
محمدجواد ظریــف صبح دیــروز در اولیــن همایش 
بین المللی بحران های ژئوپلیتیک جهان اســام که در 
دانشگاه شهید بهشتی برگزار شــد، طی یک سخنرانی 
علمی با اشــاره به اینکــه مبنای تاثیرگــذاری در یک 
حوزه، درک صحیح اســت و بدون درک صحیح، امکان 
تاثیرگذاری و کنشــگری فعال وجود نــدارد، ادامه داد: 
حرکت اول برای حل مشــکل، فهم مشکل است؛ ما باید 

درک کنیم که در چه شرایطی هستیم.
در ادامه، اهم سخنان ظریف را می خوانید:

  از دیــدگاه روابط بین الملــل، ما اکنون در شــرایط 
دوران گذار هســتیم. در شــرایط دوران گذار چالش ها 
و فرصت ها قابــل تبدیل به یکدیگر هســتند. برخاف 
شــرایط جهان دوقطبی که شاهد یک شــرایط ایستا و 
متصلب بودیم، اکنون در شــرایط ســیالی قرار داریم و 
 توان تبدیل فرصت ها به تهدیدها و تهدیدها به فرصت ها

وجود دارد.
  امروز در عرصه کنونی با چالش های مشترک جهانی 
روبه رو هستیم و این چالش ها فقط محدود به جهان اسام 
نیست. یکی از این چالش های جهانی، تعدد بازیگران در 
عرصه بین الملل است. واقعیت این است که تعدد و تکثر 
کنشگران و بازیگران در جامعه بین المللی به یک چالش 
عمده تبدیل شــده، گرچه باید گفت ایــن واقعیت یک 
فرصت جدید برای کشورهایی است که در شرایط متصلب 
دوقطبی گذشته نمی توانستند در عرصه بین المللی ایفای 

نقش کنند.
  امروز کنشگران در عرصه بین المللی فراتر از دولت ها 
بوده و بازیگران در این عرصه فقــط محدود به دولت ها 
نیستند. امروز کنشــگری در عرصه بین المللی ضرورت 
داشتن سرزمین را کنار گذاشته و می توان بدون داشتن 
سرزمین در ساحت بین المللی به کنشگری پرداخت؛ به 
یک کنشگری زاینده امنیت و یا کنشگری ناامن کننده و 
ایجاد ناامنی در عرصه جهانی. این یکی از مختصات مهم 
فضای بین المللی است که می تواند تاثیر عمده ای در جهان 
اسام و بیرون از آن داشته باشد. امروز جغرافیای جهان 
اسام، جغرافیای جهانی است. امروز جهان اسام در هر 
گوشه ای از دنیا حضور دارد که این هم یک فرصت و هم 

یک تهدید است.
  شاید یکی از مهم ترین چالش ها در جهان و همچنین 
جهان اسام، ضرورت شــناخت صحیح توانمندی ها و 
چالش های ما و سایر کشــورهای دنیا و سایر بازیگران و 
کنشگران این عرصه است. اگر بتوانیم به درستی تشخیص 
دهیم که در چه شرایطی به چه ســمتی حرکت کنیم، 
در این چارچوب می توان بین نهادینه شــدن قدرت و یا 

اضمحال آن حرکت کرد.
  حتمــا چالش هــای جهــان اســامی، مخلوطی از 
چالش های درونی و بیرونی اســت. ما نباید از مشکات 

درونی جهان اسام فرار کنیم.
  )با برشــمردن برخی از چالش های موجود در جهان 

اسام از جمله تروریسم، اختاف و شکاف های ملی، قومی 
و مذهبی(: اشــغال خارجی و تحمیل سیاست ها توسط 

قدرت های خارجی نیز بر این چالش ها موثر بوده است.
  چالش های درونی جهان اسام، چالش های سیاسی، 

اجتماعی و مهم تر از همه چالش های گفتمانی است.
  )در تشریح چالش های سیاسی موجود در جهان اسام(: 
ناکارآمدی دولت ها در عرصه کشورهای اسامی در پاسخ 
دادن به خواسته های جامعه مدنی آنها در ایجاد این چالش 
موثر بوده است. دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان 
اسام نتوانسته اند به آنچه که وظایف ذاتی  دولت ها بوده 
عمل کنند و بدون تاش برای حل این مشکل، بعضا به 

دنبال توجیه و انحراف این خواسته بودند.
  یکی از علت های اصلی ایجاد حرکت های افراط گرایانه 
در این منطقــه، ناکارآمدی دولت هــا در تامین حداقل 
خواســته های ملت ها در این منطقه بوده است؛ نه فقط 
خواسته های اقتصادی بلکه خواسته های هویتی ملت های 
مسلمان که شــاید مهم ترین ناکارآمدی دولت ها در این 

عرصه در برخورد با رژیم صهیونیستی باشد.
  ضرورت دارد که این چالش ها در جهان اسام به درستی 
شــناخته و درک شــوند؛ به جای اینکه این چالش های 
ناکارآمد هویتی که در بین برخی از دولت ها وجود دارد، 
منحرف شوند و ســران این دولت ها این خواسته ها را به 
سمت دشمنان غیرواقعی و خطرات غیرواقعی منحرف 

کنند؛ به سمت دعواهایی چون دعوای شیعه و سنی و یا 
دعوای عرب و عجم.

  مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند که رای مردم 
حق الناس اســت و من از همه خواهران و برادران جهان 
اسام می خواهم این چالش ها را که در دنیای گذرا فرصت 
است، به خوبی بشناسند و درک کنند؛ به جای آنکه آنها 
را منحرف کنند یا آدرس های غلط در ارتباط با حل این 
بحران ها بدهند؛ چرا که منحرف کردن و ارائه آدرس های 
غلط، منجر به ایجاد چالشی اساسی می شود که خطرات 
آن فقط در محدوده جغرافیای اسام نیست بلکه بشریت را 
نیز تهدید می کند و درواقع آنها با این اقدامات، یک چالش 
فرصت ساز را به یک چالش امنیت برانداز تبدیل می کنند.

  ما باید به ســمت پیدا کردن راه حل و حل کردن این 
مشکات پیش برویم. ما باید بپذیریم که کنشگر هستیم و 
اینکه دیگر سوژه کنشگری دیگران نیستیم و این به نوعی 
خودباوری است و فقط شعار نیست؛ بلکه یک واقعیت در 

جهان کنونی است.
  ما در جمهوری اسامی ایران باور و تاش کرده ایم که 
بازیگران غیرحکومتی را به ابــزار و فرصت تبدیل کنیم، 
این موضوع را پذیرفته ایم که در جهان اســام باید این 
کنشــگران و عناصر تاثیرگذار را پذیرفت؛ همان طور که 
امروز حزب ا...، عامل امنیت ساز و قدرت آفرین در جهان 

اسام است.

همایش بین المللی بحران های ژئوپلیتیکی جهان اسالم؛

ظریف: باید بپذیریم که کنشگریم نه سوژه کنشگری دیگران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

سه شنبه 25 آبان  1395 | 15 صفر 1438
شماره 2007 | 16 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No. 2007. November 15. 2016
16 Pages

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
روز 25 آبــان را به عنــوان روز حماســه رزمندگان 
اصفهان یا حماســه اصفهانی ها نامیدند. اگر عملیات 
محرم ســال 1361 شمســی را با محرم 60 قمری و 
جریان عاشورا مقایسه کنیم، شــهدای واال مقام این 

عملیات عظیم، همیشــه در نظر و اذهان مردم جاوید 
و زنده می مانند.  عملیات محرم ازآغاز بوی کربا می 
داد. بچه هــا در این عملیات جور دیگــر بودند؛ کربا 

حس می شد و رزمندگان حسینی شده بودند...

25آبان؛ مولود شهدای عملیات محرم 61
عملیات محرم

تجلی حماسه مردم اصفهان

15

3

معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان اعالم کرد:

پیشرفت 80 درصدی سرشماری 
در استان اصفهان

6

همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی صورت می گیرد؛

برپایی 30 نمایشگاه
 عرضه محصوالت فرهنگی

8

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت :

افزایش 25 درصدی جرائم 
رایانه ای در اصفهان

11

عضو کمیسیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شورای شهر اصفهان:

در برقراری ارتباط با گردشگران 
شرایط خوبی نداریم

7

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد: 

 اجرای طرح آزمایشی 
» روستای بدون بیکار«

اصفهان روی خط قرمز؛

تامین آب شرب
اصفهان
در مرز
تهدید

 مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: حدود
100 کارخانه تولید گــچ در اطراف اصفهان، شناســایی و پلمب 
شــده اند، اما بعضی از آن ها با شکســتن پلمب دوباره اقدام به کار 

کرده اند. حمید ظهرابی اظهار کرد: در حوزه مقابله با گرد و غبار...

حجت االسام والمسلمین روحانی طی سخنانی در اولین همایش 
مسئولیت اجتماعی که صبح دیروز در سالن همایش اجاس سران 
برگزار شد، گفت: اساس وجود انسان از انس و ریشه کلمه انسان از 

انس است. همه زندگی ما آن زمان با نشاط و شادمانی توام ...

مدیر کل محیط زیست استان:

برخی تولیدکنندگان گچ اصفهان 
پلمب کارخانه را شکسته اند

روحانی در همایش مسئولیت اجتماعی:

بهترین خیرجمعی
انسجام ملی است

12

2

3
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پیشنهاد سردبیر:
اظهار نظر درباره انتخابات آمریکا هنوز زود است

عکس روزیادداشت

بهارستان

نیروهای مسلحانتخاباتوزارت خارجهدیدگاه

سرلشکر سید یحیی صفوی مشاور عالی فرمانده معظم 
کل قوا در حاشــیه همایش بین المللــی بحران های 
ژئوپلیتیک جهان اســام در خصوص سیاســت های 
پیش روی رییس جمهور جدید آمریکا گفت: هنوز زود 
است که راجع به انتخابات آمریکا یک اظهار نظر کامل و 
جامع مطرح شود و من پیشــنهاد می کنم که رسانه ها 
در موضع گیری هایشان نســبت به این انتخابات تامل 
بیشتری داشته باشند. وی افزود: تجربه به ما نشان داده 
که کاندیداتورها در زمان کاندیداتوری به گونه ای برای 
رأی آوری صحبت می کنند و پس از اســتقرار به عنوان 
رییس جمهور حرف هایشان عوض می شود و ا حتمال 
این چرخش در رییس جمهــور جدید آمریکا هم وجود 
دارد. صفوی با بیان اینکه آمریکا را یک سیســتم اداره 
می کند و این سیســتم نمی گذارد رییس جمهور آن 
چنان که می خواهد عمل کند، گفت: امیدواریم رییس 
جمهور جدید آمریکا، چرخش محسوســی در رابطه با 
مسائل منطقه غرب آســیا به ویژه بحث سوریه و ایران 
و همچنین خــروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان 

وخلیج فارس داشته باشد.

قائم مقام وزیر کشور گفت: با توجه به شکل گیری خانه 
احزاب، الیحه تکمیلی را به خانه احزاب هم می دهیم تا 

اگر نظراتی درباره آن دارند به ما اعام کنند.
محمدحســین مقیمی ، در مورد اظهارات ســخنگوی 
شورای نگهبان در مورد برخی اشــتباهات هیئت های 
اجرایی در تایید صاحیت ها در انتخابات گذشته عنوان 
کرد: من نمی خواهم پاسخ کســی را بدهم حتما ایشان 
دالیلی داشــتند که این حرف ها را زدنــد؛  اما زمانی که 
ثبت نام از کاندیداها انجام می شــود ما تمام تاییدیه های 
الزم تحصیلی را می گیریم. برخــی اعام می کنند ما در 
دوره های قبل نماینده بودیم چــون هر دوره نمایندگی 
یک پایه تحصیلی محسوب می شود ممکن است افرادی 
که چنین چیزی را ادعا می کنند حقیقت را نگفته باشند 
وگرنه در بقیه موارد مدارک تحصیلی  افراد با تایید و مهر 
دانشگاه موجود اســت. وی تاکید کرد: ما استعام های 
الزم را انجام می دهیــم وقتی هم کــه ثبت نام صورت 
می گیرد نمایندگان شورای نگهبان هم حضور دارند. به 
عبارت دیگر وقتی پرونده ها کامل می شــد نمایندگان 

شورای نگهبان هم آنها را بررسی  می کردند. 

سر لشکر صفوی:

اظهار نظر درباره انتخابات 
آمریکا هنوز زود است

مقیمی:

پاسخ سخنگوی شورای 
نگهبان را نمی دهم

سخنگوی وزارت خارجه :

ایران به خاک کشورهای 
منطقه چشم طمع ندارد

سرلشکر باقری در دیدار وزیر دفاع چین:

ایران برای برگزاری رزمایش 
مشترک با چین آمادگی دارد

بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت خارجــه درباره 
رخدادهای منطقــه گفت: منطقه درگیــر جنگ های 
داخلی میان برادران و دوستان شده و زیرساخت برخی 
کشورها منهدم شده اســت. پس از معمر قذافی از لیبی 
چه باقی ماند؟ از ســوریه و یمن چه باقی مانده اســت؟ 
عجیب اســت که منطقه به یک دشمن خیالی مشغول 
شده اســت. از نظر اینها ایران این دشمن است. نتیجه 
این تصور به تحلیل رفتــن اقتصاد در منطقه می انجامد 
و ما اکنــون نمی دانیم این اوضاع تا کجــا پیش می رود. 
چگونه می توانیم ســوریه، لیبی و یمن را از نو بسازیم و 
هزینه قابل پیش بینی چه مقدار خواهد بود؟ منطقه در 
مسیر نادرستی پیش می رود. ایران مشکلی با کشورهای 
منطقه ندارد و طمعی هم به خاک هیچ کشوری ندارد. ما 
به حاکمیت منطقه احترام می گذاریم و نیاز نداریم که به 
کشورهای منطقه بگوییم چه کاری انجام دهند. آنچه که 
خواهان آن هستیم همزیستی مسالمت آمیز و همکاری 
مثمرثمر است. برای همین بر نقش رسانه ها برای توضیح 

این مسئله حساب زیادی باز کرده ایم.

سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
در دیدار ســپهبد »چانگ وان چوان« وزیر دفاع چین با 
اشاره به روابط دوستانه میان دو کشور و تاکید بر ضروت 
همکاری در مســائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
اظهار داشــت: روابط دفاعی ایران و چین از پیشــینه 
بســیار خوبی برخوردار اســت. وی افــزود: جمهوری 
خلق چین و نیروهای مســلح این کشــور از دوستان 
بســیار خوب ما بوده و جمهوری اسامی برای توسعه و 
تعمیق همکاری های دفاعی و نظامی از جمله برگزاری 

رزمایش های نظامی میان دو کشور آمادگی کامل دارد.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران 
ضمن تقدیر از نقش سازنده کشــور چین در معادالت 
جهانی، بر تداوم این نقش به منظور مقابله با سلطه طلبی 
و تجاوزگری استکبار جهانی تاکید کرد. سپهبد چانگ 
وان چوان نیز در این دیدار، روابط دو کشــور را بســیار 
امیدوارکننده توصیف کرد و  گفت: نیروهای مسلح چین 
به اجرا و تحقق کامل توافقات دفاعی و نظامی میان دو 

کشور پایبند هستند.

اعالم وصول طرح اصالح جدول 
حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان

تصویب فوریت طرح امکان بازگشت 
به استفاده از کارت سوخت

 کواکبیان: 

چرا هیئت رییسه مجلس
سکوت می کند؟

دفاع ما در سوریه برای جلوگیری
 از تجاوز به آرمان های اسالمی است

دیدار رییس شورای فدراسیون 
روسیه با ظریف

در جلســه علنی صبح دیروز مجلس چند طرح و الیحه از ســوی 
هیئت رییســه مجلس اعام وصول شــد که یکی از این طرح ها 
طرح اصاح جدول حوزه های انتخابیه و تعــداد نمایندگان آنها 
بود. براساس اعام هیئت رییســه مجلس شورای اسامی الیحه 
موافقت نامه حمــل و نقل دریایی بین دولت جمهوری اســامی 
ایران و دولت جمهوری کره که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
به تصویب هیئت وزیران رسیده اســت، برای طی مراحل قانونی 

تقدیم مجلس شد. 
براین اســاس طرح اصاح مــوادی از آیین نامــه داخلی مجلس 
نیز در جلســه علنی صبح دیروز مجلس از ســوی هیئت رییسه 
اعام وصول شــد. همچنین الیحــه معاهده اســترداد مجرمان 
بین جمهوری اســامی ایران و جمهوری کــره و الیحه معاهده 
معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین ایران و جمهوری کره که به 
 پیشنهاد وزارت دادگســتری به تصویب هیئت وزیران رسیده بود 

طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسامی تقدیم شد.

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصاح ماده یک قانون توسعه 
حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف ســوخت موافقت کردند که 
بر این اســاس، امکان بازگشت به کارت ســوخت هوشمند مقدور 
می شــود. نمایندگان در جلســه علنی دیروز مجلس با 112 رای 
موافق، 52 رای مخالــف و 8 رای ممتنع از مجمــوع 212 رای به 
اصاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف 

سوخت کشور رای مثبت دادند.
در این طرح که به امضای 116 نماینده رســیده آمده است: دولت 
مجاز اســت به منظور ترغیب مصرف کننده به اســتفاده از کارت 
هوشمند ســوخت مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در 

چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

نماینده اصاح طلب مجلس به هیئت رییســه تذکر داد که چرا در برابر 
اظهارات امام جمعه مشهد سکوت کرده است.

  مصطفی کواکبیان طی تذکری در اواخر جلسه علنی دیروزمجلس ابتدا 
به فتنه گر خوانده شــدن نمایندگان مجلس ازسوی امام جمعه مشهد و 
سکوت هیئت رییسه مجلس اعتراض کرد و گفت:  هیئت رییسه مجلس 
برای دفاع از اقتدار و شــأن مجلس و نمایندگان ســوگند خورده است. 
همین امروز یک ســری از دوســتان بحث فتنه را مطرح کردند. هیئت 
رییســه و رییس مجلس در برابر امام جمعه محترمی که کل خانه ملت 
را فتنه حســاب کرد هیچ واکنشی نشــان نداد. مجلس خانه ملت است 
و قطعا این مسائل نباید علیه مجلس مطرح شــود و رییس مجلس هم 
موظف بود دفاع کند. وی سپس به اتفاقی که روز یکشنبه در کمیسیون 
عمران مجلس افتاد اشــاره کرد و آن را عجیب خوانــد. کواکبیان گفت: 
در این جلســه که آقای قالیباف هم تشــریف آورده بودند کمیسیون به 
متقاضیان تحقیق و تفحــص از اماک نجومی اجازه نداد بحثشــان را 
مطرح کنند و استدالل می کردند که چون پرونده قضایی تشکیل شده 

مجلس حق تحقیق و تفحص ندارد. آقایان چاقوی خود را کند کردند.

رییس مجلس در مراسم تشییع پیکر خبرنگار شــهید محسن خزایی با 
تاکید بر اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی در تاسیس و حمایت از جریان 
تروریســتی در منطقه کمک می کنند، گفت: ما در سوریه برای این دفاع 
می کنیم که کســی به آرمان های اســامی تجاوز نکنــد و حادثه کربا 
به صورت دیگری رخ ندهد. ما در ســوریه برای این دفــاع می کنیم که 

شعارهای اسامی مورد تهدید و تعرض قرار نگیرد.
علی الریجانی که در مراسم تشــییع پیکر خبرنگار شهید محسن خزایی 
در مسجد بال صداوسیما حضور پیدا کرد، در سخنانی گفت: امروز، روز 
سختی برای همه ماست. ما عزیزی را از دست دادیم که همه ملت ایران با 
او مأنوس بودند. شهید محسن خزایی گل سرسبد خبرنگاران و دلباخته 

امام حسین)ع( و آرمان های انقاب اسامی بود.
رییس مجلس شــورای اســامی ادامه داد: امروز برای همه ما لحظات 
دردآور و سختی است. به ویژه برای خانواده این شهید که نیرویی فرزانه 
و انقابی را از دست دادند. این راه نشــان می دهد که هوای دفاع مقدس 
بین ملت ایران اســامی همچنان شکوفاســت. رییس مجلس شورای 
اســامی در ادامه گفت: ما در ســوریه برای این دفاع می کنیم که کسی 
به آرمان های اســامی تجاوز نکند و حادثه کربا بــه صورت دیگری رخ 
ندهد. ما در ســوریه برای این دفاع می کنیم که شعارهای اسامی مورد 
تهدید و تعرض قرار نگیرد. وی تاکید کرد: جمهوری اسامی به این علت 
به مردم عراق کمک می کند که عتبات عالیات حفظ شــود و ملت عراق 
که سال های ســال گرفتار دیکتاتوری صدام بود و امروز آزاد شده است، 
گرفتار جریان مجنون و دیکتاتور جدیدی نشــود.جریانی تروریستی که 
امروز در منطقه به وجود آمده یک جریان دست ساز است که کشورهای 

بزرگ پشت صحنه  این اتفاق شوم هستند.

ظهر دیروز والنتینا ماتوینکو، رییس شــورای فدراسیون روسیه با 
محمد جواد ظریف، دیدار و گفت وگو کرد.

بین الملل

روســیه طی اقدامی در چارچوب آنچه که ممنوعیت 
ورود کاالها با منشــأ اوکراینی به خاک خود می خواند، 
۳5 تن گوجه فرنگی را نابــود کرد.این گوجه فرنگی ها 
توسط  کمپانی باروســی و از طریق اتحادیه گمرکی 
بین دو کشــور وارد خاک روسیه شــده بودند.شرکت 
باروسی تمامی مجوزهای بهداشــتی را برای حمل و 
توزیع محموله گوجه فرنگی با عنوان »تولید شــده در 
کشور باروس« دریافت کرده بود.با این حال، مأموران 
گمرکی روسیه در بازرسی از صندوق های گوجه فرنگی 
به طور تصادفی با برچســب هایی که نشان می داد این 
محصــول تولید اوکراین اســت و نه بــاروس، مواجه 
می شوند و مقامات بهداشــتی روسیه دستور به معدوم 
کردن تمامی این محموله می دهند.تنش سیاسی میان 
اوکراین و روسیه در چند سال اخیر باعث شده تا تبادل 

کاالهای تولیدی میان دو کشور متوقف شود.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در بازگشت 
از روسیه سفید، طی ســخنانی اتهام عجیبی را متوجه 
ایران کرد. به گزارش شبکه خبری الجزیره، اردوغان در 
سخنانی اظهار داشــت: »اینک نفوذ »فارسی« )ایران( 
در عراق گســترش پیدا کــرده اســت و موضع گیری 
شبه نظامیان الحشــد الشــعبی در حمایت از این نفوذ 
 فارســی پســندیده نیســت.« اردوغان در ادامه گفت:

 »الحشد الشعبی همچنان به تهدیدی برای اهالی موصل 
و ترکمن ها تبدیل شده است. ما تحوالت عراق و آنچه که 
در تلعفر و سنجار موصل رخ می دهد را از نزدیک پیگیر 
هستیم.« این سخنان عجیب اردوغان درباره ایران باعث 
جنجال میان تحلیلگران ترک و عرب شده است. رسانه 
های عربی، این سخنان اردوغان را به »هشدار به ایران« 
ارزیابی کرده اند.برخی از رسانه های حوزه خلیج فارس 
از جمله وبسایت خبری »عیون الخلیج« هم از این اتهام 
زنی اردوغان به ایران، به عنوان نطق آتشــین یاد کرده 
اند.شــبکه قطری الجزیره در ادامه گزارش خود آورد که 
»محمد زاهد گل« تحلیلگر ترک مدعی شــد: »منظور 
اردوغان از »توســعه نفوذ فارسی« در عراق این است که 
ایران می خواهد از طریق الحشد الشعبی گذرگاه زمینی 
در تلعفر ایجاد کند تا ایران را با الحشد از طریق سوریه، 

لبنان و افغانستان مرتبط کند.«

روسیه گوجه فرنگی های 
اوکراینی را نابود کرد

واکنش به اظهارات جنجالی 
اردوغان درباره ایران

کافه سیاست

»ما هندی ها را در زمان نادرشــاه قتل عام کردیم، در زمان آقامحمدخان 
مردم قفقاز را قتل عام کردیم. پس اول از همه باید از روی پرچم جمهوری 

اسامی ایران راه برویم که در گذشته جنایت کرده است«)!(
اخیرا فیلمی از حرکات عجیب و غریب صادق زیباکام در فضای مجازی 
منتشر شده که نشــان می دهد این فعال اصاح طلب دست به هرکاری 
می زند تا از روی پرچم رژیم صهیونیســتی و آمریکا رد نشــود! این اقدام 
زیباکام توجه رســانه های ضدانقاب به ویژه رســانه های صهیونیستی 
را به خود جلب کرد و تعریــف و تمجید آنها را به همراه داشــت.روزنامه 
 صهیونیســتی »جوییش پرس« با اســتقبال از حرکت زیباکام، نوشت: 
»در حالی که رژیم کنونی ایران، اســراییل را تهدید به نابودی می کند؛ اما 
هنوز اشخاص سلیمی هســتند که قدر این روابط را دانسته و آن روزها  را 
به خاطر می آورند. برای زیباکام آرزوی سامتی و آرزوی مودت و متحد 

شدن مجدد تهران و تل آویو را می کنیم.«

پایان یک شایعه؛

 معاون اول احمدی نژاد 
 در زندان است نه در خانه

زیباکالم:

از روی پرچم جمهوری 
اسالمی ایران هم باید رد شد!

در ادامه اهم ســخنان رییــس جمهور در ایــن همایش را 
می خوانید: 

  ریشــه روح و منشــأ همه اســام و همه ادیان آسمانی 
درســت نقطه مقابل آن چیزی اســت که افراطیون جهان 

فریاد می زنند.
  افراط گر خود و جمع خــود را می بینــد. افراط گر گروه 
مقابل را کوچک می پنــدارد. افراط گر جز خود و یاران خود 

همه را ناحق می پندارد.
  تمــام جامعه بشــری یک واحد اســت که بــرادران یا 
همنوعان ما هستند. آیا می شــود ما زندگی بدون گذشت، 

یاری و کمک به دیگران داشته باشیم؟
  هر جا انس نباشد انسان نیز نیست. اگر می خواهیم کنار 
هم باشــیم، باید یکدیگر را یاری کنیم. شــاید فکر کنیم 
یاری گیرنده محتاج است، اما بالعکس یاری دهنده بیشتر 
محتاج اســت. احتیاج یاری دهنده عمدتا روحی و معنوی 

است و یاری گیرنده عمدتا احتیاج مادی دارد.
  هیچ انسانی در جامعه امروز بدون یاری دیگران نمی تواند 

زندگی کند. همه زندگی ما احتیاج به دیگران است و تمام 
زندگی قطعا یاری یکدیگر و حفاظت از جامعه می باشد.

  هر کــس می خواهد در ایــن جامعه مســئولیتی در هر 
سطحی به عهده بگیرد، دو شــرط نیاز است. اول اینکه باید 
قدرت آن را داشته باشد تا از سرمایه های مادی و معنوی به 
خوبی حفاظت کند. مقصودم فقط نفت و گاز معادن نیست، 
بلکه باید از رابطه سالم یک جامعه و دوستی اعضای آن نیز 

حفاظت شود. نباید بین مردم شکاف به وجود بیاوریم.
  نباید سر مسائل غیر مفید برای جامعه وقت خود را تلف 
کنیم. افتخار ما آن زمان اســت که نســبت ملت ها اقوام و 
گروه های دیگر و در خیر رســانی به دیگران مقدم باشــیم 
و اولین خیر در جامعه، وحدت و احتــرام به همه مذاهب، 
ادیان و احترام به همه اقوام جامعه است. ما همه از یک پیکر 
واحد هستیم. چرا انقدر شــکاف و فاصله؟ چرا سر مسائلی 
که اهمیــت ندارد ارزش هــای مهم را زیر پــا می گذاریم؟ 
برای کاری دروغ می گوییم بــه دیگران توهین و چهره ها را 

تخریب می کنیم، اما آن کار چیست؟

  کاری می کنیم در نظر ســنجی ها محبوبیت فرد زیاد یا 
کم شود؛ اما آنچه که مهم اســت ارزش های اخاقی است. 
چرا برای مسائل کوچک جامعه ارزش های بزرگ جامعه را 
قربانی می کنیم؟ جامعه ما نیاز به خیر جمعی دارد و ما نیز 
نیاز داریم. این خیر فقط ســخاوت مادی است که البته آن 

هم ارزشمند است.
  هر مقدار نیکوکاری یک انســان بیشتر باشد خیر جمعی 
نیز بیشتر اســت. ما گاهی باید در مسائل روحی به جامعه و 

افراد کمک کنیم.
  در شــرایط فعلی جامعه به صراحت عــرض می کنم که 
هیچ نیازی باالتر از اشــتغال جوانان نیســت و هیچ خیری 
 باالتر از زمینه سازی برای اشتغال نسل جوان وجود ندارد؛

 به خصوص برای آنهایی که مشکل جسمانی دارند.
  بهترین خیر جمعی انسجام ملی است. خیر جمعی فقط 
این نیست که ما نذر کنیم و به مردم غذا دهیم که البته آن 

هم خیر جمعی است.
  در دولت یازدهم اتــکا به نفت را خیلی کــم کرده ایم به 
طوری که به حدود ۳0 درصد رســیده و تقریبا 70 درصد 
آن متکی به مالیات است و مردم، کشــور را اداره می کنند. 
همه باید دست به دســت هم دهیم تا مشکات این جامعه 

حل شود.
  مهم ترین مســائل امروز کشور؛  مســئله اشتغال، آب و 

محیط زیست است. 
  )با اشاره به ســفر اخیر به خوزستان(:تولید نفت در غرب 
کشور 257 هزار بشکه افزایش پیدا کرده و اکنون به تولید 

۳00 هزار بشکه رسیده ایم.
  در بسیاری از مراکز نفتی گاز می ســوزد و با تولید نفت، 
گاز تولید می شــود که هوا را آلوده می کند. ایــن گاز باید 
تبدیل به گاز شیرین شود و اینجا می بینیم که در این حوزه 
سرمایه گذاری شده و توانســته برای جوانان اشتغال تولید 

کند؛ بنابراین باید هزینه ای برای آن اختصاص یابد.
  جامعه مــا خیلی سیاســت زده شــده، بایــد گفتمان
  ما اجتماعــی و خیر جمعی شــود و طبق آیــه ای از قرآن

 نباید انقدر ســر مســائلی بحث کرد که برای جامعه مفید 
نیست.

  در حال حاضر موقوفات دانشــگاه هــاروارد بیش از ۳2 
میلیارد دالر است و ســالی 1/5تا 2 میلیارد دالر درآمد آن 
از طریق اوقاف و موسســات خیریه تامین می شــود و اکثر 
دانشــگاه های آمریکا اینگونه اداره می شود. این نیست که 

فکر کنیم در دنیای غرب نذر، وقف و کمک نیست.
  وقتــی می گوییم غرب فکــر می کنیم تمامش مفاســد 
است؛ اما اگر تماما مفاسد بود به این رشد علمی و اقتصادی 
نمی رســیدند. باید نکات مثبــت آنها را دریافــت کنیم و 
بخشــی از گفتمان حرف ها و تاش ها ما در مسیر فستبقوا 

الخیرات باشد.
گفتنی اســت در این مراســم با حضور رییــس جمهور از 
جمعی از خیرین و فــداکاران در عرصه های مختلف تقدیر 

و قدردانی شد.

نباید سر مسائل 
غیر مفید برای 

جامعه وقت 
خود را تلف 

کنیم. افتخار 
ما آن زمان 

است که نسبت 
ملت ها، اقوام و 
گروه های دیگر 
و در خیر رسانی 
به دیگران مقدم 

باشیم

حجت االسالم والمسلمین روحانی طی سخنانی در اولین همایش مسئولیت اجتماعی که صبح دیروز 
در سالن همایش اجالس سران برگزار شد، گفت: اساس وجود انســان از انس و ریشه کلمه انسان از 
انس است. همه زندگی ما آن زمان با نشاط و شادمانی توام خواهد بود که با همنوعان  خود دارای انس و رأفت باشیم.

روحانی در همایش مسئولیت اجتماعی:

بهترین خیرجمعی،انسجام ملی است

روز یکشنبه گذشته بود که یکی از ماموران سرشماری در توئیتی مدعی 
شد که محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور سابق که طبق حکم 
دادگاه باید هم اکنون در زندان باشــد، در خانه به سر می برد و هنگامی که 
برای سرشماری به درب منزل وی رفته، خودش در خانه را باز کرده است. 
پس از انتشــار این توئیت بود که علیرضا زاهدیان معاون مرکز آمار ضمن 
تکذیب این خبر گفت: با مامور شایعه پراکن برخورد می کنیم. یک منبع 
آگاه نیز، خبر عدم حضور معاون اول رییس جمهور سابق در زندان اوین را 
تکذیب کرد و گفت: وی اکنون در زندان به ســر می برد. حال باید دید که 
این شــایعه پراکنی با چه هدفی صورت گرفته و آیا به گفته معاون مرکز 
آمار مبنی بر اینکه هیچکدام از ماموران ما حــق ندارند در مورد جزییات 
سرشماری ها مصاحبه کنند، از سوی مرکز آمار با این مامور خاطی برخورد 
می شود یا خیر؟ محمدرضا رحیمی به اتهام اخذ رشوه به 5 سال حبس و 

رد مال و جزای نقدی و انفصال محکوم شده  است. 

زاینده رود
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
آلمان، قطار مدرن قسطیجايگزينی سوخت دراصفهان ناموفق بوده است

به ايران می فروشد
مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: طی مذاکراتی با آلمانی ها، بنا داریم 
تا از شرکت زیمنس قطارهای سریع السیر به صورت اجاره و به شرط 
تملیک ۳۰ ساله خریداری کنیم. محسن پورسیدآقایی اظهار کرد: 
اخیرا در سه حوزه حمل و نقل ریلی تفاهم نامه ای با آلمانی ها امضا 
کردیم که افزایش ســرعت و برقی کردن قطار تهرانـ  تبریز، قطار 
حومه ای تهران و تبریز و همچنین خرید قطار سریع السیر به صورت 
لیزینگ از شرکت زیمنس، مفاد این قرارداد را تشکیل می دهد. وی 
افزود: به دنبال خرید موفقیت آمیز هواپیمای لیزینگی، بر آن شدیم 
تا قطار را نیز به صورت لیزینگ خریداری کنیم. بر همین اســاس 
مذاکرات خوبی با آلمانی ها داشتیم و قرار شد به جای اینکه قطارها 
را نقدا خریداری کنیم، آنها قطارها را وارد ایران کنند و نگهداری آن 
را بر عهده بگیرند؛ ما نیز به صورت اجاره به شرط تملیک ۳۰ ساله از 
آنها سرویس بخریم. مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه شرکت 
زیمنس برای این منظور اعالم آمادگی کرده اســت، گفت: قرار شد 
کمیته مشترکی در وزارت اقتصاد آلمان تشکیل شود که راهکارهای 
بانکی لیزینگ بین ایران و آلمان را بررســی کند و درنتیجه یک راه 
حل عملی برای آن پیدا کنیم. پورسیدآقایی تاکید کرد: اگر مذاکرات 
خرید لیزینگی قطار به نتیجه برســد، در خطوط سریع السیر این 
قدرت را پیدا می کنیم که فقط زیرســازی را انجام دهیم و خطوط 
را درســت کنیم. زیمنس ناوگان خود را می آورد، از سود آن منتفع 
می شود و ما فقط سرویس قطاری از آنها می خریم؛ یعنی به ازای  کار 

هر قطار، به صورت روزانه به زیمنس پول می دهیم.

حیدرعلی عابدی، نماینده اصفهان در مجلس شــورای اســالمی، 
درباره مشکالت موجود در وضعیت آب استان اصفهان اظهار داشت: 
خوشــبختانه به راهکارهای خوبی در مسئله آب دســت یافته ایم؛ 
خواسته های کشاورزان شــرق اصفهان درباره واگذاری مدیریت و 
نظارت بر آب زاینده رود به آنها، با مســئوالن دولتی، مطرح و مورد 
موافقت نیز قرار گرفته شــد. عابدی درباره راهکارهای مجلس برای 
کاهش معضالت و مشــکالت آلودگی هوا، اظهار داشــت: سوخت 
مازوت نیروگاه ها و وســایل نقلیه، از مهم ترین منابع آلودگی هوای 
کالن شهرها محسوب می شــود. وی گفت: قرار بر این شده است که 
نیروگاه ها از منابع جایگزین جهت ســوخت خود استفاده کنند و بر 
این امر بسیار پافشــاری می کنیم؛ اما درباره سوخت خودروها هنوز 

موفق نبوده ایم. 

یارانه نقدی ماه جاری ساعت ۲۴ چهارشــنبه همزمان با ۲۶ آبان ماه به 
حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

پرداخــت یارانه آبان ماه، شــصت و نهمین مرحله از توزیــع یارانه های 
نقدی از ســال ۱۳۸۹ تاکنون را رقم خواهد زد. در ایــن مرحله نیز به 
روال شــش ســال گذشــته، به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به 
حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. یارانه های نقدی هر ماه حدود 
۳۵۰۰میلیارد تومان هزینه بــرای دولت در بــر دارد و در حال حاضر 
حدود ۷۵ میلیون نفر به طور ماهانــه یارانه نقدی دریافت می کنند. این 
در حالی اســت که با وجود تکلیف قانون بودجه در چند ســال گذشته 
برای حذف اقشــار پردرآمد و به ویژه ســه دهک درآمدی باالی جامعه 
براســاس آنچه دولت اعالم کرده، فعال تصمیمی در این زمینه نداشته و 

حذف سه دهک در دستور کار نیست.

جايگزينی سوخت 
دراصفهان ناموفق بوده است

يارانه آبان ماه  
چهارشنبه واريز می شود

کافه اقتصاد

بعد از انتشــار خبر آغاز عرضه رســمی اولیــن محموله 
آیفون های جدید کمپانی اپل در بازار ایران، قیمت رسمی 
فروش این محصوالت رجیســتر شده تقریبا مشخص شد. 
اولین محموله رسمی گوشــی های آیفون قرار بود از هفته 
گذشته )۱۵ آبان( توسط ۹ شرکت واردکننده رسمی این 
محصوالت، در کشور عرضه شود. یکی دو شرکت توانستند 
اولین محموله های خود را در این تاریخ و دو ســه شرکت 
دیگر روز بعد در مراکز فروش خود توزیع کنند. با گذشــت 
نزدیک به دو مــاه از معرفی این گوشــی های جدید، پیرو 
فرآیند واردات محصوالت به ایران، در آزمایشــگاه تنظیم 
مقــررات رادیویی، تاییــد نمونه  آیفون هــای ۷ و ۷پالس 
انجام پذیرفت. بنابراین یکــی از اصلی ترین موانع واردات 
قانونی مرتفع گردید و پیش بینی شــد بــه زودی عملیات 
ترخیص این گوشــی ها انجام پذیرد. آیفــون ۷ و ۷پالس 
۱۲۸ گیگابایتــی به رنگ طالیی به ترتیــب با قیمت های 
۳,۱۰۰,۰۰۰ و ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومــان برچســب خــورده 
است. نمونه ۲۵۶ گیگابایتی این گوشــی ها نیز به ترتیب 
۳,۳۶۰,۰۰۰ و ۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان قیمت خورده اســت.

آیفون های ۷ و ۷پالس مشــکی با حافظه ۱۲۸ گیگابایتی 
نیز قیمت هایی در محــدوده ۳,۳۰۰,۰۰۰ و ۴,۳۰۰,۰۰۰ 

تومان دارند.

آنچه در زیر می آید، قیمت روز انواع تبلت های جدید ۷اینچ در سطح بازار تهران است.

حافظه مدلبرند
)گیگابايت(

سايز 
)اينچ(

قیمت 
)تومان(

Phab PB1-750N Dual SIM۱۶۶/۹۸۵۵۰/۰۰۰لنوو

Tab 3  7  Essential 3G۱۶۷۳۵۹/۰۰۰لنوو

One Touch Pixi 3  7.0 inch 3G۱۶۷/۰۲۷۹/۰۰۰آلکاتل 

Galaxy Tab A 7.0 2016 4G۸۷/۰۷۱۰/۰۰۰سامسونگ

ZenPad C 7.0 Z170 CG Dual SIM-B۱۶۷۳۹۹/۰۰۰ایسوس

Mediapad T1  7.0  701u۱۶۷/۰۳۶۵/۰۰۰هوآوی

TAB 2 A7-30GC۸۷۳۵۵/۰۰۰لنوو

Tab 2 A7-30HC۱۶۷۳۶۹/۰۰۰لنوو

Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116۸۷۴۵۹/۰۰۰سامسونگ

MediaPad X2 Dual SIM GEM-701L۳۲۷۱/۱۹۹/۰۰۰هوآوی

پس از تايیدشدن؛

قیمت آيفون های رجیستری 
۷ و ۷پالس در ايران

جديدترين تبلت های ۷ اينچ کدامند؟

بازار گیشه اقتصاد

معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 
با اشــاره به پیشــرفت ۸۰ درصدی سرشــماری در استان 
اصفهان گفت: تا امروز یک میلیون و ۳۵۲ هزار خانوار استان 

اصفهان در سرشماری فهرست شده اند.
محمدرضا لعلی درخصوص آخرین وضعیت سرشــماری در 
اســتان اصفهان، اظهار داشت: سرشماری اســتان اصفهان 
تقریبا رو به اتمام بوده و تا روز یکشــنبه ۸۰ درصد پیشرفت 

کاری داشته است.
وی با بیان اینکه تا امــروز یک میلیــون و ۳۵۲ هزار خانوار 
اســتان اصفهان در سرشــماری فهرســت شــده اند، بیان 
داشــت: از این تعداد ۵۶ درصد به صورت مصاحبه حضوری 
و ۳۹درصد از طریق کد آماری اینترنتی سرشماری شده اند؛ 
همچنیــن ۵ درصد خانوارهــا غایب بــوده و ۲ درصد نیز به 
دلیل عدم همکاری یا ناتوانی در پاســخگویی در سرشماری 

شرکت نکرده اند.
معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه مطابق اعالم مرکز آمار ایران، برآورد خانوار 
در استان اصفهان برای ســال ۹۵، یک میلیون و ۷۳۲ هزار 
خانوار اســت، تصریح کرد: پیش بینی ما از برآورد خانوار در 
استان برای سال ۹۵، کمتر از عدد اعالمی از سوی مرکز آمار 
است؛ همچنین در ســال ۹۰ این برآورد برای استان حدود 

یک میلیون و ۴۵۰ هزار خانوار بود.
وی با تاکید بر اینکه ۲۸ آبان ماه آخرین مهلت سرشــماری 
حضوری در کشور و اســتان است، گفت: ماموران سرشماری 
از روز یکشــنبه سرشــماری خانوارهــای غایــب را دوباره 

آغاز کرده اند.
لعلی افزود: اگر در مصاحبه حضوری، خانواری غایب بود برگه 
اطالعیه ای در منزل آنها انداخته می شود تا براساس شماره 
تلفن موجود در آن بتوانند با ســتاد سرشماری تماس گرفته 
و اطالعات آماری خود را اعالم کنند و یا اینکه براســاس کد 
موجود در اطالعیه، وارد ســامانه سرشماری شده و اطالعات 
خود را وارد کنند؛ بنابراین به طور خودکار از لیســت غایبین 
خارج می شــوند. وی درخصــوص افرادی که بــه هر دلیل 
اطالعات خود را به مامور سرشــماری نداده انــد، گفت: در 
این شرایط از همســایه و یا مطلع محل آنها تعداد اعضای آن 
خانوار سرشــماری می شــود و این بخش از اطالعات نیز در 

سیستم بارگذاری خواهد شد.
گفتنی است هشــتمین سرشماری کشــور، از سوم مهرماه 
امسال به صورت اینترنتی آغازشــد و در مرحله بعد و با پایان 
یافتن ثبت نام اینترنتی، نوبت به سرشماری حضوری رسید 
که بنا بر اعالم مســئوالن، روز ۲۸ آبان مهلت سرشــماری 

حضوری نیز به اتمام می رسد.

خشکســالی های پی  در پی در ایران، آسیبی جدی به نصف 
جهان وارد کرده اســت؛ به طوری که به گفته قائم مقام وزیر 
نیرو، اگر تراز سد زاینده رود از میزان فعلی کاهش یابد، حتی 

تامین آب شرب نیز با مشکل مواجه می شود.
 ستار محمودی اظهار کرد: سه سال اســت که این استان با 
خشکسالی پیاپی مواجه بوده و این در حالی است که میزان 

مصرف آب در این استان در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه تداوم خشکســالی، اصفهــان را در تنگنای 
آبی قرار داده اســت، گفت: با توجه به آمار موجود پیش بینی 
می شود که امسال تنگنای آبی نصف جهان بیش از سال های 

گذشته باشد.
قائم مقام وزیر نیرو تصریح کرد: وزارت نیرو، رســالت خود را 
تامین آب شرب تمامی استان ها قرار داده و پس از این مقوله، 
به تامین ســایر منابع آبی همچون محیط زیست، صنعت و 

کشاورزی می پردازد.
محمودی با اشاره به اســتان اصفهان و ویژگی این منطقه در 
بخش کشــاورزی، ادامه داد: می توان چنین گفت که استان 
اصفهان جزو محدود اســتان های کشور است که مردم آن به 

معنای واقعی کار حرفه ای کشاورزی را انجام می دهند.
وی بیان کرد: این مسئله با کم آبی در استان اصفهان مغایرت 
زیادی دارد، بر همین اساس وزارت نیرو تالش کرده است با 

کمک شــورای آب زاینده رود و با حضور نماینده کشاورزان، 
جلساتی را برای تخصیص حداقل آب به مناطق اولویت بندی 
کنند. قائم مقام وزیر نیرو تصریح کــرد: وزارت نیرو کار را از 
طریق شــورای حفاظت آب اســتان پیش می برد، اما زمانی 
که با کمبود جدی آب روبه رو هســتیم نمی توان همه افراد 

را راضی کرد.
محمودی بــا بیان اینکــه وزارت نیرو رســالت اولیه خود را 
تامین آب شــرب می داند، اظهار کرد: در استان اصفهان نیز 
وزارت نیرو تمام تالش خود را برای تامین آب شــرب کرده 
است، اما در بخش کشــاورزی با توجه به نظر شورا تا حدی 
آب تامین شــده اســت؛ اما تامین کل منابع آب کشاورزان 

امکان پذیر نیست.
وی با اشــاره به وضعیت ســد زاینده رود، ادامه داد: این سد 
نســبت به ســال گذشــته در همین حالت، از حدود ۹۰ تا 
۱۰۰میلی متر با کاهش ذخیره آبی روبه رو بوده و امسال یکی 
از معدود سال هایی است که سد زاینده رود در حداقل حجم 

خود قرار گرفته است.
قائــم مقام وزیر نیــرو تصریح کــرد: اگر از ایــن حداقل نیز 
حجم ســد کاهش یابد، حتی برای تامین آب شرب شهری 
و روســتایی نیز نگرانی وجود دارد و باید گفت که این مسئله 

یک نقطه قرمز در اصفهان تلقی می شود.

معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان اعالم کرد:

پیشرفت 80 درصدی سرشماری 
در استان اصفهان

اصفهان روی خط قرمز؛

 تامین آب شرب اصفهان 
در مرز تهدید

می توان چنین 
گفت که استان 
اصفهان جزو 
محدود استان های 
کشور است که 
مردم آن به معنای 
واقعی کار حرفه ای 
کشاورزی را انجام 
می دهند

28 آبان ماه آخرين 
مهلت سرشماری 
حضوری در کشور 
و استان است، 
ماموران سرشماری 
از روز يکشنبه 
سرشماری 
خانوارهای غايب 
را دوباره آغاز 
کرده اند

ارز

ريالنام ارزپرچم

۳۱۸۶۹  ۱ دالر آمریکا

۳۵۹۵۲  ۱ یورو

۲۳۵۸۱       ۱ دالر کانادا

۳۳۳۴۲      ۱ فرانک سوییس

۳۵۶۹      ۱ کرون سوئد

۳۸۹۳      ۱ کرون نروژ

۴۸۳۱       ۱ کرون دانمارک

۴۷۷      ۱ روپیه هند

۱۰۲۰۱  ۱ لیر ترکیه

۸۶۶۱      ۱ درهم امارات

۳۹۹۶۲    ۱ پوند انگلیس

قیمت انواع رايج ارز
در بازار

زمان حذف صفر از پول ملی فرانرسیده 
است

قیمت مسکن رشد نمی کند

نسکافه و شکالت با قیمت 2۰۰ هزار تومان!

وضعیت نیروهای حق التدريس از زبان مديرکل

وزير  نیا؛  طیب  علی 
اقتصــاد: مــن حذف 
ســه صفــر را اصالحی 
ضروری می دانم که باید 
در آینــده صورت گیرد، 
ولی اکنون زمان آن فرا 
نرسیده اســت. به نظر 
من زمان حذف صفرها 
از پــول ملــی وقتی فرا 
بتوانیم  می رســد کــه 

تورم اقتصاد ایران را مهار کرده و به یک وضعیت پایدار برســیم. 
وقتی به وضعیت پایدار رسیدیم ان شاءا... بعد از آن برای حذف 
سه صفر از پول ملی اقدام خواهد شد، به هر حال تاکید می کنم 

که اکنون زمان آن نیست.

حسام عقبابی؛ ريیس 
اتحاديه امالک استان 
پس  معمــوال  تهران: 
از شــهریور ماه شــاهد 
کاهــش نســبی اجاره 
بها هســتیم؛ چــرا که 
فصــل نقــل و انتقاالت 
به پایان رســیده است. 
۱۰ درصد کاهش اجاره 
بها را تا پایــان خواهیم 
داشت. چنین پیش بینی 

می شود که تا پایان سال، قیمت ها در بازار مسکن رشد نداشته 
باشند. سال آینده نیز تا پایان انتخابات ریاست جمهوری همین 
روند ادامه خواهد داشــت اما از ابتدای تابســتان سال ۹۶ بازار 

مسکن رشد، قیمتی در حد تورم خواهد داشت.

قــدرت ا... جوکاری؛ 
اجرائیات  مســئول 
مرکز  اصنــاف  اتاق 
قیمت  فارس:  استان 
یک بطــری آب معدنی 
کوچــک در برخــی از 
فرودگاه  این  مغازه های 
۱۰ هزار تومــان و یک 
لیوان نسکافه و شکالت 
نیــز حــدود ۲۰۰ هزار 
تومان اســت. متاسفانه 
هیــچ قاعــده و قانونی 

در فروش محصوالت توســط واحدهای صنفی فرودگاه شیراز 
در ترمینال داخلی و خارجی نیســت. اتــاق اصناف با همکاری 
استانداری فارس، موضوع ســاماندهی این واحدهای صنفی را 

آغاز کرده و در این زمینه نیز سکوت نمی کند.

علی فروزش؛ مديرکل 
انسانی سازمان  منابع 
فنی و حرفه ای )درباره 
وضعیت نیروی انســانی 
سازمان فنی و حرفه ای و 
تبدیل وضعیت نیروهای 
افرادی  حق التدریــس(: 
که واجد شرایط بوده و در 
مراحل آزمون و گزینش 
قبول شده اند، در مجموع 
۳۵۶۹ نفــر هســتند. از 

این تعداد براساس اولویت باالترین سابقه در سطح شهرستان و با 
توجه به پست های خالی موجود، تبدیل وضعیت ۲۳۰۰ نفر انجام 
شده و برای دیگر پذیرفته شــدگان نیز در حال پیگیری برای اخذ 

۱۲۰۰پست استخدامی دیگر از سازمان مدیریت هستیم.
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اخباريادداشت

زيبايی

 پیشنهاد  سردبیر: 
چه غذاهايی تاثیر آلودگی  هوا را بر بدن کمتر می کند؟

یک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی گفت: ترشی هایی مانند ماست 
و دوغ ترش درد زانو را افزایش می دهد، امــا خوراکی هایی مانند توت، 
زنجبیل، آووکادو، سویا و کلم برگ ضد دردهای طبیعی هستند. دکتر 
علی پناهی با بیان اینکه ترشــی هایی مانند ماست و دوغ ترش درد زانو 
را افزایش می دهــد، ادامه داد: اما خوراکی هایــی مانند توت، زنجبیل، 
آووکادو، ســویا، کلم برگ و ویتامین C اثر کاهنــده ای بر درد این افراد 
دارند. این متخصص طب فیزیکــی در ادامه به افــراد توصیه کرد اگر 
مشــکل عضالنی اســکلتی دارند توجه به آن را به تاخیر نیندازند؛ زیرا 
گاه با ورزش درمانی، گرما درمانی، لیزر و مگنت تراپی مشــکل برطرف 
می شود؛ اما اگر بی توجهی کرده و آســیب رباط و مینیسک پیدا کنند، 

مراحل درمان سخت تر می شود.
وی بــا تاکید بر اینکــه افرادی کــه درد زانــو دارند، بــه ورزش های 
تقویت کننده عضالت بپردازند، گفت: به این ترتیب که بنشینند و پاها 
را دراز و صاف کننــد. توپ خیلی کوچکی را زیر زانــو قرار دهند یا یک 
دســتمال کوچک را تا کنند و زیر زانو بگذارند؛ ســپس زانو را به سطح 
زمین فشــار داده و ۱۰ ثانیه آن را ســفت کنند و بعد از ۱۰ ثانیه به زانو 
استراحت بدهند. ۱۰ بار این کار را انجام دهند. پناهی در ادامه تصریح 
کرد: اگر یک مفصل آســیب دیده اســت، هر دو زانو را ورزش بدهند. 
این ورزش را روزی ۳ بار، صبح و ظهر و شــب تکرار کنند. بهترین کار 
برای افراد مبتال به آرتروز، آب درمانی اســت. وی تاکید کرد: این افراد 
بهتر است به استخر بروند و شــنا کنند. بجز کرال پشت، همه انواع شنا 
برایشان خوب است و اگر هم نمی توانند شــنا کنند، در آب با قدم های 

بلند راه بروند.
این متخصص توانبخشی در پاسخ به این پرســش که منظور از درمان 
مرحله به مرحله آرتروز چیســت، گفت: منظور اصالح حرکات است؛ 
یعنی طرز نشستن و راه رفتن را اصالح کنند. اگر زانو آسیب دیده باشد، 

اول باید استراحت کنند، بعد روی مفصل کیسه یخ قرار دهند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: در مرحله حاد کــه مفصل ورم می کند، 
قرار دادن یخ و بی حرکتی باعث بهبود می  شود. بعد می توان با دست به 
محل مفصل فشار آورد. همچنین به بیمار مبتال به آرتروز باید آموزش 

سبک زندگی داد.

یک متخصص طــب فیزیکی و توانبخشــی گفت: تغییر شــکل 
ساختار پا قابل اصالح اســت و اگر اصالح نشود، می تواند به آرتروز 

زودرس مفصل منجر شود.
 دکتر علی پناهــی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشــی، با بیان 
اینکه آرتروز به معنی اســتئوآرتریت مفاصل و تخریب ســطوح 
مفصلی اســت، درباره عوامل زمینه ســاز آرتروز مفاصل گفت: به 
 طور معمول، آرتروز با افزایش ســن اتفاق می افتد و در 6۰ درصد 
افراد باالی 65 سال، این مسئله مشــاهده می شود؛ یعنی مسئله 

سن، ابتدایی ترین عامل آرتروز است. 
این متخصص طب فیزیکی و توانبخشــی اظهارکــرد: هر کدام از 
اشکال ســاختار پا مانند پای پرانتزی، زانوی ضربدری و کف پای 
صاف قابل اصالح اســت و اگر اصالح نشــود می توانــد به آرتروز 
زودرس مفصل منجر شود. وی ادامه داد: ســایر عوامل که آرتروز 
را جلو یا عقب می اندازد، عبارتند از: ژنتیــک )بعضی از خانواده ها 
تا 8۰ســالگی هم آرتروز ندارند و برخی افراد در ۳۰تا۳5ســالگی 
به آرتروز شدید مبتال می شــوند(، اختالالت هورمونی و همچنین 

ضربه که از عوامل زمینه ساز آرتروز است.
پناهی با بیان اینکه مســتعدترین مفصل، مفصل زانو است چون 
وزن بدن روی آن فشــار وارد می کنــد، گفت: اگر ســیکل های 
قاعدگی در خانم ها دچار اختالل شــود، احتمال آرتروز بیشــتر 
می شود. البته از سایر عوامل زمینه ســاز آرتروز می توان به سابقه 
ضربه اشاره کرد. مفصل آســیب دیده در اثر ضربه مستعد آرتروز 
می شــود چرا که ضربه می تواند بــه تمام اجزای مفصل آســیب 

برساند.
این متخصص طب فیزیکی در پاسخ به این سوال که آیا نوع تغذیه 
آرتروز را تشــدید می کند، اظهارداشت: بله، به عنوان مثال مصرف 
سدیم و نمک، آرتروز را تشــدید می کند که در درمان آرتروز اگر 
مسئله ژنتیک و نژاد را کنار بگذاریم، مابقی حدوده 4۰تا5۰درصد 

است که می توان آن را اصالح کرد.
وی با تاکید بر اینکه در تسکین درد آرتروز، استامینوفن موثر است 
نه ایبوپروفن، گفت: پمادهای موضعی هم موثر است . البته مصرف 
داروهای خوراکی و غضروف ســاز، تاثیرش کمتر از 5 درصد است.

پناهی در پایان خاطرنشان کرد: این داروها در مفصل جذب نشده 
و غضروف نمی ســازند، برای دیابتی ها خطرناکند و قند خون را در 

افراد مستعد باال می برند.

 رییس انجمن چشم پزشــکی ایران اظهارداشــت: عینک، بهترین و 
سالمت ترین وسیله برای اصالح عیوب انکساری است؛ ولی برخی افراد 

محدودیت هایی در استفاده از آن دارند که سراغ لنز می روند.
دکتر محمود جباروند با اشاره به افرادی که برای اصالح عیوب انکساری 
حاضر به استفاده از عینک نیستند، افزود: این قبیل افراد را مورد بررسی 
قرار می دهیــم و معاینات الزم روی چشــم آنها انجام می شــود و در 
صورتی که برای جراحی داوطلب باشــند، آنهــا را تحت عمل جراحی 
قرار می دهیم. جباروند با تاکید بر اینکه بنده هرگز به بیمارانم توصیه 
نمی کنم لنز اســتفاده کنند، گفت: اگر لنز به درستی استفاده نشود، 
می تواند آلودگی هایی برای چشم به دنبال داشته باشد که حتی منجر 
به زخم قرنیه و سوراخ شدن قرنیه می شــود و در انتها به پیوند قرنیه 
می انجامد. وی با تاکید بر اینکه صالحیت معاینات چشم فقط در اختیار 
متخصصین چشم پزشکی است، افزود: عده ای قلیل از اپتومتریست ها 
در امور چشم پزشکان دخالت کرده و نسخه برای بیمار تجویز می کنند 
که غیرقانونی اســت. جباروند با عنوان این مطلب که در انجام وظایف 
در حوزه چشم پزشکی، مرزها به خوبی مشخص هســتند، ادامه داد: 
اپتومتریست ها می توانند برای افراد عینک تجویز و یا لنز را جایگزین 
آن کنند، اما نمی توانند بیماری های چشــم را تشخیص داده و نسخه 
تجویز کنند.رییس انجمن چشم پزشکی ایران با اشاره به انجام ۷۲۰۰ 
مورد پیوند قرنیه در سال گذشــته در کشور، گفت: حفظ حرمت بافت 
چشــمی متوفی و رعایت موازین شــرعی و قانونی، جزو وظایف بانک 
چشم است. وی با اعالم اینکه چشم متوفی پس از انجام معاینات الزم 
می تواند به مدت دو هفته نگهداری شــود، افزود: عمــل پیوند قرنیه 
مصنوعی نیز در فاز مطالعاتی قرار دارد. جباروند از عیوب انکساری، به 
عنوان شــایع ترین علت مراجعه مردم به چشم پزشک نام برد و گفت: 

آب مروارید، شایع ترین بیماری چشمی در کشور است.

ترشی نخوريد؛ زانو درد می گیريد

به تغییر شکل ساختار پاهايتان 
توجه کنید

ريیس انجمن چشم پزشکی ايران:

 عینک؛ بهترين وسیله اصالح 
ديد چشم

به گفته محققان، استعمال تنباکو همچنان قابل پیشگیری ترین 
علت ســرطان بوده و 4۰درصد موارد ابتال به سرطان در آمریکا 
با اســتعمال تنباکو مرتبط اســت. طبق گزارش محققان مرکز 
کنترل و پیشگیری آمریکا، ابتال به سرطان ریه، لوسمی میلوئید 
حاد، تومورهــای دهان و گلو،تارهای صوتــی، مری،معده،کلیه، 
لوزالمعده،کبد، مثانه، گردنه رحم، روده کوچک و بزرگ، همگی 
ناشــی از مصرف تنباکو هســتند.به گفته تام فریدن، مدیر این 
مرکز، بیش از ۳6میلیون ســیگاری در آمریکا هستند که حدود 
نیمی از آنها به خاطر بیماری های مرتبــط با تنباکو دچار مرگ 
زودرس شــده و  6میلیون به دلیل سرطان جانشــان را از دست 
می دهند. طبق این گزارش، از سال ۲۰۰۹تا۲۰۱۳ ساالنه حدود 
66۰ هزار نفر در ایاالت متحده مبتال به سرطان مرتبط با مصرف 
تنباکو تشخیص داده شده اند. هرســاله حدود ۳4۳هزار نفر به 

خاطر این سرطان ها جان خود را از دست داده اند.

طبق یک مطالعه جدید، افراد مبتال به یبوســت بســیار در 
معرض ابتال به بیمــاری کلیوی قرار دارنــد. محققان مرکز 
علوم پزشکی دانشگاه تنســی، در مطالعات خود دریافته اند 
که پیشگیری یا درمان مشــکالت کلیوی با کنترل یبوست 
امکان پذیر اســت. ایــن محققان، گزارشــات پزشــکی 
۳/5میلیون کهنه سرباز آمریکایی دارای عملکرد عادی کلیه 
را مورد مطالعه قرار دادند. این افراد از سال ۲۰۰4 تا ۲۰۰6 
تحت نظر بودند و وضعیت شــان تا ســال ۲۰۱۳ پیگیری 
می شد.افراد مبتال به یبوســت، ۱۳ درصد بیش از بیماران 
فاقد یبوست، مبتال به بیماری مزمن کلیوی و ۹ درصد بیشتر 
دچار نارسایی کلیوی شدند. این ریســک حتی برای افراد 

مبتال به یبوست حادتر، باالتر هم بود.
با این حال محققان معتقدند این مطالعه اثبات نمی کند که 

یبوست موجب بیماری کلیوی یا نارسایی کلیه می شود.

ارتباط بین يبوســت و بیماری 
کلیوی

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

 آيا می دانستید 
شوره سر 
می تواند 

خطرناک شود؟!

متخصص پوست و مو بیان کرد: وقتی ســلول های سطح پوست به 
صورت قابل مالحظه ای پوســته ریزی می کنند شوره سر به وجود 
می آید.محمد رضوانی در خصوص علت بروز شــوره اظهار داشت: 
این ناراحتی پوســتی به دلیل حضور یک نوع قارچ هم زیســت در 

سطح پوست و رشد و تکثیر بیش از حد آن بروز پیدا می کند.
این متخصص پوست و مو عنوان کرد: در افرادی که جنس چربی از 
نظر PH و نوع اسیدهای چرب فرم خاصی باشد، با افزایش جمعیت 
این قارچ هم زیست شــوره اتفاق می افتد. رضوانی با اشاره به اینکه 

تشدید شــوره منجر به بیماری درماتیت سبورئیک می شود، گفت: 
این ناراحتی پوســتی با عالئمی مانند تحریک، قرمــزی، التهاب و 

خارش پوست همراه است.
وی تصریــح کرد: بیمــاری درماتیت ســبورئیک در افــراد پس از 
ســن بلوغ رخ می دهد، زیرا غــدد چربی به واســطه هورمون های 
جنسی فعال می شــوند و ترشــحات این غدد، زمینه را برای رشد 
و تکثیر قارچ هم زیســت روی سطح پوست سر مســاعد می کند.

این متخصص پوست و مو افزود: ســرما سبب تشدید جمعیت قارچ 

شــده و طبق مطالعات صورت گرفته، اســترس نیز شدت شوره را 
افزایش می دهد.رضوانی با بیان اینکه اولین گام برای درمان شــوره 
سر افزایش دفعات شست وشو اســت، عنوان کرد: شست وشو سبب 
کاهش چربی و جمعیت قارچ هم زیســت روی ســطح پوست سر 
می شود؛ استفاده از شامپوهای ضد شــوره مانند شامپوهای حاوی 
کتوکونازول یا سلنیوم نیز که دارای  ترکیبات ضد قارچ هستند، در 
این زمینه موثرند. در موارد مقاوم شوره نیز از کپسول های خوراکی 

و مواد موضعی که خاصیت ضد قارچ دارند، استفاده می شود.

تنباکو؛ عامل 4۰ درصد سرطان ها 
در آمريکا

یکی از نگرانی ها و مشــکالتی که بســیاری از افراد را آزار 
می دهد خروپف شبانه اســت که به راحتی می توان با انجام 
تمریناتــی آنرا رفع کــرد. خروپف زمانــی رخ می دهد که 
عضالت گلو، شل و در این حالت راه هوایی مسدود می شود 
و همین امر، علتی اســت که تنفس را هنــگام خواب دچار 

مشکل می کند.
خروپف به دلیــل ارتعاش ماهیچه ها و بافــت نرم عضالت، 
ایجاد و درنتیجه منجر به انســداد راه هــای هوایی فوقانی 
می شود؛ بنابراین نیاز به فعالیت هایی است که این عضالت 

تقویت شوند.
 به عنوان یک تئوری، در حقیقت این موضوع مطرح اســت 
که تقویت عضالت می تواند منجر به کاهش خروپف شــود، 
در نتیجه مطالعه ای در این باره انجام شد و محققان به مدت 
یک هفته، شــرکت کنندگان را با توجه به تمریناتی که به 
آنان داده بودند بررســی کردند و بعد از این دوران به مدت 
ســه ماه، میزان خروپف آنها اندازه گیری شــد و افرادی که 
تمرینات را انجام داده بودند از آن بهره بردند به گونه ای که 
۳6 درصد فرکانس خروپف و 5۹ درصد شــدت صدای آنها 

کاسته شد.
 نمونه این تمرینات به شرح ذیل است:

۱-  با نوک زبان به سقف دهان فشــار بیاورید و آنرا به عقب 
بکشید. این عمل را ۲۰ بار انجام دهید.

 ۲- زبان را به سمت باال بکشید و ۲۰ بار این عمل تکرار شود.
 ۳- در حالــی که نوک زبــان را به داخــل دندان های جلو 
هدایت می کنید به قسمت پشت زبان فشار آورید. این عمل 

هم ۲۰ بار انجام شود.
 4- زبان و کام نرم را ۲۰ بار باال ببرید.

 5- با استفاده از انگشت سبابه، گونه را از دندان ها دور کرده 
و آن را رو به پایین بکشید. این عمل را ۱۰ بار برای هر سمت 

انجام دهید.
 

در بسیاری از موارد، پاسخ، بهداشت دهان و دندان است.
۱- اگر فرزندتان نوزاد اســت، ســعی کنید لثه ها و همه 
دندان هایش را بعد از هر بــار غذا خوردن یا قبل از خواب 
پاک کنید یا مســواک بزنید. شــما می توانید به آرامی 
زبانش را هم مســواک بزنید )البته در این ســن نیاز به 

خمیردندان نیست(.
 ۲- وقتی کودک تان مرحله نوزادی را پشت سر گذاشت 
برایش مســواک بزنیــد )در نهایت به او آمــوزش دهید 
دندان هایش را مســواک بزنــد( آن هم دو بــار در روز و 
یک بار قبل از خواب. تا زمانی که او ۲ ســاله شــود، فقط 
به انــدازه یک دانه برنج یــا حتی کمتــر از خمیر دندان 
استفاده کنید. بعد از ۲ ســالگی به اندازه یک نخود و بعد 
از 5 ســالگی به اندازه یک لوبیای کوچک از خمیر دندان 

استفاده کنید.
 ۳- کودک تان را برای معاینات منظم دندانپزشکی ببرید 
و مطمئن شوید که دندان هایش ســالم و تمیز هستند. 
اگر هنوز هم دهان فرزندتان بــوی بد می دهد، او را برای 

معاینه پیش پزشک ببرید.
 4- در نهایت لزومی نــدارد فرزند تــان را به خاطر بوی 
بد دهانش ســرزنش کنید. ســعی کنید با ایــن اتفاق 
کنار بیایید؛ حتی اگر به خاطر آن احســاس شرمندگی 

می کنید.
 5- اگر فرزندتان انگشــت شســت یا بقیه انگشتانش را 
می مکد، اطمینان حاصل کنید که دســت ها و وســایل 

شخصی اش را به طور مرتب با آب و صابون می شوید. 
 اگر کــودک تان از پســتانک اســتفاده می کنــد، برای 
ضد عفونی کــردن آن مــی توانیــد آن را در ماشــین 

ظرفشویی یا آب داغ بیندازید.

با بوی بد دهان فرزندم چه کنم؟ چند راه حل و ورزش ساده برای درمان خروپف

 پوســت ما هرروز در معرض خطرات بسیاری قرار می گیرد 
که در کیفیت و سالمت آن تاثیرگذارند. ازجمله این عوامل 
می توان به مواد شیمیایی، آلودگی، سموم واشعه UV اشاره 
کرد. درنتیجه به مرور زمان، پوســت خشــک، بی طراوت، 
آســیب دیده، پر از چین و چروک و لکه هــای تیره خواهد 
شد؛ اما برای پیشگیری از بروز چنین مشکالتی، باید پوست 
خود را بخصوص شــب ها تحت مراقبت های ویژه قرار دهید 
تا به بازسازی آن کمک کرده باشید. در این صورت صبح ها 
پوســتی درخشــان و جوان با جوش و آکنه کمتر خواهید 
داشت.در این قسمت چند نکته را مطرح می کنیم که رعایت 

آنها در شب به شما در داشتن پوستی زیبا کمک می کنند:
آرايش خود را پاک کنید

باید هر شــب قبل از رفتن به رختخواب آرایش خود را پاک 
کنید؛ در غیر این صورت، منافذ پوســت از آلودگی پرشده و 
در نتیجه موجب بروز آکنه، لکه های تیره و آســیب دیدگی 
پوست خواهد شــد؛ پس پوســت خود را تمیز و از یک کرم 

مرطوب کننده استفاده کنید.
از يک تونر استفاده کنید

بهتر اســت از یک تونر برای تمیز کردن پوســت استفاده 
کنید؛ زیرا این کار موجب حفظ تعادل در pH پوســت شده 
و با باکتری ها و میکرو ارگانیســم ها مبارزه می کند. کرم دور 
چشم را فراموش نکنید. اولین نشــانه های سالخوردگی در 
اطراف چشم ها پدیدار می شود؛ بنابراین نباید مراقبت کافی 
از این ناحیه را فراموش کنید. از یک کرم دور چشــم برای 
آبرسانی این ناحیه، کاهش چین و چروک و از بین بردن پف 

و تیرگی اطراف چشم بهره ببرید.
رو بالشی ابريشمی انتخاب کنید

تنها دلیل عمده تسریع پیری پوست، خوابیدن روی صورت 
است. در این حالت پوست فشرده شــده و گردش خون در 
آن به اندازه کافی صورت نمی گیرد؛ بنابراین پوست صورت 
آسیب دیده و باعث بروز چین و چروک ها می شود. خوابیدن 
به حالتی که سر به سمت پایین باشد، سبب جمع شدن آب 
در موضع و در نتیجه پف آلودگی صورت می شود. بهتر است 
رو بالشی شما ابریشمی باشــد؛ زیرا در تماس با پوست و مو 
نرم اســت. در ابریشم هیجده آمینو اســید ضروری و تعداد 
بی شــماری پروتئین وجود دارد که به جوان سازی پوست 

و حفظ زیبایی آن کمک می کند.
دستگاه بخور را روشن کنید

شــب ها دســتگاه بخور را روشــن کنید تا هــوای اطراف 
اتاق، مرطوب و از خشــکی پوســت جلوگیری شود. عالوه 
بر این، بخــور از پیشــرفت بیماری هایی نظیــر اگزما نیز 

پیشگیری می کند.

مراقبت های پوستی در شب 
را فراموش نکنید

با اینکه گاهی مســئله آلودگــی هوا به عنوان مشــکل 
کشورهای در حال توسعه مطرح می شود،  همه کشورهای 
دنیا بــا آن درگیر هســتند. حتی در شــرایطی که گفته 
می شــود میزان آلودگی هــوا به قدری نیســت که تاثیر 
مخربی بر زندگی مردم داشته باشد، سالمتی شما ممکن 

است در خطر قرار بگیرد.
مراکز پژوهشــی در سراســر دنیا در مــورد آلودگی هوا، 
تاثیرات آن بر بدن و راه های کاهش بیماری های ناشــی 
از آن تالش می کنند؛ اما نتایج آنها به صورت چشمگیر بر 

افزایش سالمتی مردم تاثیرگذار نبوده است.
چطور آلودگی هوا باعث بیماری می شود؟

وقتی کــه هوای آلــوده را تنفس می کنیــد،  ریزگردها و 
آلودگی موجود در هوا باعث التهاب ریه شــما می شود که 
در نتیجه آن برونشیت مزمن،  آســم،  خس خس، سرفه، 
بیماری های تنفســی ، ناراحتی های قلبی و حتی سرطان 
ریه ایجاد می شــود. اگر چنین مشــکالتی از قبل در بدن 
 شــما وجود داشــته باشــد،  آلودگی هوا می تواند آنها را 

تشدید کند. استفاده از ماســک های استاندارد هم تا حد 
ممکن می تواند مانع ورود مقداری از این آلودگی به بدن 
شود؛ اما تاثیر آن صددرصدی نیست. رژیم غذایی مناسب 
البته می تواند از تاثیرات مخرب آلودگی هوا بر بدن بکاهد.

چه غذاهايــی تاثیر آلودگی  هــوا را بر بدن 
کمتر می کند؟

به صورت کلــی، مواد غذایــی دارای ویتامیــن C که در 
کاهش جذب رادیکال های آزاد به بدن موثر هســتند، به 
عنوان ســپر دفاعی بدن در برابر آلودگی ها کار می کنند. 
می توانید با قراردادن دو لیمو در رژیــم غذایی روزانه تان 

میزان ویتامین C مورد نیاز بدن را تامین کنید.
ویتامیــن E محلول در چربــی،  از جملــه در روغن های 
گیاهی مانند روغن آفتابگردان،  روغن سبوس برنج، بادام 
زمینی و روغن زیتون نیز در دفاع از بــدن موثرند. بادام،  
تخمه آفتاب گردان و ســایر آجیل ها،  منبع مناسبی برای 
این ویتامین هســتند و  مصرف یک اونس از این دانه ها در 

طول روز برای بدن کفایت می کند.

قرار دادن پــودر فلفل، فلفل قرمز، میخــک، پونه کوهی، 
ریحان و جعفری هم در برنامه آشپزی روزانه تان می تواند 

به سالمتی شما کمک کند.
بتاکاروتن،  به دلیــل آنتی اکســیدان های موجود در آن 
و تاثیرش بر تولید ویتامین A در بــدن، نقش موثری در 
کنترل التهاب های ناشــی از تنفس در هوای آلوده دارد. 
سبزیجات برگ دار  مانند کاهو، گشنیز،  شنبلیله  و اسفناج 

سرشار از بتاکاروتن هستند.
یک گــزارش پژوهشــی که در مجلــه غذای دانشــگاه 
کمبریج منتشر شــده، توصیه می کند مواد غذایی زیر را 
برای کاهش تاثیــر آلودگی هوا بر بدن بــه صورت منظم 

مصرف کنید:
1-روغن زيتون

ویتامین E  که در روغن زیتون وجود دارد عملکرد ریه ها 
را به صورت موثری بهتر می کنــد. بهترین روش مصرف 
برای روغــن زیتون، ریختن روغن تصفیه نشــده آن روی 
ساالد است؛ چرا که مصرف آن به عنوان روغن برای پخت 
و پز، باعث ایجاد نوعی تغییرات شیمیایی در روغن زیتون 

می شود که از تاثیر آن بر سالمتی می کاهد.
2- دانه کتان

این دانه دارای مقدار زیادی فیتواســتروژن و اســیدهای 
چــرب امــگا ۳ اســت.  فیتواســتروژن دارای خــواص 
آنتی اکســیدانی اســت که در کاهش عالئم آسم و دیگر 
واکنش های آلرژیک موثر اســت. دانه کتان را می توان با 
ساالد یا صبحانه نیز مصرف کرد. عالوه بر اینکه دانه های 

خردل هم منبع مناسبی از امگا ۳ هستند.
3-آووکادو:

تحقیقات دانشــگاهی در کینگزکالج لندن نشان می دهد 
مصرف آووکادو و گیاه مشــابه آن، اســفناج، تاثیر قابل 
توجهی در کاهش عوارض ناشی از تنفس هوای آلوده دارد 
و عملکرد بیماران دچار ناراحتی های مزمن ریوی را بهتر 

می کند.
4-بروکلی:

طی یک پژوهش ۱۲ هفته ای که در موسســه ســالمت 
عمومی بلومبرگ در دانشــگاه جان هاپکینز انجام شــد، 
مشخص شد کســانی که به طور مرتب بروکلی را در رژیم 
غذایی خــود دارند، کمتــر تحت تاثیر عوارض ناشــی از 

پارگی الیه ازن و مشکالت آلودگی هوا قرار می گیرند.
5-گوجه فرنگی:

اگر در منطقــه متاثــر از آلودگی هوا زندگــی می کنید، 
گوجه فرهنگــی تــازه باید به صــورت مرتــب در رژیم 
غذایی شــما قرار داشته باشد. آنتی اکســیدان موجود در 
گوجه فرنگی، بدن شــما را در برابر بیماری های ناشــی از 

آلودگی هوا حفاظت می کند.

به گفته سازمان بهداشــت جهانی، هر ســال حداقل هفت میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست 
می دهند؛ اما آلودگی لزوما چیزی نیست که در اخبار شنیده می شود؛ بیدارشدن با نفس تنگی، سوزش چشم ها 

و گلو، سردرد و تنگی نفس از عالئمی است که نشان می دهد میزان آلودگی در هوا آزاردهنده است.

کسانی که به 
طور مرتب 

بروکلی را در 
رژيم غذايی 
خود دارند، 

کمتر تحت تاثیر 
عوارض ناشی 
از پارگی اليه 

ازن و مشکالت 
آلودگی هوا قرار 

می گیرند

چهغذاهاییتاثیرآلودگیهوارابربدنکمترمیکند؟

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2007    | November  15  ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



پیشنهاد سردبیر: 
ابرخازن هایی که با حرارت بدن شارژ می شوند

معرفی بازیمعما

 اگر جــای مارهــا را بــه پرنــدگان بدهیــم، مــی توانیم 
Paper Wings را » ورژن امــروزی Snake « بنامیــم. 
مکانیزم هــای گیم پلــی ســاخته Fil Games پیرامون 
همان چرخش طی یــک محیط و جمــع آوری آیتم ها می 
چرخنــد، با این تفاوت که اســتودیو ســازنده بــا تغییرات 
 گوناگون سعی کرده، تجربه ای متفاوت با المان های مشابه را 
به بازیکن ها هدیه بدهد. بیایید ابتدا به جالب ترین قســمت 
 Paper Wings بپردازیــم؛ همان المانی که توانســته، 

چشم های مخاطب را بنوازد. از گرافیک حرف می زنیم. 
جدا از گیم پلی فوق العاده ساده و اعتیادآور، رنگ بندی بسیار 
چشم نواز Paper Wings موجب شده تا بازی یک حالت 
اتمســفریک به خود گرفته و انجامش با هدفون یا هدســت 
 جذابیتش را بیشتر کند و مســئله فقط این نیست. با رفتن 
به مرحله های بعدی، رنگ های محیط تفاوت پیدا می کنند.

مکانیزم های کنترل اوریگامی ها خیلی جالب هستند. بسته 
به موقعیت کاراکترها، با نگه داشتن دست خود روی قسمت 

چپ یا راست صفحه لمســی پرنده باال و پایین خواهد رفت.
 همانند بازی اســنیک، می توانید از آن طرف محیط رد شده 
و قسمت رو به رو ظاهر شوید. این نکته را اضافه کنیم که بازی 
 آیتم هایی داشــته ) همانند بمب برای گرفتن تمام سکه ها 
 یا کاهش ســرعت حرکــت آن هــا ( که طبیعتــا موجب 

خواهند شد، امتیازات بیشتری را به دست بیاورد.
پس چالشش کجاســت؟ اگر ســکه ای به زیر آب فرو برود 
 Paper Wings باخته و مجبورید از ابتدا دســت به انجام
بزنید. آیتم های قرمز رنگ را هم فراموش نکنید. بعضی از آن 
ها به دنبال شــما آمده و بقیه هم تنها پایین می آیند. مراقب 
باشید که این سکه ها را نخورید. مهم ترین المانی که توانسته 
بازیکن ها را ترغیب به ادامه تجربه Paper Wings کند، 
 چالش های پله ای آن اســت که موجب شــده ریتم سادگی 
تا سختی این عنوان مناسب باشد. اگر خواهان تجربه عنوانی 
هســتید که با مکانیزم های گیم پلی اش تجربه ای آشنا، اما 
 Fil Games متفاوت را به ارمغان بیاورد، ســاخته استودیو

تنها با حجم شانزده مگابایت یک گزینه مناسب است.
 goo.gl/BdpPIj شما می توانید برای گرفتن این بازی به

مراجعه کنید.

معمای  2007
 یک عدد 5 رقمــی داریم کــه یک بار عــدد یک را 

در ابتدا و یک بار در انتهای آن قرار می دهیم. 
از دو عدد 6 رقمــی حاصل، یکی ســه برابر دیگری 

است. آن عدد چند است؟
جواب معمای 2006

پاسخ عدد 6 اســت. در هر ردیف رقم های اول و دوم 
 با هم جمع بســته شــده و حاصل در عدد 2 ضرب 
 شــده اســت. برای نمونه در ردیف اول حاصل جمع

 6 بــا 8 مــی شــود 14 و اگــر در 2 ضــرب شــود 
پاسخ 28 اســت یعنی دو رقم انتهایی. در ردیف های 
 دوم و ســوم هم به این شــکل. حــاال در ردیف آخر 
 اگــر 9 و 9 رو جمع کنیم و در 2 ضــرب کنیم به 36 

می رسیم که چهار عدد ردیف آخر می شود 6 3 9 9.
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 بازی Paper Wings؛

 بر بال آرامش

کشف چند شغله بودن نورون ها

ساخت پنل های خورشیدی 
مطلوب تر و تراشه های سریع تر

محققان دانشــگاه میشیگان نشــان داده اند چگونه نورونی 
منفرد می تواند چندین وظیفــه را در یک موجود زنده مدل 
 انجام دهد. دانشــمندان متوجه شــدند یک نورون منفرد 
در نوعی کرم به نام C. elegans ســرعت و جهت حرکت 
آن را کنتــرل می کند. این کرم ریز، دارای سیســتم عصبی 
ساده ای اســت و به عنوان مدلی برای بررسی حس، حرکت 
و عملکردهای عصبی دیگر به کار می رود. نورون های منفرد 
می تواننــد اطالعات را از طریق مدارهــای عصبی چندگانه 
مسیردهی کنند و هر مدار خروجی رفتاری خاصی را کنترل 
می کند. درک این موضوع که چگونه سیستم عصبی و ژن ها 
موجب بروز رفتاری خاص می شوند، سوالی بنیادی در علوم 
اعصاب است و محققان حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش 
بودند که چگونه C. elegans قادر به اجرای طیف وسیعی 
از رفتارهای پیچیده با استفاده از سیستم  عصبی کوچکش 
اســت. سیســتم عصبی C. elegans حاوی 302 نورون 
اســت و دانشــمندان معقتدند گرچه بدن انسان میلیاردها 
نورون دارد، تعــدادی از آن ها چندین مســئولیت را انجام 
 می دهند و بررسی سازوکار کرم ها به درک مغز انسان کمک 
 AIY ،خواهد کرد. نورونی که در این تحقیق بررســی شــد
نام داشت و دســت کم دو خروجی حرکتی مجزا را کنترل 
 می کند کــه عبارتند از تغییر ســرعت و جهــت. جزییات 

این دستاورد علمی در نشریه Cell قابل مشاهده است.

دانشــمندان دانشــگاه کالیفرنیا با همکاری ابراهیم فراتی، 
 محقق ایرانی، نخســتین دســتگاه میکروالکترونیک فاقد 
 نیمــه رســانا را ســاخته اند کــه با لیــزر کنترل شــده 
و از الکترون هــای آزاد اســتفاده می کنــد. این دســتاورد 
 می توانــد بــه ســاخت پنل هــای خورشــیدی بهتــر 
و دســتگاه های میکروالکترونیک ســریع تر منجر شــود 
کــه حامل نیــروی بیشــتری هســتند. نیمه رســاناهای 
 مبتنی بر سیلیکون و مواد دیگر بســیار عالی بوده و به بشر 
 در کوچک ســازی میلیاردهــا ترانزیســتور تــا اندازه های 
چنــد ســانتیمتری کمــک کرده اند. بــا این حــال آن ها 
محدودیت هایی هم دارند. این تراشه جدید فاقد نیمه رسانا 
می تواند توسط یک مبنع برق ولتاژ پایین یا یک منبع لیزری 
با نیروی کم تحریک شــود. محققان به منظور حذف همه 
موانع رســانایی، الکترون های دارای جریــان آزاد در فضا را 
جایگزین نیمه رســاناها کردند. این تراشه از متاماده ساخته 
شده اســت. به گفته ابراهیم فراتی، فارغ التحصیل دانشگاه 
علم وصنعت  و محقق دانشگاه کالیفرنیا، این دستگاه به ارایه 
 الکترون بیشــتر برای کار می پردازد. ایــن تحقیق در مجله

 Nature Communications منتشر شده است.

خرید گوشی با توجه به تنوع زیاد در محدوده های قیمتی مختلف 
 کار دشــواری اســت، در این نوشــته تصمیم داریم تا چند عدد 
از بهترین گوشــی های بازار در محدوده قیمتی500 تا800 هزار 

تومان را برای شما بیان کنیم. 
البته که در بــازار در هر محدوده قیمتی ده ها مــدل وجود دارد.

ال جیK10 : این دستگاه همراه با اندروید 6 ) مارشملو ( 
در نمایشــگاه CES به عنوان بهترین میان رده ال جی در ســال 

2016 معرفی شد ) هر چند این قضیه در آینده تغییر کرد. (
بدنه پالستیکی این گوشی کیفیت مناسبی دارد و با توجه به نوع 
طراحی و وزن مناســبش به راحتی در دست شما جای می گیرد. 
رزولوشــن اچ دی صفحه نمایش 5/3 اینچی این دستگاه، تراکم 
پیکســلی نه چندان باالی 2۷۷ پیکســل بر اینچ را بــرای آن به 
ارمغان آورده که البته با توجه به رده قیمتی، کیفیت آن مناســب 
 2/5 D اســت. یکی از مزیت های این مدل، اســتفاده از شیشــه 
بر روی صفحه نمایش اســت که حس خوبــی را در هنگام لمس 
به شــما منتقل می کنــد. در این مدل بــا توجه به بــازار هدف 
سخت افزارهای متنوعی وجود دارد که مدل رسمی معرفی شده 
 MT6753 در کشور ما از پردازنده هشت  هسته ای مدیاتک با کد
 به همــراه پردازنــده گرافیکــی Mali-T720، رم 2 گیگابایتی 
و حافظــه داخلــی 16 گیگابایــت بهــره می بــرد. دوربین 13 
مگاپیکسلی آن کیفیت متوســطی دارد و برای استفاده در فضای 

مجازی کامال مناسب است.  
حدود قیمت: 560/000 تومان.

چرا بخریم؟ اندروید مارشــملو - طراحــی ارگونومیک - 
پشتیبانی از دو ســیمکارت و ۴G - کیفیت مناســب دوربین - 

سخت افزار مناسب - ارزش خرید باال.
چرا نخریــم؟ تراکم پیکســلی کم صفحــه نمایش - 

. OTG عدم وجود قابلیت
 ال جی X Power: ال جی امســال ســری جدیدی 
 از تولیدات خود را تحت ســری X معرفی و عرضه کرد که هرکدام 

از این دستگاه ها دارای ویژگی منحصر به فردی هستند. 
بدنه پالســتیکی آن باکیفیت اســت و با توجه به صفحه نمایش 
5/3 اینچی باکیفیت این دســتگاه با رزولوشــن اچ دی و باتری 
پرظرفیت 4100 میلی آمپری، ضخامت و وزن کامال مناسبی دارد 
 ) ضخامت ۷/9 میلی متری و وزنی برابر بــا 139 گرم (. پردازنده 
4 هسته ای مدیاتک MT6735 با فرکانس 1/3 گیگاهرتز، تراشه 
 گرافیکــی Mali-T760MP2، رم 2 گیگابایتی، حافظه داخلی 
 16 گیگابایتی با امکان افــزودن حافظه خارجی، دوربین های 13 
و 5 مگاپیکسلی و پشتیبانی از شبکه ارتباطی ۴G مشخصات فنی 
این مدل را تشکیل می دهند. در صورتی که شارژدهی باالی باتری 
جز اولویت های اصلی شما نیست، می توانید ال جی X Screen را 

در لیست خود قرار دهید. 
حدود قیمت: 650/000 تومان.

چرا بخریم؟ پشــتیبانی از شــبکه ارتباطی ۴G - صفحه 
نمایش باکیفیت - دوربین  سلفی مناسب - وزن و اندازه مناسب با 
توجه به باتری پرظرفیت - ســخت افزار خوب - سیســتم عامل 
اندروید مارشملو 6/0 - باتری با شارژدهی عالی - ارزش خرید باال.

چرا نخریم؟ بدنه پالستیکی - یکســان بودن شیار کارت 
حافظه با سیمکارت دوم.

هواوی: honor 5x  هواوی با معرفی ایــن مدل مفهوم 

 تــازه ای از گوشــی های اقتصــادی در بــازار ایجاد و بــا قیمت
200 دالری، فروش مناسبی را در آمریکا تجربه کرد. این دستگاه 
 یکی از ارزان ترین گوشــی های موجود در بازار همراه با سنســور 
اثر انگشت است. بدنه فلزی آن وزنی برابر با 158 گرم دارد و حس 
 خوبی را به شــما منتقل  می کنــد. صفحه نمایــش 5/5 اینچی 
با رزولوشــن فول  اچ دی کیفیت باالیــی دارد. آنر 5 ایکس قدرت 
 خود را از پردازنده 8 هســته ای کوالکام اسنپدراگون 616 همراه 
با تراشــه گرافیکی ادرنو 405 تامین می کند که کامال مناســب 
 اســت. دیگر مشــخصات فنــی آن شــامل 2 گیگابایــت رم،

  16 گیگابایت حافظه داخلی، دوربین های 13 و 5 مگاپیکســلی 
و باتری3000 میلی آمپری با شارژدهی باالست. 

اندروید پیش فرض 5/1 آن به 6/0 ارتقا پیدا کرده است. 
اگر نمایشگر این دســتگاه برای شــما بزرگ محسوب می شود 
 Honor 5C ،می توانید گوشی هوشــمند تازه وارد شده به کشور
را در لیســت خرید خود قرار دهید، این مدل از مشــخصات فنی 
تقریبا یکســانی با ۵X برخوردار بوده و تنها اندازه صفحه نمایش 

آن 5/2 اینچ است.  
حدود قیمت:700/000 تومان.

چرا بخریم؟  بدنه فلزی و خوش ساخت - صفحه نمایش 
باکیفیت - سخت افزار مناســب - مجهز به سنسور اثر انگشت - 

ارزش خرید باال - شارژدهی باالی باتری.
چرا نخریــم؟ بلنــدی متوســط صــدای اســپیکر - 
کیفیت پایین تر از انتظار دوربین - رابط کاربری سنگین و شلوغ.

