایش یابد؛ به همین خاطر 
قســمتی از هزینه ها برای رونق گرفتن ساخت و ساز کاهش 
پیدا کرده اســت. وی افزود: این بســته های ساخت و ساز به 
دلیل اینکه یک رونــد پلکانی را طی می کند، تا پایان ســال 
زمان نیاز دارد تا بتوان موفقیت، حضور و استقبال مردم را در 

آن تشخیص داد.
عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان اضافه کرد: برای رونق 
گرفتن ســاخت و ســاز، عالوه بر بسته های تشــویقی، الزم 
است شــهرداری و ارگان های دیگر، بسته حمایتی فرآیندی 
و عملکردی را پیش بینی کنند تا بــه دنبال آن کاهش زمان 

اقدامات اولیه و کاهش فرآیند در ادارات ایجاد شود و افرادی 
مانند انبوه ســازان، با مشاهده کوتاه شــدن زمان فرآیندها، 

برای ورود به این عرصه تشویق شوند.
وی با تاکید بر اینکه همه این عوامــل در کنار یکدیگر باعث 
می شود که اصفهان و حتی دیگر کالن شهرها از رکود حاکم 
بر ساخت و ساز خارج شــوند، گفت: هنگامی که همه شرایط 
فراهم باشــد می توان دریافت که چقدر توانســته ایم در این 
زمینه موفق عمل کرده و افراد فعال در این حوزه را تشویق به 

ورود به عرصه ساخت و ساز کنیم.
وی خاطر نشــان کرد: طوالنی تر شــدن زمان پــروژه ها در 
2 مقطع شــروع و پایان کار بســیار مهم و قابل توجه است. 
سازندگان مســکن پروژه هایی داشته اند که به دلیل طوالنی 
شدن امور ساخت و ســاز، مدت ها زمان برده و دیگر رغبت به 

شروع پروژه های جدید ندارند.
رییس کمیســیون شهرســازی، معماری و عمران شــورای 
اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: در این شــرایط باید در کنار 
بسته های تشویقی، فرآیندها و امور ساده شده و از این طریق 

زمینه برای سرمایه گذاری و فعالیت مجدد افراد فراهم شود.
وی توضیح داد: خوشــبختانه این رویکرد در مدیریت شهری 
بوده و جلسات متعددی با انبوه ســازان برقرار شده است؛ در 
کنار آن از همه ارگان هایی که با ساخت و ساز سر و کار دارند، 
خواسته شده تا با همکاری، روند امور مربوط به ساخت و ساز 
را کوتاه و ســاده کنند؛ چرا که این روان سازی باعث تشویق 

افراد می شود.

سردار آقاخاني خبر داد:

طرح پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي 
در 5 هزار مسجد اصفهان

ريیس کمیسیون معماری، شهرسازی شورای اسالمی شهر:

بسته های تشویقی ساخت و ساز، 
ُمسکنی برای رونق اقتصادی است

اين بسته های 
ساخت و ساز به 
دلیل اينکه يک 
روند پلکانی را طی 
می کند، تا پايان 
سال زمان نیاز دارد 
تا بتوان موفقیت، 
حضور و استقبال 
مردم را در آن 
تشخیص داد

يکي از نهادهايي 
که مي تواند 
درزمینه ارتباط 
نیروي انتظامي با 
مردم، آشنايي با 
آسیب ها و جرايم 
و در نهايت افزايش 
امنیت در جامعه 
کمک کند، نهاد 
مسجد است
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم: آرد ســفید 2 پیمانه، 
آرد نخودچی1 پیمانه، پودرشــکر 1 
پیمانه،کــره220 گــرم، هــل پودر 
شــده1 قاشــق چای خوری،وانیل1 
نصــف  شــیر  قاشــق چای خوری، 
پیمانه،پســته یا بادام برای تزئین به 

میزان الزم
طرز تهیــه : ابتدا آردهــا) آرد 
ســفید و آرد نخودچی ( را مخلوط و 
الک کــرده و در تابه با حــرارت کم 

حدود 15تا20 دقیقه تفت می دهیم. احتیاجی نیســت آرد تغییر رنگ دهد فقط بوی 
خامی آرد برود ، سپس دوباره آرد را الک کرده و کنار گذاشته تا خنک شود.