هواوی P9 Lite: همانند سال گذشته هواوی یک نمونه 
نســبتا ضعیف، اما باارزش از پرچمدار خود را معرفی کرد، با این 
تفاوت که دستگاه موردنظر شباهت بیشتری به هواوی P9 دارد. 
 Hisilicon Kirin این مدل از پردازنده هشت هسته ای اختصاصی
 650 بــا فرکانس هــای 1/۷ و 2/0 گیگاهرتــز برخــوردار بوده 
و به 2 گیگابایت رم و 16 گیگابایت حافظه داخلی نیز مجهز است. 
 IPS نمایشگر 5/2 اینچی آن با رزولوشن فول اچ دی و تکنولوژی
کیفیت بسیار مناسبی دارد و همچنین سنسور اثر انگشت موجود 

در پشت هواوی P9 الیت امنیت کاربر را تضمین می کند. 
دوربین اصلی 13 مگاپیکســلی و دوربین جلویی 8 مگاپیکسلی 
وظیفه ثبــت تصاویر را برعهــده دارند، همچنیــن باتری3000 
میلی آمپری آن قادر به همراهی کاربر تا یک روز کامل خواهد بود. 

حدود قیمت: 795/000 تومان.
چرا بخریم؟ صفحه نمایش فوق العاده باکیفیت - طراحی 
خوب بدنه - ســخت افزار مناسب - وجود سنســور اثر انگشت - 
 سیســتم عامل پیش فرض مارشــملو 6/0 - شــارژدهی مناسب 

باتری - پشتیبانی از شبکه ارتباطی ۴G و رادیو.
چرا نخریم؟ دوربین های کمتر از حد انتظار - یکســان 
 بــودن شــیار کارت حافظه و ســیمکارت دوم - صدای نســبتا 

.USB Type-C کم بلندگو - عدم استفاده از پورت

اخبار علمی

 ال جی امسال 
سری جدیدی 

از تولیدات خود 
 X را تحت سری
معرفی و عرضه 
کرد که هرکدام 

از این دستگاه ها 
دارای ویژگی 

منحصر به فردی 
هستند

 گــروه صنعتــی » یونایتــد النــچ آالینــس « ماهــواره » WorldView 4 « را 
 به فضا پرتــاب کرد. ایــن ماهواره قــرار اســت تصاویــری کم نظیر و بــا کیفیت باال  
 از کــره زمیــن را بــرای دانشــمندان ارســال کنــد. ایــن ماهــواره کــه توســط 
 » دیجیتال  گلوب « ســاخته شده اســت، قابلیت عکســبرداری با وضوح خیلی باال را  
از فاصله640 کیلومتــری و در حین حرکت با ســرعت 1۷ هزار متــر در ثانیه ای دارد.  
این ماهواره میزان پوشــش اطالعاتی دیجیتال گلوب را که تا پیــش از این80 پتابایت 
 )80 میلیــون گیگابایت ( بــود، دو برابر افزایش خواهــد داد. قرار بود کــه دو ماه پیش  
این ماهواره به فضا پرتاب شــود، اما به دلیل داشــتن قطعات زیادی کــه این ماهواره 
برای  مونتاژ داشته اســت، پرتاب آن به تاخیر افتاد و البته این تاخیر، دردسرهایی برای  
 گروه یونایتد النچ آالینس به همراه داشــت زیرا پس از چند روز، آتش ســوزی عظیمی 
در نزدیکی ســکوی پرتاب موشــک اتفاق افتاد کــه مهار آن چند هفته طول کشــید. 
گفتنی اســت که هم اکنون شــرکت هایی مثل Orbital Insight و مراکز تحقیقاتی 
 از قبیل SpaceNet، آمادگی خود را برای گرفتن تصاویر ایــن ماهواره اعالم کرده اند.  

این شرکت ها عکس های ماهواره ای را برای پروژه های یادگیری ماشینی خود نیاز دارند.

باتوجه به پیشــرفت های ایجاد شــده در زمینه حمل و نقل و وسایل نقلیه مرتبط، 
تولید دوچرخه های الکتریکی نقطه عطفی بزرگ در این عرصه بوده است. 

Motochimp دوچرخه ای الکتریکی با طراحی خیره کننده اســت که 10۷6 در 
 614 در 1063 میلــی متر ابعــاد دارد. همان طور که در تصاویر نیــز خواهید دید، 
این دوچرخه ظاهری جمع و جور و مدرن دارد به طوری که در مقایســه با ســایر 

دوچرخه های الکتریکی معمولی کامال متمایز به نظر می رسد. 
پوشش فوالد ضد زنگ و آلومینیوم سبب استحکام و مقاومت این وسیله شده است. 
Motochimp مجهز به موتور ۴۸V 350W، بدون گیربکس اســت که می تواند 
 حداکثر ســرعت30 کیلومتر در ســاعت را فراهم کند. باتری یون لیتیم نیز اجازه 

طی مسافتی40 کیلومتری را می دهد. 
 عالوه بر این ها، باتری از قابلیت شــارژ ســریع برخوردار اســت و ظرف یک ساعت 
می توان دوچرخه را به طور کامل شــارژ کرد. قفل دیجیتال و چراغ های مخصوص 

راندن در شب، از دیگر امکانات این دوچرخه الکتریکی هستند.
 دوچرخــه الکتریکــی Motochimp نخســت در ژاپــن وارد بــازار می شــود، 

اما هنوز اطالع دقیقی از قیمت آن در دست نیست.

محققان دانشگاه A&M تگزاس مفهوم جدیدی از ذخیره انرژی الکتریکی را طراحی 
کرده اند که یک ابرخازن جامد قابل شــارژ با حرارت بدن است. این ابرخازن مبتکرانه 
عالوه بر روش سنتی شارژ برقی برای خازن ها، انرژی حرارتی را نیز به عنوان یک مبنع 
شارژ جدید ارایه می کند. به گفته محققان، این نخستین بار است که امکان تولید ولتاژ 
باالی برق با حرارت یک الکترولیت پلیمری جامد کشف شده است. این ولتاژ سپس 
می تواند برای آغاز یک واکنش الکتروشیمیایی در الکترودها برای شارژ استفاده شود.

ابرخازن های جدید با تبدیل انرژی حرارتی بــه انرژی الکتریکی و همزمان ذخیره آن 
در دســتگاه کار می کنند. برای مثال، حرارت بدن انســان یا هر جسم منتشر کننده 
حرارت دیگر که بتواند گرمایی متفاوت از دمای محیط تولید کند، می تواند برای شارژ 
خازن بدون نیاز به منبع برق استفاده شود. این ابرخازن ها همچنین انعطاف پذیر بوده و 
می توانند به عنوان منبع انرژی برای دستگاه های الکترونیک پوشیدنی یا برای ترکیب 
در سیســتم های انتقال داده بی ســیم برای به کار انداختن حسگرهای اینترنت اشیا 
استفاده شوند. اینترنت اشیا یک مفهوم از برقراری ارتباط بین دستگاه ها و حسگرهای 

مختلف برای انتقال داده است که به طور خاص برای نظارت بالدرنگ کاربرد دارد.

بزرگ ترین ماهواره عکسبرداری جهان 
به فضا پرتاب شد

 Motochimp ابرخازن هایی که با حرارت بدن دوچرخه الکتریکی شهری
شارژ می شوند

یک گزارش جدید می گوید فیس بوک به آگهی دهندگان اجازه 
می دهد تــا مخاطبان خود را بر حســب نژاد نشــانه بگیرند، به 
طوری که می توانند افراد خاصی را از مخاطبان خود مجزا کنند. 
گزارشی جدید از پروپابلیکا نشان می دهد که فیس بوک امکان 

تبعیض نژادی را برای آگهی دهندگان امالک فراهم می کند.
به گزارش ایتنا  به نقل از cnet، پروپابلیکا می گوید این شــبکه 
اجتماعی به آگهی دهندگان اجــازه می دهد تا مخاطبان خود را 
بر حســب نژاد نشــانه بگیرند. به عبارت دیگر، آگهی دهندگان 
می توانند افراد افریقایی - امریکایی، آســیایی یا اسپانیایی زبان 

را از مخاطبان خود مجزا کنند.
پروپابلیــکا که یک نهــاد روزنامه نــگاری غیرانتفاعی اســت، 
 اسکرین شــاتی از پورتــال آگهــی سلف ســرویس فیس بوک 
پســت کرد که دارای گزینه ای در خصوص کنارگذاشتن برخی 
از نژادها بود؛ به همین خاطر، اگر کســی بخواهد مطمئن شود 
که افراد افریقایی - امریکایی ) یا آسیایی ها و اسپانیایی زبانان ( 

آگهی امالک را نمی بیند، راه برایش باز است.
 همان طــور که پروپابلیکا خاطرنشــان می کنــد، قانون فدرال 
در امریکا از انتشــار آگهی هــای مربوط به امالک و اســتخدام 
 که افــراد خاصی را بر اســاس نژاد، جنســیت یــا دیگر عوامل 

منع می کنند، جلوگیری به عمل می آورد.
 پروپابلیــکا ایــن گزینه تبعیــض نــژادی را به جــان رلمان 
 ) وکیل حقــوق مدنی ( نشــان داد. رلمــان، ایــن تبعیض را 
 » وحشــتناک « و » تا حد بســیار زیادی غیرقانونی « دانست 
 و اظهــار داشــت: » این نقــض آشــکار قانون امــالک فدرال 

است. «
البته فیس بوک می گوید که قومیت و نژاد با هم یکی نیســتند. 
این شــرکت قومیت را بر مبنــای صفحات و پســت هایی که 
اشخاص می پســندند یا در آنها مشــارکت می کنند، تشخیص 

می دهد.
گــزارش پروپابلیکا در ادامــه بیان می دارد: » مــا از فیس بوک 
پرسیدیم اگر قومیت یک شاخص جمعیت شناسی نیست، پس 
 چرا در ابزار آگهی های هدفمند، در رســته » جمعیت شناسی «

گنجانده شده اســت و فیس بوک هم پاســخ داد که قرار است 
قومیت را به رسته دیگری منتقل کند. «

 گفتنی اســت فیس بــوک اصــرار دارد که سیاســت های آن 
از تبلیغات تبعیض آمیز جلوگیری می کنند.

شــرکت بوئینگ در اقدامی جالب قصد دارد گوشــی جدیدی 
 را روانه بازار کند کــه عملکرد منحصر به فردی دارد. گوشــی 
 » بوئینگ بلــک « هنگامی کــه در معرض خطر قــرار بگیرد 
به صورت خودکار شــروع به نابود کردن قطعات داخلی می کند 
تا به این شــیوه از اطالعات فوق العاده حســاس محافظت کند. 
شــرکت بوئینگ هم اکنون آماده آزمایش میدانی این گوشــی 
است و برای این که بتواند به بهترین شکل ممکن از این گوشی 
کار بگیرد تصمیم دارد آن را در اختیار بهترین کسی که می توان 

سراغ گرفت، بگذارد.
مایکل راجرز، رییس آژانس امنیت ملی ) ســیا (، جزو نخستین 
کسانی اســت که گوشــی هوشــمند » بوئینگ بلک « را مورد 
آزمایش و ارزیابی قرار می دهد. راجرز کســی اســت که روزانه 
 اسناد فوق ســری در اختیار دارد و از این رو بهترین گزینه برای 
به کارگیری و آزمایش گوشــی هوشــمند » بوئینگ بلک « به 
شمار می آید. این که بوئینگ حاضر شده تا برای آزمایش گوشی 
خود چنین هزینه ای را متقبل شود نشــان می دهد که در حال 
نزدیک شــدن به مرحله تولید انبوه این گوشی هوشمند است. 
البته بــا آزمایش کنندگان اتمام حجت شــده اســت که اجازه 
ندارند تا در این آزمایش اطالعات نظامــی را جایی بازگو کنند.

گوشــی » بوئینگ بلک « هنگامی که به شــبکه جهانی سامانه 
 ارتباطات هوشــمند ) JWICS ( فوق ســری متصل می شود 
در محافظت از اطالعات قابلیت بهتری در مقایســه با ماشــین 

مجازی دارد و سرعت عمل بیشتری از خود نشان می دهد. 
 این گوشــی همین که مــورد دســتکاری قرار بگیرد شــروع 
به پاکســازی همه اطالعات و نرم افزارها می کنــد تا دیگر قابل 
 اســتفاده نباشــد. همچنین چنانچــه مانند گلکســی نوت ۷ 
خود به خود آتــش بگیرد، دقیقــا همان اتفاقی اســت که در 
ماموریتــی غیرممکن از دســتگاه برقــراری ارتبــاط انتظار 
 می رود.درست است که این گوشی هوشــمند با هدف استفاده 
در حوزه های دولتی ساخته و عرضه می شود، اما از فن آوری دو 

سیم کارت نیز پشتیبانی می کند. 
بنابراین کاربر می تواند بدون نیاز به تعویض گوشی هم استفاده 

شخصی و هم کاری از » بوئینگ بلک « داشته باشد.

فیس بوک متهم به تبعیض نژادی 
و قومیتی

ساخت گوشی که در هنگام خطر 
خود را نابود می کند

ســام. آیا راهی وجــود دارد که bookmark هــای مرورگر 
 کامپیوتــر خانــه ام را به مرورگــر محل کارم انتقــال دهم؟ 

لطفا راهنمایی کنید.
Mr.roniz****@gmail.com

بله راه های متفاوتی برای انتقال صفحات نشــانه گذاری شده ) یا همان 
Bookmark ( در مرورگرهــای مختلف وجــود دارد. اگر از فایرفاکس 
اســتفاده می کنید می توانید به صفحــه Bookmark رفتــه ) با زدن 
 Import and Backup و روی ) Ctrl+Shift+B ترکیب کلیدهــای
 Backup هــا روی Bookmark کلیک کنید. ســپس برای ذخیــره
و بــرای بازیابــی روی Restore کلیک کنید. می توانیــد برای ذخیره 
 در همیــن صفحــه روی Export to HTML و بــرای بازیابــی روی

 Import from HTML هم کلیک کنیــد. در فایرفاکس عالوه بر این 
خاصیت دیگری هم به نام Sync وجود دارد که بســیار کارآمدتر است. 
 Sign in to Sync روی منوی فایرفاکس کلیک کرده و در انتهــای آن
را انتخاب کنید. در صفحه جدید اگر حســاب کاربری ندارید باید اکانت 
ایجاد کنید. پس از ایجاد اکانت، در هر جا می توانید در Sync فایرفاکس 
با حســاب کاربری خود وارد شــوید. فایرفاکس تمــام اطالعات مرور 
شما را با اســتفاده از این حســاب کاربری در هر جا در اختیار شما قرار 
می دهد. عالوه بر Bookmark ها که مورد نظر شــما بوده، سوابق مرور، 
سربرگ های مرور باز بوده؛ در مرور قبلی، افزونه ها، رمزهای عبور ذخیره 
 شده در مرورگر شــما هم در هر فایرفاکســی روی هر سیستمی حتی 
در گوشی های تلفن همراه در دسترس شــما خواهد بود. فقط به خاطر 
داشته باشید اگر در سیستم غریبه در حساب کاربری Sync فایرفاکس 
خود وارد شدید، حتما پس از ترک دستگاه، از حساب کاربری خود خارج 

شوید.

پرسش و پاسخ

 فناوری

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

بهترین گوشی های بازار در محدوده قیمتی ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومان 
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پیشنهاد سر دبیر: 
وقتی به عطاران پیشنهاد »مداحی« می شود!

درحاشیه

اینستاگردی

تصویری از محمد گلریز خواننده کشــورمان را در نجف اشرف 
مشاهده می کنید.

خواننده سرشناس ایرانی در نجف 

درشهر

همزمان با هفتــه کتاب و کتــاب خوانــی از 24 آبان 
ماه)دیروز( سی نمایشــگاه عرضه کتاب و محصوالت 
فرهنگی کانون با شــعار »کتاب در خدمت دانایی« در 

مراکز کانون استان اصفهان برپا خواهد شد.
در این نمایشــگاه ها که با هدف توسعه فرهنگ کتاب 
و کتاب خوانی، تقویت انگیــزه مطالعه، معرفی و عرضه 
محصوالت کانون به خانواده ها بــه مدت 20 روز برگزار 
می شود، تولیدات متنوع کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان با تخفیف های ویژه و مناســب برای عرضه 
به عموم مردم در معــرض دید بازدید کننــدگان قرار 
خواهد گرفت. الزم به ذکر اســت علیرضا حاجیان زاده 
اظهار داشت: کانون می تواند با ایجاد فضایی دلچسب و 
دلنشین برای لذت بردن کودکان از حضور در فروشگاه  
ها،ارائه تخفیف به اعضای کانــون و فرهنگیان، برپایی 
نمایشــگاه  های عرضه کتاب در مدارس، توسعه کیفی 
اســتانداردها و انتخاب فروشــندگان خوش برخورد و 

فرهنگی به افزایش میزان رضایت مخاطبان کمک کند.

مدیرعامل کانون همبســتگی فرزندان شــاهد اســتان 
اصفهان گفت: امروز مدیون خون آنهایی هستیم که مردانه 
جنگیدند، اســتقامت کردند و توانســتند راه زیارت امام 

حسین )ع( را برای ما و آیندگان باز کنند.
مسعود عمادالسادات با اشــاره به رخداد بزرگ پیاده روی 
اربعین اظهار کــرد: پس از قرن هــا که از واقعه عاشــورا 
می گذرد این اتفاق عظیــم رخ می دهد و این همان نیروی 

جاذبه ای است که در دل تمام شیعیان است.
 وی با بیــان اینکه آرزوی شــهدا این بود کــه راه کربال را 
باز کنند، افزود: امــروز مدیون خون آنهایی هســتیم که 
مردانه جنگیدند و اســتقامت کردند و توانستند راه زیارت 
امام حســین )ع( را برای ما و آیندگان باز کنند.مدیرعامل 
 کانون همبســتگی فرزنــدان شــاهد اســتان اصفهان 
ادامه داد: آن آرزو تبدیــل به واقعیت شــده و امروز همه 
عاشقان حسینی با صرف هزینه کمی در هر زمان که اراده 

کنند در کمال امنیت به شهرهای زیارتی مشرف می شوند.
عمادالســادات تاکید کرد: دشــمنانی که ایــن حرکت را 
مشاهده می کنند، متوجه می شوند که شیعه تا زمان ظهور 

صحنه را خالی نخواهد کرد.

همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی صورت می گیرد؛

برپایی 30 نمایشگاه
 عرضه محصوالت فرهنگی 

مدیرعامل کانون همبستگی فرزندان شاهد اصفهان:

باز شدن راه کربال
 آرزوی شهدا بود

ذره بین

سینمااکران

انتشــار کتاب هایی که پیش از ایــن قرار بود از ســوی مرکز 
اصفهان شناســی و خانه ملل در روز گذشــته منتشر شود، به 
دلیل عدم تامین اعتبار به زمانی دیگر موکول شد. مدیر مرکز 
اصفهان شناسی و خانه ملل ضمن اعالم این خبر گفت: پیش 
از این قــرار بود تعداد 22 تــا 30 کتاب از ســوی این مرکز در 
روز 24 آبان ماه برابر با روز کتاب منتشــر و رونمایی شوند که 
به دلیل عدم تامین اعتبارات الزم، انتشــار 5 کتاب از این میان 
که تقریبا به اتمام رسیده اند به زمانی دیگر موکول شده است. 
حمید فرهمند افزود: تاکنون تعداد 5 کتاب از سوی این مرکز 
تقریبا به صورت کامل آماده شده ولی با توجه به صحبت های 
انجام شده با مســئوالن ذی ربط در سازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان، بحث انتشار و رونمایی از این کتاب ها به بعد 
از ماه صفر موکول شــده که بنا به اتمام کتاب ها، در این نوبت 
زمانی منتشر می شوند. وی خاطرنشــان ساخت: عالوه بر 30 
کتابی که پیش از این اعالم شــده بود، تعداد 5 کتاب دیگر نیز 
بر این تعداد افزوده شــده و در مجموع تعداد کتاب هایی که از 
سوی مرکز اصفهان شناسی درحال تهیه اســت به 35 کتاب 
افزایش یافته و امیدواریــم با تامین اعتبارات، بخشــی از این 
کتاب ها با توجه به نظرات ارائه شده بعد از ماه صفر منتشر شوند. 

در نخستین نشست شورای سیاســت گذاری و اتاق فکر مرکز 
اصفهان شناســی و خانه ملل که با حضور اعضای اتاق فکر این 
مرکز در تاریخ 26 مهرماه 95 در محل مرکز اصفهان شناســی 
برگزار شد، مدیر مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل از انتشار 
30 جلد کتاب همزمان با روز کتــاب و کتابخوانی در 24 آبان 
ماه خبرداد. حمید فرهمند بروجنی در این نشست عنوان نمود: 
»کتاب رجال و مشــاهیر اصفهان)ویرایش دوم(«، »جلد اول 
مجموعه چند جلدی کتاب اصفهان: در بــاب تاریخ، جغرافیا، 
هنر، معماری تا پایان اسالم«، »کتاب منظومه اصفهان: تاریخ 
منظوم اصفهان پیش از اســالم«، »کتــاب منظومه اصفهان: 
دوران اســالمی«، »راهنمای موزه های اصفهــان«، »تاریخ و 
هنــر دوره تیموری)اوضاع فرهنگی(«، »نگارســتان هنرهای 
تزئینی ایران)اصفهان( «، »نقوش واگیره ای عمارت عالی قاپوی 
اصفهان«، »نگارستان هنرستان هنرهای زیبا«،» از قالی قال تا 
لیلیان: درباره قالی ارمنی بافت«،» فراز و فرود صنعت نساجی 
اصفهان«، »نصــف جهان در 8 خط)اصفهان اتوبوســی(« و ... 
کتاب های در دست انتشار مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل 
هستند و از روز گذشته که روز کتاب و کتابخوانی بوده حدود 30 

جلد کتاب از سوی این مرکز منتشر شده است.

عدم تامین اعتبار برای انتشار کتاب؛

رونمایی کتاب بعد از ماه صفر ازسوی مرکز اصفهان شناسی

همزمان با بیستمین چاپ از دفتر شعر »کتاب« فاضل 
نظری، گزیده اشعار این شاعر نیز برای پنجمین نوبت 
منتشر شد. نشــر مروارید، برای پنجمین نوبت، گزیده  
اشــعار فاضل نظری را منتشــر کرد.این گزیده اشعار 
شامل انتخاب هایی است که نظری از میان چهار دفتر 
شــعر خود با عناوین گریه های امپراطور، اقلیت، آنها 
و ضد داشته است.نشــر مروارید این کتاب را در قطع 
جیبی و با قیمت 5500 تومان منتشــر کرده است.در 
همین حال آخرین دفتر شعر سروده شده از نظری نیز 
که با عنوان »کتاب« در ایام نمایشگاه بین المللی کتاب 
سال جاری منتشر شد برای بیســتمین نوبت از سوی 
ناشر تجدید چاپ شده است.این کتاب که توسط نشر 
سوره مهر در ایام نمایشــگاه بین المللی کتاب امسال 
ارائه شــد، تازه ترین غزلیات نظری اســت که تاکنون 
بیش از 50 هزار نســخه از آن به فروش رسیده است.

همچنین ســه گانه شعری وی نیز در ســال جاری در 
زمره پرفروش ترین آثار ســوره مهر در ایام نمایشــگاه 

کتاب و نیز ماه های پس از آن بوده است.

شــهر اجدادی »رابرت دنیرو« در ایتالیا به این بازیگر 
معروف آمریکایی پیشنهاد داد در آنجا زندگی کند.

»رابرت دنیرو« که از چهره های فعال انتخابات امسال 
ریاســت جمهوری آمریــکا و از مخالفان سرســخت 
»دونالد ترامپ« بود؛ پیش از این اعــالم کرده بود که 
در صورت پیروزی نامزد حزب جمهوری خواه به شــهر 
آبا و اجدادی خــود در ایتالیا نقل مــکان خواهد کرد.

حاال که »ترامپ« رییس جمهور آمریکا شــده است، 
»آنتونی سیرو« شــهردار شــهر کوچک فراتسانو در 
ایتالیا کــه اجداد »دنیرو« تا ســال 1890 میالدی در 
 آن زندگی می کردند به این بازیگر آمریکایی پیشنهاد 
داده است تا به آنجا نقل مکان کند و گفت  در صورتی 
که »دنیرو« بخواهد پس از ناامیدی از انتخاب شــدن 
»ترامپ« به اینجا بیاید از او اســتقبال خواهند کرد و 
طبیعتا این افتخار بزرگی برای آنهاســت.»دنیرو« در 
اوج رقابت های انتخاباتی انتقادهای بسیار تندی نسبت 
به »ترامپ« ایراد کرده و گفته بود که دوســت دارد با 

مشت توی صورتش بزند!

استقبال از اشعار فاضل نظری؛

»کتاب« به چاپ بیستم رسید
ایتالیایی ها به »رابرت دنیرو« 

پناه می دهند

هالیوودادبیات

 مریم موحدیــان، مرتضــی نیک پایــان، مــژگان نوایی و 
معین الدین عشــاقی از هنرمندان تئاتر اصفهــان در کنار 
محسن رهنما نمایشنامه نویس، حبیب ا... دانش کارگردان 
و محمدرضا ترابی بازیگر نمایش »چند درجه سوءتفاهم در 

مقیاس اتللو« در این برنامه به گفت وگو نشستند.
»چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو« نمایش 

محدودیت هاست
مرتضی نیک پایان در رابطه با این نمایش گفت: به نظرم »چند 
درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو« نمایش محدودیت هاست. 
به لحاظ زمانی ما محدود به یک دقیقه هستیم. یک دقیقه ای 
برای ســکوت، احترام به بازیگر از دســت رفته و .... بازیگر و 
کارگردان این محدودیت را بــه خوبی درک کرده و همه جا با 
آن مواجه هستیم. در طراحی نور، صدا ، استفاده از موسیقی و 
... قرار گرفتن مجموعه ای از محدودیت ها در کنار هم سبب 

ایجاد خالقیت و رسیدن به اجرایی دیدنی شده است. 
نمایشی سیال که در آن غرق نمی شویم!

معیــن الدین عشــاقی از بازیگران و کارگردانــان اصفهانی 
معتقد اســت: بعضی وقت ها ما وقتی نمایشــی را می بینیم  
به دنبال پیدا کردن شــیوه کارگردانی، بازیگری و ... در آن 
هســتیم و گاهی هم در پاســخ به این ســوال خود را اسیر 
ایسم ها و ... می کنیم که بســیاری از ما قبول داریم درست 
نیســت ولی به نظرمن  اســتفاده از بعضی عبارات در برخی 
جاها به بهتر درک کردن اجرا کمک می کند. به نظر می آید 
برخورد کارگردان با این نمایشــنامه برخوردی لیبرال است 
چون ضمن وفــاداری به متــن و مراقبــت از آن، ایده های 
خــود را اعمال کرده اســت. نظیر کاری که گروتفســکی با 
نمایشــنامه هایی که کار می کند انجام مــی دهد. عالوه بر 
اینکه آنچه که در شــیوه بازیگری و کارگردانی این نمایش 
بروز می کند و به نظر من از متن آغاز شــده و به بخش های 
دیگر این کار هم تسری پیدا کرده است شیوه ای است که ما 

می توانیم آن را به برشت نسبت دهیم.
نمایشنامه به واســطه بیان گزارشــگر و روایتگر خود فضا را 
آماده می کند تا بازیگر در عین بروزعواطف ، احساســات و 
شــخصیت خود از آن اســتفاده کند و تماشــاگر نظاره گر 
اتفاقاتی باشد که در گذشــته برای او پیش آمده است و االن 
هنرپیشــه در لحظه آنها را روی صحنه به یاد می آورد. یعنی 
صرفا یک خاطره گویی روایت گونه انجام نمی دهد. مثال نوع 

کار و سیال بودن اثر باعث می شود که ما همه چیز را ببینیم 
نه اینکه در آن غرق شویم و این وجه تمایز کار برشت با دیگر 
شیوه هاست. با این توضیح که برشــت ابدا شیوه بازیگری را 
مطرح نمی کند و شــیوه او در کارگردانی اســت و هنرپیشه 
برای انجام آن باید برخی قراردادهــا را برهم بزند. خصوصا 
اجرای جدید این نمایش با رپ خوانی آخر، فواصلی که وجود 
دارد و تک خنده هایی که از تماشاگر گرفته می شود به نظر 
من می تواند برگرفته از همین مبحث گستوس برشت باشد 
هر چند که خیلی وقت ها نمی شود خالقیت را به یک واژه یا 

کلمه تقلیل داد.
بهانه روایت یک متن هرگز نمی تواند یک واگویه 

باشد
نویسنده نمایشــنامه »چند درجه ســوءتفاهم در مقیاس 

اتللــو« گفــت: اولین ایــده برای نوشــتن یــک مونولوگ 
بهانــه روایت اســت و ایــن بهانه هرگــز نمــی تواند  یک 
واگویــه باشــد چــون در این حالــت مونولوگ شکســت 
خورده اســت.  من می دانســتم  که بازیگــری می خواهد 
مخاطب را به بازی بگیرد و در این راه از تمام شــگردهایش 
 اســتفاده می کند، چیزی کــه حبیب ا... دانش به ســرعت

کشف کرد.
بازی من در بخش های برجسته اتفاق نمی افتد!

اما محمدرضا ترابی بازیگر نمایش »چند درجه ســوءتفاهم 
در مقیاس اتللو« در رابطه بــا بازیگری در این نمایش گفت: 

بر خــالف آنچه خیلــی ها به 
عنوان توانایی بازیگری در این 
نمایش به من می گویند، من 
فکرمی کنــم دربخش هایی از 
اجرا که ما به شکل قابل توجه 
و برجسته با آن مواجهیم؛ مثل 
کار با خمیر، شکل بیانی ویژه 
و ... برای مــن بازیگری اتفاق 
نمی افتد و این بخش ها کامال 
بر طبــق طراحــی کارگردان 
ارائه می شــود بلکه  بازی من 
در فواصل بیــن این بخش ها 
و جاهایی اتفاق مــی افتد که 
اینچنینــی  فضاســازی های 
نداریم. من فقط تالش کرده ام 
آن بخــش هــای ویــژه را به 

خوبی اجرا کنم. 
معتقدم در اجرای یک 
متن باید روند کشف را طی 

کرد
حبیــب ا... دانــش کارگردان 
درجه  »چنــــد  نمایــــش 

ســوءتفاهم در مقیایــس اتللــو« هم مــی گوید: اساســا 
تئاتر کار کــردن برای من روند کشــف اســت و از بازیگرم 
هــم میخواهم کــه با مــن در روند کشــف شــرکت کند. 
به همین منظور ســعی کــردم بــه متن محســن رهنما 
رجوع کنــم تا خودش. در همین راســتا هم بــا محمدرضا 
ترابــی، واژه بــه واژه متــن را در تیتر کشــف گذاشــتیم. 
بخش هایــی را ظاهــرا حذف کردیــم ولی تــالش کردیم 
 آن را به کنشــی دیداری و صوتی درراســتای ساخت فضا

تبدیل کنیم.

در نشست تخصصی پیرامون نمایش »چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو« عنوان شد:

در روند کشف، شرکت کردیم 

 اولین ایده برای 
نوشتن یک 

مونولوگ، بهانه 
روایت است و 

این بهانه هرگز 
نمی تواند  یک 

واگویه باشد چون 
در این حالت 

مونولوگ شکست 
خورده است

نشســت تخصصی و برنامه گفت وگو 
در رابطه بــا نمایش »چنــد درجه 
ســوءتفاهم در مقیاس اتللو« در تاالر هنر اصفهان 

برگزارشد.

تارا
فهیم

پشیمانی صدف طاهریان از مهاجرت به 
ترکیه

»کلینیک خنده« به شبکه نسیم می رود

»موج کوتاه« در شبکه نمایش خانگی

آخرین اظهارات درویش درباره »رستاخیز«

صدف طاهریــان یکی از 
بازیگرانی بود که با رویای 
بازیگــری در ترکیــه و 
معروف شدن و وعده های 
وسوسه انگیز برای بازی 
در سریال های ماهواره ای 
به ترکیــه مهاجرت کرد 
اما با گذشــت یک سال 
حــاال در گفــت و گو با 
می گوید  ترکیه  روزنامه 

که همه خیاالتش در مورد زندگی در خارج از ایران اشــتباه بوده 
و بدون شناخت از زبان و فرهنگ این کشور تصمیم به مهاجرت 

گرفته است و از این تصمیم پشیمان است.

»خاک  ســریال  بازیگر 
ســرخ« گفت: به همراه 
»خیــرا... تقیــان پور« 
برنامه ای با نــام موقت 
»کلینیــک خنــده« را 
بــرای پخش از شــبکه 
آماده می کنیم. نســیم 

ســیروس همتی بازیگر 
سینما، تئاتر و تلویزیون، 
گفت:  ضبــط این برنامه 
از چند هفتــه دیگر آغاز 

خواهد شــد و هم اکنون من در تیم نویسندگان آن فعالیت دارم.
وی این ســریال را کمدی اجتماعی خواند و خاطرنشــان کرد:  
»کلینیک خنده« کمدی وطنزی اجتماعــی را در بر دارد که به 
صورت آیتمی و طی 90 قسمت از شبکه نسیم روی آنتن می رود.

محمــــود فــــالح از 
فعالیــت  جدیدتریــن 
خود با همکاری علیرضا 
امینی خبــر داد.محمود 
فــالح تهیه کننــده، در 
خصوص ســاخت فیلم 
»موج کوتاه ردیف 444« 
که سال گذشته علیرضا 
امینی قصد داشت آن را 
با بازیگر مطــرح ترکیه 
بســازد، گفــت: همراه 

با علیرضا امینی ســاخت پروژه ای را برای نمایــش خانگی آغاز 
خواهیم کرد که نام موقت آن »موج کوتاه« اســت و این روزها در 
حال دریافت پروانه ساخت هستیم. وی افزود: این اثر که پربازیگر  
است در ســه فصل 25 قسمتی آماده می شــود و لوکیشن ها در 

تهران و بخشی در شمال کشور خواهد بود.

احمدرضا درویش درباره 
آخریــن وضعیت اکران 
فیلــم »رســتاخیز« با 
بیان اینکه همواره امید 
دارد گفت: این اثر به یک 
زخم ملی تبدیل شده و 
حتی اگر مشکل آن حل 
شــود، تبعات اجتماعی 
و زخمــی که بــر ارواح 
اجتماعــی و هنری وارد 

شده، برطرف نمی شود.
کارگردان فیلم »رســتاخیز« بیان کرد: منتظــرم ببینم دولت 
تدبیر و امیــد برای این فیلــم چه تدبیری می کنــد، اما خیلی 
 متاســفم که کار یک مســئله هنری به محاکم حقوقی رسید

 و آن محکمه برای حــل قائله اقدام کــرد، اما با ایــن حال ما 
همه بــا امید زندگــی می کنیم و من هــم امیدوارم بــا تدبیر 
 مدیران و کســانی که مســئولیت دارند، تدبیــر الزم برای این

 مسئله  اندیشیده شود.

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای یک فیلم با بازی سعید 
پورصمیمی و فاطمــه معتمدآریا مجوز نمایش صادر کرد.شــورای 
پروانــه نمایش در جلســه 22 آبان ماه که با حضــور اکثریت اعضای 
شورای پروانه نمایش فیلم های ســینمایی برگزار شد، مجوز نمایش 
فیلم »در ســکوت« به تهیه کنندگی ســعید ملکان و کارگردانی ژرژ 
هاشم زاده را  در ژانر اجتماعی صادرکرد.این فیلم که کارگردانش آن را 
اثری اجتماعی می داند، درباره زنی 47 ساله به نام سودابه است که بعد 
از بیست و دو سال به ایران باز می گردد. او متخصص صنعت بازیافت 
است؛ با ورودش به ایران متوجه می شویم که یک دختر دارد که بعداز 
فوت همســرش او را رها کرده و از ایران رفته اســت. اکنون دخترش 
ستاره که با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می کند، راضی به دیدن 
او نمی شود. در این فیلم فاطمه معتمدآریا، سعید پورصمیمی و تعداد 

دیگری از بازیگران سرشناس سینما بازی می کنند. 

جواد نوروزبیگــی؛ تهیه کننده ســینما از آخرین وضعیت ســاخت 
ســناریوی »مداح« با بازی رضا عطاران ســخن به میان آورد. جواد 
نوروزبیگی در ارتباط با ساخت سناریوی »مداح« محسن امیریوسفی 
گفت: رایزنی هایی با امیریوســفی داشتم ولی ســناریوی آن تاکنون 
موفق به دریافت پروانه ســاخت نشــده اســت و این مسئله احتماال 
مقداری به طول خواهد انجامید و درمجموع احتمال ســاخت آن در 
سال جاری کم رنگ است.وی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر برای 
این فیلمنامه درخواســت پروانه ســاخت داده  و حتی با مخالفت هم 
مواجه شده ایم و منتظر نظرات اعضای شورای پروانه ساخت هستیم 
تا ببینیم امکان ساخت آن حاصل می شود یا خیر.تهیه کننده »طبقه 
حساس« در رابطه با وضعیت ساخت قســمت دوم این اثر، بیان کرد: 
مطمئنا این اثر به سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر نخواهد رسید اما 

امیدوارم بتوانیم شرایط تولید این فیلم را مهیا کنیم.

»در سکوت« با معتمدآریا 
مجوز نمایش گرفت

وقتی به عطاران پیشنهاد 
»مداحی« می شود!

قاب رسانه 
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اخبار کوتاه

پیشنهاد سردبیر: 
»چوقا« پوششی ساده با شهرت جهانی

 قاسم ســليماني دشــتكي در نشســت بررســي واگذاري 
پروژه هاي عمراني نيمه تمام چهارمحال و بختياري به بخش 
خصوصي تاكيد كرد: يك هزار و ۱۱۳ پــروژه قابل واگذاري و 
غيرقابل واگذاري به بخش خصوصي در اين استان شناسايي 
شــده كه اين تعداد پروژه ۱۳ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال ارزش 
دارند. وي افزود: از اين تعداد ۴۲ پروژه قابليت عرضه به بخش 
خصوصي را دارند كه اطالعات آن به همراه مستندات، قوانين 
و دستورالعمل هاي مربوطه در سايت سازمان برنامه و بودجه 
چهارمحال و بختياري قابل دستيابي است. سليماني دشتكي 
تصريح كرد: اهميــت و الزامات واگــذاري پروژه  ها به بخش 
خصوصي بايد مــورد توجه مديران دســتگاه هاي اجرايي در 
چهارمحال و بختياري باشد. استاندار چهارمحال و بختياري 
گفت: واگذاري پروژه هــاي نيمه تمام به بخــش غيردولتي 
و خصوصي با رعايت قوانين و مقررات بايد تســريع شود. وي 
اضافه كرد: دســتگاه هاي اجرايي مي تواننــد از طريق فروش 
امالك مرغوب و يــا واگذاري به بخش خصوصي نســبت به 

تعيين تكليف پروژه هاي نيمه تمام خود اقدام كنند. 

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و بختياری 
از اجرای طرح آزمايشی روســتای بدون بيكار در اين استان 
خبر داد. ســيدعباس جزايری گفت: اين طرح كه هم اكنون 
در برخی از روستاهای كشور با هدف توانمندسازی جمعيت 
روســتايی و فراهم كردن فرصت های شغلی برای روستاييان 
در حال اجراست ظرف يك ماه آينده در استان اجرا می شود. 
وی افزود: طبق برنامه ريزی های انجام شــده، مقرر اســت تا 
اين طرح در 9 روســتا از شهرســتان های اســتان به شكل 
آزمايشــی اجرا شــود. جزايری  اظهار كرد: چنانچه اين طرح 
در اســتان موفقيت آميز بود، در ساير روســتاها نيز اجرايی 
می شود. جزايری ادامه داد: می توان با ارائه آموزش های الزم 
به روستاييان و توانمندسازی آنها ضمن مهار نرخ بيكاری، از 
مهاجرت به شهرها  جلوگيری كرد. طرح روستای بدون بيكار 
با مشاركت معاونت توسعه  روستايی و مناطق محروم كشور، 
اســتانداری و صنــدوق كارآفرينی اميد در راســتای تقويت 
 اقتصاد محلی و ايجاد كسب و كار در روســتاها در چارچوب

 اقتصاد مقاومتی اجرا می شود. 

اهدای اعضای مرد لردگانی جانی دوباره به ۴ بيمار بخشيد. هماهنگ 
كننده تيــم پيوند اعضای اســتان گفت: اشــكبوس صالحی ازاهالی 
خانميرزا از توابع شهرســتان لــردگان در تاريخ ۱9 آبــان ماه جاری 
 ICU به علت عارضــه مغزی بر اثر وقــوع حادثه رانندگــی در بخش
بيمارستان شهدای لردگان تحت مراقبت ويژه قرار گرفت.  زهرا سياح 
افزود: با اعالم مرگ مغزی اين بيمار و رضايت خانواده وی برای اهدای 
اعضا، كبد، كليه ها و دريچه قلب و بخشــی از عروق اين پدر 5۴ ساله 
در بيمارستان آيت ا... كاشانی شهركرد برای پيوند به بيماران نيازمند 
جداسازی و به شــيراز و اصفهان منتقل شد.  وی اضافه كرد: از ابتدای 
ســال جاری تاكنون ۱۰ خانواده، اعضای بيماران مرگ مغزی خود را 

اهدا كرده اند. 

 مديركل ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشگری استان گفت:
 6 بنا و يك محوطه تاريخی در اســتان شــامل بيمارســتان شفای 
بروجن، حمــام طاقانك، حمام هجبرالســادات بــن، بنای تاريخی 
منزل بهرام صفدری در ده چشمه، امامزاده نقنه و محوطه تاريخی و 

ساختمان امامزاده شيث و قيس در فهرست آثار ملی ثبت شد. 
بهمن عسگری از پايش ۲ هزار اثر تاريخی در چهارمحال و بختياری 
خبر داد و افزود: پيگيری وضعيت كاربــری و حفاظتی آثار تاريخی 
استان به منظور بهبود شرايط و جلوگيری از تخريب آثار از مهم ترين 
اهداف اين طرح اســت. وی اضافه كرد: در اين طرح ضمن بررســی 
وضعيت موجود، راهكارهايی برای حفاظت، مرمت و احيای اين آثار 
ارائه می شود. عسگری ادامه داد: تاكنون ۷۰۰ اثر تاريخی ملموس و 

۴۷ اثر معنوی اين استان در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مدير عامل شركت فوالد سفيددشــت چهار محال و بختياری گفت: 
تنها چند روز پس از افتتاح رســمی كارخانه آهن اســفنجی فوالد 
سفيددشت،  نخســتين محموله توليد شــده در اين كارخانه،  روانه 

شركت فوالد خوزستان شد.
محمود ارباب زاده افزود: شــركت های فوالدســازی ديگــر نيز در 
صف خريد محصول توليد شده اين شــركت هستند. آهن اسفنجی، 
در كوره های قــوس الكتريكی به فوالد خام و شــمش فوالد تبديل 
می شود.كارخانه آهن اســفنجی فوالد سفيددشت، نخستين طرح از 
فوالدهای استانی بود كه از ســوی معاون اول رييس جمهور افتتاح 
شــد. طرح احداث اين كارخانه،  از 9 سال پيش آغاز شده بود كه پس 
از مدت هــا وقفه،  در دولــت يازدهم فعال و به مرحله توليد رســيد. 
مدير عامل شــركت فوالد چهار محال و بختيــاری، عرضه محصول 
اين كارخانه را گامی در جهت خودكفايــی و همچنين ايجاد درآمد 
برای اجرای طرح های توســعه اين شركت دانســت.كارخانه فوالد 
سفيددشت با ظرفيت توليد ســاالنه 8۰۰ هزار تن تا يك ميليون تن 
انواع مقاطع فوالدی، در ۳5 كيلومتری شــهركرد مركز استان واقع 

شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاري اظهار کرد: 

شناسایی ۴۲ پروژه قابل واگذاري 
به بخش خصوصي در استان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خبر داد: 

 اجرای طرح آزمایشی 
» روستای بدون بیکار« 

حیاتی دوباره با اهدای عضو

 ثبت 6 بنا و یک محوطه تاریخی 
در فهرست آثار ملی

 عرضه  نخستین محموله 
»آهن اسفنجی«  فوالد  سفیددشت

با مسئوالن

لباس های محلی چهارمحال و بختيــاری در رده زيباترين 
لباس های محلی كشــور قرار می گيرند كه چوقا به عنوان 
شاخص ترين هنر دســت زنان عشــاير بختياری، مردان 

بختياری را از ساير اقوام متمايز می كند.
اين لباس ها  ازنظر رنگ، طراحی، دوخــت و تعداد اجزای 
لباس شباهت های بســياری به لباس های مناطق مختلف 
اســتان های همجوار و نزديك مانند استان های خوزستان، 

كهگيلويه و بويراحمد و لرستان دارد.
زندگی عشــايری و زندگــی در روســتاها به خصوص در 
شهرســتان لردگان، كوهرنــگ و اردل  موجب شــده كه 
هنوز مردمان اين ديار از لباس های محلی اســتفاده كنند. 
لباس های بومی و منطقــه ای بارزترين مظهر فرهنگی اين 
مناطق اســت و با توجه به تفاوت هــای اقليمی و فرهنگی 

شاهد رواج لباس های محلی متنوع هستيم.
پوشــش محلی زنان و مردان چهارمحــال بختياری باهم 
متفاوت اســت. لچك، چارقد، پاكش، دســتينه، شليته و 
پيراهن ازجمله پوشاك زنان چهارمحالی است و مردان اين 
منطقه نيز از كاله، پيراهن، شــلوار دبيت، شال كمر، قبا و 
گيوه استفاده می كنند. لباس های محلی مردم اين استان 

با مواد اوليه مرغوب توليد می شــود.اصالت پوشــش های 
محلی و اســتفاده از اين پوشــش ها در جوامع روســتايی 
شهرســتان های لــردگان، اردل، كوهرنگ، فارســان و... 

همچنان حفظ شده است.
پوشــاك زنان لر بنا به موقعيت اجتماعــی، اقتصادی و از 
 طرفی شرايط سنی از ويژگی های مشخصی برخوردار است.

 به طوری كه پوشــاك زنان جوان لر با پارچه های مختلف 
در رنگ ها و طرح های شــاد با سربندهای زيبا و رنگی است 
و زنان مســن تر پارچه هايی به رنگ تيره با طرح های ساده 
و سربندی سياه و ســفيد را ترجيح می دهند. لباس بانوان 
بختياری پارچه بســيار زيادی می خواهد و جنس پارچه 
اســتفاده شــده نيز در قيمت گذاری لباس موثر اســت. 
بيشترين پارچه مورد استفاده برای دوخت لباس در منطقه 
بختياری پارچــه حرير، مخمل و گيپور اســت.لباس های 
مجلسی بانوان بختياری بيشتر از پارچه های گيپور و سنگی 
است. برای دوخت لباس يك بانوی بختياری حدود هشت 
متر پارچه مصرف می شود كه حدود دو متر برای پيراهن و 

شش متر پارچه برای دامن است.
مردان چهارمحالی دارای پوشــش ســاده ای هستند كه 

اگرچه اين پوشــش ســاده اســت؛ اما قيمت زيادی دارد.
مردان از تن پوشــی به نام »چوقا« اســتفاده می كنند كه 
اين لباس از پشم گوسفند تهيه شده و زيبايی خاصی دارد. 
 اين تن پوش سفيد اســت كه رگه هايی از رنگ سياه در آن 

مشاهده می شود.
شــلوار مردان بختياری »دبيت« بوده كه شــلواری بسيار 
گشاد است. گشاد بودن اين شــلوار نيز به خاطر اين است 
 كه گذر مــردان از صخره ها و تــردد در كوهســتان ها را 

تسهيل كند.
اين شلوار نيز در رده گران ترين لباس های محلی قرار می 
گيرد و قيمت يــك عدد از آن كه با پارچــه با كيفيت تهيه 

شده باشد حدود ۲5۰ هزار تومان است.
كفش مردان بختياری)گيوه( اســت كه هم اكنون يكی از 
گران ترين كفش های دست دوز كشور به شمار می رود. يك 
جفت از اين نوع كفش كه با مواد اوليه طبيعی ساخته شده 

باشد باالی 6۰۰ هزار تومان قيمت می خورد.
لباس هــای محلی اين اســتان اگرچه در ســادگی ممتاز 

هستند اما قيمت های تهيه  و دوخت آنها بسيار باال ست.
كاله نمدی جزو كوچك پوشــش مردان بختياری به شمار 
می رود كه از پشم گوسفند و بز تهيه می شود و اغلب سياه 

رنگ است.
رنگ لباس هــای بانوان بختیــاری برگرفته از دل 

طبیعت است
معاون صنايع دستی ميراث فرهنگی چهارمحال و بختياری 
در اين زمينه به خبرنگار گفت: لباس های محلی اســتان 
چهارمحال و بختياری از پارچه های شاد و رنگی دوخته می 

شود و بيشتر رنگ ها برگرفته از دل طبيعت است.
مهرداد رييســی عنوان كرد: چوقا شاخص ترين هنر دست 
زنان عشاير بختياری اســت كه همين ويژگی در معرفی، 

مردان بختياری را با ساير اقوام متمايز می سازد.
معــاون صنايع دســتی ميــراث فرهنگــی چهارمحال و 
بختياری گفت: چوقا هم اكنون شــهرت جهانی دارد و هر 
كسی با مشــاهده اين لباس متوجه می شود كه اين لباس 
بختياری هاســت.چوقا هم اكنون در نقاط مختلف استان 

استفاده می شود و به ثبت ملی هم رسيده است.
معاون صنايع دستی ميراث فرهنگی چهارمحال و بختياری 
تاكيد كرد: برای تهيه چوقا از پشــم گوسفند استفاده می 
كنند كه با مهارت دست زنان بختياری به پوششی مناسب 
برای زمستان و تابستان تبديل می شود.وی گفت: به علت 
خاصيت پشم، اين لباس در تابســتان خنك و در زمستان 
گرم است.وی با اشــاره به پوشــش زنان بختياری، گفت: 
پوشــش زنان بختياری از پارچه های رنگی تهيه می شود 
و در تهيه اين پوشــش ها از پارچه بســيار زيادی استفاده 
می شود.معاون صنايع دستی ميراث فرهنگی چهارمحال 
و بختياری بيان كرد: بهره گيری از پارچه هايی با رنگ شاد 
و استفاده از تزييناتی همچون سنگ های تزيينی، بدليجات 
و...  موجب شده اســت كه لباس های محلی زنان بختياری 

در رده زيباترين لباس های محلی كشور قرار بگيرد.

برای تهیه 
چوقا از پشم 

گوسفند استفاده 
می کنند که با 
مهارت دست 

زنان بختیاری به 
پوششی مناسب 

برای زمستان و 
تابستان تبدیل 

می شود

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان اعالم کرد:

»چوقا« پوششی ساده با شهرت جهانی

اخطار اجرایی
8/550 شــماره: 1866/94 به موجب رای شــماره 933 تاریــخ 95/6/1 حوزه 45 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه علی 
اصغر زارع و امید پاســبان هر دو به نشــانی مجهول المکان محکومند به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/945/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له 
بانک انصار با وکالت حسین یاوری به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی 
نبش کاخ سعادت آباد شرقی ساختمان وکال طبقه 2 واحد 6 و نیم عشر دولتی. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:25773 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)184 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/551 شــماره: 1191/94 به موجب رای شــماره 218 تاریخ 95/2/27 حوزه 24 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- مریم 
خائفی 2- سید حسام مرتضوی هر دو مجهول المکان محکومند به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی و خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 94/4/31 در 
حق خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علی رضا زمانی به نشانی اصفهان چهار 
راه صارمیه با وکالت نجیمه محمدی و سمیه سلیمانی به نشانی اصفهان چهار راه 
صارمیه خ آتشــگاه مجتمع تجاری فردوســی 1 طبقه دوم و نیم عشر اجرا در حق 
صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:25772 شــعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )202 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/552 شماره: 34/95 به موجب رای شماره 252 تاریخ 95/3/18 حوزه 31 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد نادری به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 42/276/200 ریال بابت اصل خواسته 
و چهارصد و چهارده هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تاخیر تادیه ازتاریخ 94/12/26 تا زمان 
اجرای حکم در حق خواهان علی نادری پوردشتکی با وکالت خانم سمیه سلیمانی – 
نجیمه محمدی به نشانی اصفهان چهار راه صارمیه ابتدای خ آتشگاه مجتمع تجاری 
فردوســی 1 طبقه دوم صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در 
حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:25771 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )203 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9510420352400339 اجراییــه: شــماره   8 /553
9409980352400743 شماره بایگانی شعبه:940822 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه و دادنامه غیابی شــماره 9509970352400542 این شــعبه محکوم 
علیه مجتبی رضائی فرزند حسنعلی محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 700/000/000 
ریال بابت اصل خواســته به انضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 1391/11/15 
لغایت زمان وصول که در هنگام اجرای حکم محاســبه می گــردد و همچنین مبلغ 
22/368/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 18/000/000  ریال بابت حق الوکاله 
وکیل همگی در حق محکوم له غالمرضا عرب صادق آبادی فرزند جعفر قلی به نشانی 
استان اصفهان بهارســتان خیابان الفت مجتمع مسکونی پاییزان بلوک 25 کدپستی 
8318666981 تلفن 09131135128  و 2- پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال به عنوان 
حق االجرا دولتی. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور 
مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 

و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالــی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
 محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 25724 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)421 کلمه، 5 کادر(

اجرایيه
پرونــده:  شــماره   9510420352400340 اجراییــه: شــماره   8 /554
9509980352400043 شماره بایگانی شعبه:950047 بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه و دادنامه غیابی شــماره 9509970352400847 این شــعبه محکوم 
علیهم 1- علی موســوی 2- محمود موسوی 3- مهدی موســوی 4- محمد مهدی 
موسوی 5- فاطمه موسوی همگی فرزندان عزت اله همگی مجهول المکان به صورت 
تضامنی محکومند به 1- پرداخت مبلغ 270/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 13/000/000 ریال بابت وجه التزام ناشی از تاخیر و همچنین پرداخت خسارت 
تاخیر بر مبنای روزانه 284/000 ریال از تاریخ 1395/01/19 لغایت زمان وصول 
و مبلغ 9/706/000 ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ 7/992/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل همگی در حق محکوم له موسســه مالی و اعتباری عسکریه به نشانی 
تهران خیابان کردستان انتهای شــیراز جنوبی نبش خیابان 6 شرقی موسسه مالی 
و اعتباری عســکریه طبقه 2 واحد 4 پالک 4  به وکالت یاسر شــیروانی زاده آرانی 
فرزند علی محمد به نشــانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شــمالی روبه روی سه 
راه مفید ساختمان مالی و اعتباری عســکریه طبقه 4 کدپستی 8166800000 همراه 
09132604569 و  2- پرداخت مبلــغ 14/150/000 ریال بابت حــق االجرا دولتی 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به منظــور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پــی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحــو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یــا جزای نقدی 
 معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیــت مالــی 1394( 6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت 
محکــوم له یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیل توســط محکــوم علیــه خواهد 
 بــود )تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
م الف: 25723 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)484 کلمه، 5 کادر(

اخطار اجرایی
8/555 شماره: 153/95 به موجب رای شماره 372 تاریخ 95/4/15 حوزه 27 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید بزرگ محمدی 
به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 720/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک 715898-94/10/17 تا تاریخ اجرای حکم 
و هزینه های نشــر آگهی تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له حسن رمضانی به 
نشانی اصفهان ملک شهر کوچه مهدیه پ 10 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 

صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:25717 شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)185 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/556 شماره: 950336 به موجب رای شماره 881 تاریخ 95/6/11 حوزه 5 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زهرا گوگونانی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
595/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ) 94/1/30( لغایت اجرای حکم به انضمام نیم عشر 
دولتی در حق محکوم له امین اخوان شریف به نشانی اصفهان خ خانه اصفهان فلکه 
ماه فرخی خ امید کوی گلزار 2 مجتمع ماه فرخی بلوک 9 با وکالت سیده سارا حسینی 
چادگانی به نشانی سه راه ســیمین پانصد متر به طرف قائمیه مجتمع دی ورودی 
غربی طبقه 2 واحد 26 .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:25745 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )212 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/557 شماره: 63/95 به موجب رای شماره 593 تاریخ 95/3/31 حوزه 45 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سیاوش حشمتی 
به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت حکم بــه محکومیت خوانــده به پرداخت 
100/000/000 بابت اصل خواسته و 1/480/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشــر آگهی با احتســاب مرحله اجرا در صورت لزوم به آن و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 95/1/18 تقدیم دادخواســت به انضمام نیم عشر دولتی در حق محکوم له 
اسماعیل نادری به نشانی اصفهان دروازه شیراز ابتدای هزار جریب کنار کله پزی 
یاران مجتمع پزشکی سپهر واحد 2. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یــا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:25743 شعبه 45 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )189 کلمه، 2 کادر(
اعالم بهاء ثمنيه اعيانی

8/520 شــماره صادره: 1395/2/296032 وراث مرحومه فاطمــه اصلحی نائینی 
چون آقای علی ملــک پور محمدی و خانــم اعظم عبداله زاده محمدی مالک شــش 
دانگ باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی چهل و چهار سهم و یک پنجم از یک سهم مشاع از 
هفتاد و دو ســهم پالک یک فرعی از 1171 اصلی واقع در بخش یک نائین به موجب 
تقاضای وارده به شــماره 95009851091354 مورخه 1395/08/06 درخواست 
حذف بهاء ثمنیه اعیانی چهل و چهار ســهم و یک پنجم از یک سهم مشاع از هفتاد و 
دو سهم پالک مذکور را از سند مالکیت خود نموده اند لذا با بررسی به عمل آمده از 
پرونده ثبتی کارشناس رسمی دادگستری استان اصفهان به موجب گزارش شماره 
127-187 مورخه 1395/08/07 بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک های مذکور را به 
شرح ذیل اعالم نموده است: ششدانگ یک درب خانه قدیمی ساز پالک یک فرعی از 
1171 اصلی به مبلغ یکصد میلیون ریال و بهاء ثمنیه اعیانی چهل و چهار سهم و یک 
پنجم از یک سهم مشاع از هفتاد و دو سهم پالک معادل هفت میلیون و هفتصد هزار 
 ریال تعیین که توسط متقاضی آقای علی ملک پور محمدی و خانم اعظم عبداله زاده

 محمدی در حساب سپرده اشــخاص این اداره تودیع گردیده اســت لذا در اجرای 
تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحی قانون ثبت و به موجب این آگهی به شــما 
)وراث مرحومه( اعالم می گردد که از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه مدعی تضییع 
حق خود می باشید ظرف مدت یک ماه به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی 
به این اداره ارائه نمائید در غیر این صورت بهاء ثمنیه اعیانی از سند مالکیت صادره 
مورد درخواســت فوق حذف می گردد. م الف:265 اداره ثبت اســناد و امالک نائین 

)277 کلمه، 3 کادر(
اجرایيه

پرونــده:  شــماره   9210420352400510 اجراییــه: شــماره   8 /558
9109980352400924 شــماره بایگانــی شــعبه:910938 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9210090352404816 و شماره دادنامه مربوطه 
9109970352401753 محکوم علیهم 1- جمشید بی باک فرزند محبوب به نشانی 
مجهول المکان 2- اختر اســماعیلی پور فرزند اسارفیل به نشــانی مجهول المکان 
3- بهاره سلطانیان میر شگفتی به نشانی خ مسجد سید روبروی شرکت مسافربری 
اتول عدل پ 499 به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواســته و خسارت 

دادرسی به مبلغ 1/847/000 ریال و حق الوکاله به میزان 3/240/000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه قراردادی به صورت اصل بدهی ضربدر تعداد روز ضربدر 36 تقسیم 
بر 36000 از تاریخ سررسید اقساط 81/7/7 در حق خواهان تعاونی اعتباری ثامن 
االئمه به نشــانی میدان بزرگمهر ابتدای خ بزرگمهر سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت 
رضا رضایی به نشانی خ آمادگاه جنب کوچه نجفی ساختمان نساجی پارس طبقه 
ســوم دفتر وکالت و نیم عشــر دولتی در حق دولت محکوم می نماید. محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظــرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم بــه بدهد.3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صــورت جمع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده 
اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قســمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید.  م الف: 25725 شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)350 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

8/594 کالسه پرونده: 95-537 شــماره دادنامه: 1280-95/7/29 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 13 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی احمدی به نشانی فعاًل 
زندان مرکزی ، خوانده: احمد کاظمیان به نشانی )چهار راه مقداد( فعاًل مجهول المکان، 
خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده یاد شــده باال به خواسته تقاضای 
صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 1034 مورخه 94/6/26 
صادره از این شــورا به مبلغ 50/000/000 ریال با عنایت بــه محتویات پرونده و 
مودای شهادت شــهود تعرفه شــده خواهان که داللت بر عدم توانایی خواهان در 
پرداخت یکجای محکوم به دارد شــورا دعوای خواهان را وارد و ثابت تشــخیص 
داده لذا به اســتناد مواد 1 و 20 و 23 و 25 و 26 قانون اعسار  وماده 24 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن پذیرش اعسار خواهان 
از پرداخت یکجای محکوم به حکم به تقسیط مبلغ 50/000/000 ریال از قرار ماهیانه 
2/500/000 ریال تا اســتهالک کامل بدهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره حضوری و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در 
دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  م الف: 25766 شعبه 13 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )234 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/229 کالسه پرونده: 950579 شماره دادنامه:1342-1395/7/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 9 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید خیراللهی به نشانی اصفهان 
بازار بزرگ روبروی پاســاژ صدر فروشــگاه خیراللهی، خوانده: مهدی بزچلو  به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال وجه یک فقره 
چک بانضمام کلیه خســارات،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شــورای حل اختالف: در خصــوص دعوای آقای ســعید خیراللهی به 
طرفیت آقای مهدی بزچلو به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال وجه چک 
به شماره 072837 مورخ 94/12/25 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواســته و سه میلیون و پانصد 
و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/12/25(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد. م الف:23809 شعبه 9 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )313 کلمه، 3 کادر(
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علی ربیعی در همایش مسئولیت اجتماعی که با حضور رییس جمهور 
در سالن اجالس سران برگزار شد، با بیان اینکه می توان تورم را کنترل 
و رشــد اقتصادی را تضمین کرد، اما ترمیم جامعه آسیب دیده دشوار 
و سخت اســت، اظهار کرد: اخالق و رفتارهای مســئوالنه و حرکت به 

سمت خیرجمعی از اوایل تشکیل دولت یازدهم مورد توجه بود.
وی افزود: به علت عــدم نگاه به نســل های آینده ایــران، رفتارهای 
غیرمسئوالنه ای که مسائل را به صورت کوتاه مدت می نگریست شکل 
گرفت و کمتر پیرامون آسیب های اجتماعی بزرگ جامعه صحبت شد، 
اما خصلت دولت دکتر روحانی این بود که مسئول باشد و رفتارهایش 
را در جهت خیرجمعی شــکل دهد. وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه ایــران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ســالمت و 
امنیت اخالقی در جامعه اســت، گفت: حتما باید جامعه را به سمتی 
ســوق دهیم که مردمی پر از شادی و نشاط داشــته باشیم. جامعه ای 
پر از امید که مردمــش با اطمینان از فردایی بهتر، لحظات را ســپری 

می کنند.
ربیعی ادامه داد: دولت، نهادهای اجتماعی و مردم سه ضلع یک مثلث 
هســتند که می توانند در پیشــبرد امور اجتماعی و حل مشکالت با 
یکدیگر حرکت کنند. تالش دولت در کنــار نهادهای اجتماعی، ایجاد 
جامعه ای برای به زیستن است. وی تاکید کرد: دولت تالش کرده است 
با تســهیل گری و حمایت، زمینه حضور مردم را در خیر جمعی فراهم 
کند. دولت یازدهم ایجــاد جامعه ای دارای آرامش را  در دســتور کار 
خود قرار داده و سعی کرده اســت  آرامش را به جامعه برگرداند. یکی 
از بزرگ ترین اقدامات دولت گسترش خیرجمعی و NGOهای مرتبط 
با خیرجمعی است. این مسیری است که در سه سال قبل طی کردیم 
و آن را ادامه می دهیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه دولت 
یازدهم را دولتی فروتن دانســت و گفت: دولت فروتن، دولتی اســت 
که داشته ها و نداشــته های خود را با مردم در میان می گذارد و از آنها 
کمک می خواهد. دولت فروتن به مثابه خیر جمعی اســت و خود را در 
مقابله با ناســالمی ها و رفع فقر و نابرابری مســئول می داند و به دنبال 
احیای نهادهای مدنی اســت. ربیعی ادامه داد: مردم نیز در این میان 
نقش بزرگی ایفا می کننــد. ما ایرانیان باید بیــش از هر زمان دیگری 
هوای همدیگر را داشته باشــیم و زمینه ای فراهم کنیم تا هر ایرانی به 

عنوان مسئول در برابر هموطنانش ایفای نقش کند.

مدیرکل تامیــن اجتماعی غرب تهــران از اختصاص شــماره تامین 
اجتماعی با عنوان SSN خبرداد و گفت: بر این اســاس هر بیمه شــده 
به همراه افراد تبعی، از یک شــماره تامین اجتماعی که حاوی یکسری 
اطالعات هویتی است برخوردار می شــود. ناهید حیدری با بیان اینکه 
اداره کل غرب تهــران یکی از بزرگ تریــن ادارات کل تامین اجتماعی 
کشور اســت اظهار کرد: 3/5میلیون نفر تحت پوشــش این اداره کل 
هســتند و  287 هزار مســتمری بگیر داریم که شــمار آنها به انضمام 
افراد تبعی به 490 هزار نفر می رسد. وی افزود: حدود 200 هزار پرونده 
مطالباتــی فعال و نیمه فعال داریم، 14 شــعبه مشــغول ارائه خدمت 
به بیمه شــدگان هســتند و به زودی دو شــعبه 32 و 33 نیز به شعب 
قبلی افزوده خواهد شــد که منشعب از شــعب 25 و 28 ما هستند. به 
 دلیل آنکه تعداد بیمه شدگان در شعبه های 25 و 28 از استانداردهای 
تعریف شــده فراتر رفته بود در راســتای ارتقای ســطح رضایتمندی 
مراجعان قرار اســت دوشــعبه به آنها اضافه شــود. مدیــرکل تامین 
اجتماعی غرب تهران با بیان اینکه شعبه 25 بزرگ ترین شعبه کشوری 
تامین اجتماعی اســت و بالغ بر 220 هزار بیمه شده را پوشش می دهد 
عنوان کرد: طی سه ســال گذشــته اقدامات خوبی در راستای ارتقای 
ســطح رضایتمندی بیمه شــدگان صورت گرفته اســت که از جمله 
آنها می توان به برپا شــدن نهضت آی تی اشــاره کرد که باعث کاهش 
 بسیاری از ترددهای درون شهری شده و اغلب خدمات ما نیاز به حضور 
بیمه شــدگان و کارفرمایان ندارد و حتی شماری از خدمات را می توان 
از طریق تلفن همراه دریافت کرد. حیدری ادامه داد: پایلوت بســیاری 
از طرح های تامین اجتماعی در شــعبه 25 تهران انجام می شــود که 
دریافت لیســت های اینترنتی از جمله آنهاســت، اکنــون صد در صد 
کارگاه هایی که امکان دریافت لیســت به صورت اینترنتی دارند از این 
قاعده پیروی می کنند. اکنون 200 هــزار کارگاه به انضمام کارگاه های 
غیرفعال در غرب تهران داریم. وی به ابالغ صورتحساب های کارگاهی 
اشــاره کرد و گفت: بیش از 78 درصد از ابالغ های ما در سطح استان به 
شکل الکترونیکی انجام می شــود که تا پایان سال جاری به صد درصد 
خواهد رســید. عالوه بر این فیش های مســتمری بگیــران از طریق 
مراجعه به ســایت قابل کنترل اســت و سوابق هم به شــکل اینترنتی 
قابل مشاهده است. مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران به اختصاص 
شماره تامین اجتماعی با عنوان SSN اشاره و اظهار کرد: بر این اساس 
هر بیمه شــده به همراه افراد تبعی از یک شــماره تامین اجتماعی که 
حاوی یکسری اطالعات هویتی است برخوردار می شود که این شماره 
 SSN با سازمان ثبت احوال لینک می شود. حیدری با بیان اینکه طرح
را تا پایان سال جاری تکمیل و به پایان می رســانیم گفت: این شماره 
شامل مؤلفه هایی نظیر کدملی، نام و نام خانوادگی است و از مزیت های 
آن این است که دیگر شماره های موقتی را  که در گذشته داده می شده 
نخواهیم داشت و تداخل سابقه و شماره بیمه برای بیمه شدگان اتفاق 
نمی افتد. در ایــن صورت دریافت حمایت از ســوی بیمه شــدگان با 
سهولت و سرعت بیشتری انجام می شود و نیازی نیست فرآیندی برای 

اصالح شماره بیمه طی شود.

مدیرکل هماهنگی و امور اجرایی مشــارکت های مردمی کمیته امداد 
امام خمینی )ره( ضمــن بیان آنکه تهرانی ها 6 میلیــارد تومان صدقه 
تلفنی پرداخت کردند، از 5 برابر شــدن نذورات مردمی در دهه اول ماه 

محرم سال جاری خبر داد.
ابوالقاسم رستگار گفت: در 6 ماهه گذشــته 163 میلیارد تومان صدقه 
جمع آوری شده که در تهران 6 میلیارد تومان به صورت تلفنی پرداخت 

شده است و در این میان بیشترین رقم صدقه متعلق به استان قم است.
وی در ادامه عنوان کرد: در طرح اکرام 880 هزار حامی همکاری دارند 
و 283 هزار یتیم را حمایت می کنند به طوری که نسبت حامی به یتیم 
3 به 1 اســت. مدیرکل هماهنگی و امور اجرایی مشارکت های مردمی 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در ادامه عنوان کرد: 96 درصد برنامه ها 
در 6 ماهه نخست سال جاری محقق شده و نســبت به مدت مشابه در 

سال گذشته 11 درصد رشد داشته ایم.
رســتگار تصریح کرد: ســرانه نقدی هر یتیم ماهانه 108 هزار تومان و 
ســرانه غیر نقدی وی 31 هزار تومان اســت که در مجموع 140 هزار 
تومان در 6 ماهه نخست سال جاری به صورت ماهیانه دریافت کرده اند.

بیمه شدگان تامین اجتماعی 
صاحب »شماره اختصاصی« می شوند
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علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی:

ایران امروز نیازمند 
سالمت و امنیت اخالقی است

با مسئوالن

رییس ستاد مرکزی اربعین گفت: در انفجار دیروز عراق به 
هیچ یک از زائران ایرانی آسیبی نرسید.

به گزارش ایسنا، سردار حســین ذوالفقاری صبح دیروز در 
نشســت خبری خود اظهار کرد: این انفجار تروریستی در 

80 کیلومتری کربال و در منطقه عین التمر رخ داده است.
وی در ادامه افزود: این انفجار نه در مســیر زائران، بلکه در 
یک خانه انجام شده و طبق اخبار اولیه در این انفجار هشت 
نفر شهید شده اند. این منطقه در شــمال غرب کربال قرار 

دارد. 
ذوالفقاری با اشاره به اینکه از ساعت 3 صبح دیروز با حضور 
افراد فاقد ویــزا در مرز مهران مواجه شــدیم که نیروهای 
حاضــر در این محل نیز بابت این مســئله اظهــار نگرانی 
کرده بودند، گفت: ما هم در نظر گرفتیم  به شــرکت های 
مسافربری اعالم کنیم که انتقال زائران  از سمت خرم آباد و 
ایالم به مهران را متوقف  و آنان را به مرزهای جنوب کشور 
منتقل کنند زیرا ما در مرزهای جنوبی مشــکلی نداریم و 
حرکت روان اســت. از ســویی خودروهای مورد نیاز را در 

اختیار نیروی انتظامــی قرار دادیم تا افــراد فاقد ویزا را از 
منطقه خارج کنند. همچنین ما پیش بینی اســکان را در 
ایالم در نظر گرفتیم تــا افراد بدون ویزا را بــه آنجا انتقال 

دهیم.
وی تاکید کرد: قطعــا ما از حضــور این افــراد در مرزها 
جلوگیــری می کنیم چون حضــور آنها موجــب کندی 
رفت وآمد زائرانی می شــود که ویزا دارنــد. در عین حال 
توصیه می کنیم که زائران به جای مرز مهران از مرز چزابه 
و شلمچه عبور کنند. کسانی که مهر خروجی ویزایشان از 

مرز مهران است، می توانند از چزابه یا شلمچه عبور کنند.
رییس ســتاد مرکزی اربعین همچنین گفت: برآورد ما از 
افراد فاقد ویزا در مرز مهران حدود ســه تا هشت هزار نفر 
است که ما وسایل جابه جایی آنها را آماده کرده ایم تا آنها را 
از منطقه خارج کنیم. ذوالفقاری در ادامه اعالم کرد: غیر از 
35 نفری که قبال در عراق بازداشــت و سپس آزاد شده اند، 
افراد دیگری نیز در عراق بازداشــت شده اند که هنوز عراق 
در این باره آمار دقیقی به ما اعالم نکرده است. طرف عراقی 
اعالم کرده که اگر کسی را دستگیر کند او را زندانی خواهد 
کرد. ما هم در ابتــدا تقاضای همکاری از طــرف عراقی را 
داشــتیم اما شــرایط همین گونه پیش برود نباید خیلی 
درخواست مســاعدت از طرف عراقی داشــته باشیم و هر 
کس خالف قانون عمل کرد خودش باید تاوان  آن را بدهد.

وی درباره امنیت سامرا نیز گفت: جز حادثه سامرا مشکل 
امنیتی دیگری نداشــته ایم و ما توصیه کردیم تا اطمینان 
کامل از تامین امنیت در سامرا، زائران ما به این شهر نروند 
ولی تا این لحظه تعداد زائران در ســامرا به ســه برابر سال 

گذشته رسیده است.

قائم مقــام معاونت پیشــگیری از وقوع جرم قــوه قضائیه 
می گویــد »مناطق حاشیه نشــین اســتان های کشــور و 
آسیب هایشــان شناسایی شــده و تا پایان سال 96، شاهد 

کاهش حاشیه نشینی در کشور خواهیم بود.«
مهدی امیر اصفهانی با اشــاره به پدیده حاشیه نشــینی که 
 از آن به عنوان یکی از آســیب های اجتماعی یاد می شــود

 اظهار کرد: اساســا نقاط حاشیه نشــین یکی از کانون های 
جدی تولید ناهنجاری شده است و توجه به این موضوع به 
عنوان یک موضوع فوق العاده در نظام جمهوری اســالمی، 

مدنظر است.
قائم مقــام معاونت اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیــه افــزود: در دســتگاه قضایــی نیــز متکی به 
پرونده های مطروحه و گزارش های آماری واصله از ســایر 
دستگاه ها و مراجع، یک بررســی علمی و عملیاتی بر روی 
موضوع حاشیه نشــینی صورت گرفته است و این بررسی ها 
نشــان می دهد که تمرکز بــر مقوله حاشیه نشــینی، یک 
ضرورت است. امیراصفهانی با بیان اینکه حاشیه نشینی به 
عنوان یکی از چهار عنوان نگران کننده در کشور مورد توجه 
قرار گرفته اســت اضافه کرد: حاشیه نشینی علل و عواملی 
دارد که پرداختن به آن علل و عوامل، ضروری اســت زیرا 
جرم و آســیب چند وجهی اســت. اگر جرم را یک وجهی 
ببینیم، دچار انحراف می شویم بنابراین وجوه مختلف وقوع 
جرم باید مــورد توجه قرار گیرد کما اینکــه وجوه مختلف 

آسیب اجتماعی نیز باید همواره مورد توجه باشد.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم با تاکید بر اینکه پیشگیری تابعی از چند وجهی بودن 
اســت گفت: عوامل مختلف اگر در فرآیند پیشگیری مورد 

توجه قرار نگیرد، هــدف محقق نمی شــود. امیراصفهانی 
توضیح داد: یک بخش از موضوع حاشیه نشینی، آن چیزی 
است که همگان در ظاهر می بینند اما یک بخش اساسی و 
پنهان نیز دارد و آن علت ایجاد مناطق حاشیه نشین است. 
در فرآیند پیشگیری باید هم وضع موجود و فیزیک را مورد 

توجه قرار دهیم و هم الیه های پنهان را بررسی کنیم. 
وی مســائل اقتصادی، نرخ اشــتغال، تورم، جذابیت های 
واقعی یا غیرواقعی شهرها و بی توجهی به آمایش سرزمین 
در عرصه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را از جمله عوامل 
ایجاد مناطق حاشیه نشــین خواند و افــزود: بی توجهی به 
آمایش سرزمین از جمله مســائل جدی است همچنان که 
سیاست های کالن نظام در عرصه آمایش سرزمین، تکلیف 
را روشن کرده اما در سال های اخیر یک مقدار کمتر به این 
مسئله توجه کرده ایم. شاید آمایش سرزمین جغرافیایی و 
صنعتی را انجام داده باشیم اما به آمایش سرزمین در وجوه 

کلی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کمتر توجه کرده ایم. 
قائم مقــام معاونت اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیــه گفــت: از نیمه دوم ســال گذشــته دولت از 
قوه قضائیــه تقاضای کمک کــرد که حوزه پیشــگیری از 
حاشیه نشــینی مورد توجه قرار گیرد و در واقع قوه قضائیه 
به عنــوان بخشــی از فرآیند مواجهه مناســب بــا مقوله 
حاشیه نشــینی در عرصه پیشگیری به شــکل جدی وارد 

شده است.
امیراصفهانی افزود: نخســتین مســیری که مــورد توجه 
قــرار دادیم این بــود که از ایجــاد مناطق حاشیه نشــین 
جدید جلوگیری شــود و در اقــدام بعدی ســعی کردیم 

ناهنجاری های موجود را مدیریت کرده و کاهش دهیم.

ذوالفقاری:

انفجار تروریستی کربال به زائران ایرانی آسیبی نرساند
قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خبر داد:

کاهش حاشیه نشینی در کشور تا پایان سال ۹۶

قاب روز

مرز شلمچه به عنوان مرز زمینی کشور، این روزها حال و هوای حسینی به خود گرفته و زائران برای شرکت در مراسم اربعین حسینی امسال زودتر از سال  های گذشته با خودروهای شخصی و وسایل عمومی خود را به این پایانه مرزی می رسانند.

عبور زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه

اخبار
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سرهنگ سید مصطفی مرتضوی پیرامون نحوه نظارت بر فضای 
مجازی توسط پلیس فتا اظهار کرد: خوشبختانه در حوزه فضای 
مجازی اشراف اطالعاتی خوبی نسبت به نحوه وقوع جرائم وجود 

دارد که این امر ما را در کنترل جرائم یاری می کند.
وی افــزود: امدادرســانی در دو بخــش انجام می گیــرد؛ یکی 
شهروندانی که آســیب پذیرند و به ما مراجعه می کنند و دیگری 
بخش جرم یابی در فضای مجازی اســت. رصد و پایش عمومی 
فعاالنه در ســطوح مختلف فضاهای عمومی نیز در حال پیگیری 

است و این کار با همکاری مسئوالن قضایی انجام می گیرد.
رییس پلیس فتای استان اصفهان ادامه داد: پلیس فتا در اشراف بر 
اطالعات خصوصی مردم نقشی ندارد چراکه طبق قانون حق ورود 

به حوزه خصوصی افراد برای پلیس فتا وجود ندارد.
مرتضوی اضافه کرد: یکی از جرائم رایانه ای تعریف شده در فضای 
مجازی در مورد شایعات و انتشار آنهاســت که هر دو مورد جرم 
محسوب می شوند و قطعا مورد شناســایی و پیگیری پلیس قرار 
خواهند گرفت و هزینه های قانونی مادی و معنوی برای مسببان 
این جرائم در نظر گرفته می شــود.  وی در پاسخ به این پرسش 
که آیــا از هکرها برای ســازمان دهی فعالیت هــای خود کمک 
می گیرید و یا خیر گفت: خوشبختانه ما از نظر نیروی انسانی آن 
قدر قوی و ورزیده هســتیم که تا این لحظه خودمان پاسخگوی 
تمامی تمهیدات در فضای مجازی بوده ایــم. افرادی که مرتکب 
جرائم رایانه ای می شوند رصد شده و مورد کنترل پلیس فتا قرار 
می گیرند. افرادی را که به نوعی مرتکب بزه شده اند به هیچ وجه 
به عنوان همــکار انتخاب نمی کنیم چراکــه صالحیت همکاری 

با پلیــس را ندارند. رییس پلیــس فتای اســتان اصفهان اظهار 
کرد: یکی از راه های ســرقت اطالعات توســط هکرها استفاده از 
وب سایت های جعلی اســت که در اصطالح به آن فیشینگ گفته 
می شــود. هکرها در مواقعی که زمزمه عمومی برای ارائه خدمات 
بین مردم وجود دارد و شرایط برای فریب افکار عمومی مهیاست، 

وب سایت هایی مشابه وب سایت هدف طراحی می کنند.
مرتضوی افزود: به عنوان نمونه در حال حاضر موضوع ایام اربعین 
و سفر زائران به عتبات عالیات مورد توجه مردم قرار گرفته است و 
آنان موظفند که وارد سایت سماح شده و اطالعات شخصی خود 
را ثبت کنند. افرادی هســتند که اطالعات اصلی سامانه سماح 
را بارگذاری کــرده و تحت این عنوان اقدام به ســرقت اطالعات 
عمومی افــراد و اخاذی می کنند و در مواردی هم برداشــت های 
غیرمجــاز از حســاب های بانکی افــراد صورت می گیــرد. وی 
ادامه داد: الزم اســت به این کاربران تذکر داده شود که اگر قصد 
ثبت نام در این گونه ســامانه ها را دارند از وب سایت سازمان حج 
و زیارت استفاده کنند. از طرفی سایت سماح دارای پروتکل امن 
اســت؛ یعنی با پروتکل Https در آن نوار ابزار معرفی می شود، 
در صورتــی که این پروتکل وجود نداشــته باشــد امکان جعلی 
بودن ســایت وجود دارد. مرتضوی با بیان اینکه جرائم رایانه ای 
 اســتان اصفهان در طول یک سال گذشــته 25 درصد افزایش 
یافته است، گفت: تخلیه حســاب های بانکی به صورت اینترنتی، 
کالهبرداری های رایانه ای در زمینه تبلیغات و انتشــار اطالعات 
خصوصی شهروندان بیشترین جرائم را در فضای مجازی تشکیل 

می دهند.

فرناز بیکی به ایسنا گفت: ما از بانوان می خواهیم »تنها« 
به عراق نروند و دست کم با یکی از محارم خود یا همراه با 
گروه در پیاده روی اربعین شرکت کنند. البته این توصیه 
صرفا به خاطر وجود مشــکالت و مخاطرات تنها ســفر 

کردن مطرح می شود.
 هرچند شــرایط عراق و مســیر هم به گونه ای نیســت 
 که با قطعیت بتــوان اعالم کــرد، هیچ مشــکلی پیش 

نمی آید.
وی همچنین از بانوانی که در پیاده روی اربعین شــرکت 
می کنند درخواست کرد؛ به هر شخصی اطمینان نکنند، 
وسایل همراه خود را به هر کســی ندهند، پیش از غروب 
به محل اســکان مراجعه کنند و پیاده روی را هنگام روز 

انجام دهند.
مســئول امور بانوان در ستاد بازســازی عتبات عالیات با 
اشاره به حضور گســترده تر مردان در پیاده روی اربعین، 
اظهار کرد:  در هر حال نمی توان حضــور بانوان را در این 
مراســم نادیده گرفت، برای همین ستاد بازسازی عتبات 
عالیات که مســئولیت کمیته  اســکان، تغذیــه و جلب 
مشــارکت های مردمــی را در اربعین به عهــده دارد، با 
موکب داران ایرانی رایزنی هایی کرده تا با توجه به شرایط 
و نیازهای خانم ها، امکانات و فضای خاصی در اختیار آنها 

قرار داده شود.
وی سپس گفت: در مرزها و یا شــهرهای زیارتی موکب 
خاص بانوان وجود نــدارد، اما قرار بر ایــن بوده که همه 

موکب دارها تا حد امکان، ظرفیت محافظت شده ای را به 
بانوان اختصاص دهنــد و امکانات خاص آنها را در صورت 

توان، تامین کنند. 
این شرایط سال گذشته هم وجود داشت. 

در برخی موکب هــا جمعیت زنان بیشــتر از مردان بود، 
 برای همین فضای محافظت شــده بیشتری به زنان تعلق 

می گرفت.
بیکی از زائران درخواســت کــرد نــگاه واقع بینانه ای به 
 شرایط اربعین و کشــور عراق داشته باشــند و در ادامه 
بیان کــرد:  در هر حــال وضعیت این کشــور و جمعیت 
مشــتاقان امام حســین )ع( طوری اســت که نمی توان 
انتظار داشــت هیچ مشــکل و کمبودی پیش نیاید، در 
 چنین وضعیتی می طلبــد زائر، زمان و مــکان را درنظر 

بگیرد.
مســئول امور بانوان در ســتاد بازســازی عتبات عالیات 
درباره  رفع برخی مشــکالت کــه بانــوان در پیاده روی 
 اربعیــن ســال گذشــته بــا آن مواجــه شــده بودند،

 اظهار کرد:  ســال پیــش گزارش هایی از ســوی برخی 
زائــران و کاروان ها دریافت شــد که به کمبــود امکانات 
 بهداشــتی و اســکان مربوط می شــد، بر همین اساس

 امســال ســعی شــده اســت تا حد امکان مخصوصا در 
مرز ایران با اســتقرار امکانــات بیشــتر و همین طور با 
 پررنگ تــر کردن حضــور بانــوان خادم، آن کاســتی ها 

برطرف شود.

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: جرائم رایانه ای استان اصفهان در طول یک سال گذشته 25 درصد 
افزایش یافته است.

مسئول امور بانوان ستاد بازســازی عتبات عالیات در ایران به بانوانی که قصد دارند در پیاده روی اربعین 
شرکت کنند توصیه کرد از سفر انفرادی به عراق پرهیز کنند.

خوشبختانه ما 
از نظر نیروی 

انسانی آن قدر 
قوی و ورزیده 

هستیم که تا این 
لحظه خودمان 

پاسخگوی تمامی 
تمهیدات در 

فضای مجازی 
بوده ایم

در مرزها و یا 
شهرهای زیارتی 

موکب خاص 
بانوان وجود 

ندارد، اما قرار بر 
این بوده که همه 

موکب دارها تا حد 
امکان، ظرفیت 

محافظت شده ای 
را به بانوان 

اختصاص دهند

رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت :

افزایش 25 درصدی جرائم 
رایانه ای در اصفهان

مسئول امور بانوان ستاد بازسازی عتبات عالیات:

بانوان »تنها« به پیاده روی 
اربعین نروند
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پیشنهاد سردبیر: 
تهاجم فرهنگی دشمنان از حمله نظامی بدتر است

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

یک عضو شــورای اسالمی شــهر کاشــان، انبوه تبلیغات در محیط شهری 
را چالش زیبایی و جلوه بصری شــهر عنوان کرد. ســیدمهدی ناظم رضوی 
در نشست رسمی شورا اظهار کرد: کاشــان با نوعی بمباران تبلیغاتی مواجه 
شده  و این تبلیغات موجب خدشه دار شدن سیمای زیبای شهری شده است. 
همچنین، جواد حاجی قدیری رییس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورا 
نیز با تاکید بر لزوم برخورداری برنامه ریزی منســجم و کارشناسی دقیق در 
امر زیباسازی معابر و میادین، خواستار ارائه برنامه مشخص از سوی سازمان 
زیباســازی شــهرداری در این خصوص شــد. همچنین، امیرحسین پارسا  
نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شــورا در این نشست با تاکید بر 
ظرفیت های دینی خطه کاشان و پیشینه دیرین مذهبی و مکتبی آن، نصب 
المان های شیعی در سطح شــهر را امری ضروری دانست و همچنین برخی 

نامگذاری ها را متناسب با نام دارالمومنین ندانست.
مهدی مدنی، عضو شورای شهر کاشان با اشاره به برخی الگوهای استفاده شده 
در متروها، پارک ها و سایر اماکن شــهری در پایتخت، خواستار بهره گیری از 

این تمهیدات و طرح های متناسب با فرهنگ منطقه در سطح شهر شد.

رییس اتاق اصناف شهرضا اظهار کرد: به تمامی مراکز عرضه قلیان در 
شهرستان شهرضا فرصت داده شــده تا پایان بهمن ماه امسال عرضه 
قلیان را در واحدهــای صنفی خود متوقف کنند. ابراهیم ســبزواری 
بیان کرد: از مجموع 13 واحد صنفی قهوه خانه در شهرستان شهرضا 
تنها 2 واحد دارای پروانه کسب بوده و سایر مراکز یا بدون پروانه کسب 
هستند و یا در حالی که مهلت انقضای مجوز پیشه آنها به اتمام رسیده 
فعالیت می کنند که این واحدها نیز پلمب شــده یا باید برای دریافت 
مجوز فعالیت صنفی به شرط عدم عرضه قلیان مجددا اقدام کنند. وی 
گفت: یکی از اقدامات اتاق اصناف شهرستان، عدم تمدید پروانه کسب 

واحدهای صنفی قهوه خانه ای بوده که اقدام به عرضه قلیان می کردند.
ســبزواری با اشــاره به عرضه ادوات مصرف قلیان برخی از واحدهای 
صنفی این شهرستان، اظهار کرد: بر اساس قانون نظام صنفی کشور، 
تمامی واحدهای صنفی در رســته خوار و بار مجاز بــه فروش تنباکو 
هستند بنابراین برای جلوگیری از عرضه این ماده در این رسته صنفی 

با خأل  قانونی مواجه هستیم.

رییس دانشــگاه علمی و کاربردی تیران گفت: مهــارت آموزی محور و 
رویکرد دانشگاه علمی و کاربردی است.

 رضا عظیمی در مراسمی ویژه دانشجویان جدید الورود دانشگاه علمی 
و کاربردی مرکز تیران اظهار داشــت: مهارت آمــوزی و کار آفرینی از 
مهم ترین برنامه ها و رویکردهای دانشــگاه های علمی و کاربردی است. 
وی افزود: علم و عمل و فرصت سازی برای اشتغال از مهم ترین برنامه های 
این دانشــگاه اســت که وجه تمایز دانشــگاه علمی و کاربردی با سایر 
دانشگاه هاست که تنها مطالب علمی آموزش داده نمی شود بلکه مطالب 
عملی و کارآفرینی نیز مورد توجه است. رییس دانشگاه علمی و کاربردی 
تیران با اشاره به رویکرد دانشگاه های نسل سوم، بیان داشت: در دانشگاه 
نسل سوم ارتباط بین دانشگاه و صنعت برای کارآفرینی و ورود تکنولوژی 
به محیط صنعت و بهره گیری تجارت اهالی صنعت برای دانشــجویان 
مورد توجه است. وی ادامه داد: تمامی دانشگاه های ایران در حال حرکت 
برای رسیدن به دانشگاه نسل سوم هستند زیرا علم آموزی صرف مانع از 

اشتغال می شود و باید صنعت و دانشگاه پیوند و ارتباط برقرار کنند.

رییس اداره مخابرات بادرود اظهار داشت: در آســتانه اربعین حسینی و 
 B.T.S مراسم سنتی 28 صفر) چهل و هشتم ( آماده ســازی 2 دستگاه
ســیار توســط مخابرات اســتان و اداره مخابرات بادرود برای رفاه زائران 
آســتان مقدس امامزادگان آقاعلــی عباس)ع( و شــاهزاده محمد)ع( و 
استقرار این دستگاه ها در جوار حرم مطهر این امامزادگان واجب التعظیم 
انجام شد. ســید جواد مدنی گفت: این امر در راســتای تامین رفاه حال 
زائران امامــزادگان آقاعلــی عباس)ع( و شــاهزاده محمــد)ع( در ایام 
اربعین و بیست و هشــتم صفر و شــهادت امام رضا )ع( انجام شده است. 
 همه ســاله در روز 28 صفر، ســالروز رحلت پیامبر اکرم)ص( و شهادت

 امام حســن)ع( که در بین مردم این منطقه به نام چهل و هشتم معروف 
اســت، در جوار امامزادگان آقا علــی عباس)ع( و شــاهزاده محمد)ع( و 
با حضور انبوه زائــران و مجاوران حرم مطهر ،مراســم مرثیه ســرایی و 
عزاداری برپا می شــود. در این روز مــردم والیی و عزادار شــهر بادرود و 
 مناطق مختلف کشــور، با حضور در جوار این امامزاده به عزاداری رحلت

 پیامبر اکرم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( می پردازند.