 در ظرف دیگر کره نرم شده را با شکر هم زده و بعد آردهای تفت داده را همراه با هل و 
وانیل با دست مخلوط می کنیم و شیر را کم کم اضافه می کنیم شاید کمتر یا بیشتر از 

میزان گفته الزم شود.
بهتر است کمتر از میزان گفته شده اســتفاده شود، سپس خمیر را مدت 10 دقیقه در 

محیط آشپزخانه قرار می دهیم.
اکنون از خمیر، توپی کوچک درســت کرده و با پســته یا بادام تزئیــن می کنیم. در 
سینی فر کاغذ روغنی گذاشته با حرارت 180 به مدت 10 دقیقه قرار می دهیم تا زیر 

شیرینی طالیی شود.

بابا مهدی  عنوان کتابی درباره زندگی شهید »مهدی قاضی خانی« است 
که به کوشش »حسین سلمان زاده« و»علی غیوران« و به همت گروه 
فرهنگی شهید »محمد دلیری« چاپ و روانه بازار نشر شده است. بابا 
مهدی، روایت زندگی کسی است که شهادت آرمان او بود ، او شهادت را 
آرزو کرد و شهادت او را طلبید، روایت برش هایی از زندگی یک مرد، یک 

پدر و یک همسر.
 بابا مهدی مثل همه پدرها، بچه هایش را دوست داشت اما شهادت را 
بیشتر از بچه می خواست. آرمان مهدی بابا خانی شهادت بود همین بود 
که به مدافعان حرم پیوست و در نهایت جام شهادت را نوشید . کتاب بابا 
مهدی، بریده ای از خاطرات اطرافیان شهید مهدی قاضی خانی پیرامون 

زندگی اوست و به طور کلی با کنارهم گذاشتن این خاطرات می فهمیم 
شهید مهدی قاضی خانی کیست وچه خصوصیاتی دارد.

 در دلنوشته آغازین کتاب که توسط همسر شهید نوشته شده چنین 
آمده است: »بابا اولین واژه ای است که تمام کودکان تازه زبان باز کرده به 
زبان می آورند. صدایش می کنند و آغوشش را می طلبند تا در امن ترین 
نقطه جهان آرام بگیرند. حاال »بابا« چند ماه است برای »محمدمتین«، 
»نهال« و » محمد یاسین« قاب شده است روی دیوار، تا هنگام دل تنگی 
بغلش کنند. سنگ شده است روی زمین، تا هفته ای سه بار با دست های 
کوچکشان مزارش را بشویند. خاطره شده اســت در ذهن هایشان، تا 
شب ها خوابش را ببینند. زخم شده است روی دل هایشان تا بهانه اش 
را بگیرند و مردان شــبیهش را دوست داشته باشــند! آری بابا مهدی 
چمدانش را بســت و رفت تا حق پدری را نه تنها برای فرزندانش، بلکه 