بمباران تبلیغاتی؛ چالش 
زیبایی کاشان

شمارش معکوس ممنوعیت 
عرضه قلیان در شهرضا

مهارت آموزی، محور دانشگاه 
علمی و کاربردی است

نصب 2 دستگاه BTS در 
امامزاده آقا علی عباس )ع(

امام جمعه قهجاورســتان در دیدار با رییس ســازمان برنامه و 
بودجه اســتان اصفهان با بیان اینکه تنها راه حل نجات اقتصاد 
کشور، اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی است یادآور شد: 
اولویت اول کشــور ما اقتصاد است و الزم اســت سیاست های 

اقتصاد مقاومتی برای نجات کشور اجرا شود.
حجت االســالم قاســمی افزود: رهبر عزیزمان فرموده اند چه 
تحریم باشد چه نباشــد باید به فکر کارهای خودمان باشیم چرا 
که بر روی حرف های این دشــمن مکار یعنی آمریکا  نمی شود 
حســاب کرد. وی با بیان اینکــه درس های دفــاع مقدس باید 
سرلوحه کار مسئوالن باشــد گفت: احتمال اینکه ترامپ برجام 
را پاره کند وجود دارد ولی اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی به 

درستی اجرا شود جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
خطیب جمعه قهجاورســتان اظهار کرد: البته پیش از این هم 
آمریکا بــه وعده های خود در خصوص برجــام عمل نکرد و پاره 

شدن یا نشدن آن تاثیری بر روی این قضیه ندارد.
حجت االسالم قاسمی با تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی خاطر 
نشان کرد: دولت و قوه مجریه باید انقالبی عمل کند و بدون هیچ 
وابستگی حزبی با فساد مبارزه کند چرا که راه حل نجات کشور 

انقالبی عمل کردن است.
 وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یکی از جلوه های انقالبی عمل 
کردن است افزود: راه نجات کشــور برجام و یا مذاکره با آمریکا 

نیست بلکه انقالبی عمل کردن است.

امام جمعه قهجاورستان:

اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات 
اقتصاد کشور است

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی آران و بیدگل گفت: برای 
تکمیل و افتتاح مجتمع فرهنگی و هنــری آران و بیدگل به 3 

میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
میثم نمکی اظهــار کرد: در صــورت تامین اعتبار مــورد نیاز، 
مجتمع فرهنگی و هنری آران و بیدگل تا پایان امسال می تواند 
به بهره برداری برســد. وی اظهار کرد: پــروژه مجتمع فرهنگی 
هنــری آران و بیدگل بــا حدود دو هــزار مترمربــع زیربنا و با 
پیش بینی فضاهایی مثل تاالر چند منظوره سینمای نمایشی، 
نگارخانه، محیط آموزشــی و کارگاهی بیش از هشــتاد درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته اســت. نمکی خاطرنشان کرد: تاکنون 
حدود ده میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبــارات تملک دارایی 

صرف این پروژه فرهنگی شده است.
دبیر شــورای فرهنگ عمومی آران و بیدگل با اشــاره به سرانه 
ناکافی فضاهای فرهنگــی، اضافه کرد: هرچند بــا تکمیل این 
پروژه و مجموعه های فرهنگی و کتابخانه های عمومی شــماره 
2 آران و بیدگل و ابوزیدآباد بخشــی از خألهای موجود جبران 
می شــود، اما همچنان شهرســتان یک صد هزار نفــری آران و 
بیدگل نیازمند ایجاد فضاهای فرهنگی جدید اســت. وی ابراز 
امیدواری کرد با حمایــت اداره کل فرهنــگ و وزارت متبوع، 
تجهیزات فنی سالن ســینما نمایش این مجتمع در سال جاری 

تامین شود و مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی آران و بیدگل:

برای تکمیل مجتمع فرهنگی آران 
به 3 میلیارد ریال اعتبار نیاز است

خبر

فرماندار شهرســتان برخــوار با اشــاره به نزدیک شــدن اربعین حســینی اظهار کرد: 
ســال گذشــته نزدیک به 30 هزار نفر از شهرســتان برخوار عازم زیارت کربالی معلی 
شدند که امســال انتظار می رود، نسبت به سال گذشته شاهد رشــد 10 تا 15 درصدی 
ســفر به عتبات عالیات باشــیم. محمدرضا عبدانی با بیان اینکه اکثر هیئات مذهبی در 
برخوار برای شرکت گســترده در مراســم اربعین امســال عازم کربالی معلی شده اند، 
افزود: برای اســتقبال و پذیرایــی از این کاروان هــا در نزدیکی بین الحرمین ســتادی 
بین 2 شهرستان برخوار و شاهین شــهر و میمه تشکیل شده اســت. فرماندار برخوار با 
تاکید بر اینکه دســتگاه هایی همانند اورژانس و هالل احمر برای  اعــزام و ارائه خدمات، 
مکلف به همکاری با ســتاد اربعین شهرســتان برخوار شــده اند، ادامــه داد: با توجه به 
رشد 10 تا 15 درصدی که عنوان شــد انتظار می رود امســال در بین تمام مسلمانانی 

که از سراســر جهان برای شرکت در مراســم راهپیمایی اربعین حسینی )ع( به کربالی 
معلی آمده اند بیش از 40 هزار برخواری حضور داشــته باشــد. وی به عملیات انتحاری 
 اخیری که از ســوی گروهک تکفیری- صهیونیســتی داعش در ســامرا صورت گرفت

 اشاره کرد و گفت: چهار نفر از زائران حرم عسکریین از شهرستان برخوار بودند که یکی از 
آنها )به نام حسن عمویی( بر اثر این عملیات تروریستی به شهادت رسید و 3 نفر دیگر از 

جمله یک خانم زخمی شدند.
 80 درصد مردم برخوار تاکنون در سرشــماری عمومی نفوس و مسکن 

مشارکت کرده اند
عبدانی در ادامه به آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه هشــتمین مرحله سرشماری 
عمومی نفوس و مســکن پرداخت و تصریح کرد: نزدیک به 40 درصد مردم شهرســتان 

برخوار در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کرده اند و بیش از 80 درصد مردم 
تاکنون در مراجعه حضوری به درب منازل مشــارکت داشــته اند، که شهرستان برخوار 
رتبه چهارم رده بندی استان اصفهان را در این زمینه به خود اختصاص داده است. انتظار 

می رود تا 25 آبان سرشماری همه شهرستان به اتمام برسد.
 کشاورزان شهرســتان برخوار به ســمت تولید محصوالت گلخانه ای

 حرکت کنند
فرمانــدار برخــوار در ادامه بــه برگزاری جلســه شــورای اداری هفته گذشــته که با 
محوریت بیمــه محصوالت کشــاورزان و بحث عدم تخصیص آب انجام شــد، اشــاره 
کرد و گفت: در این جلســه مقرر گردید کشــاورزان این شهرســتان حــوزه تولیدات 
خود را  بیشــتر به ســمت محصوالت گلخانه ای )به دلیــل نیاز کمتر بــه آب( انتقال 
 دهنــد و در ایــن زمینــه از نظــرات کارشناســان و همچنیــن از اعتبــارات در نظر

 گرفته شده توســط سازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان و شهرســتان برخوار 
اســتفاده کنند. فرمانــدار برخــوار در پایان با اشــاره به فرا رســیدن هفتــه کتاب و 

کتاب خوانی و برنامه های در نظر گرفته شــده برای این هفته اظهار کرد: برای گسترش 
فرهنگ کتــاب و کتاب خوانی بخصــوص در بین دانــش آموزان،طرح هــای ویژه ای 
 ازجمله ثبت نــام رایگان همه دانش آمــوزان برای عضویــت در کتابخانه ها برنامه ریزی 

شده است.

فرماندار برخوار:

40 هزار نفر برخواری در مراسم راهپیمایی اربعین حضور دارند

آغاز به کار اداره راهداری و 
حمل ونقل جاده ای کاشان

اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان کاشان با معارفه 
مســئول جدید آن مهندس حامد فالحی به طور رسمی آغاز به 

کار کرد.
 معــاون برنامه ریــزی و اداری مالی فرمانداری در این مراســم

 اظهار کــرد: پیــش از ایــن، اداره راهــداری در حــوزه راه و 
 شهرسازی و حمل ونقل جاده ای زیر نظر اداره کل حمل ونقل و 
پایانه های اســتان اصفهان فعالیت می کرد که با ساختار جدید 
فعالیت هــای دو اداره به صورت متمرکز تفکیک شــده و ادامه 

فعالیت می دهد.
مســعود خاندایی افزود: ساخت و توســعه راه ها، خدمات حوزه 
مسکن، امالک و شهرسازی به عهده اداره راه و شهرسازی است 
که قطعا روند توسعه و پیشرفت در این حوزه با تغییر ساختاری 
جدید شتاب بیشتری گرفته و مردم و شهروندان از خدمات آن 

بهره مند می شوند.
وی تصریــح کــرد: از این پس بــا تغییرات جدید مســئولیت 
راهداری شــامل تعمیر و نگهداری راه ها، ایمن ســازی و تامین 
ماشــین آالت راهداری به عهده اداره راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای اســت که به عنوان یک نیاز فراگیر شهرســتان مطرح 

بوده و باید با جدیت بیشتر پیگیری شود.
خاندایــی خاطرنشــان کرد: نظــارت بر فعالیت  شــرکت های 
حمل ونقل کاال، مسافر، شرکت های امداد خودرو و مجتمع های 

خدمات رفاهی بین راهی از دیگر مسئولیت های این اداره است.
بر اساس بخشــنامه معاون اول رییس جمهور و تغییر ساختار 
ســازمانی ادارات کل راه و شهرسازی اســتان ها و ادارات تابعه 
آن در شهرســتان ها، حوزه راهداری و نگاهــداری راه ها از راه و 
شهرســازی جدا و به اداره کل حمل ونقل پایانه ای منتقل شده 
و اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای با داشــتن مدیرکل 

مستقل شروع به کار کرد. 

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد نجف آباد گفت: علی رغم 
پیش بینی های صورت گرفته در خصوص ثبت نام بیش 
از 560 نفــر در آزمون قرآن و عترت ســال جاری، تعداد 
ثبت نام شدگان این دوره با رشــد 60درصدی نسبت به 
سال گذشته به حدود 800 نفر رسید که این تعداد جایگاه 
چهارم اســتان را از لحاظ میزان مشــارکت به نجف آباد 
اختصاص داده اســت. اقبال صالحی با اشــاره به جایگاه 
یازدهمی ســال 93 شهرستان در اســتان از نظر میزان 
مشــارکت در آزمون قرآن و عترت بیان داشت: در حال 
حاضر شاهد فعالیت 15 موسسه قرآنی در نقاط مختلف 
هستیم که به منظور هماهنگی بیشــتر آنها و استفاده 
بهینه از پتانسیل های موجود، طی سال جاری جلسات 
متعددی برگزار شده است. وی با اشاره به بازدید جعفر زاده 
معاون عمرانی و برنامــه ریزی فرمانداری شهرســتان 
از برخی طرح های عمرانی اداره فرهنگ و ارشــاد گفت: 
نوســازی و تعمیر نمازخانــه اداره، مجموعه  فرهنگی و 
هنری شهید آوینی یزدانشهر و تماشاخانه انجمن نمایش 
از جمله این پروژه ها هســتند که تکمیــل آنها نیازمند 

تخصیص بهتر اعتبارات استانی و شهرستانی خواهد بود.
صالحی همچنین با اشاره به نشست اخیر خود با مدیران 
کانون های آگهی و تبلیغات شهرســتان عنوان کرد: در 
این جلسه که با حضور ریاســت اتاق اصناف نجف آباد و 
نمایندگان کانون های استان برگزار شد، موضوع دریافت 
پروانه کسب کانون ها از صنف مربوطه در کنار برخی دیگر 
از مشــکالت این مجموعه ها مورد بحث و بررســی قرار 
گرفت. وی ادامه داد: برابر قانون، کانــون ها دارای قانون 
خاص بوده و تمامی امور آنها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اداره و نظارت می شود ولی برخی بخشنامه های 
اداره صنعت، معدن و تجارت و قانون اصناف، آنها را ملزم 

به گرفتن پروانه کسب نیز کرده است. 
صالحی در پایان با تشریح شیوه نامه اجرایی خرید کتاب 
وزارت فرهنگ و ارشــاد خاطرنشــان کرد: عالقه مندان 
شرکت در این طرح می بایست یک جلد کتاب به همراه 
فرم اعالم وصــول آن را که در بازه زمانــی اول مهر 94 تا 
پایان شهریور 95 منتشر شده حداکثر تا 29 آبان ماه به 

این اداره تحویل دهند.
عدم پوشش کتاب های کمک درســی و آموزشی و ارائه 
خدمات به کتاب هایی با موضوع استان اصفهان و یا دارای 
نویسنده ساکن استان با وجود داشتن ناشر غیر بومی از 
دیگر شرایط اعالم شده در شیوه نامه اجرایی خرید کتاب 

محسوب می شوند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد نجف آباد:

رشد 60 درصدی مشارکت 
نجف آبادی ها در آزمون قرآن

با مسئوالن

تهاجم فرهنگی، شــبیخون فرهنگــی، هجــوم فرهنگی و... 
مفاهیمی است که بر ســر زبان ها افتاد و گسترش یافت. مقام 
معظم رهبری از همان اولین سال های پایان دفاع مقدس، دست 
دشمنان را خوانده و خبر از تهاجم و شــبیخون فرهنگی آنان 
دادند. چنانچه در یکی از ســخنرانی ها می فرمایند: »دشمن 
از راه اشــاعه فرهنگ غلط و فســاد و فحشــا ســعی می کند 
جوان هایمان را از ما بگیرد. کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی 
می کند تنها یک تهاجم فرهنگی نیســت بلکه باید گفت یک 

شبیخون فرهنگی و یک قتل عام و غارت فرهنگی است.«
استکبار در دهه سوم در راســتای هجمه فرهنگی به فکر مهار 
انقالب اسالمی در سطح جهان افتاد لذا پرونده ایران به شورای 
امنیت رفت و تحریم ها تشدید شد و حمله به افغانستان، عراق 
و حزب ا... به قصد مهار انقالب اسالمی ایران آغاز گشت ولی در 

این امر)مهار بین المللی(نیز شکست خوردند.
اکنون در آغاز دهــه چهارم به دنبــال مهار انقــالب از درون 
توسط سربازان فرهنگی خویش می باشــند و در این امر تمام 
جریان های داخلی و خارجی هماهنگ عمل می کنند. چنانچه 
در جریان انتخابات 22 خرداد 88 این امر نمود یافت. البته باید 
دانســت که بحث تهاجم فرهنگی تازگی ندارد و بررسی تاریخ 
جریان ســلطه در قرون گذشته نیز نشــان می دهد که یکی از 

ابزارهای اصلی دشمنان برای غلبه بر جوامع اسالمی استحاله 
فرهنگی است و نمونه بارز آن اســتحاله فرهنگی مسلمین در 

مسئله اندلس است.
تهاجم فرهنگی از حمله نظامی دشمنان سنگین تر 

است
سمیه محمودی نماینده مردم شهرستان های دهاقان و شهرضا 
در مجلس،در گفت وگو با ایمنا، اظهار داشت: دشمنان ما اجازه 
و فرصت فکر کردن به حمله نظامی ندارند و دست از سر ملت ما 
برنداشته بنا براین با تهاجم فرهنگی که از حمله نظامی سنگین 
تر و خطرناک تر اســت، ما را مورد هدف خود قرار داده اند. وی 
آموزش و پرورش را مهم ترین نهاد بــرای آموزش مقابله با این 
تاکتیک دشمن عنوان کرد و اذعان داشت: کمک های همگانی 
و مردمی کردن آسیب های اجتماعی را مدنظر داشته باشیم و 
دست به دســت هم دهیم و اجازه ندهیم جامعه ای که مسائل 
و مشکالت را متحمل می شود با کوچک ترین آسیب ها از بین 
برود. محمودی، خاطرنشــان کرد: در نخســتین نطق سالیانه 
مجلس به 13بند از مشکالت شهرستان های دهاقان و شهرضا 
اشاره شــد و در دیدار با وزیر کشور بیشــترین بحث ما همین 
آسیب های اجتماعی بود. وی باتوجه به اینکه جامعه و فرهنگ 
ما به این نیاز دارد که روی آن کار شود و ارتباط مردم و مسئوالن 

بیشتر شود، از رسانه ها که اخبار مجلس و فعالیت ها را به طور 
صحیح  انعکاس می دهند، تشکر کرد.

 تشــکیل کارگروه آســیب هــای اجتماعی در 
آموزشگاه های شهرستان دهاقان

رجب فرهمندیان، رییس اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
دهاقــان از تشــکیل کارگــروه آســیب هــای اجتماعی در 
آموزشــگاه های شهرســتان دهاقان خبرداد. وی در گفت وگو 
با ایمنا، آســیب های اجتماعــی را از مهم تریــن دغدغه های 
مقام معظم رهبری و مســئوالن نظام دانست و گفت: جلسات 
آسیب های اجتماعی کشــور مســتقیما زیر نظر مقام معظم 
رهبری تشکیل می شود و این اهمیت موضوع را بیشتر نمایان 
می سازد. فرهمندیان، هدف از تشــکیل کارگروه آسیب های 
اجتماعی را پیشگیری از بروز مشــکالت در خانواده ها عنوان 

کرد وگفت: این آسیب ها در آموزشگاه ها شناسایی می شوند.
 تبادل فرهنگی باعث پیشرفت ارزش های انسانی 

می شود
ولی ا... توکلی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
دهاقان نیز در این بــاره گفت: تبادل فرهنگــی همان ارتباط 
منطقی و درســت فرهنگ هاســت که می تواند در پیشــرفت 
ارزش های انســانی و بهتر کردن زندگی بشــر سودمند باشد. 
در تبادل فرهنگی، فرهنگ مفید و ســازنده که همان حقایق 
و واقعیت مربوط بــه ضرورت ها، ارزش هــا و زیبایی ها و دیگر 
شیوه های شایسته  حیات معقول انسان هاست، به طور آگاهانه 
منتقل می شود. وی افزود: مقوله تبادل فرهنگ با انتقال عناصر 
فرهنگی مانند علوم، صنایع، هنرهای ارزشی و اخالقیات واالی 
انســانی همه مردم جهان را از تجربه آگاهی و باورهای درست 
یکدیگر بهره مند می ســازد و از آزمایش روش های نادرســت 
آزموده شــده بی نیاز می ســازد اما تهاجم فرهنگی به دنبال از 
بین بــردن فرهنگ درســت و مثبت و گاهــی نهادینه کردن 
فرهنگ های ناصحیــح و مبتذل با بهره گیــری از اجبار و اکراه 

روانی در جهت سلطه جویی بر جوامع است.
رییس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شهرستان دهاقان باتوجه 
به اینکه تبادل فرهنگی با تهاجم فرهنگی دو اصل کامال متفاوت 
هســتند اذعان داشــت: تبادل فرهنگی به انتخاب ماست اما 
تهاجم فرهنگی به انتخاب دشمن است. تبادل فرهنگی انجام 
می دهیم تا کامل شــویم؛ یعنی فرهنگ خودی را کامل کنیم 
اما تهاجم فرهنگی انجام می گیرد تا فرهنگ خودی را ریشه کن 
کند. ساختارتبادل فرهنگی خوب  اســت اما تهاجم فرهنگی 
تماما بد اســت. تبادل فرهنگی در هنگام قوت و روزگار توانایی 
یک ملت انجام می گیرد ولی تهاجــم فرهنگی در دوران ضعف 

یک ملت رخ می دهد.

تبادل فرهنگی به 
انتخاب ماست اما 

تهاجم فرهنگی به 
انتخاب دشمن است  

تهاجم فرهنگی 
انجام می گیرد تا 

فرهنگ خودی را 
ریشه کن کند

اگر به تقابل استکبار جهانی در 3 دهه گذشــته نظر کنیم در می یابیم که در دهه اول تقابل در حوزه نظامی 
و سراسر آن جنگ، کودتا و ترور اســت اما از ابتدای دهه دوم، بحث فراگیر عمومی در جامعه ایرانی مسئله 

تهاجم فرهنگی  بود.

نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس:

تهاجم فرهنگی دشمنان از حمله نظامی بدتر است
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ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510100351007789 ابالغیــه:  شــماره   8 /536
9509980351000207 شماره بایگانی شعبه: 950289  خواهان/ شاکی شرکت 
اشــکان شــیمی به مدیریت عاملی و نمایندگی محمد علی حاجی آبادی اصفهانی 
و مجید سرجویی دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم  خلیل نصر اصفهانی و 
محمدرضا والهی و شرکت نوژان پلیمر اسپادانا با مسئولیت محدود  به خواسته 
مطالبه ارز خارجی و تامین خواســته و مطالبه خســارت تاخیــر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
2  اتاق شــماره 212  ارجاع و به کالســه 9509980351000207 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/10/11 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خواندگان  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:25737 شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)205 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/537 در خصوص پرونده کالسه 950779 خواهان صادق فقیهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت  آرزو توکلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/10/8  ساعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25750 شعبه 11 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/533 در خصوص پرونده کالسه 950851 خواهان وحید علیدادی  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- پارسا علیمردانی 2- علیرضا علیمردانی 3- مژگان 
برجیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/10/11  ساعت 
8/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق 
شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25776 شعبه 5 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/534 در خصوص پرونده کالســه 950842 خواهان هاجر محمدی ملک آبادی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 175/940/000 ریال بانضمام مطلق خسارت 
به طرفیت  رسول ندافی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز شنبه مورخ 
95/10/11  ســاعت 8 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25769 شعبه 5 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100351308309 ابالغیــه:  شــماره   8 /535
9509980351300506 شماره بایگانی شعبه: 950570  خواهان/ شاکی محمود 
سیف الهی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم  رمضان خدری  به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و تامین خواسته  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال –

 خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 
206  ارجاع و به کالسه 9509980351300506 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  

1395/10/11 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:25733 

شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

8/519 شماره صادره:1395/02/296820 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی پالک 267 اصلی واقع در کشــتزار جزیسر بخش 2 نائین که طبق 
پرونده ثبتی به نام خانم مریم نیرومند فرزند فرج اله و سایر شرکاء  در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
 روز  شنبه 1395/9/20  ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1395/8/25  م الف:268 اداره ثبت اسناد و امالک 

نایین)181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ نسخه ثانی

پرونــده:  شــماره   9510106825308343 ابالغیــه:  شــماره   8 /522
9409986825301286 شماره بایگانی شــعبه: 941425 در خصوص اعتراض 
داود حیدری به طرفیت پویا رمضان پور فعاًل مجهول المکان و به خواسته اعتراض 
به دادنامه شــماره 9509976825300613 با توجه به مجهول الکان بودن تجدید 
نظر خواندگان مراتب در اجــرای ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار سراسری یا محلی درج تا تجدید نظر خواندگان ظرف 
مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و ارائه  آدرس 
کامل پستی خود و دریافت نســخه ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمائم چنانچه 
در خصوص اعتراض تجدید نظر خود الیحه و یــا جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده 
روز الیحه دفاعیه خود را کتبًا به دفتر دادگاه ارائه نماید. واال بعد از انقضای مهلت 
مذکور پرونده به دفتر دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد. م الف:25711 شعبه 31 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )142 کلمه، 2 کادر(
اخطاریه

8/523 شــماره پرونده: 514/95 اخطار شــونده: علیرضا مهاجری به نشــانی 
مجهول المکان، محل حضور شعبه 4 شورای حل اختالف واقع در خ ارباب، وقت 
حضور: یــک هفته پس از رویت ابالغ ســاعت اداری، علت حضــور: جهت رویت 
نظریه کارشناسی به شعبه مراجعه تا چنان چه اعتراضی دارید کتبًا اعالم نمایید. 
م الف:25768 شعبه 4 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )60 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ

8 شــماره درخواســت: 9510460358200014 شــماره پرونــده:  /524
9309980358200162 شــماره بایگانــی شــعبه: 930225در پرونده کالســه 
930225 شعبه سوم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
آقای امیر کیقبادی فرزند احمد شکایتی علیه آقای فریبرز نیلچی فرزند اسداله دایر 
بر تغییر ارقام خودرو و استفاده از آن مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه 
ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشــد حسب ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد و دفاع از 
خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف:25785 شــعبه 3 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

8 شــماره درخواســت: 9510460358200016 شــماره پرونــده:  /525
9409980358200775 شماره بایگانی شعبه: 941042 در پرونده کالسه 941042 
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان آقای فرهاد 
معطری فرزند محمدرضا با وکالت خانم زهرا شفیعی شکایتی علیه خانم اکرم قندی 

فرزند محمود دایر بر کالهبرداری، جعل و اســتفاده از سند مجعول مطرح نموده 
که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی 
به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:25784 شــعبه 3 بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان )139 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

8 شــماره درخواســت: 9510460358200015 شــماره پرونــده:  /526
9409980358200641 شــماره بایگانــی شــعبه: 940870 در پرونده کالســه 
940870 شعبه سوم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
آقای محمد نوربخش فرزند علی شــکایتی علیــه آقای اصغر جباریــان دایر بر 
خیانت در امانت و سوء اســتفاده از 14 فقره چک  مطرح نموده که جهت رسیدگی 
به این شعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه 
مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد و 
دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. م الف:25783 شعبه 3 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/527 در خصــوص پرونــده کالســه 1176/94 خواهان محمد علی یوســفی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه )جهت رویت نظریه کارشناســی( به طرفیت ســید 
محســن منانی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای ظرف مدت 7 روز  ساعت 
3/30 تا 6/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده، حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان- ابتدای خیابان آتشــگاه- مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
جهت رویت نظریه کارشناسی که ضمیمه می باشد. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود: احترامًا عطف به ابالغ 
شماره 1176/94 مورخ 95/2/5 در خصوص درخواست آقای محمد علی یوسفی 
)خواهان( به طرفیت  آقای سید محســن منانی )خوانده(  به موضوع تأمین دلیل و 
میزان کار انجام شده اینجانب کارشناس منتخب رسمی دادگستری ضمن مطالعه 
پرونده و حضور در محل در موقعیت خواهان و خوانده واقع به آدرس اصفهان- 
خیابان کاوه- روبروی ترمینال کاوه- کوچه مصدق فر- ساختمان میرزائی بازدید 
به عمل آورده و به استحضار می رساند: محل مورد بازدید یک دستگاه ساختمان 
مسکونی 7 طبقه با اسکلت بتنی واقع به  آدرس فوق بوده و خواهان پرونده اظهار 
می نماید که اجرای عملیات قالبندی و فوندانســیون را طی توافق کتبی از قرار هر 
متر مربع 340/000 ریال انجام داده ام که البته این موضوع را خوانده نیز پذیرفتم 
ولیکن بعد از اتمــام کار خوانده پرونده حق الزحمه اینجانــب را پرداخت نکرده و 
درخواست تامین دلیل و میزان کار انجام شده را دارد که طی بررسی های به عمل 
آمده قرارداد کتبی در مورخه 92/4/29 بین طرفین با موضوع اجرای قالبندی سقف 
و ستون به متراژ 1354/80 متر مربع به توافق و امضا رسیده و سایر موارد نظیر 
نحوه پرداخت و تعهدات طرفین در قرارداد مرقوم شــده است و طبق درخواست 
آن شورای محترم و خواهان پرونده مبنی بر تامین دلیل و میزان کار انجام شده 
اینجانب مبادرت به بازدید در موقعیت  طرفین نموده که حســب بازدید مشاهده 
می گردد که اجرای عملیات قالبندی )شامل آرماتوربندی- قالبندی و بتن ریزی( 
در هفت سقف به طور کامل اجرا شده است و خوانده در محل حاضر و اظهار می 
نماید به علت عدم رعایت درز انقطاع در محاسبه  و ضلع غربی و همچنین منحرف 
شدن شناژ ســقف در بعضی نقاط از پرداخت حق الزحمه خواهان خودداری می 
نماید که در نهایت با توجه به کار انجام شده و مساحت زیربنای 1354 متر مربع 
ســاختمان موصوف در 7 ســقف و توافق طرفین از قرار هر متر مربع 340/000 
ریال کل حق الزحمه ریالی خواهان برابر 460/000/000 ریال برابر چهل و شش 
میلیون تومان برآورد و تعیین می گردد و شرکت جهت استحضار خدمتتان تقدیم 
می گردد. م الف:25790 شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)443 کلمه، 5 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/528 در خصوص پرونده کالسه 660/95 خواهان محمد محمدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علی بهارلو قره بلطاقی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/9/29  ساعت 16/45 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در 
 اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف

 اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. 
م الف:25742 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/529 در خصــوص پرونــده کالســه 801/95 خواهان عبدالرضا یــزدان پناه 
دادخواســتی مبنی بر جلب ثالث به طرفیــت مهدی معصومــی باقرآبادی- علی 
معصومی باقرآبادی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مــورخ 95/9/28  
ساعت 16 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25741 شعبه 29 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/530 در خصوص پرونده کالسه 853/95 خواهان آقای شهاب زینی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای بهنام بابانســب تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای  مورخ 95/11/12 ســاعت 17  تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول 
المکان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مســتنداً به مــاده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رســیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 25762 شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/531 در خصوص پرونده کالسه 1150/95 خواهان 1- زهرا گودرزی 2- الهام 
گودرزی دادخواستی مبنی بر استرداد الشه چک به طرفیت 1- امیر حسین آنالو 
2- فخری زین العابدین تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/12 
ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف: 25764 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510106825308334 ابالغیــه:  شــماره   8 /532
9509986825300672 شماره بایگانی شعبه: 950816  خواهان/ شاکی حسین 
عبداللهی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم فاطمه شــکراللهی  به خواســته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 31 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق شماره 
121  ارجاع و به کالســه 9509986825300672 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/10/11 و ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:25714 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)178 

کلمه، 2 کادر(

اصالحیه
پرونــده:  شــماره   139504902004003198 نامــه:  شــماره 
139504002004000353/1  شماره بایگانی شعبه: 9501111/2 پیرو آگهی ابالغ 
اجرائیه شماره 139505102004002363 منتشــره در تاریخ دوشنبه 95/7/26 
اعالم می دارد: در سطر نهم از تاریخ 1395/4/26 به تا تاریخ 1395/4/26 اصالح 
و در سطر 11 بعد از عبارت: طبق مفاد سند رهنی به  آن اضافه می گردد، عبارت: 
 و مبلغ 541/512 ریــال هزینه بیمه بانضمام حق الوکاله وکیــل اضافه می گردد. 

م الف: 25767 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان )72 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/538 در خصوص پرونده کالســه 1478/95 خواهان فاطمه لری)سری( ابرده 
سفلی دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت  غالم اکبر حاجی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/8  ساعت 12 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:25780 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100351007794 ابالغیــه:  شــماره   8 /539
9509980351000557 شماره بایگانی شعبه: 950690  خواهان/ شاکی بانک مهر 
اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی اندوانی به شماره ثبت 429709 دادخواستی 
به طرفیت  خوانده/ متهم  سید مهدی صادقی و حســین هاشم نژاد اهری و محمد 
رحیمی فرد  به خواسته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبــه وجه چک تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 212  ارجاع و به کالســه 9509980351000557 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/08 و ســاعت 8 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:25736 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)198 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/540 در خصوص پرونده کالسه 950850خواهان رضا ثالثی با وکالت حسین 
محمدیان و مهری نمازیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت ابوالفضل 
زارع عسگری تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/10/6  ساعت 9 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهار 
راه وکال شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. ضمنًا آقای سعید قاضی و حمید درخشان به عنوان شهود در جلسه 
حاضر می باشند. م الف:25757 شعبه 7 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )132 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/541 در خصوص پرونده کالسه 1140/95 خواهان مسلم حیدری دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال ســند به طرفیت عباس رمضانی تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخه 95/10/5 ســاعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
25789 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)118 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/542 در خصوص پرونده کالســه 95-708 خواهان رضا فکاری فرزند حسن 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ساســان چراغی تقدیم نموده است وقت 

رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/10/4  ســاعت  9 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی 
بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای 
حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:25749 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510106825308345 ابالغیــه:  شــماره   8 /543
9509986825300392 شماره بایگانی شعبه: 950499  خواهان/ شاکی بانک مهر 
اقتصاد دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم عباسعلی مسجدی و محمد حسین 
خوش نظر اســفرجانی و کمال قادری زفره و عزت قاســمی گنیرانی  به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 31 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق شماره 
121  ارجاع و به کالسه 9509986825300392 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/10/04 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:25712 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)193 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/544 در خصوص پرونده کالسه 192/95 خواهان یعقوب کریمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 17/280/000 ریال به طرفیت مجید دهقانی قهجاورســتانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/1  ساعت 4/30 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:25751 شعبه 24 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/545 در خصــوص پرونــده کالســه 767/95 خواهان عبدالرضا یــزدان پناه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد حســن بای و مانی هدایت نیاورزی 
تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/1  ســاعت 16 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:25740 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر

پرونــده:  شــماره   9510106825308342 ابالغیــه:  شــماره   8 /546
9509986825300055 شماره بایگانی شــعبه: 950103 در خصوص اعتراض 
محمدرضا حسن جزی به طرفیت ســیما باقری فعال مجهول المکان و به خواسته 
اعتراض به دادنامه شماره 9509976825300473 مورخ 1395/04/02 با توجه 
به مجهول الکان بودن تجدید نظر خواندگان مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار سراســری یا محلی درج 
 تا تجدید نظر خواندگان ظرف مهلــت ده روز پس از انتشــار در روزنامه ضمن 
مراجعه به دفتر دادگاه و ارائه  آدرس کامل پســتی خود و دریافت نســخه ثانی 
دادخواست تجدید نظر و ضمائم چنانچه در خصوص اعتراض تجدید نظر الیحه 
و یا جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحــه دفاعیه خود را کتبًا به دفتر دادگاه 
ارائه نماید. واال بعــد از انقضای مهلت مذکور پرونده به دفتــر دادگاه تجدید نظر 
ارسال خواهد شد. م الف:25713 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )143 

کلمه، 2 کادر(

ابالغ 
8 شــماره ابالغنامــه: 9510100351007689 شــماره پرونــده:  /547
9009980351001481 شماره بایگانی شعبه: 901481پیرو آگهی های منتشره در 
جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای بیژن شجاعی فرزند اسماعیل وفق دادنامه 
مربوطه 9209970351001938 محکوم به اســترداد چکهای 20 فقره چک امانی 
به شماره های 027841، 027842، 027843، 027844، 027845، 543229/06/ 
الف، 543230/06/ الف، 543231/06/ الف، 543232/06/ الف، 060751/372 الی 
060761/372 و پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتاد و هشــت هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ سه میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در مرحله نخســتین دادرســی در حق محکوم لهما و پرداخت نیم عشر در 
حق صندوق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صــورت دایره اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف:25719 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )146 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

8/548  در پرونده کالسه 950360 ب 25 این دادیاری در خصوص گزارش حفاظت 
اداره ثبت اسناد علیه محمد حسن علیایی، به اتهام اخالل در نظم عمومی و توهین به 
مامور دولت در حین خدمت تحت تعقیب می باشد. نظر به این که متهم فوق مجهول 
المکان می باشد و وقت رســیدگی پرونده یک ماه پس از نشر آگهی تعیین گردیده 
است بدین وسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ 
می گردد تا در وقت مذکور ) یک ماه پس از نشــر آگهی ( جهت رسیدگی و دفاع از 
اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شوند در غیر این صورت طبق مقررات قانونی 
اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف:25793 شــعبه 25 بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان)120 کلمه، 1 کادر(
احضار متهم

8/549  در پرونده کالسه 158 ب 25 این دادیاری در خصوص شکایت مظفر غالمی 
علیه اسداله امینی به اتهام جعل عنوان و ادعای اعمال نفوذ بر خالف حق تحت تعقیب 
می باشد. نظر به این که متهم فوق مجهول المکان می باشد و وقت رسیدگی پرونده 
یک ماه پس از نشر آگهی تعیین گردیده است بدین وسیله به تجویز ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت مذکور ) یک ماه پس از 
نشر آگهی ( جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شوند در 
غیر این صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف:25794 شعبه 

25 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان)114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

8/593 کالسه پرونده: 95-538 شماره دادنامه: 1279-95/7/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی احمدی به نشانی فعاًل 
زندان مرکزی ، خوانده: احمد کاظمیان به نشانی مجهول المکان، خواسته: اعسار از 
پرداخت محکوم به، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای 
خواهان به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعسار 
از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 1027 مورخه 94/6/26 صادره از این شورا 
به مبلغ 50/000/000 ریال با عنایت به محتویات پرونده و مودای شهادت شهود 
تعرفه شده خواهان که داللت بر عدم توانایی خواهان در پرداخت یکجای محکوم 
به دارد شورا دعوای خواهان را وارد و ثابت تشــخیص داده لذا به استناد مواد 1 
و 20 و 23 و 25 و 26 قانون اعســار  وماده 24 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی ضمن پذیرش اعســار خواهان از پرداخت یکجای 
محکوم به حکم به تقســیط مبلغ 50/000/000 ریال از قرار ماهیانه 2/500/000 
ریال تا استهالک کامل بدهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف: 25767 شــعبه 13 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )230 کلمه، 3 کادر(
مفاد آراء)نوبت دوم(

8/37 آگهــي موضوع مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد 

وامالک خوروبیابانک
برابر آراء صادره هیأت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت  لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ 
رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- راي شــماره  139560302029000099مــورخ 95/06/28  هیات ، آقای علی 
وهاب فرزند حســینقلی به شماره شناســنامه 10188 صادره از خور به شماره 
ملی 5409681371 در شــش دانگ یک باب خانه وزمین متصل به آن  به مساحت 
314/60 متر مربع مفروز و مجزی شــده از قســمتی از پالک  10 فرعی از 3287  
اصلی واقع در محمد آباد کوره گز بخش 5  ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی آقای جمال وهاب فرزند مالبابا
2- راي شماره  139560302029000100 مورخ 95/06/28  هیات ، آقای حسن 
دهباشی  فرزند  عباسقلی به شماره شناســنامه 746 صادره از حوزه 3نایین به 
شماره ملی 5409968913 ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 169/00مترمربع 
مفروز ومجزا شده از  قســمتی از پالک یک اصلی واقع در شهرخور بخش 5  ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواســطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر 

یغمایی فرزندعلی اصغر
3- راي شماره  139560302029000101  مورخ 95/06/28  هیات ، آقای علی اکبر 
عزیز فرزندغالمرضا به شماره شناسنامه 15 صادره از حوزه 3نایین  به شماره 
ملی  5409712633 ششــدانگ زمین محصور با بنای احداثی به  مساحت 85/00  
متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک 15فرعی از 498  اصلی واقع در 
شهر خور بخش 5 حوزه ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواسطه ازمالک 

رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی فرزندعلی اصغر 
4- راي شماره  139560302029000102  مورخ 95/06/28  هیات آقای علی اکبر 
عزیز فرزندغالمرضا به شماره شناسنامه 15 صادره از حوزه 3نایین  به شماره 
ملی  5409712633 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 298/28  متر مربع مفروز و 
مجزی شده از قسمتی از پالک شماره15فرعی از 498اصلی واقع شهر خور بخش 
5 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواســطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر 

افسر یغمایی فرزندعلی اصغر
5- راي شــماره  139560302029000103  مــورخ 95/06/28  هیــات ، آقــای 
سیدجواد آل داوود فرزند احمد به شماره شناسنامه 1  صادره از خوروبیابانک 
به شــماره ملی  5409917553 ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 305/89  متر 
مربع  پالک 9 فرعی از3637  اصلی واقع در شهر خور بخش 5  ثبت خوروبیابانک 
 خریــداری عــادی مــع الواســطه ازمالک رســمی آقای حســن قلــی میرزایی

 فرزند عباس
6- راي شماره  139560302029000104  مورخ 95/06/28  هیات ، آقای مهدی 
ایزدی  فرزند  عبدالحسین به شماره شناسنامه 4034 صادره از اصفهان  به شماره 
ملی 1293262986مالک 15سهم مشاع از 72سهم ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
شش دانگ384/26 متر مربع باقیمانده پالک 1 اصلی واقع  شهر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواســطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر 

یغمایی فرزندعلی اصغر
7- راي شــماره  139560302029000105مورخ 95/06/28  هیات ، آقای حسن 
خسروی ســوادجانی  فرزند  میرزا آقا به شماره شناســنامه 82 صادره از خور  
به شــماره ملی 5409723732  ششــدانگ قســمتی از یکباب خانه به مســاحت 
14/61 متر مربع قســمتی ازپالک 397  اصلی واقع درشــهر خــور بخش 5 ثبت 
 خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اصغر رسائی

 فرزند لطفعلی 
8- راي شماره  139560302029000107  مورخ 95/06/28  هیات ، خانم طاهره 
کوهی فرزند  حسینقلی  به شــماره شناســنامه 109 صادره از حوزه 3 نایین  به 
شماره ملی 5409732987  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 202/70 متر مربع از 
پالک 241  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 

الواسطه ازمالک رسمی آقای ابوالحسن یغمایی فرزند عبدالکریم
9- راي شــماره  139560302029000108 مــورخ 95/06/29  هیــات ، آقــای 
سیدمحمدطباطبائی  فرزند  سید علی به شــماره شناسنامه 23 صادره از خور به 
شماره ملی 5409836022  مالک 3/79سهم مشــاع از72سهم مزرعه فرحزاد به 
مساحت ششــدانگ 353168/00  متر مربع  پالک شماره 0  فرعی از 3430 اصلی 
واقع در فرحزاد  بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای علی حیدری فرزندابراهیم
10- راي شماره 139560302029000109  مورخ 95/06/29  هیات ، آقای سید 
علی اکبرطباطبایی فرزند سید هاشم به شــماره شناسنامه 30 صادره از خور به 
شماره ملی 5409951808  مالک شش سهم مشاع از 72 سهم فرحزاد به مساحت 
ششدانگ 353168/00 متر مربع پالک شــماره 0 فرعی از 3430  اصلی واقع در 
مزرعه فرحزاد بخش 6 حوزه ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از 

مالک رسمی آقای عباس نبی فرزند محمد
تاریخ انتشار نوبت اول :   10 / 1395/08       
تاریخ انتشار نوبت دوم:     25 /1395/08  

م الف: 234 محمد علی بیطرف  رئیس ثبت خوروبیابانک                    
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پیشنهاد سردبیر: 
دبیرستان البرز؛ قدیمی ترینبزرگ ترین پرونده فساد در میراث فرهنگی مختومه شد

 مدرسه تهران!

معبد آناهیتا توسط مردم
 کنگاور پاکسازی شد

زمین دبیرستان در ســال 1292خریداری و از سال 1297 به مدت 12 
سال، دو ساختمان در آن ساخته شد که سال 1303 ساختمان مرکزی 
توسط مارکوف، معمار مشهور لهستانی االصل روســی به پایان رسید. 
سال 1308 هم دبیرستان به دوره 15 ساله )A-B ( با 900 دانش آموز به 
کالج تبدیل شد و در سال 1312 ساختمان شبانه روزی و یک درمانگاه 
به مجموعه اضافه شد که این دو ســاختمان بعدا تخریب شدند و بنای 
دیگری به شیوه مبلغین مسیحیت و میســونرهای مذهبی آمریکا اداره 
شد؛ اما در نهایت  در سال 1319، این مرکز توسط دولت از آمریکایی ها 
خریداری و به جهت تاسیس کالج دانشگاه تهران، اداره مدرسه بر عهده 
مدیران ایرانی قرار گرفت. دبیرســتان البرز با معماری تلفیقی ، سنتی و 
اســامی که دارد، امروزه به عنوان یکی از دبیرســتان های خوش نام و 
درخشان در عرصه های علمی و فرهنگی شناخته شده است. فضای سبز 
فوق العاده زیبا، معماری چشمگیر و فضای بزرگ دبیرستان البرز باعث 

شده که درخیابان اتقاب درخشش و خود نمایی عجیبی داشته باشد.

اهالی کنــگاور صبح دیروز به صــورت خودجوش اقدام به پاکســازی و 
نظافت محوطه باستانی معبد آناهیتا کردند.

تعداد کثیــری از مردم کنــگاور درحالی به پاکســازی معبــد آناهیتا 
پرداختند که یکی از اهداف معاونت میراث فرهنگی در ســال های اخیر 
مشــارکت مردم با ســازمان میراث فرهنگی برای حفاظــت از بناهای 
تاریخی کشــور بود. فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و مدیر 
پایگاه تاریخی کنگاور با بیان این مطلب افزود: مــردم کنگاور به همراه 
جمعی از تشکل های میراث فرهنگی، شورای شهر، دانشگاه آزاد، کانون 
پرورش فکری، دفتر نماینده مردم در مجلس و جمع کثیری از مردم در 
یک حرکت خودجوش اقدام به پاکســازی و نظافت معبد آناهیتا کردند.

وی گفت: با توجه به اینکه حفاظت و پاکســازی از معبد آناهیتا پیش از 
این توســط مردم صورت گرفته بود؛ اما به دلیل عاقه خاصی که مردم 
این منطقه به این محوطه تاریخی دارند امســال نیز در حد بضاعت خود 
برنامه پاکسازی و ســاماندهی محوطه را در برنامه خود قرار دادند.مدیر 
پایگاه تاریخی کنگاور همچنین از برنامــه های پایگاه معبد کنگاور خبر 
داد و گفت: امســال بخش کوچکی از اعتبارات به این پایگاه اباغ شــده 
و بر اساس اعتبارات جذب شــده فعالیت های اجرایی پایگاه کمتر از ده 
روز است که آغاز شده اســت. وی تاکید کرد: معبد کنگاور در سال های 
گذشته در شرایط نابسامانی قرار داشــت که درحال حاضر با حمایت و 
مشــارکت مردم و نهادهای خودجوش درحال ساماندهی این مجموعه 

تاریخی هستیم.

مناره چهل دختران در اصفهان
دومین مناره تاریخی ایران با ۴0 متر ارتفاع در  محله جوبار اصفهان واقع شده است و کسی نمی داند که چرا به این اسم خوانده می شود.  روی مناره کتیبه هایی به خط کوفی آجری را می توان دیدکه سال 501 قمری و اسم ابی الفتح نهوجی بر آن مشخص 

است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تشکیل 
کمیته تعیین حریم کاروانسرای مرنجاب با حضور 
کارشناســان زبده حوزه های میــراث فرهنگی و 

گردشگری خبر داد.
فریــدون الهیاری بــا اعــام این مطلــب افزود: 
کاروانســرای مرنجاب و محــدوده پیرامون آن که 
در دل کویر مرکزی ایران قــرار دارد، یکی از اصلی 
 ترین مقاصد گردشــگرانی است که به کویر نوردی 

عاقه دارند.
وی افزود: همه ساله شــاهد ورود هزاران گردشگر 
داخلی و خارجی به این منطقه هستیم، اما با توجه 
به عدم تعیین حریم مناســب جهت کاروانســرا و 
همچنین عدم وجود ضوابط و امکانات مناســب در 
منطقه، همواره شــاهد بروز مسائل و مشکاتی در 

این منطقه هستیم.

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان در زمینه 
تعییــن حریم منطقــه مرنجاب عنــوان کرد: این 
کمیته کــه بــا ترکیبــی از کارشناســان میراث 
فرهنگی و گردشــگری توســط اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان شــکل گرفته، در وهلــه اول با 
توجه بــه وجود آثــار تاریخی از عصر ساســانی تا 
دوران صفــوی در پیرامون کاروانســرای مرنجاب 
و همچنیــن وجــود عناصــر ارزشــمند طبیعی 
در منطقــه ای همچــون دریاچــه نمــک، کویر 
مرکزی و پوشــش گیاهی کویــری، وظیفه دارد 
عرصه کاروانســرای مرنجاب را در راســتای حفظ 
میراث تاریخــی و طبیعی منطقــه تعیین نموده و 
ســپس اداره کل میراث فرهنگی اســتان نسبت 
 به برنامه ریزی های مناســب در ایــن زمینه اقدام 

خواهد کرد.
الهیاری ادامــه داد: یکی از مهم ترین مشــکات 
ما حضور انبوه گردشــگران در این منطقه است و 
این در حالی اســت که تمهیدات الزم جهت ارائه 
خدمات به گردشگران در منطقه اندیشیده نشده، 
بنابرایــن پس از تعییــن حریم و ضوابــط منطقه 
مرنجاب با همکاری ســرمایه گذاران بومی منطقه 
قصد داریم در راستای توســعه پایدار گردشگری 
منطقه، یکی از بزرگ تریــن اکوکمپ های کویری 

کشور را در این منطقه راه اندازی کنیم.

مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداري اصفهان 
گفت: در حریــم آثار تاریخــي، امــکان بلندمرتبه ســازي وجود 
 نداشــته و نخواهد داشــت؛ چراکه به هویت آثار تاریخی آســیب 

مي زند. 
 »حسین جعفري« اظهار کرد:  بهسازي بافت هاي فرسوده اصفهان 

در توسعه و آبادانی شهر بسیار تاثیرگذار است.
 وي افزود: در حال حاضر شــهر از دورن تهي شده و رسیدگي به این 

بافت ها بیش از پیش احساس مي شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداري اصفهان تصریح 
کرد: حفظ و حراســت از بافت هاي تاریخي که بــه نوعي جزئي از 
بافت هاي فرســوده شــهر محســوب مي شــوند به رفع مســائل 

زیست محیطي کمک خواهد کرد.
وي ادامه داد: در همین راستا زیرســاخت هاي گردشگري تسهیل 

شده و ورود گردشگران نیز با رونق بیشتري همراه مي شود.
جعفري یادآور شــد: مصالح به کار رفته در ساختمان هاي تاریخي 
به گونه اي بوده که هم در زمستان و هم در تابستان به صرفه جویي 
و بهینه ســازي مصرف انرژي کمک مي کرده اســت؛ بنابراین باید 
در بازســازي این ســاختمان ها از مواد و مصالحي استفاده شود که 

کارکردهاي باستاني آنها را حفظ کند.
 مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداري اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: در هیــچ کجا حریــم آثــار تاریخــي امکان 
بلندمرتبه سازي وجود نداشته و نخواهد داشت ؛چراکه به هویت آنها 

آسیب مي زند.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری آران و بیدگل 
گفت: باوجود پیگیری های متعدد و برگزاری جلســات مختلف در سازمان 
میراث فرهنگی همچنان مشــکات عمده زیرســاختی در کویر مرنجاب 
به عنوان قطب اصلی گردشــگری کشــور در فصل های پاییز و زمســتان 

پابرجاست.
   جواد صدیقیان مهم ترین مشــکل حــال حاضر این منطقــه بین المللی 
گردشگری را نبود جاده مناسب بیان و اظهار کرد: باوجود دستور استاندار 
و برگزاری جلســات هنوز این جاده در حــوزه وظایف و دســتورات راه و 
شهرسازی قرار نگرفته و کم عرضی، پیچ های تند و برخی دیگر از مشکات 
همچنان پابرجاســت. وی گفت که هرســاله در فصول پاییز و زمستان با 
توجه به خوب بودن آب وهوای کویر ســاالنه هزاران نفــر در قالب تورهای 
مختلف داخلی و خارجی به کویر مرنجاب ســفر می کننــد، اما با توجه به 
مشــکات اقامتی نمی توانند اقامت مناسبی در این منطقه بکر گردشگری 
داشته باشــند. صدیقیان اظهار کرد: هم اکنون تنها یک اقامتگاه مجوزدار 
با ظرفیت اقامت 70 نفر در مســیر کویر مرنجاب توســط بخش خصوصی 
ایجاد شده که پاسخگوی نیاز گردشگران نیست. وی تصریح کرد: به دلیل 
نبود زیرساخت ها برخی از افراد سودجو اقدام به ایجاد اقامتگاه بدون مجوز 
در داخل چادرها و حتی در داخل کاروانســرای تاریخی مرنجاب می کنند 
که غیرقانونی است و در صورت ایجاد مشکل کســی پاسخگو نخواهد بود. 
صدیقیان افــزود: صندوق احیا و بهره برداری از اماکــن تاریخی و فرهنگی 
طبق عقد قراردادی با شــرکت تعاونی دهیاران آران و بیدگل متعهد شده 
که تا پایان شهریور 11 میلیارد ریال بابت ساماندهی و مرمت کاروانسرای 

مرنجاب هزینه کند که تاکنون محقق نشده است.

دیدنی ها
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مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداري اصفهان تاکید کرد:

 بلند مرتبه سازی در حریم
 آثار تاریخي اصفهان؛ ممنوع

رییس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل:

مشکالت زیرساختی کویر مرنجاب 
همچنان پا برجاست

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

تعیین حریم کاروانسرای مرنجاب، در دستور کار میراث 
فرهنگی استان اصفهان

 نصف جهان را داشته هاي تاریخي کم نظیرش نصف جهان 
کرده و باعث شده تا گردشگران حتي قبل از ورود به ایران 
اصفهان را در لیســت شهرهاي ســفر خود قرار دهند؛ اما 
با وجود داشــته هاي بي نظیر در گوشــه و کنار این شهر 
افســانه اي هنوز هم در جذب گردشــگر آن طور که باید 

موفق نبوده ایم.
محمد رضا فاح عضو شوراي اسامي شهر اصفهان و عضو 
کمیسیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شورا در گفت و گو 
با ایمنا از کمبودها، مشکات و  باید ها و نباید هاي موجود 

بر سر راه جذب گردشگر مي گوید.
 اهمیت جذب گردشــگر براي کالنشــهري مانند 

اصفهان چیست؟
اصفهان عاوه بر فرهنگ غني، داراي پتانسیل زیادي براي 
جذب گردشگر است. براي مطرح شــدن این داشته ها در 
جهان آن هم به بهترین شــکل یکي از راه ها شناســاندن 
اصفهان و جذب گردشــگر است.از طرفي شــهرداری ها 
برای تحقق درآمد پایدار باید فکــری کنند در حال حاضر 
که ساخت و ساز به عنوان منبع اصلي درآمد شهرداري ها 
در رکود به سر مي برد جذب گردشگر فرصت خوبي براي 
تامین درآمد پایدار است.خوشبختانه همه اعضاي شورا به 
دنبال تحقق این هدف هســتند و برای رونق گرفتن بحث 
گردشــگری در اصفهان تاش می کنند.تاسیس سازمان 

گردشگری راه حلي است تا به طور ویژه به امر گردشگری 
پرداخته شود.

مشــکالت اصلي اصفهان براي جذب گردشــگر 
چیست؟

هنوز زیر ساخت هاي مناسب براي جذب گردشگر فراهم 
نیست. بســیاري از مواقع در تامین اولین نیاز گردشگران 
که مکان اقامت و امکانات به روز اســت با مشــکل مواجه 
 هســتیم. هنوز اصفهان در بخش هتل ســازي با مشکل 
روبه رو است جذب و تشویق سرمایه گذار برای هتل سازي 

از اولین اقدامات در این حوزه است.
آیا امکانات وی  ژه براي هتل ســازان در نظر گرفته 

شده است؟
 به افرادي که در بخش هتل ســازي وارد شــوند تخفیف 
 وی ژه در بحث پروانه ســاخت تعلق مــي گیرد.این امکان
  در نظر گرفته شــده تا خانه های قدیمــی و تاریخی این

 شــهر که هر کدام براي گردشــگران داراي جذابیت هاي 
فراوان است بازســازي واحیا شــوند این خانه ها بهترین 
گزینه هســتند برای تبدیل به هتل، رســتوران ســنتی 
و حتي مــوزه؛ این کار مــی تواند گردشــگری را متحول 
کند.شــهرداری هم اکنون بــرای خانه هــای تاریخی که 
 بــرای مباحث گردشــگری آماده شــوند رایــگان پروانه 

ساخت می دهد.

یکي از راه هاي جذب گردشــگر توانایي برقراري 
ارتباط با توریست اســت در این زمینه چطور پیش 

رفته ایم؟
متاســفانه اصفهان با وجود همه پتانســیل هاي نهفته در 
این شهر نمي تواند با توریست و گردشگر ارتباط مناسبي 
برقرار کنــد مخصوصا اینکه شــهروندان یک شــهر باید 
آمادگي پذیرش گردشگر را به این کانشهر داشته باشند و 

بتوانند به راحتی با گردشگر ارتباط برقرار کنند.
در حال حاضر اصا در ارتباط با گردشگر در مرحله خوبی 
قرار نداریم.کســبه و رانندگان باید حداقل به مکالمه های 
روزمره به زبان انگلیسی آشنا باشــند و اطاع رساني بدو 
ورود گردشــگران به صورت جــزوه و بروشــور در اختیار 
افراد قرار بگیرد. بایــد از امکانات به روز بــراي پذیرایي از 
گردشگران در سطح شهر استفاده کرد که هنوز این اتفاق 
نیفتاده  است.الزم اســت آموزش ها در این زمینه در رأس 
برنامه ها قرار بگیرد. با ارتباط مناســب و همچنین ایجاد 
امنیت و امکانات عالی می توان گردشــگران بیشــتری را 

جذب کرد.
مدیریــت شــهري و ارگان هاي مرتبــط با حوزه 
گردشگري چقدر توانسته اند در معرفي جاذبه ها و 

توانمندي هاي اصفهان موفق عمل کنند؟
اصفهان براي گردشــگران در آثار تاریخي مطرح این شهر 
خاصه شــده که براي همه در دنیا شــناخته شده است و 
بســیاري از ابنیه تاریخی که بي نظیر ومثال زدني هستند 
و در فاصله کمي از شــهر و یا در دل محات اصفهان قرار 
دارند ناشــناخته مانده اند که اکثرا مي تواننــد به عنوان 
جاذبه گردشگري مطرح شوند. میراث فرهنگی باید به آنها 
توجه ویژه ای داشته باشــد.این جاذبه ها برای گردشگران 
تازگی دارد وهمه  اینها یعنی پتانسیل و درآمد زایی پایدار 
برای شــهر. وظیفه میراث فرهنگی شناسایی و معرفي این 

آثار به تور ها و گردشگران است تا مورد بازدید قرار بگیرد.
شهرداري هم با کمک ســازمان زیبا ســازی می تواند به 
زیباسازی این آثار تاریخی ناشناخته یا کمتر شناخته شده 

کمک کند.
و کالم آخر...

اصفهان یک شــهر بي نظیر اســت این را تمام گردشگران 
و توریست هایي که این شــهر را دیده و شناخته اند قبول 
دارند؛ اما براي جهاني شــدن این کان شــهر یک همت 
جمعي نیاز اســت. باید ارگان ها به میــدان عمل بیایند تا 
به صورت ویژه بتوان این داشــته ها را مطرح کرد.در حال 
حاضر که رودخانه خشــکیده باید از فرصــت هاي دیگر 
استفاده کرد. کوتاهي در شناساندن اصفهان به گردشگران 

جاي بخششي باقي نمي گذارد.

عضو کمیسیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شورای شهر اصفهان:

در برقراری ارتباط با گردشگران شرایط خوبی نداریم
 رییس پیشــین ســازمان میــراث فرهنگــی در روز 
تودیعش بــه عنوان رییس پیشــین ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، بزرگ ترین 
پرونده فساد در این ســازمان را با حکم دادگاه مختومه 
اعام کرد و ســپس به جانشــین خود در این سازمان 
توصیه هایی کرد تا کارهای در حــال انجام روی زمین 

نماند.
 وزیر کنونی ورزش و جوانان که برای شرکت در مراسم 
تکریم و تودیع  به ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری آمده بود، درباره جزییات پرونده 

بزرگ فساد در این سازمان توضیحاتی ارائه کرد.
ســلطانی فر در این رابطه گفــت: مبارزه با فســاد در 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و مجموعــه شــرکت های وابســته بــه آن یکــی از 

مأموریت های ما بود. 
روزی که به این ســازمان آمدم، آقــای نجفی - رییس 
اسبق میراث فرهنگی و گردشگری - پرونده قطوری را 
پیش رویم گذاشت و گفت: »خدا به دادت برسد«، اما با 
تاش همکاران و همکاری قوه قضاییه، سازمان میراث 
فرهنگی در این پرونده در حالی که حکم محکومیتش 

به ناحق در دو دادگاه صادر شده بود، تبرئه شد. 
رییس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری سپس با شــرحی از وضعیت گذشته این 
ســازمان در زمان واگذاری اظهار کرد: این سازمان سه 

سال قبل وضعیت نابسامان و ناامیدکننده ای داشت. 
خیلی ها فکر می کردند بعد از تاطم ها و نابسامانی های 
دو سه ســال اخیر دولت گذشته و صدمات گسترده ای 
که ناشــی از جابجایــی و انتقال به شــیراز و اصفهان 
بوده است، بنده شــش ماه بیشــتر در این مسئولیت 
دوام نیاورم، اما با عنایت خــدا و تاش همه همکاران، 
دوندگی مدیران نه تنها سازمان در سال 95 در همایش 
شهید رجایی به عنوان دستگاه نمونه انتخاب شد، بلکه 

روی آرامش را دید.

بزرگ ترین پرونده فساد 
در میراث فرهنگی مختومه شد

ویژه

هنوز اصفهان در 
 بخش هتل سازي

  با مشکل 
 روبه رو است

 جذب  و تشویق 
سرمایه گذار برای 

هتل سازي از 
اولین اقدامات در 

این حوزه است

عضو کمیسیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شورا از کمبودها، مشکالت و باید ها و نباید هاي موجود بر سر راه 
جذب گردشگر سخن گفت و تاکید کرد: اگرچه اصفهان قابلیت های بسیاری دارد؛ اما با شرایط فعلی در برقراری 

ارتباط با گردشگران شرایط مطلوبی ندارد.

فرصت خوب اصفهانگردی برای توریست های خارجی؛

آمریکایی ها به نصف جهان می آیند
حدود چهار دهه اســت که روابطي میان ایران و آمریکا برقرار نیســت. 
قبل از آن، ایرانگردي جزئي از برنامه توریســت هاي آمریکایي بود؛ اما 
تصاویر گروگان هاي آمریکایي در تهران شــاید آخرین تصویري بود که 

آنها سال ها از ایران در اختیار و ذهن داشتند.
شعار  مرگ بر آمریکا هنوز در ایران شنیده مي شود، ایران از سوي آمریکا 
متهم مي شــود که نظم آمریکایي را بهم مي زند و دیگري هم متهم به 
داشتن خوي استکباري است. همین عوامل باعث شده روابط توریستي 
آن چنان بین دو کشور وجود نداشته باشد؛ اما براي بررسي روابط ایران 
با آمریکا بعد از انقــاب باید وضعیت را به قبــل از دولت روحاني و بعد 
ازدولت روحاني تقسیم کرد. حسن روحاني با شــعار احترام متقابل به 
میدان آمد، این تقویت روابط با جهان هم ناشي از توافق هسته اي است. 
بعد از این توافق توریسم خارجي که امروز یکي از مهم ترین شاخص هاي 
توسعه اقتصادي است افزایشي چشمگیر داشــت. روز جمعه استاندار 
اصفهان گفت:» پــس از برجام و افزایش تعامات ایران با کشــورهاي 
مختلف تعداد ورود گردشــگران خارجي به اصفهان ۴ برابر رشد داشته 
است و گردشگران از 8۶ کشور دنیا به اصفهان سفر مي کنند.«  اما حاال 
خبر از تور گردشــگراني از یک کشور خاص است. درحالي که همچنان 
وزارت خارجه آمریکا به شــهروندان آمریکایي هشدار مي دهد به ایران 
ســفر نکنند؛ اما تغییر فضا و جایگاه ایران در سیستم بین الملل مردم 
آمریکا را قانع کرده است توجهي به هشدارهاي سیاسي دولت این کشور  
نکنند. نشریه کانادایي»تورنتو سان« خبر داد که یک شرکت آمریکایي 
جهانگردي و مســافرتي به تازگي تورهایي را براي سفر آمریکایي ها به 
ایران در نظر گرفته است. این نخســتین فرصت بازدید آمریکایي ها از 
ایران پس از توافق هســته اي سال گذشته اســت. این نشریه به نقل از 
»اســفاني اشــمود« مدیر اجرایي تورهاي آمریکا و خاورمیانه »داونرز 
گراو« یک شرکت مستقر در ایلینوي آمریکا و فعال در حوزه جهانگردي 
مي نویسد: »ما احســاس مي کنیم که ایران یکي از هیجان انگیزترین 
مکان ها براي کساني است که مي توانند به این کشور سفر کنند، با توجه 
به آب و هواي فعلي در آن کشور و تغییرات سیاسي روي داده به نظرمان 
باید از سفر استقبال کرد.«این نشریه اشاره مي کند که آژانس فرهنگي 
سازمان ملل متحد نام 21 بناي تاریخي ایران را به عنوان میراث جهاني 
قید کرده اســت که از جمله آنها مي توان به بقایاي تخت جمشــید و 
پاسارگاد و میدان امام)ره( اصفهان و مســاجد آن شهر و سایر بناهاي 
دیدني اشــاره کرد. شرکت مســتقر در ایلینوي هزینه سفري 12 روزه 
به ایران را ۶00/5 دالر براي هر نفر اعام کرده اســت. این نشریه اشاره 
مي کند دیپلمات هاي آمریکایي نگران سفر شهروندان آن کشور به ایران 
هستند؛ اما اشمود با وجود آن مي گوید که هشدار به عوامل و کارکنان 
دستگاه هاي دولتي و نظامي آمریکا و روزنامه نگاران درباره سفر به ایران 
داده شده است اما جهانگردان عادي آمریکایي هم چنان عاقه مند سفر 
به ایران هستند. این نشریه اشاره مي کند که شرکت مذکور مسافرتي، 
کار راه اندازي تور براي سفر گردشگران آمریکایي به ایران را از اوایل ماه 
مه ،درســت پیش از زمان برگزاري انتخابات ریاست جمهوري در ایران 
آغاز مي کند.  اشمود گفته است که به نظرش مبادالت فرهنگي بیشتر 
میان گردشــگران آمریکایي با مردم ایران به پر شدن شکاف ایجادشده 

میان دو کشور کمک خواهد کرد.
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پیشنهاد  سردبیر:
برخی تولیدکنندگان گچ اصفهان پلمب کارخانه را شکسته اند فتوای رهبری درباره

 استفاده از خودروهای شخصی
 در زمان آلودگی هوا 

مدیر کل محیط زیست استان:

برخی تولیدکنندگان گچ اصفهان 
پلمب کارخانه را شکسته اند

تاثیر مخرب تغییرات آب و هوایی
 بر مجموع اکوسیستم ها

طبق فتاوای رهبر معظم انقالب، اگر کسی ســبب افزایش آلودگی هوا 
شــود و تنفس این هوا برای مردم به ویژه افرادی کــه دچار بیماری های 
 قلبی و تنفســی هســتند ضرر قابل توجه داشته باشــد و ضرر معتنابه 
به مردم برســاند، کار حــرام مرتکب شــده اســت. در زیــر برخی از 
ســواالت شــرعی درباره احکام مرتبط با آلودگی هوا مشاهده می شود 
که حجت االســالم والمســلمین فــالح زاده - عضو دفتر اســتفتائات 
حضرت آیت ا... العظمــی خامنه ای رهبر معظم انقــالب  و رییس مرکز 
موضوع شناسی احکام فقهی -  مطابق با فتاوای حضرت  آیت ا ... العظمی 

خامنه ای پاسخ داده اند.
آیا استفاده از خودروهایی که آالیندگی بیش از حد مجاز 

دارند، اشکال دارد؟
بله؛ به طورکلی آلوده کردن این هوای صافی که خداوند برای تنفس افراد، 
گیاهان و حیوانات قرار داده است، کار شایسته ای نیست. اما از نظر شرعی 
اگر واقعا آالیندگی یک خودرو بیش از حد مجاز اســت که قانونا ممنوع 
است، استفاده از آن اشکال دارد. البته حتی اگر قانون هم منع نکرده باشد 
ولی صاحب خودرو تشــخیص می دهد که آالیندگی ایــن خودرو ضرر 
زیادی به دیگران می زند و واقعا برای ســالمت دیگران مضر است، باز هم 

استفاده از این خودرو جایز نیست.
رفت وآمد با وسایل نقلیه  شخصی و عدم استفاده از وسایل 
نقلیه  عمومی در زمان هایی که هوای شهر آلوده است، چه حکمی 

دارد؟
اگر وضعیت یک وضعیت استثنایی و هوای شهر آلوده باشد به گونه ای که 
هر چه این وسایل به تعدادشان اضافه شود به آن آلودگی اضافه می شود 
و تنفس این هوا برای مردم به ویژه افرادی کــه دچار بیماری های قلبی 
و تنفسی هستند ضرر قابل توجه داشته باشــد، در این صورت اگر کسی 
سبب افزایش این آلودگی شود و ضرر معتنابه به مردم برساند، کار حرام 
مرتکب شده است. بنابراین اگر مســئوالن اعالم کردند که مردم وسایل 

نقلیه شخصی را بیرون نیاورند، باید مراعات شود.

 مدیر کل اداره حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهــان گفت: حدود
 ١٠٠ کارخانه تولید گج در اطراف اصفهان، شناسایی و پلمب شده اند، اما 

بعضی از آن ها با شکستن پلمب دوباره اقدام به کار کرده اند.
حمید ظهرابی اظهار کرد: در حوزه مقابلــه با گرد و غبار به صورت جدی 
ورود کرده ایم و برنامه جامعی برای مقابله با این پدیده تدوین شده است. 
گرچه این موضوع نیاز به مشارکت جمعی دارد، اما مشکل اصلی در حال 

حاضر تامین منابع مالی این طرح است.
وی افزود: عالوه بر مشکالت تامین منابع مالی برای مقابله با کانون های 
بحرانی فرسایش بادی، عدم هماهنگی بخش صنعت و محیط زیست از 
مشکالت اساسی است. انتظار داریم معادن فعال در شعاع٥٠ کیلومتری 

شهر اصفهان، به خصوص معادن گچ هرچه سریع تر تعطیل شوند.
مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: هنوز اتفاق 
قابل توجهی برای ساماندهی واحدهای ســنتی تولید آجر که خسارات 
جبران ناپذیری برای محیط زیســت ایجاد می کنند، انجام نشده است. 
 گرچه محدودیت هایــی برای تامین خاک و ســوخت آن هــا به وجود 
 آمده اســت، اما ســازمان صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به تجمیع 

و تبدیل آن ها به کارگاه های پیشرفته اقدام کند.
ظهرابی ادامــه داد: حــدود١٠٠ کارخانه تولید گــچ در اطراف اصفهان 
شناسایی و پلمب شده اند. اما بعضی از آن ها با شکستن پلمب دوباره اقدام 
 به کار کرده اند. از مراجــع قضایی انتظار داریم با برخــورد قاطع از ادامه 

این بی توجهی به قانون و محیط زیست جلوگیری کنند.
وی درباره مطالعات شورای اسالمی شــهر اصفهان در خصوص انتخاب 
گونه های گیاهی مناسب برای بهبود آلودگی هوا گفت: در تمام دنیا حتی 
کشورهایی که کمترین تغییرات اقلیمی را دارند مطالعاتی برای افزایش 

سازگاری شهر با محیط طبیعی انجام می شود. 
شــهر اصفهان هم به طور قطع نیازمند جایگزینی پوشــش های گیاهی 

سطحی با حجمی موثر در جذب آالینده های شهری است.
ظهرابی گفت: مباحثی در حد کارشناســی دربــاره تبدیل اتوبوس های 
 تندرو اصفهان به تراموا مطرح شد، اما هنوز به جمع بندی نرسیده است 
 و درحد همان کارشناســی مانــده و به خصــوص درباره نحــوه اجرا، 

منابع مالی و برآورد هزینه مورد نیاز به نتیجه نرسیده است.       

نتایج یک تحقیق جدید نشــان می دهد که تغییرات آب و هوایی ناشی 
از فعالیت های بشر بر تمامی جنبه های حیات در زمین تاثیر می گذارد.

 در این بررســی آمده اســت تاثیرات ناشــی از تغییرات آب و هوایی که 
 به دلیل فعالیت های بشــر به وجود آمده برای مجموع اکوسیســتم ها 
و جوامع خطرزاست و می تواند پیامدهای جدی را متوجه موجودات زنده 
کند. بررسی کارشناســان انجمن حفاظت از حیات وحش حاکی از آن 
است که حدود۸٠ درصد از ۹۴ فرآیند زیست شناختی که اساس سالمت 
اکوسیســتم های دریایی، آب های شیرین و خشــکی را شکل می دهند 

نشان دهنده  تهدید و واکنش به تغییرات اقلیمی است. 
این تغییرات می تواند از طریق شــیوع بیماری هــای، آفت ها و کاهش 

باروری شیالت بر انسان ها نیز تاثیرگذار باشد.
دکتر » برت چفرز « از دانشگاه فلوریدا و نویسنده ارشد این مطالعه گفت: 
ژن ها، فیزیولوژی گونه ها و مشخصات فیزیک آن ها در حال تغییر است. 
همچنین گونه ها به سرعت در حال پیدا کردن فضای آب و هوایی مناسب 
برای زندگی هســتند. عالوه بر این، نشــانه هایی وجود دارد که تمامی 

اکوسیستم ها تحت فشار و استرس قرار دارند.
» جیمز واتسون « از دانشگاه کوئینزلند استرالیا و یکی دیگر از محققان 
این مطالعه نیز گفت: برخی افراد وقوع این سطح از تغییرات را برای مدت 

چند دهه پیش بینی نمی کردند.

یکی از اعضای تیم انرژی و سیاســت هــای اقلیمی دولت 
ترامپ گفته اســت که دونالد ترامپ به دنبال روشی است 

که به سرعت توافق پاریس را لغو کند.
بر اســاس گزارشــی از رویترز دونالد ترامــپ دنبال راهی 
 اســت که به ســرعت توافق اقلیمی پاریس را در اعتراض 
 به حمایت های بیــن المللــی از کاهش تولیــد گازهای 

گلخانه ای لغو کند.
از هنگام انتخــاب دونالد ترامپ به عنــوان رییس جمهور 
 ایالت متحــده آمریــکا، کشــورهای مختلفــی از چین 
تا جزایر بســیار کوچک دوباره اعالم کرده اند از توافقی که 
سال پیش2٠٠ کشور در پاریس امضا کرده اند پیروی می 
کنند، اما بر اساس گزارشــی از رویترز یکی از اعضای تیم 
ترامپ گفته اســت، رییس جمهور آمریــکا که گرمایش 
جهانی را یک توهم خوانده اســت دنبال روشــی است که 
فرایند ۴ ساله را دور بزند و به ســرعت توافق پاریس را لغو 

کند. این عضو تیم ترامپ در قسمت انرژی و سیاست های 
اقلیمی در این رابطه گفته اســت: » این یک بی مسئولیتی 
 بود که توافق پاریس قبــل از انتخابــات وارد مرحله اجرا 
 شــده اســت. « گفتنی اســت توافق پاریــس ۴ روز قبل 

از انتخابات آمریکا وارد مرحله اجرا شده است.
او همچنین مقصر رخ دادن چنین اتفاقــی را باراک اوباما 
می داند که بدون تایید کردن ســناتورها چنین توافقی را 

وارد مرحله اجرا کرده است.
به گفته این عضــو تیم ترامپ یکــی از راه هایی که آمریکا 
می تواند حضور خود در توافق پاریس را لغو کند، این است 
 که ایالت متحده از توافقی که در ســال ١۹۹2 انجام داده 
 و در واقع زیر بنــای توافق پاریس اســت، کنار گیری کند 
و راه دیگر هم این اســت که یک حکم ریاســت جمهوری 
صادر شــود و امضای آمریکا از توافق پاریس پاک شــود.

 بســیاری از کشــورها ابراز امیدواری کرده اند که آمریکا 

از توافق پاریس کنار نکشــد، اما از ســوی دیگر وزیر امور 
 خارجه مراکش، کشــوری کــه آخرین نشســت در رابطه 
با تغییر اقلیم در آن برگزار شد گفت که توافق پاریس آنقدر 
قوی است که اگر کشوری آن را اجرا نکند، توافق به چالش 
کشــیده نمی شــود. با این وجود، جان کری وزیر خارجه 
آمریکا گفته تــا زمانی که اوباما دفتر ریاســت جمهوری را 
 ترک نکرده به اقداماتــش برای اجرا توافــق پاریس ادامه 
می دهد. روز گذشته جان کری در نیوزیلند سخنرانی کرد 
و حتی در قسمتی از ســخنرانی خود با آوردن دالیلی که 
گرم شــدن کره زمین را تایید می کرد به شکلی به ترامپ 
کنایه زد. او گفت: االن جامعه علمی به این نتیجه رســیده 
 که بدون هیچ شــکی تغییر اقلیــم در حال وقوع اســت 

و مدارک آن را همه می توانند مشاهده کنند.
رییس بخش اقلیمی ســازمان ملل قبول نکــرده تا درباره 

حرف های عضو تیم ترامپ اظهارنظر کند.

ترامپ دنبال راه حلی برای خروج سریع آمریکا از توافق اقلیمی پاریس

اخبار

ویژه

وب گردی

کشــند قرمز ) Red Tide ( پدیده ای اســت که در اثر تجمع 
بیش از حد جلبک های تک سلولی به وجود می آید. 

این پدیده بیشتر در آب های مناطق گرمسیری و گاه در نواحی 
نیمه گرمسیری بروز می کند و در شــرایط خاصی، گونه های 
فیتوپالنکتونــی ) گونــه پدیدآورنده کشــند ( از لحاظ تعداد 
چنان شــکوفا شــده و افزایش پیدا می کنند که در اثر تراکم 
بیش از حد این آبزیان، رنگ آب دریــا تغییر می کند و با توجه 
به نوع رنگدانه هایی که برای جذب نور خورشــید در گونه های 
مختلف پالنکتون وجود دارد، دریا ممکن است صورتی، بنفش، 
نارنجی، زرد، آبی، سبز، قهوه ای یا قرمز به نظر آید؛ با این حال 
رنگ قرمز معمول ترین نوع رنگدانه هاســت و این پدیده به نام 

کشند قرمز معروف شده است.
کشندها پدیده هایی طبیعی هســتند و تراکم آنها در منطقه 

پاسخی به افزایش فصلی سطوح مواد مغذی در دریاست. 
 مواد غذایــی ســاحلی بــه ویــژه فســفات ها معروف ترین 

عامل تشدید و دوام شکوفایی هستند.
تخلیه پســاب های صنعتی و خانگی و کودهای شیمیایی که 
مملو از موادی چون نیترات ها و فســفات ها هســتند، در دریا 
موجب فراهم شــدن غذای زیاد برای فیتوپالنکتون ها و ازدیاد 

آنی جمعیت آنها می شود.
پدیده کشند قرمز نخستین بار مرداد سال ۸7 در خلیج فارس 
 و دریای عمان مشاهده شــد که عامل آن نوعی جلبک به نام 

» ککلودینیوم « بود و باعث نابودی بیش از 3۴ تن آبزی شــد. 
این غول قرمز در طی سالیان اجاره نشینی در آب های جنوب، 
 اخیرا به رنگ قهوه ای تغییر رنگ داد و بــوی بدی ایجاد کرد؛ 
به گونه ای که تنفس در شهر ساحلی جنوبی کشور دشوار شد. 

شکوفایی جلبکی، عامل انتشار بوی نامطلوب
دکتر ناصــر حاجــی زاده ذاکــر، رییــس پژوهشــگاه ملی 
اقیانوس شناســی و علوم جوی، تغییر رنگ آب به همراه بوی 
نامطلوب در منطقه گســترده ای از ســواحل ایران در چابهار 
 را ناشی از شــکوفایی پدیده » کشند « دانســت که شکوفایی 
این نــوع جلبــک منجر بــه تغییر رنــگ آب همــراه با بوی 

ناخوشایند شده است.
 وی، کشـــند قرمـــز یـــا شـــکوفایی جلبکـــی مضـــر 
) Red Tide, Harmful Algal Bloom ( را پدیـــــده ای 
مخرب دانســت که در محیط های آبی رخ می دهد و ادامه داد: 
این پدیده اغلب با تغییر رنگ ســطح آب ناشی از رشد سریع 
و انباشــت انواع  مشــخصی از جلبک ریز همراه است که انواع 
متعددی از آنها ترکیبات شــیمیایی با ســمیت زیــاد تولید 

می کنند.
 حاجی زاده تاکید کرد: کشــند قرمــز می تواند اثــرات مضر 
قابل مالحظه ای بر روی ســالمتی مردم، آبزیان، صنایع مهم 
 همچون پــرورش ماهی، پرورش صــدف و صنعت ماهیگیری 
و کیفیت آب و محیط زیســت مناطق ســاحلی داشته باشد.

وی به اقدامات انجام شده در مرکز اقیانوس شناسی در دریای 
عمان و اقیانوس هند چابهار اشاره کرد و یادآور شد: از مراحل 
ابتدایی وقوع چند روز اخیر کشــند قرمز در ســواحل دریای 
عمان، این پژوهشــگاه  بالفاصله وقوع کشند قرمز را شناسایی 
کــرده و اقدامات الزم برای تشــخیص محــدوده و نوع اثرات 

احتمالی بر روی محیط زیست دریایی را انجام داده است.
حاجی زاده اضافه کرد: عالوه بر آن بررســی ها و اقدامات الزم 
برای مقابله با کشــند و ارایه نظرات کارشناســی و مشاوره ای 
به مســئوالن ذی ربط، بهره بــرداران منطقــه از جمله صنایع 
بهره بردار از دریا و ساحل و فعالیت شیالتی را به عمل آوردیم.

 رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی با اشاره 
به تجربیات جهان، استفاده از پخش ترکیبات رس برای مقابله 
با کشندهای قرمز آب های ساحلی ایران را به عنوان یک راهکار 
اساسی قابل استفاده عنوان کرد و گفت: در این رابطه ضروری 
است بررســی ها و مطالعات تکمیلی برای شناسایی موثرترین 
ترکیبات رس برای اســتفاده و همچنین موثرترین روش های 
پخش رس بر روی ســطح آب با توجه به شرایط محلی منطقه 
وقوع کشند قرمز و مشخصات کشند قرمز رخ داده به عمل آید.

حاجی زاده ذاکر بــا بیان این کــه نتایج بررســی و تحقیقات 
 پژوهشــگاه ملــی اقیانوس شناســی و علوم جــوی در رابطه 
با مشــخصات، اثرات و نوع کشــند قرمز اخیر، متعاقبا منتشر 
 خواهد شــد، افزود:  به زودی یک کارگاه و نشســت تخصصی 
در این زمینه در مرکز اقیانوس شناسی دریای عمان و اقیانوس 

هند چابهار برگزار خواهد شد.
رس پاششی طرحی با موانع بسیار

برای رهایی از شــکوفایی کشــند قرمز تاکنــون روش های 
شیمیایی، بیولوژیکی و رس پاشی پیشنهاد شده است و نتایج 
تحقیقات محققان نشــان داده که کم خطرترین روش، » رس 

پاششی « است.
در روش های شیمیایی باید از مواد شیمیایی استفاده شود که 
 عوارضی بر محیط زیســت و طبیعت به جای خواهد گذاشت 
و در روش هــای بیولوژیکی نیز ممکن اســت گونه ای که برای 
این کار در نظــر گرفته می شــود، در طوالنی مــدت به گونه 
 مهاجم تبدیل شــود؛ از این رو بهترین روش » رس پاششی «

خواهد بود. در روش » رس پاششــی «، دوغــاب رس بر روی 
 پالنگتون های شــکوفا شــده در سطح آب پاشــیده می شود 

و ذرات پالنگتون به رس ها چسبیده و به اعماق آب می روند. 
تاکنون محققان پژوهشــکده اکولوژی خلیــج فارس و دریای 
عمان موفق شــدند دســتگاه رس  پــاش را مــورد آزمایش 
 قــرار دهند ولــی به گفتــه دکتــر محمدصدیــق مرتضوی 
رییس پژوهشکده این دســتگاه رس پاش دارای حجم بزرگی 
است که استفاده از آن به شــناور بزرگی نیاز دارد و شناورهای 
بزرگ که قادر به پوشش دادن نوار ســاحلی باشند، در اختیار 

نیست؛ بنابراین عمال استفاده از این دستگاه ممکن نیست.

دانستنی روز

مرغ های مگس خــوار که پرندگان بســیار کوچکی 
 هستند، می توانند با میانگین ســرعت ۹2 کیلومتر 
در ساعت از هوا به زمین فرود بیایند که برای آنها نیز 

قدرت جاذبه سرعت را افزایش می دهد.
 پرندگان بــا ســرعت های مختلف پــرواز می کنند 
و هر کــدام از آنها با توانمندی های خــود می توانند 
به شــیوه های مختلف آســمان را طــی کنند. ولی 
 آیا تاکنون فکــر کرده اید ســریع ترین پرنده جهان 
 در زمینه پــرواز کردن کدام اســت؟ دانشــمندان 
بر اســاس مطالعات خــود روی خفاش بــدون دم 
برزیلی متوجه شــدند این پرنده می تواند با حداکثر 
 سرعت١6٠ کیلومتر در ساعت در آسمان پرواز کند 
و به همین خاطر از آن به عنوان ســریع ترین پرنده 
در حیوانات موجود در کره خاکی یاد می شود. زمانی 
که قرار باشــد ســرعت حرکت پرنده ها در آسمان 
محاسبه شــود، انواع مختلف پرنده ها مورد بررسی 
قرار می گیرند. شــاهین از جمله پرندگانی است که 
می تواند با ســرعت3٠٠ کیلومتر در ساعت به سمت 
زمین شــیرجه بزند که البته این سرعت فقط هنگام 
ســقوط به ســمت زمین صورت می گیرد و نیروی 
جاذبه در این افزایش ســرعت به آن کمک می کند.

مرغ های مگس خــوار که پرندگان بســیار کوچکی 
 هستند، می توانند با میانگین ســرعت ۹2 کیلومتر 
در ساعت از هوا به زمین فرود بیایند که برای آنها نیز 

قدرت جاذبه سرعت را افزایش می دهد.
با این وجــود در زمینه پرواز به صــورت افقی، هیچ 
پرنده ای نمی تواند ســرعت خود را خفاش بدون دم 
برزیلی برساند. از سال2٠١٠ میالدی به بعد باالترین 
ســرعتی که پرنده ها به صورت افقی پرواز می کردند 

١١١/6 کیلومتر در ساعت گزارش شده بود. 
با این وجود بررســی روی خفاش بــدون دم برزیل 
نشــان داد این پرنده کوچک می تواند بــا میانگین 
سرعت١6٠ کیلومتر در ســاعت، عنوان سریع ترین 

پرنده جهان را به خود اختصاص دهد.

سریع ترین پرنده جهان 

اتفاق روز

مجمــوع درختانی که قربانــی بی رحمی برخــی از افراد 
 ناشــناس شــده دل کشــاورزان و مــردم شهرســتان را 
آزرده اســت. ماجرای قطع درختان در شهرستان دهاقان 
دیر زمانی بود که دیده نمی شد، اما امروز باز هم این ماجرا 

آغاز دوباره ای کرده و تکرار می شود.
از ســوخته شــدن درختانی که بعضی از مردم کشاورز به 
آن کبوده می گوینــد، یا قطع کردن، ســوزاندن و قاچاق 
چوب درختان در چند روســتا یــا مناطــق تفریحی که 
 بگذریم، ماجرای قطع درختان خاطر شــهروندان را بیشتر 
آزرده می ســازد. قسمت نخســت ماجرای قطع درختان 

 دهاقان، در نیمه اســفند ماه ســال گذشــته آغاز شــد 
 و تعداد2٥٠ اصلــه نهــال و درختان مثمــر و غیر مثمر، 
 کنار تفریحــگاه دره شــاه قربانی تبر یــا اره برقی عده ای

 از افراد شدند که هنوز با گذشــت ۸ ماه و نیم، عامالن آن 
شناسایی نشده اند.

با اینکه این حادثه در هفته درختــکاری رخ داد، اما این بار 
بعضی از کشاورزان به جای کاشــت درخت اقدام به قطع 

آنها کرده بودند.
این عمل که بیشــتر به خاطر نزاع صــورت گرفت، باعث 

قربانی شدن بیش از2٥٠ اصله نهال و درختچه شد.

 این درختچــه ها در منطقه گردشــگری آســتانه و جوار 
دره شاه در سال ۸6 توسط مردم کاشته شده بود.

قســمت دوم ماجرا، دقیقا یــک هفته پس از نوروز ســال 
جاری و در همان مکان یعنی تفریحگاه دره شــاه دهاقان 
 اتفاق افتاد و مجمــوع درختان قربانی تبر بشــر، به بیش 

از3٠٠ اصله رسید.
در این حادثــه نیز درختانی که عمر بیشــتر از١٠ ســاله 
 داشــتند و از جمله درختــان ثمرده بودند قطع شــدند، 

اما هنوز عوامل این دو حادثه هم شناسایی نشدند.
 ناراحتــی مردم این بار شــدت مــی گیرد چــون مجبور 

 به تماشــای قسمت ســوم این ماجرای تلخ هســتند، اما 
این بار کنار چشــمه زینعلی دهاقان، واقع در پایین محله 

نیله باید به نظاره بنشینند.
 در این حادثــه هم تعدادی از درختان حاشــیه چشــمه 
با تبر یا اره برقی شکسته شــده اند و خواب ابدی را تجربه 
می کنند. حال نکته جالب اینجاســت که درختان دهاقان 
هیچ آسایشــی ندارند، چون عالوه به اینکــه باید با پدیده 
خشکســالی و ریزگردهای ناخوانده و آلودگــی هوا نبرد 
کنند، تبر افرادی سودجو و ناشــناس هم به مشکالت آنها 

اضافه شده و از پا می افتند.

حادثه تکراری قطع درختان در دهاقان؛

تبر بی رحمی کمر درختان را شکست

شکوفایی جلبکی، منشاء بوی بد سواحـل چابهار

با اولین شکوفایی کشــند قرمز در آب های خلیج فارس و دریای عمان، اخیرا شاهد قهوه ای شدن آب و انتشار 
بوی نامطبوع از آب های جنوب کشور هستیم که به گفته رییس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، 

شکوفایی جلبکی ناشی از گسترش آالینده های آب است.

کشندها 
پدیده هایی 

طبیعی هستند 
و تراکم آنها 

در منطقه 
پاسخی به 

افزایش فصلی 
سطوح مواد مغذی 

در دریاست
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پیشنهاد  سرد بیر: 
راه های شاد بودن در افراد پرمشغله 

آن سال نیت کرده بودم هر طور شده برم پابوس آقا. همیشه 
دلم برای دیدن حرم شش گوشه اش پر می کشید. اما آن سال 
برای ادای نذرم باید می رفتم زیارت امام حســین ) ع (، نذر 
کرده بودم گردنبند خانوادگیمون که عتیقه محسوب می شد 
رو ببرم کربال و بندازم تو ضریح  آقا. این گردنبند تو خانواده ما 

دست به دست از مادربزرگ مادرم به من رسیده بود. 
یه گردنبند با یه سنگ ســرخ عقیق که دور تا دورش را یک 
شمس طال پوشیده بود. این گردنبند رو مادربزرگ مادرم از 
همسرش سر عقد هدیه گرفته بود و ازهمون موقع رسم شده 
بود که صاحب گردنبند، اون رو در مراسم عقد دختر بزرگش، 
به عروس هدیه بدهد. همون طور که مادرم این گردنبند رو 
به من هدیه داد و قرار بود من هم اون رو به دخترم هدیه کنم، 
اما وقتی تو بیمارســتان بهم گفتند که حال دختر کوچولوم 
 خیلی بــده و احتمال مننژیــت و فلج مغزی زیــاده، دیگه 
هیچ چیزی برام مهم نبود، حتی آن گردنبند که چشم همه 
فامیل دنبالش بود و همه به خاطر داشتنش به من حسودی 
 می کردند. پیش خــودم نذر کردم عزیزترین وســیله ای که 
تو دنیا دارم نذر عزیزترین آدم زندگی ام بکنم و این شــد که 
نیت کردم اگر دخترم دوباره ســالمت بشه، محرم که بشه با 

دخترم برم کربال و همون جا این گردنبند رو تقدیم آقا کنم. 
وقتی دکتر گفت که حال نازنین رو به بهبوده و بعد از چندین 
روز تب شدید، شرایط جسمی اش قابل کنترله و دیگه نگرانی 
بابت فلج مغزی وجود نداره، فقط گریــه کردم به این خاطر 

که آقا نــذرم را قبول کرده و من رو طلبیــده بود. فقط کمی 
نگران عکس العمل مادرم بودم کــه بدون اجازه اش گنجینه 
خانوادگی اش رو بخشــیده بودم. اما مــادرم هم وقتی خبر 
بهبودی نازنین و نذر من رو شنید گفت: » التماس دعا مادر! 
نذرت قبول؛ دیگه هیچ غمی نداشــتم. فقط بعد از چند روز 
 شب بیداری و نگرانی، حسابی خسته شده بودم. رفتم خونه 
و لباس هام رو عوض کردم و روی تخت دراز کشــیدم. خیلی 
زود خوابم برد. تو عالم خواب دیدم که نگین عقیق گردنبندم 
 افتاده و گم شــده. با اضطــراب از خواب پریدم و دســتم رو 
تو گردنم کشــیدم تا گردنبندم رو لمس کنم و مطمئن شوم 

که یه خواب پریشون و از سرخستگی دیدم. اما... 
یک دفعه از جام پریدم. هر چه گشتم خبری از گردنبند نبود. 