برای همه فرزندان اسالم تمام کند.«

خارسو فوبیا! ندا شاه نوری
یک چیزی هم توی ســریال های تلویزیونی 
بود به اســم مادرشــوهر هراســی یا به لهجــه مــا اصفهانی ها: 
خارســوفوبیا )خارســو همان مادرشــوهر یــا مــادر زن معنی 
می دهد، فوبیا هم که می شــود ترس.( مثال یک ســریالی بود به 
اسم پاییز صحرا. در این ســریال، خدابیامرز خانم جمیله شیخی 
چنان پوســتی از عروســش صحرا خانــم  کند که بیــا و ببین! 
20 سال از پخش آن ســریال گذشــته، اما به همین سوی چراغ 
قســم هنوز وقتی ســیزده بدرها به ما می گویند بیا برویم صحرا، 
ما یاد مصیبت هــای آن صحرای مادر مرده می افتیم و اســترس 
می گیریم. آخر خانم شــیخی شــما بــه این خوبــی و مهربانی 
 چرا اینقدر توی آن نقش فــرو رفته و مرزهــای باورپذیری را رد 
کرده بودیــد؟! با خودتان فکــر نمی کردید که ایــن چیزها توی 
ناخودآگاه یک بچه مهدکودکی نهادینه می شــود، خارســوفوبیا 
می گیرد و دیگر عروســی نمــی کند؟! البته مــا آن طرف  قضیه 
یعنــی نمونه های مادر زن هراســی را هــم به وفور داشــته ایم. 
نمونه  اعالیش هم خانم فخری خــوروش در نقش مهد علیا مادر 
ناصرالدین شــاه در ســریال امیرکبیر. آخر حاج خانــم آدم دو تا 
قلچماق را اجیر می کند که بروند توی حمام دامادش رو بکشند؟ 
آن هم کی؟ امیرکبیر را؟ ا... اکبر از دســت این زن هــا...، بد کرد 
برای شما مدرسه دارالفنون ســاخت؟ می خواست جلوی پدیده 
فرار پخِمگان یا همان خروج شــاهزادگان تپل مپل و چشم و ابرو 
قشــنگ قجری را از کشــور با ارز دولتی و به بهانه های تحصیلی 
بگیرد، آن وقت شــما دو هفته بعد زدی او را کشتی؟ خارسوفوبیا 
به همین جا ختم نمی شــد و ما نمونه  ژاپنی  آن را هم داشــتیم؛ 
مادرشوهر اوشــین. من نمی فهمم مگر کـــّته با ترب سفید چند 
کالری انرژی دارد که شما به اعتبار یک پیاله از این خوراک، دختر 
مردم را می فرســتادی برود یخ رودخانه را بشکند و رخت بشوید؟ 
آقای محمدعلی کشــاورز، گرچه نمی شود شــما را در این دسته 
بندی قرار داد اما شما هم کم به سر کمند امیرسلیمانی نیاوردید 
و اینقدر از وسیله نقلیه شــیطان پیاده نشدید که همه چیز به هم 
ریخت. حتما باید توی ســریال هایتان روزگار عروس ها رو سیاه 
می کردید؟ نمی گفتید بدآموزی دارد؟ خارسوفوبیا می آورد و نرخ 

ازدواج پایین می آید؟

حذف قند از رژیم غذایی و اتفاقات بعد از آن)2( بیسکویت نخودی

لبخندک

گوناگون

نوستالژیکاتور 

    سینما تلویزیون

جلوگیری از افت انرژی
مصرف مقادیر زیاد هر نوع قندی در ابتدا به نظر می رســد ســطوح انرژی را نسبت به 
مقدار مصرف شده افزایش می دهد. اما خیلی زود نتیجه ای جز کاهش شدید سطوح 

انرژی نخواهد داشت.
قند به سرعت تجزیه می شود و به افزایش ناگهانی ســطوح قند خون منجر می شود. 
طی این زمان، مغز تولید اُرکسین و نوروپپتید )مســئول احساس هشدار(، را متوقف 

می کند.
مطالعه ای که در ســال 2014 در نشــریه Physiology & Behavior منتشر شد، 
نشــان داد، موش هایی که یک رژیم غذایی کم چربی، با قند باال و آرد پاالیش شده را 
مصرف کرده اند، چاق تــر بوده و تمایل کمتری به کار برای دریافت پاداش نســبت به 

موش هایی که یک رژیم غذایی متعادل داشته، نشان داده اند.
قند بیش از اندازه، مغز، اعصاب، دستگاه گوارش و عضالت را تحت تاثیر قرار می دهد. 
اگر بدن شما مواد مغذی مناســب را دریافت نکند با خستگی و بیزاری مواجه خواهید 
شد. به جای مصرف یک نوشیدنی یا دسری شیرین می توانید میان وعده ای سرشار از 

پروتئین را انتخاب کنید تا سطوح هوشیاری و انرژی خود را باال نگه دارید.
کمک به کاهش وزن

قند کالری های خالی به بدن می رســاند و موجب افزایش وزن می شود. هنگامی که 
بیش از اندازه قند مصرف می کنید، بدن میزان مورد نیــاز را تبدیل به انرژی می کند 
و میزان اضافی را در قالب چربی ذخیره می کند. در نهایــت، این چربی های افزایش 

یافته خود را در دور کمر، باسن، ران ها و صورت نشان می دهند.