از جام بلند شدم و تمام خونه رو زیر و رو کردم. 
اما انگار گردنبندم آب شده بود و به زمین فرو رفته بود. خسته 
و افسرده به همسرم که هنوز تو بیمارستان و کنار دخترم بود 
زنگ زدم. صدام می لرزید. بهش گفتم که گردنبند نیســت. 

اون هم تعجب کرد. 
چون صبح که تو بیمارستان خبر سالمتی نازنین رو شنیدم 
گرنبند رو به او و مادرم نشان دادم و گفتم که این گردنبند رو 
نذر کردم... همسرم ازم خواست آروم باشم و بهم قول داد که 
بیمارستان رو خوب می گرده و اگر گردنبند رو پیدا کرد، بهم 
خبر می ده. چند روز گذشت و خبری از این میراث خانوادگی 

نشد. باالخره از پیدا کردنش ناامید شدم. 
اگر قبال هم گردنبند رو گم می کردم خیلی ناراحت می شدم، 
اما از دست دادنش تو این شرایط، برام معنای دیگه ای داشت. 
این فکر که امام حســین ) ع ( هنوز مــن رو نطلبیده، عذابم 
می داد. با ایــن حال از بهبــودی نازنین که بــه اعتقاد همه 

پزشکان یه معجزه بود، خیلی خوشحال بودم.

یک ماهی از این جریان گذشت و من هنوز هم دنبال گردنبند 
می گشتم. به هر جا که فکر می کردم سر کشیدم، اما تالشم 
بی فایده بود. حسابی کالفه  بودم و خرابی ماشین لباسشویی 
که برای هر خانمی مهم ترین کمک کار محسوب می شه هم 
حســابی کالفه ام کرده بود. از همسرم خواســتم که معادل 
پول گردنبند رو به حرم امام حسین ) ع ( ببریم، اما همسرم 
 گفت که برای ایــن کار باید کمی صبر کنم و فعال مشــکل 
ماشین لباسشویی تو اولویته. باهاش موافق بودم. ما دو تا بچه 
کوچک داشتیم و بدون ماشین لباسشویی، من واقعا به هیچ 
کاری نمی رسیدم. انگار همه چیز دست به دست هم داده بود 
تا من نتوانم نذرم رو ادا کنم. مرد تعمیرکار، بعد از یک ساعت 
کند و کاو، گفت که متوجه ایراد ماشین لباسشویی نمی شه 
و احتماال این وســیله قابل تعمیر نیست و باید تعویض بشه. 
همســرم من رو دلداری داد و گفت ما حتمــا نذرمون رو ادا 
 خواهیم کرد، فقــط مدتی زمان آن را بــه تعویق می اندازیم 

و فعال خرید یک ماشین لباسشویی در اولویته.
وقتی ماشین لباسشــویی جدید رو آوردند همسرم تصمیم 
 داشــت که وســیله خراب رو به راننده وانت بفروشــه، اما 
از آنجا که قیمت پیشنهادیشون به نظرش خیلی پایین اومد، 

منصرف شد و ماشین لباسشویی رو به انباری برد. 
کامال فراموشش کرده بودم تا اسباب کشی سال بعد... 
آن زمان بود که همسرم به یاد این ماشین خراب افتاد. 

از قضا همون روزها پســر دایی ام که تازگی ها از شهرســتان 
 به تهران آمده بــود، نزدیک خونــه ما یه مغــازه تعمیرات 

لوازم خانگی باز کرده بود. 
همسرم هم ماشین لباسشویی و یکی دو تا وسیله برقی دیگه 
 رو به مغازه پسر دایی ام فرســتاد تا او استفاده کنه و به قولی 

یه بالیی سرش بیاره!

خیلی از این راهکارها فقط به طور موقتی اعتمادبه نفس شما 
را باال می برند، اما باز هم باعث می شوند کارهایی انجام دهید 
که قبال حتی فکرش را هم نمی کردید و با انجام آنها اعتمادی 

عمیق تر نسبت به خودتان در وجودتان ایجاد می کنید.
21-  اطالعات، تاثیرات و احساسات مثبت جذب کنید

  بیشــتر اخبار و حــوادث جامعــه، تصویری منفــی از دنیا 
و خودتان به شــما می دهد. اطالعاتی که دوروبرتان است هم 
درســت مثل افراد دوروبرتان می توانند تاثیر شگرفی بر شما 
داشــته باشــند. خودتان انتخاب کنید که دوست دارید چه 
ببینید، بشنوید و بخوانید. فقط چیزهایی را انتخاب کنید که 

برای تان فایده بخش باشند.
22- مثبت بیندیشید

 اینکه ســعی کنید دنیا و زندگی تــان را از دریچه ای مثبت 
 نگاه کنید کمی ســخت اســت و زمان می برد. مخصوصا اگر 

سال های زیادی را با تفکر منفی زندگی کرده باشید.
23- خودتان را با خودتان مقایسه کنید، نه با دیگران

 این درد ناالزم زیادی را از زندگی تان بیرون می کند. مسئله 
اینجاست که اگر از یک نفر بگذرید، کس دیگری را می بینید 
که از شما موفق تر باشد و حس برنده بودن موقتی تان دوباره 

به احساس ترس و اضطراب تبدیل خواهد شد. 
پس ســعی کنید فقط روی خودتان تمرکز کنید، نه آدم های 
دور و برتان و مهم نباشــد کــه دیگران تا چه انــدازه موفق 

هستند. 
خودتان را با خودتان مقایســه کنید. پیشــرفت کنید و رشد 
 خودتان را بررســی کنید؛ خواهید دید که شــادتر، موفق تر 

و بااعتمادبه نفس تر زندگی خواهید کرد.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

 آیا می دانســتید که گربه ها معموال 66 درصد از عمر خود را صرف خواب 
می کنند؟

آیا می دانستید که توپ گلف به طور متوسط دارای ۳۳6 فرورفتگی است؟
آیا می دانستید که آب گرم سریع تر از آب سرد یخ می زند؟

 آیا می دانســتید که به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشــتر می ترسند 
تا از مرگ؟

آیا می دانستید که حلزون می تواند سه سال بخوابد؟
آیا می دانســتید که اگر جمعیت چین در یک صف مقابل شــما راه بروند، 

این صف به خاطر سرعت تولید مثل هیچ وقت تمام نخواهد شد؟
آیا می دانســتید که ملت آمریکا به طور میانگین روزانه ۷۳ هزار مترمربع 

پیتزا می خورند؟
آیا می دانستید که چشم های شترمرغ از مغزش بزرگ تر است؟

آیا می دانستید که پروانه ها با پاهای شان می چشند؟
آیا می دانستید که گربه ها می توانند بیش از یک صد صدا با حنجره خود 

تولید کنند در حالی که سگ ها کمتر از ده صدا؟
 آیا می دانســتید که تعداد چینــی هایی که انگلیســی بلدنــد از تعداد 

آمریکایی هایی که انگلیسی بلدند بیشتر است؟
آیا می دانستید که فیل ها تنها حیواناتی هستند که نمی توانند بپرند؟

آیا می دانستید که هربار که یک تمبر را زبان می زنید، ۱۰/۱ کالری انرژی 
مصرف می کنید؟

آیا می دانستید که تمام خرس های قطبی، چپ دست هستند؟

موفقیت

هایالیت

همه ما استعدادهایی داریم که ممکن است شخص دیگری نداشته باشد. 
شادی و نشاط متعلق به افرادی اســت که از این استعدادها و توانایی  های 
خود اســتفاده می  کنند و با کمک آنها کارهای گوناگونی انجام می  دهند. 

انجام و کامل کردن کارها حس غرور و نشاط به افراد می  دهد.
برای صرف ناهار از دفتر خود خارج شــوید و۳۰ الــی4۰ دقیقه را صرف 

خوردن غذا و صحبت کردن با دوست یا همکار خود کنید. 
ســعی کنید راجع به چیزهای خوب صحبت کنید. خیلــی زود متوجه 

خواهید شد که چنین کاری باعث افزایش نشاط شما می  شود.
وسایل اضافی اطراف خود را دور بیاندازید

 همه ما در اطراف خود ) در خانه، دفتر کار، ماشــین... ( وســایلی اضافی 
و بالاستفاده داریم که گویی به حضور آنها در کنار خودمان عادت کرده ایم 

و متوجه تاثیری که آنها بر ما دارند، نیستیم. 
اگر شــما وســایل اضافی اطراف تان را دور بیاندازید و در واقع به محیط 
بیرونی اطراف خود نظم بدهید، درون شــما نیز به تدریج منظم و آرام تر 
خواهد شــد. هر روز یک وســیله اضافی که به دردتان نمی  خورد را دور 
بیاندازید یا به فردی که به آن وسیله احتیاج دارد، بدهید. این کار شاید در 
ابتدا دشوار و غیر ممکن به نظر برسد، اما پس از مدتی شما یاد می  گیرید 
چگونه از شر کلیشه  های ذهنی خود خالص شوید و ذهن تان را آزاد کنید.

از منفی نگری و افراد منفی گرا دوری کنید
ارزش خودتان را پایین نیاوریــد و از افرادی که تالش می  کنند شــما را 
تحقیر کنند، دوری کنید. شما به همان اندازه که تصور می  کنید توانایی 
 دارید. موانع همیشــه در زندگی همه افــراد وجود دارند، اما اگر شــما 
 در زندگی خود اهداف مشخصی داشته باشید و با استفاده از افکار مثبت 
 به دنبال راه حل برای مشکالت پیش رو باشــید، می  توانید کارهایی که 

از دید سایرین غیر ممکن است را ممکن سازید.

- هیچ وقت تاثیر تمام کارهای خوبی که لبخندی ســاده 
می تواند انجام دهد را نخواهیم دانست. 

 - مردمی که بــه میل خود در تاریکی نشســته اند، نیازی 
به روشنایی ندارند!

 - برای ساختن فرزندان، باید نخســت خویش را بسازی! 
 در غیر این صورت، فرزندان را برای نیازهای حیوانی، فرار 

از تنهایی یا پر کردن چاله های وجودت پدید آورده ای. 
 - این حرف که حقیقت همیشــه برخرافــه غلبه می کند 
 یکی از دروغ های شــیرینی اســت که آدمیان یکی پس 

از دیگری تکرار می کنند. 
- رســالت یک انســان برای رســیدن به آزادی در صف 

ایستادن نیست، بلکه بر هم زدن صف است.

راه های شاد بودن در افراد پرمشغله ) 3 ( 

راهکارهایی برای باال بردن 
اعتماد به  نفس ) 12 (
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 روزی گانـــدی بـــا تعـــداد کثیـــری از همراهـــان 
و هواخواهانــش می خواســت بــا قطار مســافرت کند. 
 هنگام ســوار شــدن، لنگه کفشــش از پایــش درآمد 
و در فاصله بین قطار و ســکو افتاد. وقتــی از پیدا کردن 
کفشش در آن موقعیت ناامید شد، فورا لنگه دیگر کفشش 
را نیز در آورد و همان جایی که لنگه کفش اولی افتاده بود، 
انداخت. در مقابل حیرت و سوال اطرافیانش توضیح داد: 
» ممکن است فقیری لنگه کفش را پیدا کند، پیش خود 

گفتم بک جفت کفش بهتر است یا یک لنگه کفش ؟ «

 کــزروس بــه کــورش بــزرگ گفــت: چــرا از 
 غنیمــت هــای جنگــی چیــزی را بــرای خود 
 بر نمــی داری و همــه را به مــردم و ســربازانت 

می بخشی؟!
 کــورش گفــت اگــر غنیمــت هــای جنگــی را 

نمی بخشیدیم اآلن دارایی من چقدر بود؟
کزروس عددی را با معیار آن زمان گفت...

سپس کورش یکی از ســربازانش را صدا زد و گفت 
برو به مردم بگو کورش بــرای امری به مقداری پول 

و طال نیاز دارد!
 ســرباز در بین مردم جار زد و ســخن کــورش را 

به گوش شان رسانید...
مردم هرچه در توان داشتند برای کورش فرستادند!

وقتی که مال های گرد آوری شده را حساب کردند، 
از آنچه کزروس انتظار داشت بسیار بیشتر بود...!

کــورش رو به کــزروس کــرد و گفت: ثــروت من 
اینجاســت. اگر آنها را پیش خود نگه داشته بودم، 

همیشه باید نگران آنها می بودم.
 زمانی کــه ثروت در اختیار توســت و مــردم از آن 
 بی بهــره اند مثــل این می مانــد که تــو نگهبان 

پول هایی که مبادا کسی آن را ببرد...

روزی یکی از مدیران عالی رتبه شــرکتی به مدت یک 
روز تمام بر فراز نیویورک با بالن به گردش می پردازد. 
طی یک بد شانسی نقشــه اش در طی گردش پایین 
می افتد و او گم می شــود. ســپس در حالی که برای 
 فرود به دنبال جای مناســبی می گشــت باالی یکی 
از آسمان خراش ها مردی را می بیند که آسوده خاطر 

ایستاده است و سیگار می کشد. 
مدیر از او می پرسد: می بخشید من اآلن کجا هستم؟

 مرد پاســخ می دهــد: از زمین۵۰۰ پــا فاصله دارید 

و در یک بالن هستید. 
مدیر عصبانی می شــود و می پرسد: شــما مهندس 

هستید. درسته؟ 
- بله شما از کجا فهمیدید؟

- چون تو دردســر افتادم و از شما ســوالی می پرسم. 
جواب شما۱۰۰ درصد درست اســت، اما به هیچ درد 

من نمی خورد.
- شما هم باید مدیر باشید. مگه نه؟

- بله تو از کجا فهمیدی؟
- چون از زمیــن۵۰۰ پــا فاصله داریــد در یک بالن 
هستید. گم شــدید. نقشــه ندارید. در وضعیت بدی 

هستید و همه اینها االن تقصیر من شده!!!

مهندس و مدیرثروت کورشکفش های گاندی

سودوکو

مسافر کربال ) قسمت اول (

تلنگری بر روح

موقعیت دوم: یــک نفر از شــما می خواهــد که جفت 
کلیه های تان را، دقیقا هر دو تایش را، در آورید و تحویل بدهید تا 
برود و آن ها را بفروشد و با پول شان، یک عدد 2۰6 صفر قشنگ 

بیندازد زیر پایش و خیابان گردی کند، چه کار می کنید؟
در رودربایستی گیر می کنم و نه تنها دوتا کلیه ام را، بلکه کبدم را 
هم در می آورم و تقدیمش می کنم تا ضایع نشوم و اگر هم جانی 
باقی ماند، به زندگی ام ادامه مــی دهم و اگر هم نه که دیگر هیچ 

خب این کار، بهتر از ضایع شدن جلوی دیگران است!
- دوتا کلیه؟ نــه، نهایتا نصف یکی از کلیه هایــم را می دهم که 
طرف برود و مشکلش را حل کند؛ باالخره باید به فکر مردم بود 

دیگر! 
- خیلی محترمانه و با اســتفاده از تمام فنون پاسخ گویی منفی 
 می گویم که شــرمنده، خودم ایــن کار را کرده و ســوار 2۰6 
می شوم و می روم خیابان گردی؛ البته همه این کارها را خیلی 

محترمانه انجام می دهم که به طرف مقابلم برخورد. 
- چه جســارت ها! دندان هایش را خرد می کنم تــا دیگر از این 

فکرها نکند. 
- چی؟! دو تا کلیه اش که سهل است، جگرش را هم در می آورم 

تا دیگر از این ... اضافی نکند. 
موقعیت ســوم: شــما لطف کرده و چتر محتــرم را باز 
کرده اید و به خانه یکی از خویشــاوندان دور و نزدیک خودتان 
رفته اید. باالخره شامی تدارک دیده اند و دلی از عزا در آورده اید و 
خالص. بعد از شام هم باید چند کالمی گپ بزنید که مثال ضایع 

نشود. خب در این مواقع چه اتفاقی برای شما می افتد؟ 
دهان محترم را باز می کنم و تا وقتی که همســر، بانوی گرامی 
چشم غره نرفته باشــد، به اصطالح یک ریز مخ همه را می ریزم 
در فرغون، به هیچ کس هم اجازه عــرض اندام نمی دهم و فقط 

خودم حرف می زنم!

- اگر سوالی بپرســند، جواب می دهم؛ اگر هم نپرسند، باز هم 
جواب می دهم. کال تو کار جواب دادن هستم!

- بعضی وقت ها، جمله ای می گویم که به دیگران نشان بدهم که 
عالیم حیاتی در این حقیر وجود دارد و جای هیچ نگرانی نیست. 

- یعنی حتی اگــر انبر هم بیاورند، به خــواب ببینند که بتوانند 
جمله ای و تایید و تکذیبــی از من اســتخراج کنند؛ حاال یک 
 شــام و چایی و میــوه داده اند، انتظــار دارند حــرف هم بزنم؟ 

چه جسارت ها... 
 - یعنی میزبان همه را مشایعت می کند و می فرستد خانه شان 
و بعــد که بر مــی گردد تا آثــار به جــای مانــده از این هجوم 
ناجوانمردانه را پاک ســازی کند، وقتی جارو برقی را بر می دارد 
 و ســراغ زیر مبل ها می رود، تازه متوجه می شود که این حقیر 
در گوشه اتاق حضور داشته و رویش نشــده است که از جایش 

بلند شود و برود؛ یعنی چنین شخصیتی دارم من!

ببخشید جناب، روح دارید؟! ) 2 (

لطف بی ادعا ) 2 (
ورود یک زوج ســالمند توجهم را جلب کرد. مرد در بــزرگ را برای زن 
 باز کرد و هر دو پشت ســر هم وارد سالن شــدند. با کمی تفاوت سن، 
 هــر دو از مــرز هفتــاد ســالگی گذشــته بودنــد، ســر و وضــع 

و لباس های شان نشان می داد از شهرستانی کوچک آمده اند. 
 زن به جــای کیف، کیســه ای از پارچه  گل دار داشــت که مــرد آن را 
در یک دســت گرفته بود و عصای خــودش را نیز در دســت دیگرش 
 حمل می کــرد. پیدا بــود که بیمــار اصلی زن اســت، چــون درد را 
 در صــورت تکیــده اش می دیــدم، اما ظاهرا مشــکل مــرد در یکی 
 از پاهایــش بود کــه می لنگیــد. وقتی وارد شــدند، صندلــی خالی 
 در ســالن دیده نمی شــد. من در طرف دیگر ســالن نشســته بودم 
و مطمئن نبودم اگر جایــم را به یکی از آن ها تعــارف کنم، مرا ببینند 
 یا اصال مایل باشــند تا آن طــرف ســالن بیایند؛ به خصــوص اینکه 
 من فقــط یک صندلی داشــتم که تعــارف کنم؛ پس منصرف شــدم 
و فقط تماشای شان کردم. خوشــبختانه دختر جوانی جای خود را به 
زن تعارف کرد و او هم مشتاقانه پذیرفت و نشست. مرد تکیه بر عصا زد 
و در کنارش ایستاد. یک ربع گذشــت و آن ها همچنان در صف انتظار 
 بودند یا پزشــک شــان نیامده بود یا نوبت شان نشــده بود. به هر حال 
در همان وضعیت منتظر بودند و متاســفانه کــس دیگری هم جایش 
 را به پیرمرد تعــارف نکرد. جالب اینکــه آثار بی قراری و ناشــکیبایی 
 در چهره هیچ کدام شــان دیــده نمی شــد؛ نه حرکتی مــی کردند 
 و نه حتی با هم حــرف می زدند. در این بین اتفاق ناخوشــایندی افتاد 
و آن اینکه برق رفت. ژنراتورهای بیمارستان به کار افتادند، اما از آنجا که 
قسمت های دیگر، از جمله اتاق های عمل و آزمایشگاه ها و ... نیاز حیاتی 
تری به برق داشــتند و در اولویت بودند، موهبت ژنراتور برق نصیب آن 
سالن بزرگ و پر جمعیتی که ما نشسته بودیم، نشد و چیزی نگذشت که 
گرمای ساعت ســه و نیم بعد از ظهر مردادماه خودش را به ما نشان داد. 
مردم منتظر، کم کم به هوای گرم سالن واکنش نشان دادند. چند نفری 
همان اول کار، عطای پزشــک را به لقای گرمای هوای سالن بخشیدند 
و رفتند. بقیه افراد که ظاهرا حیف شــان می آمد زمان انتظار کشــیده 
را از دســت بدهند، ماندند؛ اما چه ماندنی. عده ای که جمعیت ساکت 
را تشــکیل می دادند، به همین اکتفا کردند که با اولین شی مناسب به 
باد زدن خود مشغول شوند. عده ای از جا برخاستند و به دنبال را ه حل 

گشتند. 

ریزه کاری های زندگی 

رنج قرار نیست تو را غمگین کند، این همان جایي است که 
اغلب مردم اشتباه مي کنند.

رنج قرار است تو را هشــیارتر کند، چون انســان ها زماني 
هشیارتر مي شوند که زخمی شــوند، رنج نباید بیچارگی را 

بیشتر کند.
رنجت را فقط تحمل نکــن، رنجت را درک کن، این فرصتي 
 اســت برای بیداري، وقتي آگاه شــوي بیچارگي ات تمام 

مي شود.
اگر که به جای محبتي که به کســي کردید از او بي مهري 
 دیده اید، مایوس نشــوید، چــون برگشــت آن محبت را 
از شــخص دیگري، در زمان دیگري، در رابطــه با موضوع 
دیگري خواهید گرفت.  شک نکنید این قانون کائنات است.

عشــق در لحظه پدید می آید، دوست داشــتن در امتداد 
زمان. این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن 

است. 
عشــق معیارها را درهم می ریزد، دوست داشــتن بر پایه 

معیارها بنا می شود. 
 عشق ناگهان و ناخواسته شعله می کشــد، دوست داشتن 

از شناختن و خواستن سرچشمه می گیرد. 
 عشــق قانون نمی شناسد، دوســت داشــتن اوج احترام 

به مجموعه ای از قوانین عاطفی است.

دلنوشته
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   پیشنهاد سردبیر: 
   تقابل یوزهای ایرانی و عقاب های قاسیون در ایستگاه سرمبان

فضای مجازی

الهه منصوریــان تصاویــری از اولین روز ســرمربیگری خود در 
سپاهان را منتشــر کرد. به فاصله تنها دو روز پس از آنکه باشگاه 
ســپاهان به صورت رســمی اعالم کرد که با خواهران منصوریان 
)الهه به عنوان ســرمربی-بازیکن و شهربانو و ســهیال به عنوان 
بازیکن( قرارداد بسته است، هفته های اول و دوم لیگ برتر ووشو 
به میزبانی آکادمی ووشو برگزار شد. سپاهان ابتدا مقتدرانه از سد 
هیئت ووشوی البرز گذشت و ســپس قاطعانه پدیده آیندگان را 
شکســت داد تا هم امتیاز با دانشــگاه آزاد و تنها به خاطر تفاضل 
برد انفرادی کمتر در رده دوم جدول رده بنــدی قرار بگیرد. الهه 
منصوریان که جمعه گذشته اولین روز ســرمربیگری خود را در 
سپاهان پشت ســر گذاشــت تصاویری از این تجربه جدید را در 

صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد.

اولین روز سرمربیگری منصوریان

  ســرمربی منچســتریونایتد قصد فروش چند بازیکن تیمش را 
دارد. پس از قرار گرفتــن نام کریس اســمالینگ، متئو دارمیان 
و دالی بلیند در لیســت فروش منچســتریونایتد در فصل نقل و 
انتقاالت ژانویه، ســران باشگاه اینتر در تماســی با ژوزه مورینیو، 
سرمربی شیاطین ســرخ از او قول گرفتند این 3 بازیکن فقط به 

اینتر بپیوندند، نه به باشگاهی دیگر! 
عالوه بر این 3 بازیکن، اســتفانو پیولی، ســرمربی اینتر چشم به 
خرید ممفیس دیپــای هم دارد و باید دید آیــا مورینیو می تواند 
طبق قولش کاتالیزوری برای حضور این بازیکنان در اینتر باشد یا 

آنها در جمع شیاطین سرخ باقی می مانند.

قرارداد فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا در تابستان ۲۰۱۸ به اتمام 
می رســد و در چند وقت اخیر بحث هایی مبنی بر تمدید مجدد 
قرارداد مســی مطرح شده بود؛ اما اکنون رســانه های اسپانیایی 
از جمله مارکا مدعی هســتند که مســی تمایلی بــرای تمدید 
قراردادش ندارد. گفته می شــود مســی در تعطیالت تابستانی 
تصمیم نهایی خــود را گرفته و این موضوع را بــا بارتومئو هم در 
میان گذاشته است؛ اما رییس باشگاه از او خواسته تا بیشتر درباره 
این موضوع فکر کند. اگر این ادعاها صحت داشته باشند مسی در 
تابستان آتی، بارسلونا را ترک خواهد کرد. رقم فسخ قرارداد مسی 

۲۵۰ میلیون یورو عنوان شده است.

نایب رییس هیئت تنیس اســتان اصفهان در خصوص عملکرد هیئت 
بدمینتون در بخش بانوان، اظهار داشــت: فعالیت های هیئت در بخش 
بانوان همزمان بــا برنامه های بخش آقایان جلــو می رود.ندا مؤمن زاده 
گفت: طبق سیاست های فدراســیون تنیس برنامه های هیئت تنیس 
استان اصفهان از ابتدای امسال بیشتر بر مبنای توسعه این رشته ورزشی 
در رده ســنی نوجوانان بوده اســت و طرح جی تی آی در اصفهان اجرا 
گردیدکه بر اســاس این طرح فرهنگ سازی و معرفی تنیس در مدارس 
شروع شد. مؤمن زاده ادامه داد: از ابتدای امسال حدود 7۰۰۰ دانش آموز 
دختر و پسر مقطع ابتدایی به صورت رایگان در قالب طرح جی تی آی در 

باشگاه ها با تنیس آشنا شدند.
نایب رییس هیئت تنیس اســتان اصفهان بیان کرد: در کل سیاســت 

هیئت تنیس اصفهان، استعدادیابی در رده های سنی پایه است.
وی اضافه کرد: هیئت تنیس اصفهان اردیبهشت ماه میزبان مرحله اول 
مسابقات بین المللی جونیور آی تی اف آسیایی بود. این مسابقات در ۲ 
بخش پسران و دختران در رده سنی زیر ۱4 سال با حضور تنیسورهایی 

از کشورهای آسیایی برگزار شد. 
همچنین مرحله دوم این مســابقات در تهران و سومین مرحله آن نیز 
در باشگاه  ملل اصفهان برگزار شد. مؤمن زاده افزود: اصفهان میزبان یک 
مرحله از مســابقات جایزه بزرگ تنیس بانوان در رده سنی زیر ۱۰ سال 
کشوری بود که در باشگاه پرواز برگزار شد. همچنین مسابقات آدینه هر 
ماه در باشگاه های مختلف در بخش بانوان برگزار می شود. نایب رییس 
هیئت تنیس استان اصفهان در مورد مشکالت هیئت تنیس در بخش 
بانوان عنوان کرد: به  هر حال در همه رشــته های ورزشــی مشکالتی 
به خصوص در بخش بانوان وجود دارد اما با تعیین لباس مصوب از سوی 
فدراســیون جهانی مخصوص بانوان تنیسور، شــرایط در بخش بانوان 

خیلی بهتر از سال های گذشته شده است. 
با این لباس حتی می توانند در زمین هایی که در معرض دید آقایان نیز 
هســت به راحتی تمرین کنند.وی عنوان کرد: از زمانی که سمت نایب 
رییســی هیئت تنیس اصفهان را بر  عهده گرفتم یکــی از برنامه هایم 
این بود که هر اتفاقی در بخش آقایان صــورت می گیرد در بخش بانوان 
هم انجام شــود و تا آنجایی که شــرایط و امکانات وجود داشت این امر 
محقق شــد. مؤمن زاده گفت: مربیان فعالی در بخش بانوان اصفهان در 
اختیار داریم. همچنین بازیکنان خیلی خوبی در رده های سنی زیر ۱4 
سال در بخش بانوان فعالیت می کنند و تمام تالشمان این است که این 

تنیسورها را به تیم ملی معرفی کنیم.

مورینیو ، به اینتر  بازیکن می فروشد

ادعای عجیب مارکا؛ 

مسی قراردادش را تمدید نمی کند

نایب رییس هیئت تنیس استان اصفهان:

سیاست هیئت، استعدادیابی 
در رده های پایه است

منهای فوتبال

فوتبال جهان

. ظهور یک آقای گل جدید برای پرسپولیسی ها زمان خداحافظی کی روش
والدیمیر پریموف، مهاجم اوکراینی پرسپولیس 
که از ابتدای فصل جاری مدت زمان بسیار کمی 
برای سرخپوشــان در بازی های لیگ به میدان 
رفته و هنوز پایش به گلزنی هم در این رقابت ها 
باز نشده، در اردوی دبی نمایش خیره کننده ای 

از خود بر جای گذاشته است. 
 این بازیکن که زمزمه هــای جدایی اش در نیم 
فصل هم به گوش می رسد، در بازی پرسپولیس 
توانســت 4 گل از ۵ گل تیمش را به ثمر برساند 
و در بازی قبلــی نیز ۲ گل زده بــود تا مجموعا 
در ۲ بازی 6 بار دروازه حریفان را گشــوده باشد. 
حاال شــاید او هم خود را جزو مدعیان حضور در 
ترکیب اصلی تیم برانکو می بیند و امیدوار است 

این گلزنی ها بعد از بازگشــت از دبــی به نفع او 
تمام شود. 

 باید دیــد که ســرمربی کروات پرســپولیس 
همچنان به ترکیــب قبلی خــود دل می بندد 
یا ممکن اســت با توجه به غیبت ملی پوشــان 
در اردوی دبــی تغییراتــی در ترکیــب اصلی 

سرخپوشان به وجود بیاید.

سرمربی پرتغالی تیم ملی کشــورمان در نشست خبری پیش از 
بازی با ســوریه از این گفت که بعد از پایان جــام جهانی ۲۰۱۸ 
روســیه از تیم ملی ایران خداحافظی خواهد کرد. او پیش از این 
و قبل از جام جهانی ۲۰۱4 برزیل هم گفته بود دیگر هدایت تیم 
ملی کشــورمان را نمی پذیرد. کی روش گفته میراثی که از خود 
به جای گذاشته می توانند قهرمان جام ملت های آسیا شوند و او 
دیگر در کشــور ما کاری ندارد. حتی مدتی هم از کشورمان خارج 
شــد؛ اما دوباره با درخواست فدراســیون قرارداد خود را تا پایان 

جام جهانی روسیه تمدید کرد. 
 کــی روش حتی اگــر تنها تــا پایان قــراردادش یعنــی بعد از 
جام جهانی، هدایــت تیم ملی را بر عهده داشــته باشــد و دیگر 
قــراردادش را تمدیــد نکنــد، رکــورددار طوالنی تریــن دوره 

80سرمربیگری تیم ملی ایران خواهد شد.

در چه صورتی مسابقات لغو می شود؟

تقریبا هر روز می توان در جراید یا رسانه های ورزشی از سوی یکی 
از مسئوالن و مدیران سابق استقالل علیه مدیران و مسئوالن فعلی 
این باشگاه انتقاداتی را شاهد بود؛ البته که نقد و انتقاد مسئله مهم 
و عامل پیشــرونده برای حل مسائل محســوب می شود ولی جای 
تعجب دارد که چطور برخی از مســئوالن ســابق اســتقالل که با 
قراردادهای عجیب موجب بــه بار آمدن بدهی های ســنگین در 
همین یکی دو ساله شده اند، مسئوالن فعلی را به بستن قراردادهای 
عجیب متهم می کنند.بحث قرارداد کاوه رضایی و بندهای قرارداد 
او اولین جرقه الزم را برای این بحث و در کنار آن تسویه حساب ها 
به وجــود آورد و در ادامه حتی کار به مراســم مرحوم پورحیدری 
کشیده شــد و در کمتر از ۲4 ســاعت بارها مکان تشییع پیکر آن 
مرحوم تغییر یافت و در نهایت پای وزیر تازه کار به میان کشــیده 
شد.برخی مدیران قبلی استقالل با شمشیر دولبه، نقدهای خود را 

مطرح می کنند و با صحبت هایشان تنها به ابهامات دامن می زنند. 
باالخره باید معلوم شود که گذاشتن آپشن در قراردادها چیز خوبی 
اســت یا نه. چه بسا برخی آپشــن ها برای بازیکنان و باشگاه خوب 
هم باشد. مثال از گوشه و کنار شنیده شــده که بختیار رحمانی در 
صورت دادن ۱۰ پاس گل، مبلغ قابل توجهی به دریافتی اش اضافه 
می شود. حتما این آپشن برای این بازیکن عالوه بر سود فردی، یک 
سود جمعی هم دارد؛ یعنی از عملکرد او باشگاه استقالل هم منتفع 
می شود. حاال اگر شبیه این آپشــن ها در قرارداد سایر بازیکنان هم 
باشد چه؟ از طرفی، کافی است در هر خبرگزارییک جست وجوی 
ساده انجام دهید و ببینید که این رفتار مســبوق به سابقه بوده یا 
فقط از ابتکارات مدیران فعلی استقالل است. به عبارت بهتر برخی 
از مدیران قبلی اســتقالل، مدیران فعلی باشگاه را بابت چیزی نقد 

می کنند که خودشان اصطالحا این کاره بوده اند.
البته قضاوت ارزشی کردن کار صحیحی نیست ولی به نظر می رسد 
برخی ها با دســتاویز قــرار دادن قراردادهای اســتقالل به دنبال 
تسویه حساب هستند و مطمئنا این تسویه  حساب ها که بیشتر هم 
از طرف یکی از طرفین در جریان است به سود آبی ها نخواهد بود و 

در شأن باشگاه بزرگ استقالل هم نیست.

محسن خزایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در 
سوریه حین تهیه گزارش از منطقه عملیاتی حلب 
به شهادت رسید. شهید خزایی مدیر اسبق روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان و از هواداران 
و دوستداران باشگاه ســپاهان بود. گروه خبری 
خبرگزاری صدا و ســیما به همراه سایر رسانه ها 
برای پوشش آخرین وضع میدان نبرد و پیشروی 
رزمندگان در منطقه منیان در غرب شــهر حلب 
حضور داشتند که تروریست ها با خمپاره این گروه 
را مورد حمله قرار دادند. وی اخیرا در پیامی درباره 
اینکه با پیراهن سپاهان پالتو داده،پیامی به یکی از 
دوستان نزدیکش داده بود که جالب به نظر می آید:

 سالم برادر گزارش رو دیدی...
لطف دارید دیدی با کاپشن سپاهان بودم

من تا ابد طرفدار سپاهانم
اگر برادر فیروزی شهید شدم قابل بودم عکسم را 

در باشگاه باپیراهن سپاهان...

قاب   روز درحاشیه

آخرین گزارش شهید مدافع حرم با لباس سپاهان پیش از شهادت

دکتر زهره هراتیان در مورد وضعیت آلودگی هوا گفت: ۲4 ساعت قبل 
از آغاز مسابقه شــاخص آلودگی هوا را در ورزشگاه های محل برگزاری 
مسابقه کنترل می کنیم و اگر شــاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ باشد آن 
مسابقه لغو می شود؛ بنابراین اگر شاخص آلودگی هوا در ورزشگاه های 
تختی و آزادی تهران بیش از ۲۰۰ باشد بازی ها لغو می شود و در سایر 
مسابقات در شهرستان ها نیز بر همین اساس است. وی افزود:در صورتی 
که میزان شاخص آلودگی هوا کمتر از ۲۰۰ باشد فقط به هوادارانی که 
مشکل قلبی یا بیماری آسم دارند، همچنین کودکان و سالمندان توصیه 
می کنیم که به ورزشگاه نیایند و سایر تماشــاگران و حتی بازیکنان و 

مربیان دو تیم نیز به اندازه کافی مایعات بنوشند. 
رییس مرکز پزشــکی ســازمان لیگ) ایفمارک( تصریح کرد: ما با یک 
بیمارســتان هم در تهران هماهنگ می کنیم تا اگر تماشاگران مشکل 

تنفسی پیدا کردند به آن بیمارستان مراجعه کنند. 

تسویه حساب مدیران سابق و فعلی استقالل؛

دودی که به چشم آبی های 
پایتخت  می رود

یکی از نفراتی که گفته می شــود در نیــم فصل قصد دارد 
از پرسپولیس جدا شــود محمد امین آرام طبع است. این 
مدافع چپ که در ابتدای فصل از صبای قم به پرسپولیس 
آمد توســط برانکو خیلی به بازی گرفته نشــد و فقط در 
بازی جام حذفی در مقابل قشــقایی شــیراز بــازی کرد. 
نیمکت نشینی آرام طبع باعث شده این تصور به وجود بیاید 
او قصد جدایی از پرســپولیس را دارد. آرام طبع می گوید: 
»نمی دانم چــرا برخی دنبال این هســتند کــه برای من 
شایعه سازی کنند و حتی نقل قول هایی نیز از من منتشر 
می شــود که روحم از آن خبر ندارد. از قول من می نویسند 

که نیم فصل پرسپولیس را ترک می کنم در حالی که هرگز 
این حرف را در جایی نزده ام. قرارداد دو ساله با باشگاه دارم 
و به آن پایبندم. ضمــن اینکه می خواهم با پرســپولیس 
قهرمان لیگ شوم.« آرام طبع البته از نیمکت نشینی راضی 
نیست:» قطعا هیچ بازیکنی نیمکت نشینی را دوست ندارد 
اما این دلیل نمی شــود به خاطر نیمکت نشینی تصمیم به 

جدایی از پرسپولیس بگیرم.« 

پس از عملکرد سوشا مکانی در نروژ حاال پیشنهادی جدید 
برای دروازه بان دیگر ایرانی از فوتبال اسکاندیناوی رسیده 
اســت و تیمی از لیگ ســوئد خواهان به خدمت گرفتن 

دروازه بان صبای قم است.
مدیربرنامه های حامد لک با تایید این خبر اعالم کرد: دو 
تیم سوئدی بازی های این فصل او را تماشا کردند و یکی از 

تیم ها خواهان به خدمت گرفتن اوست.
وی گفت: ما به باشگاه صبا این پیشنهاد را عنوان کرده ایم 
و در صورتی که باشــگاه شــرایط جدایی او را فراهم کند 
مراحل انتقال صورت خواهد گرفت. باشــگاه سوئدی لک 

را به طور آزاد می خواهد و نمی تواند پولی به باشــگاه صبا 
پرداخت کند و این مسئله به آقای کشــوری مدیر عامل 

باشگاه عنوان شده است .
 او ۵ ســال قبل از باشگاه بشــیکتاش ترکیه هم پیشنهاد 
خوبی داشــت؛ اما مدیران صبا اجازه جدایی به او ندادند. 
حاال لک امیدوار است بتواند شرایط حضور در فوتبال اروپا 

را به دست بیاورد.

یک دروازه بان دیگر لیگ برتر 
لژیونر می شود؟

جدایی؟ می خواهم با 
پرسپولیس جام بگیرم

خبر

اســتاندار اصفهــان در دیدار ســه بانــوی قهرمان 
ووشــوکار اســتان، شــهربانو منصوریان، زهرا کیانی 
و فاطمه جزینــی، اظهار داشــت: بنا بر فرمایشــات 
رهبرانقالب، ورزشکاران چون زمینه خوشحالی مردم 
را فراهم می کنند، نخبه هســتند و باعث افتخار است 
که در استانی به ســر می بریم که نخبه های بزرگی در 
بخش های مختلــف دارد که در ســطح ملی و جهانی 

مدال آور و افتخارآفرین هستند.
رسول زرگرپور با اشــاره به اینکه نخبگان در دو زمینه 
علمی و ورزشی افتخارآفرین هستند، افزود: از استان 
اصفهان انتظار مــی رود که در این بخش ها ســرآمد 
باشــد؛ چرا که جوانان این اســتان نخبه بوده و مردم 
نخبه پــروری در اصفهان زندگی می کنند.اســتاندار 
اصفهان با بیان اینکه سه سال گذشته که وارد اصفهان 
شــدم، مشــکالت و معضالت زیادی در بخش ورزش 
استان وجود داشت، گفت: استان اصفهان باید از لحاظ 
ورزشی یک جایگاه موثر داشته باشد و خوشبختانه در 
دولت تدبیر و امید با مدیریت جدید شــرایط بهتر شد 
و در حال حاضر بر اســاس ارزیابی ها ورزش استان در 
رتبه اول کشــور قرار دارد. زرگرپور خاطرنشــان کرد: 
هم اکنون بســتر برای مــدال آوری و ورزش قهرمانی 
فراهم شده اســت.وی با بیان اینکه ورزش بانوان نیز با 
معضالت و مشکالتی مواجه است، مطرح کرد: باید به 
دین مداری و اســالم مداری بانوان کشورمان تبریک 
گفت که با رعایت حجاب نماد شده و به موفقیت های 
چشمگیری دست  یافته اند و این موفقیت ها دو افتخار 
ورزشی و حجاب را برای کشــور به ارمغان آورده است.

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه ورزش ووشو باید در 
شهرستان سمیرم شکل بگیرد و مرکز ووشوی استان و 
کشور شود، اذعان داشــت: باید کمک و حمایت کنیم 
که افتخارات خواهران قهرمان ســمیرمی باعث شود 
 که مردم شهرستان ســمیرم در ووشــو جایگاه ویژه 

پیدا کنند.
سه بانوی قهرمان ووشوکار استان، شهربانو منصوریان، 
زهرا کیانی و فاطمه جزینی که در رقابت های ووشوی 
جهانی در دو بخش ســاندا و تالو صاحب مدال شــده 
بودند، مدال طالی قهرمانی کســب شده در مسابقات 
ووشــوی جام جهانی در بخش ســاندا را به زرگرپور، 
اســتاندار اصفهان تقدیم کردند و در این دیدار از این 

مدال آوران جوان استان تجلیل و تقدیر شد.

استاندار اصفهان در دیدار بانوان قهرمان ووشو:

موفقیت های بانوان، حجاب را 
برای کشور به ارمغان آورده است

ملی پوشــان فوتبال ایران در پنجمین بــازی از مرحله انتخابی 
جام جهانی ۲۰۱۸ به مصاف سوریه می روند.

تیم   ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار رســمی خود در سال ۹۵ 
امروز در بازی پنجم از مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، 
در مالزی به مصــاف تیم   ملی فوتبال ســوریه می رود.با توجه به 
وجود مشکالت امنیتی در سوریه این کشــور همانند بازی های 
گذشته خود در مالزی و در شهر سرمبان از ایران پذیرایی می کند. 
این دیدار ســاعت ۱۵:3۰ به وقت تهران  )ســاعت ۲۰ به وقت 
محلی( در ورزشــگاه توآنکو عبدالرحمان شــهر سرمبان برگزار 

خواهد شد.
ایران

ملی پوشان فوتبال ایران که تاکنون ۱۰ امتیاز از چهار بازی اخیر 
خود به دست آورده اند و در شرایط مســاعدی از نظر جایگاه در 
جدول رده بندی به مصــاف تیم   ملی فوتبال ســوریه می روند با 
مشــکالتی از قبیل مصدومیت و محرومیــت بازیکنان مواجه 
هستند و شرایط متفاوت آب و هوایی مالزی نسبت به ایران کار را 

برای شاگردان کارلوس کی روش دشوار کرده است.

تیم   ملی فوتبال ایران برای این بازی علیرضا بیرانوند، دروازه بان 
نخست خود و وریا غفوری  را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. 
احســان حاج صفی و ســردار آزمون دو بازیکن کلیدی این تیم 
 نیز به دلیل محرومیت از ســوی فیفا دیدار با این تیم عربی را از

 دست داده اند.
کی روش اما عالوه بر این چهــار بازیکن آندرانیــک تیموریان، 
کاپیتان تیم   ملــی و علیرضا حقیقی را هم از فهرســت بازیکنان 
دعوت شده به دیدار با سوریه خط زد و چند بازیکن برای اولین بار 
در این مرحله به تیم ملی دعوت شده اند. نبود بیرانوند و حقیقی، 

موجب افزایش گمانه زنی ها درباره دروازه بان تیم ملی شده است.
تیم   ملی فوتبال  که با مشکالتی برای تدارک بازی دوستانه مواجه 
بود، پیش از این دیدار در شهر شاه عالم مالزی دیداری تدارکاتی 
را با تیم پاپوآ گینه نو برگزار کرد و توانست با حساب ۸ بر یک این 
 تیم را شکســت دهد که در این دیدار تدارکاتی رضا قوچان نژاد

 )3 بار(، کریم انصاری فرد )۲ بار(، اشکان دژاگه، رامین رضاییان و 
مهدی طارمی گلزنی کردند.

جواد نکونــام، مربی تیم   ملی فوتبال ایران نیــز به خاطر اتفاقات 

دیدار ایران و قطر به مدت ســه بازی اجــازه همراهی با تیم   ملی 
فوتبال را ندارد و او هم جزو غایبان این دیدار خواهد بود.

از نکات امیــدوار کننــده درباره تیــم   ملی می توان به بســته 
مانــدن دروازه این تیــم در چهار دیدار گذشــته اشــاره کرد و 
شکست ناپذیری تیم   ملی مقابل تیم های آسیایی که در حال  گذر 
از سومین سال است. تیم ملی در چهار بازی گذشته، سه پیروزی 
مقابل کره جنوبی، ازبکستان و قطر به دست آورده و تنها یک بار 

مقابل چین متوقف شده است.
سوریه

تیم   ملی فوتبال ســوریه در چهار دیدار گذشــته خود موفق به 
کسب یک پیروزی، یک تساوی و دو شکست شده و با چهار امتیاز 
در جایگاه چهارم این گروه قرار دارد. شــاگردان ایمن حکیم در 
حالی که قبل از شروع مســابقات از کمترین شانس ممکن برای 
صعود از این گروه برخوردار بودند به نســبت قطر و چین، دو تیم 
 متمول نتایج بهتری را به دست آورده اند و از صعود به مرحله بعد 

ناامید نیستند.
مهم ترین مشکل ملی پوشــان فوتبال ســوریه انجام بازی های 
خانگی در مالزی است که موجب عدم حمایت هواداران این تیم 
شده است. تیم   ملی سوریه در آخرین دیدار تدارکاتی خود هفته  
 گذشته دیداری را با ســنگاپور برگزار کرد و توانست این تیم را با

 دو گل شکست دهد.
توقف تیم   ملی فوتبال کره جنوبی مقابل ســوریه در ورزشــگاه 
توآنکو عبدالرحمان سرمبان موجب نگرانی کادرفنی ایران شده 
و کارلوس کی روش بارها دیدار با ســوریه را سخت ترین مصاف 
تیمش در دور گروهی عنوان کرده است.تیم ملی فوتبال سوریه 
با نام عقاب های قاسیون در فوتبال معروف است که این نام الهام 
گرفته از عقاب هایی است که در شمال شهر دمشق و بر فراز کوه 
قاسیون پرواز می کنند. شــاگردان حکیم نیز یک پیروزی مقابل 
چین، یک تســاوی مقابل کره جنوبی و دو شکست را هم مقابل 
ازبکســتان و قطر تجربه کرده اند؛ اما با این حال شــرایط بسیار 

خوبی با توجه به پیش بینی های قبل از مسابقات دارند.
تاریخچه دیدارهای ایران و سوریه

تیم های ملــی فوتبال ایران و ســوریه تا به حــال ۲۲ بار مقابل 
هم قرار گرفته اند. در بیســت و دو  دیدار گذشــته ایران ۱۲ برد 
و ۹ تساوی داشته و تنها یک بار در ســال ۱3۵۲ مقابل این تیم 
شکست خورده است. بهترین پیروزی های ایران برد هفت بر یک 

و 4 بر یک بوده که هر دو در تیر ۸3 رقم خورده است.  
نخســتین دیدار دو تیم ایران و ســوریه، روز  ۱۸   اردیبهشت ماه 
ســال  ۱3۵۲  در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی  ۱۹74   
آلمان غربی سابق در ورزشــگاه امجدیه تهران )شهید شیرودی( 
برگزار شد که تیم کشورمان با تک گل »اکبر کارگرجم« حریف 

خود را شکست داد.   

انتخابی جام جهانی ۲۰1۸ روسیه - آسیا؛

تقابل یوزهای ایرانی و عقاب های قاسیون در ایستگاه سرمبان
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پیشنهاد سردبیر: 
عملیات محرم؛ تجلی حماسه مردم اصفهان

شهرداری

شــهردار اصفهان در حاشــیه افتتاح پروژه های منطقــه 12 در جمع 
خبرنگاران اظهارکــرد: به عهدی که برای اجرای پــروژه های مختلف با 
مردم بســته ایم، وفاداریم؛ به طوری که هر هفته شاهد افتتاح طرح های 

عمرانی، فرهنگی و خدماتی در مناطق هستیم.
مهدی جمالی نژاد افزود: در هیچ کجای کشــور، شهری مانند اصفهان 
وجود ندارد که با این شــرایط اقتصادی هر هفته کلنگ زنی پروژه ها را 

داشته باشد.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: رویکرد بیشتر کالن شهرها در شرایط 
فعلی، تکمیل پروژه های نیمه تمام است اما شهرداری اصفهان عالوه بر 
اتمام پروژه های نیمه کاره، خود را ملزم به اجــرای مطالبات مردمی در 
قالب پروژه هــای جدید می داند. جمالی نژاد ادامــه داد: پروژه هایی که 
امروز نیز در این منطقه افتتاح و کلنگ زنی شد، در محالت محروم مهدیه 

و عاشق آباد کلید خورد.
وی اضافه کرد: با احداث پارک جنگلی شهرک مهدیه، سرانه فضای سبز 
این منطقه از استانداردهای فعلی نیز باالتر می رود و این نشانگر رویکرد 

مدیریت شهری اصفهان در راستای توزیع عادالنه خدمات شهری است.
شــهردار اصفهان تاکید کرد: با توجه به این رویکرد شــهرداری، بیشتر 
افتتاحیه ها در مناطق کم برخوردار صورت گرفته اســت. جمالی نژاد به 
احداث پردیس خانواده محور در منطقه 12 اشــاره کرد و گفت: پردیس 
خانواده محور که شامل فضای ســبز، فضای فرهنگی، تفریحی، سینما و 

تئاتر است، تا پایان سال جاری اجرایی می شود.

مدیرمنطقه 11 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: بافت فرسوده و بناهای 
مخروبه، سیما و منظر شــهری را خدشه دار می کند. رســالت افزود: در 
صورت بروز حادثه، کمک رسانی به ساکنان بافت های فرسوده به دلیل 
عدم تردد در کوچه های تنگ و باریک، بســیار مشکل است و به همین 
دلیل برخی اوقات حوادث و مشــکالتی جبران ناپذیر برای شــهروندان 

ساکن در این بافت به وجود می آید.
مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان، در ادامه با اشــاره به اینکه 94هزار 
هکتار از مساحت منطقه 11 فرسوده اســت، ادامه داد: در واقع 8 درصد 

بافت منطقه 11 فرسوده است.
وی با بیان اینکه احیای بافت فرسوده، مشارکت شهروندان را می طلبد، 
عنوان کرد: شــهرداری به منظور تشویق شــهروندان به نوسازی بافت 
فرســوده، اقدام به ارائه بسته تشــویقی و تخفیف 70 درصدی در صدور 
پروانه ساختمانی کرده است. رســالت همچنین اضافه کرد: بافت های 
فرسوده در برابر حوادث طبیعی حادثه پذیر هستند و از آنجایی که بافت 
فرسوده محله لیمجیر نیز به دلیل خالف سازی ها ایجاد شده، در مقابل 
طوفان های شدید ممکن اســت تخریب شــود و حوادث تلخی را برای 
اهالی محله به وجود آورد. وی در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذاران برای 
احیای بافت فرسوده منطقه آماده همکاری هستند، اضافه کرد: امیدواریم 
شهروندان از بسته های تشــویقی برای احیای بافت های فرسوده محله 

خود استفاده کنند.

جمالی نژاد:

 شهرداری اصفهان خود را ملزم
به اجرای مطالبات مردمی می داند

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان:

آمادگی سرمایه گذاران
برای احیای بافت فرسوده 

رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان گفــت: مراحــل صــدور پروانه 
ســاختمانی به صورت مکانیزه در منطقه 13 شــهری در 

حال اجراست.
عبدالرســول جان نثاری با اشــاره به اینکه صــدور پروانه 
ســاختماني بایــد در زمان کمتــر و با دقت بیشــتري به 
سازندگان ارائه شــود، اظهار کرد: شــهرداري تصمیم به 
ارائه الکترونیکي صدور پروانه ســاختمانی کرده است؛ بر 
این اســاس به صورت پایلوت تجهیزات الکترونیکي صدور 
پروانه در منطقه 13 شهرداري نصب شد. وی با بیان اینکه 
در این سیســتم پروانه به صورت هوشمند صادر می شود، 
ادامه داد: تمام مســاحت ها و کاربری ها طبق مفاد پرونده 
تدوین شــده و به هیچ وجه مطالب به صورت دست نویس 
در این پروانه قید نمی شود. وی با بیان اینکه، این پروانه ها 
یک سند حقوقی اســت بیان داشت: گاهی شاهد تغییرات 
در طول ساخت و یا پس از اتمام کار بوده ایم که مشکالتی 
را برای مــردم به وجود می آورد؛ اما این نــوع مجوز از بروز 

مشکالت احتمالی جلوگیری می کند.
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: با اســتفاده از سیستم 
بارکد و NFC که در این پروانه ها پیش بینی شــده است، 
انتقال اطالعات کامل و دقیق ملک به مالک، توسط اتصال 

با تلفن همراه صورت می گیرد.
وی با اشــاره به اینکــه در هر پروانــه ســاختمانی باید 
مشــخصات کامل ســاختمان احداثی قید شود، گفت: در 
این پروانه های تک برگی، مــواردی همچون ابعاد مختلف 
زمین قبل و بعد از عقب نشینی، مقدار در مسیر و همچنین 
اطالعات ســاختمان احداثی اعم از طبقات و کاربری های 
مختلف، مشخصات مهندســان ناظر و طراح و مواردی از 

ضوابط و مقرراتی که مالک باید رعایت کند، قید می شود.
جان نثــاری اعالم کرد: مجــوز پایان کار طبــق فرم های 
عدم خالف که در پروانه ســاختمانی، دفترچه ای اســت، 
با استفاده از سیســتم مکانیزه به صورت تک برگی صادر 
می شود که آن هم یک سند مستقل است که به مالک ارائه 
می گردد. رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: این کار در شهرداری 
منطقه 13 به صورت کامل انجام شــده و هــم اکنون در 

شهرداری منطقه 2 در حال تسری است.
وی افزود: تا اســتقرار سیســتم مکانیــزه در تمام مناطق 
شــهرداری در چند ماه آینده تمام پروانه های ساختمانی 

به صورت تک برگی صادر می شود.

رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر :

صدور پروانه های تک برگی؛ 
ارمغان سیستم مکانیزه شهری

شورا

سید رضا اخروی از سه کمیته فرهنگی، تدارکات و روابط عمومی در 
مراسم اربعین گفت: ستاد برگزاری این مراسم جهت اجرای منسجم 
و شایســته عزاداری اربعین، جلســاتی را با آیات عظام، مداحان و 
هیئت های عزاداری، ائمه جمعه، نیروی انتظامی و شهرداری برگزار 

کرده است.
وی میدان امام علی )ع( را نقطه اتصال هیئت های مذهبی و مردم، 
عنوان و خاطرنشــان کرد: عزاداران برای شــرکت در مراســم روز 
اربعین با توجه به محل ســکونت خود از چهار نقطه شمال، جنوب، 
شرق و غرب شــهر می توانند در چهار راه ابن ســینا، سه راه صغیر 
اصفهانی، میدان شکرشکن و عبدالرزاق، ازطریق اتوبوس های پیش 
بینی شده توسط شــهرداری اصفهان به سمت میدان امام علی)ع( 

حرکت کنند.
رییس شــورای هیئات مذهبی، از اختصاص 80 دستگاه اتوبوس 
براي جابه جایي عزاداران روز اربعین ســخن گفــت و اضافه کرد: 
50دستگاه از این اتوبوس ها برای نقاط مختلف شهر درنظر گرفته 
شده و 30دستگاه دیگر به هیئت هاي مذهبي اختصاص یافته است 
و در صورت نیاز به اتوبوس های بیشــتر توسط هیئت هاي مذهبي 

این عدد افزایش خواهد یافت.
به گفته اخروی، تالش های فراوانی برای هرچه بهتر برگزار شــدن 
مراسم اربعین توسط ستاد برگزاری مراسم اربعین، سازمان تبلیغات 
اسالمی، ســپاه، نیروی انتظامی، اوقاف و شــهرداری انجام گرفته 
اســت؛ از جمله پذیرایی از عزاداران حســینی در ایستگاه صلواتی 

مستقر تا مردم پس از پذیرایی با گروه های عزاداری مجزا به میدان 
امام علی)ع( وارد شوند. وی با اشــاره به حضور فعال زنان در مراسم 
عزاداری روز اربعین خاطر نشــان کرد: 200هیئــت بانوان در این 
مراســم حضور دارند؛ همچنین مکان هایی بــه عنوان مهدکودک 
توســط این بانوان برای نگهداری از کودکان پیش بینی شده است. 
رییس شورای هیئات مذهبی، آغاز مراســم عزاداری را ساعت 9 و 
نیم صبح روز اربعین به صورت متمرکز و سراسری عنوان کرد و ادامه 
داد: این مراسم با تالوت قرآن کریم و قرائت زیارت اربعین آغاز شده 
و با ســخنرانی آیت ا... توکل، عضو مجلس خبرگان رهبری، تا اذان 

ظهر ادامه خواهد یافت.
اخروی اذعان کرد: فضای مراسم عزاداری روز اربعین با قرائت قرآن 
توسط استاد پورسینا، قاري برجسته اصفهاني، نورانی خواهد شد؛ 
ســپس مجید رباني به قرائت زیارت عاشــورا پرداخته و سه مداح 
برجسته اصفهاني، حداد، نیکان نسب و میري، برنامه نوحه سرایي 
را اجرا مي کنند. در ادامه عضو خبرگان رهبري، آیت ا... رحیم توکل 
به سخنراني پرداخته و برگزاری نماز باشکوه ظهر اربعین به امامت 

حجت االسالم هاشمي پایان مراسم خواهد بود.
وی با بیان اینکه در این مراسم از پرچم پیرغالمان که نماد برگزاري 
مراسم جهاني پیرغالمان اهل بیت اســت رونمایي مي شود، افزود: 
شهر اصفهان امسال با حضور پررنگ پیرغالمان، همراه و برافراشتن 
این پرچم، آغازی بر کنفرانس پیرغالمان خواهد بود. رییس شورای 
هیئات مذهبی در پایان گفت: این کنفرانس قرار است با حضور 700 
پیرغالم اهل بیت برگزار شــود که ۶00 تن از آنها ایرانی و 100 نفر 

نیز خارجی هستند.
راهپیمایی نجف تا کربال، قله مانور سیاسی است

دبیر ســتاد ســاماندهی شــورای هماهنگی هیئت های مذهبی 
اصفهان نیز در این نشســت با بیان اینکه اربعین راه ایمان اســت و 
 کســانی که در راه اســالم ایســتاده اند، ازجان، مال و آبرویشان 
می گذرنــد، ادامه داد: فرق بیــن انقالبی بــودن و طرفدار انقالب 
 بودن این اســت که افرادی که در انتخابات و راهپیمایی ها شرکت 
می کنند طرفدار انقالب هســتند و  افراد زمانی انقالبی محسوب 
می شوند که با شعارهایی که می دهند و با جان از آن دفاع کنند که 

مصداق بارز آن، شهدای مدافع حرم هستند.
حجت االسالم حسن بابایی با بیان اینکه عاشــورا، روز شور و شعور 
و اربعین، روز شور و نشور اســت، گفت: تقریبا ساالنه در پیاده روی 
اربعین ســی میلیون نفر حضور دارند و این امر زمینه را برای ظهور 

امام زمان)عج( فراهم می کند.
 بابایی با اشــاره به اینکه پیاده روی اربعین را باید یک مانور سیاسی 
در نظر بگیریم، خاطرنشان کرد: قله مانور سیاسی پیاده روی مان از 

نجف تا کربالست.

 فرق بین انقالبی بودن 
و طرفدار انقالب بودن 

این است که افرادی 
که در انتخابات و 

 راهپیمایی ها شرکت 
می کنند طرفدار 

انقالب هستند

رییس شورای هیئت های مذهبی اصفهان در نشســت خبری با برنامه های اربعین حسینی 
که در اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه هیئات عزاداری و 
مردم اصفهان برای پنجمین سال متوالی و چون سال های گذشته در مراسم عزاداری اربعین 
حسینی برای سید و ســاالر شــهیدان به صورت متمرکز در میدان امام علی)ع( به سوگواری می  نشینند، 
افزود: با توجه به اهمیت این مراسم، استان شــهیدپرور اصفهان همواره برای برگزاری عزاداری اهل بیت 
عصمت و طهارت)علیهم السالم( پیشتاز بوده و از جمله استان هایی است که بیشترین هیئت های مذهبی 

را دارد.

حضور اقشار مختلف جامعه در اربعین امام حسین؛

میدان امام علی، میزبان عزاداران حسینی خواهد بود

25آبان؛ مولود شهدای عملیات محرم 61 روز 25 آبان را بــه عنوان روز حماســه رزمندگان اصفهان یا حماســه اصفهانی ها 
نامیدند. اگر عملیات محرم ســال 13۶1 شمســی را با محــرم ۶0 قمری و جریان 
عاشورا مقایسه کنیم، شهدای واال مقام این عملیات عظیم، همیشه در نظر و اذهان 
مردم جاوید و زنــده می مانند.  عملیات محــرم ازآغاز بوی کربال مــی داد. بچه ها 
در این عملیات جــور دیگری بودند؛ کربال حس می شــد و رزمندگان، حســینی 

شده بودند.

تمام طراحی و شناسایی ها انجام شــد و فرماندهان از رده تیپ تا دسته، نسبت به 
عملیات توجیه شــدند. رزمندگان آمادگی الزم را پیدا کردند و در بعدازظهر روز 
13۶1/8/9 گردان ها یکی پس از دیگر ی به راه افتادند تا پس از غروب خورشید، 
بر سیاهی ها و تاریکی ها یورش برند. آســمان در هم فرو رفت و خورشید در پس 
ابرها مخفی شــد. نم نم باران بچه ها را بدرقــه می کرد. آرام آرام بــه بارش باران 
اضافه می شد. وقتی هوا کامال تاریک شــد، رزمندگان پشت خط ، آماده فرمان از 
قرارگاه ایستادند. بارش باران بســیار تند شد و از بین شیارها و تپه ها جویبارهایی 
روانه گشت. رودخانه »چیخاب« و »دویرج« در پیش بود و نیروها و سیالب ها هم 
هردو به سمت دویرج در حرکت بودند. بعضی از فرماندهان و نیروها بر آب پیشی 
گرفتند و خود را به آن سوی رودخانه ها رساندند و گروهی ماندند. هوا تاریک بود 
و جز چند نفری که  درکنار رودخانه،  منتظر عبور بودند، کسی فرو رفتن بچه ها را 
نمی دید. آنها برای یک لحظه هم توقف نکردند؛ چون فرمان به حرکت و عبور بود. 
خبر طغیان رودخانه به قرارگاه رسید؛ اماهمچنان تاکید بر گذر از رودخانه بود؛ تا 
اینکه فرماندهان یکی پس از دیگری بر ساحل رودخانه حاضر شدند و دیگر عبور 
را مصلحت ندیدند. اما کمی دیر شــد و حدود دو گردان، در رودخانه غرق شدند. 
التهاب رودخانه به ســنگر فرماندهی و قرارگاه رسید. همه به فکر چاره ای بودند و 
در اینجا چاره ای جز توقف نبــود. این محور با یک روز تاخیر و از دســت دادن دو 
گردان، عملیات را ادامه داد. رودخانه فتح شــد. »جبل الحمرین« فتح شد؛ »تپه 
175« با تمام افت و خیزها و تمام مقاومت و جنگ تن به تن به دســت رزمندگان 
افتاد. »زبیدات« و »شرهانی« تسلیم نیروهای اسالم شد و عملیات تا آخر آبان ماه 
ادامه یافت. رودخانه »دویرج« به خون خانه تبدیل شد. آب که فرونشست، در بین 
گل و الی و شــن زارها، پیکر الله ها جمع آوری گردید و این بار» دویرج« بود که 

الله ها را دسته دسته می چید تا آنها را به ملت ایران  و مردم اصفهان هدیه دهد.

... شما در کجای دنیا می توانید جایی را مثل استان اصفهان 
پیدا کنید؟ همین چنــد روز پیش، فقط در شــهر اصفهان 
حدود سیصد و هفتاد نفر را تشــییع کردند. مع ذالک همین 
شهید داده ها و داغدیده ها همچنان به خدمت خود به اسالم 
ادامه می دهند. امــروز مردم ما فهمیده انــد که تا فداکاری 
نباشد، اســالم را نمی شــود پیش برد و می دانند که همه ما 

باید برای اسالم فدا شویم...
»...در عملیــات محرم 4500  شــهید و مجــروح دادیــم. از میان آنها 
1250شــهید بودند  که750 نفرشــان به شــهر اصفهان تعلق داشت. 
منطقه چم ســری و چم هندی، منطقه عظیمی اســت؛ چون میعادگاه  
حدود 750 نفــر از بچه های مظلوم و حماســه آفرین اصفهان اســت. 
عملیات محــرم چون در ایام عاشــورا انجام گرفت، رزمنــدگان حال و 
هوای کربالیی داشــتند و می توان گفت رزمندگان این عملیات نسبت 
به رزمندگان عملیات های دیگر، حســینی تر و حســین وارتر شــهید 
شدند. آن زمان شــهدا را از یک منطقه جمع آوری کرده و در سوله ای 
نزدیک اندیمشک جمع کردند. تعدادشان بسیار زیاد بود. از استان های 
مختلفی بودند.  روز دوم و ســوم وقتی  آمار گرفتیم، دیدیم که شهدای 
اصفهان حدود 750 نفر هستند. به واســطه مسئولیت آن زمان، دیدیم 
اگر 750 شهید را با هم به اصفهان بفرستیم، مردم طاقت و تحمل دیدن 
این همه شــهید را ندارند. موضوع را با »حاج حســین خرازی «مطرح 
کردیم و ایشان هم به اصطالح تاکیدش روی همین مسئله بود. تصمیم 
گرفتیم شهدا را در دو نوبت بفرستیم.330 شهید در مرحله اول تشییع 
شد و حماســه به وجود آمد؛ 3 یا 4 روز بعد 250 شــهید دیگر تشییع 

شدند و حماسه ای بزرگ آفریده شد... .«

سید علی بنی لوحی از آمار شهدای محرم می گوید:

بخشی از بیانات امام خمینی)ره(
درباره حماسه مردم اصفهان در عملیات محرم

خانه هایی که آرامگاه شهدای عملیات محرم شد

مسئول ستاد شهدای اصفهان در ســال۶1 با اشاره به اینکه بدیهی است که 
برای خاکسپاری تعداد فراوان شهدای عملیات محرم دوران دفاع مقدس در 
روز 25 آبان سال ۶1، فضای محدودی در گلستان شهدای اصفهان و زمانی 
اندک داشتیم، اظهار داشت: دو روز قبل از روز حماسه ایثار اصفهان در 23 
آبان، به ما در ستاد شهدا خبر دادند که باید 370 شهید عملیات محرم را در 
اصفهان دفن کنیم و ماهم که مکان کافی نداشــتیم، نشستی با نمایندگان 

نهادهای مختلف برگزار و موضوع را بررسی کردیم.
اکبر علی یاری با بیان اینکه قرار شــد خانه های اطراف گلســتان شــهدای 
اصفهان را برای این منظور تخلیــه کنیم، افزود: عصــر روز 23 آبان ۶1 به 
همراه چند نفر از اعضای ستاد شــهدا به منازل اطراف گلستان شهدا رفتیم 
و با اهالی در مورد آن موضوع صحبت کردیم که با موافقت و حتی اشــتیاق 
وصف ناپذیر مردم به منظور تخلیه و تخریب خانه هایشــان برای میزبانی از 

شهدای دفاع مقدس روبه رو شدیم.
مسئول ســتاد شــهدای اصفهان در ســال ۶1 گفت: در این اقدام تاریخی، 
حدود  1۶ خانه را در کوچه لســان االرض تا پشــت تکیه لسان االرض در 
گلستان شهدای کنونی و بخشی دیگر از این مکان را فقط در مدت یک شب 

تخلیه کردیم.
وی با اشــاره به اینکه برای اســکان آن 1۶ خانوار، دو مجتمع مسکونی در 
خیابان هــای مــدرس و میــدان آزادی کنونــی اصفهان فراهــم کردیم، 
خاطرنشان کرد: شب بیست و سوم آبان ســال ۶1  تا صبح بیست و چهارم، 
منازل این خانواده ها تخلیه و تخریب شــد و زمین گلســتان شهدا را برای 

خاکسپاری فاتحان عملیات محرم ۶1 آماده سازی کردیم.
علی یاری گفت: اهالی محل که خانه هایشــان را تقدیم شــهدا کرده بودند 
نیز داوطلبانه به کمک ما آمدند تا کاشــانه خود را برای میزبانی از شهدای 
گلگون کفن 25آبان آماده کنند. تکیه لســان االرض در گلســتان شهدای 
کنونی اصفهان، آخرین بخشــی بود که خانه های اهالــی اصفهان در آنجا 

تخلیه، تخریب و برای قبور شهدا آماده سازی شد.
مسئول ستاد شــهدای اصفهان در ســال ۶1 گفت: در آن روزهای حماسی 
حال و هوای غریبــی در کوچه هــا و خیابان های اصفهــان حاکم بود؛ 
به طوری که در بیشــتر کوچه ها تفت شهدا علم شــده و مقابل دِر تعداد 
فراوانی از خانه های اهالی، اعالمیه و تفت دو یا سه شهید و حتی بیشتر 
نصب شــده بود. در روز حماســه ایثار، مردم اصفهان دوران ســخت و 

جان سوز و درعین حال پرافتخار و ماندگاری را پشت سر گذاشتند.

و 25 آبان ســال 13۶1کاروان شــهدای محرم به اصفهان بازگشت. تعداد 
شهدا بیش از حد تصور بود. فرماندهی لشــکر امام حسین)ع( در اندیشه 
طاقت و تحمل مردم اصفهان بود که حاج حســین خــرازی گفت: آنها را 
در دو یا ســه نوبت بفرســتید. اولین کاروان در 24 آبان به اصفهان رسید. 
کوچه ها و خیابان ها را از حجله شهدا آذین بســته و مساجد همه پذیرای 
شــهدا بودند. در هر محله و کوی و برزن التهاب بود و روحیه وصف ناپذیر 
مردم و پدر و مادر شــهیدان شگفت آور بود. روز سه شــنبه 25 آبان سال 
13۶1، روز حماسه مردم بود؛ مدارس ، ادارات ، کارخانه ها و بازارها تعطیل 
شــد. میدان امام وخیابان های اطراف آن مملو از جمعیت بود. علما و انبوه 
مردم اصفهان، نمازی پرشکوه بر پیکر مطهر شهدا اقامه کردند و سپس پیام 
امام امت قرائت شد؛ مردم جان گرفتند ومقاوم تر شدند. تابوت های شهدا 
را در بازارچه پشت عالی قاپو روی زمین گذاشته بودند. از بلندگو نام شهدا 
یکی یکی خوانده شد و آنها همچون ستاره در آسمان اصفهان و روی دستان 
پر مهر و وفادار مردم می درخشــیدند و به پیش می رفتند تا به گلزار شهدا 
برسند. هنوز بلندگو نام شهید می خواند که اولین تابوت در گلزار شهدا بر 
زمین نشست. گلستان نیز کربالیی بود. زمین تاب تحمل نداشت و آرام آرام 
شهدا را پذیرا می شد. این پذیرایی ســاعت ها به طول انجامید  و اینجا بود 
که 25 آبان یک حماسه شد؛ حماســه ای جاویدان از مردم مقاوم و پایدار و 
این روز را پاس می داریم تا مقاومت، ایثار ، گذشت و تمام ارزش های دینی 

را از یادها نبریم و شرمنده 
شــهدای 25 آبــان 

نباشیم.

نازیال 
انصاری پور

؛
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

این روزها خانم های با ســلیقه در هر رفت و آمدی 
به منزل دوستان با دسر جدیدی مواجه می شوند و 
بازار دسرها داغ داغ اســت. از آنجا كه فصل پرتقال 
است مناسب دیدیم آموزش یك دسر مخصوص با 

استفاده از پرتقال را برایتان ذكر كنیم .
 مواد الزم : 

زرده تخم مرغ4 عدد،شكریك و یك چهارم پیمانه 
)200 گرم(،وانیل یك چهارم قاشق چای خوری،آب 
پرتقال5 پیمانه )380 گرم(،خامه پاســتوریزه یك 

پیمانه )200 گرم(،ورق ژالتین ضخیم4عدد، رنده پوست پرتقال نصف قاشق چای خوری
طرز تهیه :

 زرده تخم مرغ، شكر و وانیل را با همزن بزنید تا كرم رنگ و غلیظ شود، سپس ورق ژالتین 
را در آب ســرد نرم كرده و در یك دوم پیمانه آب جوش حل كنید.  وانیــل و زرده را باهم 
مخلوط كرده و شــكر را به آب پرتقال اضافه كنید آنگاه ژالتین حل شده را اضافه كرده و 
مجددا مخلوط كنید و هم بزنید.  در این مرحله رنده پوست پرتقال و خامه را اضافه كنید. 
مایه كامال صاف و یكدست را در ظرف مخصوص دسر بریزید و در یخچال قرار دهید. پس 
از چند ساعت كه كرم بسته شد قالب دســر را در آب ولرم قرار دهید و بالفاصله در ظرف 

مخصوص سرو برگردانید.
- اگر زمان نگهداری در یخچال كافی نباشــد دسر شــما خودش را نمی گیرد. برای این 

منظور 4 ساعت ماندن در یخچال معموال كافی است.

»دخترنارنج و ترنج« اثری است خواندنی از»محمد رضا شمس« برای 
كودكان كه نشر»افق«آن را چاپ و روانه بازار كتاب كرده است.

محمد رضا شــمس نویســنده ادبیات كــودک ونوجوان اســت كه 
 تاكنــون از وی آثار بســیاری بــرای كــودكان و نوجوانان منتشــر 

شده است. 
او كه درحوزه جمع آوری افســانه ها برای كودكان زحمات بسیاری را 
متحمل شده آثار خواندنی در این زمینه چاپ كرده است كه مخاطبان 

بسیاری دارد.
 دختر نارنج و ترنج او ازمجموعه ســه گانه  »سه دخترون« با بازآفرینی 
افسانه ها ی تلخ و شیرین دختران به یادماندنی سرزمینمان هم اشك به 

گوشه   چشم ها می نشاند و هم خنده به لب ها می آورد.
 دختر نارنج و ترنج داســتان رنج پریانی اســت كه قهقهه جادو، آنها را 
در میوه نارنج زندانی كرده اســت  و خون برف ،پســری كه پوســتش 
به ســفیدي برف اســت و گونه هایش به ســرخي خون، می خواهد 
با كمــك صورت ماهي، ســلطان هفــت دریا،كه قــدش یك وجب 
 اســت و ریشــش دو وجب، دختر نارنج و ترنج را نجــات دهد اما مگر

 می تواند؟
نشر افق این مجموعه را از سری افسانه های عامه چاپ و در 80 صفحه 

روانه بازار نشر كرده است.
گفتنی است از محمدرضا شــمس تاكنون بیش از پنجاه عنوان كتاب 
براي كودكان و نوجوانان منتشر شــده است؛ كتاب هایي كه افتخارات 
بســیاری چون دیپلم افتخار IBBY و معرفی در فهرست كالغ سفید 

كتابخانه مونیخ را برایش به ارمغان آورده اند.

حذف قند از رژیم غذایی و اتفاقات بعد از آن)3(دسر فروماژ پرتقال

لبخندک

گوناگون

نوستالژیکاتور 

    سینما تلویزیون

کمک به کاهش وزن
مطالعات مختلف رابطه بین قنــد و افزایش وزن را تایید كرده انــد. مطالعه ای كه در 
سال 2001 در نشریه The Lancet منتشر شد، نشان داد كه مصرف نوشیدنی های 

شیرین شده با قند با چاقی در كودكان مرتبط است. 
مطالعه ای كه در ســال 2005 در نشــریه Nutrition & Metabolism منتشــر 
شــد از افزایش هشــدار دهنده مصرف فروكتوز به عنــوان عاملی مهــم در اپیدمی 
چاقی و دیابــت های مقاوم به انســولین هــم در كــودكان و هم بزرگســاالن خبر 
 International داد. نتایــج مطالعــه ای دیگــر كــه در ســال 2006 در نشــریه
Journal of Obesity منتشــر شــد، نقش نوشــیدنی های شیرین شــده با قند 
را در چاقــی تایید كرد. تــرک مصرف قنــد می تواند بــه كاهــش وزن كمك كند 
و از مشــكالت ســالمت كه اضافه وزن بــه ارمغان مــی آورد، جلوگیــری كند. در 
 ابتدای مســیر ترک قند، ممكن اســت هــوس و تمایل بیشــتری بــه مصرف قند 

داشته باشید، اما با گذشت زمان این هوس كمتر می شود.
کاهش خطر ابتال به دیابت

مصرف بیش از اندازه قند به رســوب چربی در اطراف كبد منجر می شود كه با گذشت 
زمان نتیجــه ای جز مقاومت به انســولین از طریــق تحت تاثیر قــرار دادن عملكرد 

لوزالمعده نخواهد داشت.
 Journal of the American Medical مطالعه ای كه در سال 2004 در نشــریه
Association منتشر شد، نشان داد كه مصرف نوشیدنی های شیرین شده با قند با 

افزایش وزن بیشتر و خطر ابتال به دیابت نوع 2 در بانوان مرتبط بوده است.

دختر نارنج و ترنج ،کتابی دوست داشتنی برای کودکان

 »پیك توانا« مجله تخصصی ویژه معلوالن است كه 
بیشــتر اعضای آن خودشــان نیز معلول هستند و با 
تمام قوا تالش می كنند. مجلــه ای كه اولویت كار در 

آن داشتن معلولیت است.
اتفاقات خوب در پیک توانا

تالش های پیك توانا گاهی نیــز موفقیت آمیز بوده 
و توانســته اتفاقات خوبی را رقم بزنــد. خانم بابایی، 
سردبیر مجله می گوید:» اخیرا مادری كه یك معلول 
5 ساله داشــت به ما مراجعه كرد و گفت می خواهم 
بچه ام به عضویت سازمان بهزیستی در بیاید اما آنها 
قبول نمی كنند چــون معتقدنــد معلولیتش محرز 
نیست. با اینكه بچه من نمی تواند از عهده كارهایش 
بربیاد و هنوز شیرخشــك مصرف می كنــد. ما این 
موضــوع را پیگیری كردیم و در چندســایت خبری 
حتی سعی كردیم اطالع رســانی كنیم. امروز با خبر 
شدیم كه بهزیستی بچه را قبول كرده و حتی هزینه 

درمانش را نیزپذیرفته است.«
اینجا اولویت کار با معلوالن است

به گفته خانم ســردبیر در پیك توانــا اولویت كار با 
معلوالن اســت حتی اگــر قابلیت كمتری داشــته 
باشــند ولی او معتقد اســت معلوالنی كــه در پیك 
توانا مشــغول به كار هســتند حتی از بقیه بهتر كار 
می كنند:» اولویت كار همیشــه با فرد معلول اســت 
حتی اگر كارش ضعیف تر باشــد. ما سعی می كنیم 
به مرور ضعف هایش را بپوشــانیم و از او یك نیروی 
كیفی بســازیم. البته من در پیك توانا نیرویی دارم 
كه فوق لیسانس معماری اســت و به علت معلولیت 
نمی تواند از خانه بیرون بیاید اما بهترین ترجمه های 
مرا او می فرستد و بیشــترین مبلغ حق التحریر هم 

برای اوست.«
مسئوالن ما را هم ببینند

موسســه توانا تاكنون حدود 150 ازدواج موفق بین 
معلوالن هم داشته است كه همگی در حال گذراندن 
 زندگــی خوبی هســتند تا توانــا حــدود 200 نوه 
داشــته باشــد اما با همه ایــن خوشــی ها اتفاقات 
آزاردهنــده برای معلــوالن تمامی نــدارد:» خیلی 
سخت اســت وقتی می بینیم كه معلوالن وقتی برای 
حق و حقوقشان هم مراجعه می كنند، نه تنها اتفاقی 
نمی افتد بلكه به آنها توهین هم می شــود. هنوز 10 
سال اســت قانون حمایت از معلوالن در مجلس در 
حال ابهام اســت و تصویب نمی شــود. چندمیلیون 
آدم معطل این قانون اســت. ما به عنوان تنها مجله 
تخصصی بــرای معلوالن كشــور تنها یك بار ســال 
گذشــته یارانه دریافت كردیم در صورتی كه رایگان 
هستیم و مخاطب ما همه قشــر ضعیف هستند؛ اما 
شاهدیم كه بســیاری از نشــریات زرد از كمك های 

دولتی بهره می گیرند، مسئوالن ما را هم ببینند.«

مجله ای که اعضای 
تحریریه اش معلول هستند)2(

کارآگاهان باز به نســل شــما كه دو تا جومونگ و یانگوم ندا شاه نوری
و امپراطور دریاها دید، نســل ما كه یا  داشت غصه لعیا زنگنه را توی 
ســریال در پناه تو  می خورد، یــا همراه با هانیكو و شــوهرش هی 

ورشكست می شد و از صفر شروع می كرد!
 البته نسل ما بیشتر وقت ها ســر صحنه جرم حاضر بود و از این نظر 
 CSI ســوادش به مراتب از كارآگاهــان فصل 15 ســریال موهن
هم بیشتر بود. اصال شما می دانید ما ســالی چند تا سریال پلیسی 
می دیدیم؟ بجز كالبدشكافی كه آن هم امكانش نبود به مهارت های 

بسیاری در تحقیقات جنایی رسیده بودیم!
 كارآگاه كاستر، ِدرِیك، كارآگاه و ركس، ناوارو، به سوی جنوب، شمال 
شصت، پوآرو، مارپل، مامور مخفی هنی و شرلوک هلمز...، تازه باز هم 
هست. به نظرم اگر یك مسابقه بین این كارآگاهان بگذارند تا معلوم 
شود كدامشان باهوش تر است آن مسابقه را من و سیما شفایی ببریم 
كه خودمان را سر دیدن این سریال ها پیر كردیم. البته معتقدم باید 
خانم مارپل را به عنوان كارآگاه فرتوت دهكده در كنار ســریال های 
معلم دهكده، پرستار دهكده و پزشــك دهكده در یك دسته بندی 

جداگانه مطالعه كرد.
 )و حتی عمه هتی و خاله اولیویا از سریال داستان های جزیره را هم 

می توان به عنوان فك و فامیل دهكده در همین دسته قرار داد.( 
بگذریم می ماند شــرلوک هلمز با بازی خدا بیامرز جرمی برت كه 
آن قدر خوب این نقش را درآورده بود كه به نظر می رســد بقیه این 

هلمزهای جدید  فقط دارند ادا درمی آورند.
 به ویژه این بندیكت كامبربچ كه الحق معتقد است عینهو موشی است 
كه در مصرف كرم پودر زیاده روی كرده باشد. اما ناوارو از همه اینها بهتر 
بود، هم خودش هم دخترش و هم آهنگ تیتراژ سریالش كه خوراک 

زنگ موبایل است. 
من چندجایی شنیده ام كه عناصر ذكور نسل ما چنان شوق همسری 
یوالن را در ســر می پروراندنــد كه وقتی فهمیدند شــوهر كرده و  
صاحب2  بچه  است كال قید رخت دامادی را زدند و گام بلندی در باال 

بردن سن ازدواج برداشتند! 
هیچ كس شیرینی عروسی یوالن را به ما نداد اما خبر فوت بلومه به ما 

رسید و اشكمان را درآورد.

جدول  2007

این پسر، الهه بخت هندوستان شد 

بر خالف تصور معمــول، صورت غیرعادی ایــن كودک برایش 
شانس زیادی به همراه داشته اســت. پیشانی متورم، چشم های 
غیر عادی متمایل به چــپ، همه در اثر یك بیمــاری مرموز و 
عجیب مادرزادی به وجود آمده و باعث شــده تا چهره ای ویژه و 

خاص از این كودک دیده شود. 
پس از مدتی كم كم پدر متوجه موضوع خاصی می شود؛كودک 
شش ســاله او شــباهتی عجیب به یكی از خدایان هند داشت.

خدای گانش، الهه ای كه با صورتی شبیه فیل و بدنی انسان نما  
نقش خدای بخت را در هندوســتان دارد. حاال این پسر دیگر در 
محل خود به عنوان خدای گانش پرستش می شود. همه مقابل 
او تعظیم كرده و از او طلب دعا و مغفرت می كنند و می خواهند 

تا نعمت را برای آنها درخواست كند.
روزها وقتی این كودک به مدرسه می رود روستاییان با حضور در 
كنار او  و اهدای دسته های گل به گفتن درخواست ها و نیازهای 
خود مشغول می شــوند. خود كودک می گوید جالب است كه 
خیلی ها حتی معلمانم نام مرا نمی داننــد بلكه فقط مرا خدای 

گانش صدا می زنند.

تصاویر روز

چیدمان مجسمه های سه بعدی نیمرو همزمان با جشنواره آثار 
هنری در سانتیاگو پایتخت شیلی

ریزش یک خیابان در شهر »فوکوئا« در  ژاپن که موجب قطعی 
برق، آب و گاز در مناطقی از آن  شد

کشکول

زنی که مراسم مرگ خود را 
شبیه سازی کرد 

به تازگی یك زن برزیلی طی مراســمی برنامه ختمی برای خود 
چید و در كمال آرامــش درون تابوت خــود خوابید. میهمانان 
متعجب كه تاكنون چنین صحنه ای را ندیده بودند شوكه شده 
و با فریاد  و وحشــت و خنده وانمود می كردند كه مراسم واقعی 

است. 
ورا لوسیا مادر جوان 44 ساله ای است كه سال هاست این رویا را 
در سر می پرورانده كه روزی بتواند درون تابوت خود بخوابد در 
حالی كه هنوز زنده است و می تواند دوستان و خانواده اش را كه 
برای حضور در این مراسم ســوگواری آمده اند دیده و حس این 

اتفاق را تجربه كند.
پس از این مراسم عجیب و نادر ورا گفت این بهترین روز زندگی 
من بوده است، روزی كه من 14 سال انتظار آن را كشیده ام. ورا 
درون تابوتی كه از قبل در نظر گرفته بود خوابید و مراسم طبق 
آیین همیشــگی به طور كامل صورت گرفت و اطرافیان ســعی 
كردند كه حس كنند این مراســم واقعی اســت. هر چند كه تا 
پیش از آن گمان می كردند كه این مراسم برای شوخی و تفریح 

است اما كم كم همه چیز عادی و بازار سلفی گرفتن داغ شد.

اختراع کاغذ اسرار آمیز

دانشــمندان چینی یك روش كم هزینه و زیست ســازگار برای 
تولید نوعی كاغذ قابل نوشتن مجدد طراحی كرده اند كه به طور 

چشمگیری می تواند ضایعات كاغذ را كاهش دهد.
 محققان با تركیب اكســید تنگســتن دارای درجه سمیت كم 
با پلیمر پلیوینیل  پیرولیدون توانســتند یك غشــا تولید كنند و 
به منظور چاپ بــر روی آن، برای 30 ثانیه یا بیشــتر آن را تحت 
نور فرابنفش قرار دادند كه با این كار، غشــا از رنگ سفید به آبی 
پررنگ تغییر كرد.  آنها به منظور چاپ تصویر یا كلمات روی این 
غشا، از یك شابلون اســتفاده كردند تا تنها بخش های خاصی به 
رنگ آبی دربیاید. برای پاک كردن ایــن تصاویر نیز می توان این 
ماده را برای یك تا دو روز در شــرایط محیطی قرار داد.  محققان 
برای سرعت بخشیدن به فرآیند پاک كردن، حرارت را نیز اضافه 
كردند و توانستند موارد چاپ شده را طی 30 دقیقه حذف كنند.  
همچنین با افــزودن مقادیر كمــی پلی اكریلونیتریــل به ماده 
می توان موارد چاپی را تا 10 روز حفظ كرد.آزمایشــات نشــان 
 داد كه می توان تــا 40 بار روی این ماده چاپ انجــام داد و آن را

 پاک كرد. 

افقی
1- مختــرع نــان ســنگك و بانــی منارجنبان 

اصفهان- بی ارزش ترین پول ضرب المثلی
2- خار خوشــه گندم و جو- حمدونه- زنی مسن 

كه قهرمان اكثر داستان های آگاتا كریستی است
3- واحدی در ارتش- بازیگر فیلم دزد بغداد- مرد 

وارو*
4- پنهانی- سودمند و نافع- كشور فیدل كاسترو

5- پرنده صلح و آشتی- شهر ساحلی- هرگز نه
6- غذای مریض- منكر شــدن- حــواری خائن 

عیسی مسیح )ع(
7- بی ریا و صمیمی- مقامی در كلیسا- پرستار

8- پایتخت علویان- رمان نیكالی گوگول- كلبه 
تركمن- نوعی برادر و خواهر

9- چین و چروک پوســت- فریاد شادی- فصل 
اول سال

10- از وســایل برقی مدرن در آشپزخانه- سگ 
فضانورد- نیمه راضی

11- لقــب چارلــی چاپلین و فرگوســن- 
كاشف مقاومت الكتریكی- قضاوت كردن

12- اشــعه مجهول- شــبان و گلــه دار- 
همخوانی

13- حكمت ارسطویی- پشیمان- بازیكن 
فرانسوی بارسلونا

14- نویسنده كتاب های فدرا  و و ایفی ژنی 
*از فرانسه- جانور مكار- نوعی پارچه

15- پیل الكتریكی- كاشف رادیوم.
عمودی

1- فیلم آنتو نیونی- هویدا- شهر عراقی
2- دنباله روی عروس- بــی هنر پیچ پیچ- 

كتاب قاآنی 
3- رنجال*- برهان- حبیب خدا

4- پی- كله پز- حرف توفیر
5- فرخنده- نوعی كاله- لوس

6- همین- لرزه- درخشنده روی
7- دریا- بسته های پســتی- فیلم علی حاتمی و 

كتاب ماكسیم گوركی
8- ماكنعان*- برده- سرخود- همه مردم

9- آسیستان- كاشف مغناطیس برق- آش
10- تنبیه منســوخ شــده در مــدارس- الزم و 

ضروری- سگ مریض
11- نام رود جیحــون و كتاب هرمــان ملویل- 

افسار و لگام- قصور
12- ستون بدن- پانصد هزار- لبتی در اروپا*

13- زدنی دســته جمعی- گروه و فــوج- دنبال 
كسی می گردد كه او را یاری دهد و یارش باشد

14- رمان دافنه دو موریه- آتش قرآنی- نام دیگر 
كشور كنگو

15- ضرب شمشیر- پوشــیدنی همگانی- حرم 
شاه عبدالعظیم در این شهر است
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امام علی )علیه السالم(: 
 هركس با كتاب ها آرام گيرد، هيچ آرامشى را از دست

 نداده است.
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