خاطراتی از شهید مدافع حرم »مهدی قاضی خانی« دربابا مهدی

موسســه »توانا« یک موسســه ویژه معلوالن است 
که از 20 ســال پیش کار خود را در شهر قزوین آغاز 
می کند تا خانه آرامشی باشــد برای معلوالن که در 
کنار هم برای تحقق آرزوهایشــان تالش کنند. این 
موسســه از همان ابتدا برای دو شــعار بزرگ تالش 
کرد:»تغییر نگرش جامعه نســبت بــه معلوالن« و 
»احقاق حقوق معلوالن« و حاال پیک توانا محصول 
فرهنگی این موسسه است که در 9 سال اخیر تالش 
کرده اخبار، گزارش ها و مشــکالت معلــوالن را به 
گوش مسئوالن برســاند. مجله ای که مدیرمسئول، 
ســردبیر و جمعی از دبیران آن همگــی از معلوالن 

هستند و برای اهدافشان تالش می کنند. 
هیچ گاه احساس معلولیت نکردم

»رقیه بابایی« سردبیر جوان »پیک توانا«که از همان 
سال های ابتدایی مجله با آنها همکار شده است  حاال 
یک سالی است که افتخار سردبیری آن را دارد. خانم 
بابایی خودش معلول جســمی و حرکتی  است و در 
این باره می گوید:» من در یک ســالگی از ناحیه مچ 
دست چپ معلول شــدم و از پروتز استفاده می کنم. 
اما چون ایــن اتفاق خیلی زود برایــم افتاد هیچ گاه 
این معلولیت را حس نکردم و فکر نمی کردم چیزی 
کمتر از بقیه دارم و جایش برایم خالی نبود. شاید به 
خاطر رفتاری بود که خانواده ام با من داشــت. سال 
دوم دانشگاه وقتی در رشته شیمی درس می خواندم 
تابلوی مجموعه توانا را دیدم و با آنها آشنا شدم. آن 
موقع حس کــردم چقدر به من نزدیک اســت و من 
هم یک معلول هســتم. همانجا به صورت افتخاری 
همکاری کردم. بعد از گذراندن یک دوره خبرنگاری 
در توانا  از من خواسته شــد تا با آنها همکاری کنم و 

در حال حاضر هم سردبیر هستم.«
پیک توانا برای معلوالن رایگان است

شاید باورتان نشــود اما  این تنها ماهنامه تخصصی 
معلوالن اســت که به صــورت رایــگان در اختیار 
آنها قــرار می گیرد و بــرای دریافــت آن هیچ پولی 
را پرداخــت نمی کننــد. ماهنامه ای کــه محتوای 
 گزارش هایــش همه بــه معلوالن اختصــاص دارد:

» رویکرد مجلــه، اجتماعی و فرهنگی  اســت و اگر 
بخواهیــم خبر،یادداشــت و یا گزارشــی کار کنیم 
همه مرتبط با معلوالن اســت و تنها زیر 20 درصد 
از مجله به غیر از این موضــوع اختصاص دارد. چون 
می خواستیم به عنوان تنها مجله معلوالن، تخصصی 

روی این حوزه کار کنیم.
 به دلیل اینکه بیشــتر قشــر معلول در سطح مالی 
بســیار پایینی قرار دارند دیگر نمی توانند بخشی از 
هزینه شان را به خرید یک کاالی فرهنگی اختصاص 
دهند بــه همین خاطر مــا این مجلــه را رایگان در 

اختیارشان قرار می دهیم.«

مجله ای که اعضای 
تحریریه اش معلول هستند)1(
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امام علی )علیه السالم(: 
خودپسندى انسان، نشانه كم خردى اوست.
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