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پیشنهاد سردبیر:
فرمانده کل قوا اجازه عملیات در افغانستان را ندادند

عکس روزيادداشت

اخبار

نیروهای مسلحواکنشپارلمانسیاست خارجی

علی اکبر والیتــی در دیدار الو مورن وزیر دفاع ســابق 
فرانسه با حساس خواندن شــرایط کنونی منطقه غرب 
آسیا گفت: این حساسیت به خاطر موقعیت ژئوپولتیکی 

و ژئواستراتژیکی منطقه ماست.
رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک با تاکید بر موضع 
جمهوری اســامی ایران مبنی بر حمایــت از تمامیت 
ارضی عراق، تصریــح کرد: ایران با تجزیه کشــورهای 
منطقه توســط عوامل بیگانه در قــول و عمل مخالفت 
خواهد کرد. سه گروه اصلی شیعه، سنی و کرد، قرن ها با 

یکدیگر در عراق زندگی کرده اند.
والیتی با اشاره به نقل قول چند وقت پیش رییس ستاد 
ارتش آمریکا مبنی بر تقسیم عراق به سه قسمت، تاکید 
کرد: ما با هــر حرکتی که منجر به تجزیه کشــورهای 
منطقه شــود، کاما مخالفیم و جلوی این نوع اقدامات 

مضر برای منطقه می ایستیم.
وی یکی از دالیل حضور مستشــاری ایــران در عراق 
را مقابله با تجزیه و تســلط تروریســت ها بر این کشور 
دانست و گفت: این حضور مستشــاری ایران به دعوت 

دولت عراق بوده و هست.

علی مطهری نایب رییس دوم مجلس در پایان جلســه 
سوال از وزیر کشــور درباره علت عدم پیگیری جدی به 
وضعیت ســهامداران پدیده شــاندیز گفت: باید بگویم 
مقصر در موضوع پدیده شــاندیز، آقای وزیر نیســت. ما 
یک مشکل عمومی در کشــور داریم که اینگونه اتفاقات 
 نظیر مشکات پدیده شاندیز، موسسه میزان و پردیسان 

رخ می دهد. 
نایب رییس مجلس شورای اسامی با انتقاد از اینکه چرا 
دســتگاه های ناظر اجازه می دهند مشکاتی همچون 
پدیده شاندیز به این شرایط برسد گفت: واگذاری سهام 
در حالی که موسسه آن مجوز نداشــته یعنی چه و چرا 
دســتگاه های ناظر اجازه می دهند این کار ها رخ دهد؟ 
مطهری خطاب به وزیر کشــور گفت: آقــای وزیر لطفا 
زمانی را برای حل این مســئله تعیین کنید و بگویید  در 
سه ماه آینده این مشکل حل می شود و یا اینکه حداقل 

به مصوبات خودتان در این رابطه عمل کنید.
در ادامه وزیر کــه زمانی برای پاســخگویی به اظهارات 
نایب رییس مجلس نداشت به مطهری گفت: ما در حال 

اجرای مصوبات خود هستیم.

علی اکبر واليتی: 

مقابل تجزيه کشورهای منطقه 
می ايستیم

مطهری خطاب به وزير کشور:

وزارت کشور مصوبات موضوع 
پديده شانديز را اجرا کند

گزارش نقوی حسینی به نقل از وزير اطالعات :

رد صالحیت 35 دو تابعیتی 
برای تصدی سمت های مديريتی

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت :

فرمانده کل قوا اجازه عملیات 
در افغانستان را ندادند

سید حســین نقوی حســینی در جلســه علنی دیروز 
مجلس ضمن ارائه گزارش کمیسیون امنیت و سیاست 
خارجی مجلس به نقل از وزیر اطاعات اظهار داشــت: 
 طی استعام هایی که صورت گرفته است از 79 مسئول 
پیشــنهاد شــده برای تصدی پســت های مختلف که 
مشکوک به دو تابعیتی و داشتن گرین کارت بودند 35 
مورد آنها تابعیت مضاعف داشــتند و صاحیت  آنها رد 

شده است.
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس به نقــل از وزیــر اطاعات گفت:  مشــکل در 
اســتعام ها و نظارت نیســت بلکه در خأل های قانونی 
اســت و اگر مشــکل خألهای قانونی رفع شود موضوع 
قابل کنترل و نظارت اســت. نقوی حسینی درباره علل 
رد تحقیق و تفحص از افــراد دو تابعیتــی و دارندگان 
 گریــن کارت ها در حــوزه مدیریت ارشــد نظام گفت: 
بر اســاس توضیحات وزیر اطاعات به این جمع بندی 
رســیدیم که به جای تحقیق و تفحص یک کمیسیون 

مشترک تشکیل و خألهای قانونی احصا شود.

ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 
سپاه در مراسم گرامیداشت شهید طهرانی مقدم که در 
دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، در بخشی از صحبت های 
خود گفت: »زمانی که تعــدادی از دیپلمات های ایران 
در افغانستان به شهادت رســیدند برخاف اینکه سپاه 
تا پشت مرز با افغانستان برای حمله به طالبان نیرو برد 
ولی آنجا هم مقام معظم رهبــری اجازه عملیات ندادند 
همانند شیوه ای که اکنون در مواجهه با جنگ در سوریه 

و عراق اتخاذ کردند.«
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه همچنیــن گفت: »در 
ســوریه و عراق هم هرچند ما مایل بودیم تیپ و لشکر 
اعزام کنیم ولی ایشان فقط با حضور مستشاری موافقت 
کردند و حتی اگر مواقعی هم تعــداد این افراد گاها زیاد 
می شــد، ایشــان مواخذه می کردند و می خواستند که 
تعداد مستشاران به تعداد قبل باز گردد. این مخالفت ها 
برای این بود که اگر خاف این شیوه عمل می شد قطعا 
نیت آمریکایی ها در از بین بردن نیروهای مســلح ایران 

محقق می شد.«

سفر هفته آينده روحانی به ايروان، 
آستانه و بیشکک

انهدام شبکه انحرافی عرفان 
»حلقه« در اراک

رونمايی از ۷۰ هزار سند محرمانه 
تاريخی با حضور ظريف

 روسیه به دنبال مذاکره
 برای استفاده دوباره از نوژه

امضای جالب و عجیب دونالد ترامپ

  حســن روحانی رییس جمهوری کشــورمان در پاسخ به دعوت 
ســرژ سرکیســیان همتای ارمنی خــود اوایل هفتــه آینده به 
ارمنســتان و از آنجا به قزاقســتان و پس از آن هم به قرقیزستان 

سفر می کند.
پیش از این آرتاشس تومانیان سفیر ارمنســتان در ایران از سفر 

روحانی به ایروان خبر داد ولی به زمان دقیق آن اشاره ای نکرد.
بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان نیز در نشست 
خبری ســوم آبان ماه خود در پاسخ به ســوال خبرنگاری درباره 
ســفر حســن روحانی رییس جمهور کشــورمان به ارمنستان 
اظهار داشت:روابط ما با همسایگان شــمالی از جمله آذربایجان 
و ارمنستان روابط خوبی اســت و به طور مستمر تاش می کنیم 
با توجه به عایق طرف های مقابل، بتوانیم به تعمیق و گســترش 

روابط و افزایش همکاری ها کمک کنیم.
قاســمی با بیان اینکه دعوت از روحانی برای ســفر بــه ایروان از 
مدت ها قبل انجام شــده، عنوان کرد: منتظر فرصت بودیم که در 
زمان الزم این سفر انجام شود. امیدوارم در اسرع وقت شاهد انجام 
این ســفر باشــیم و بتوانیم گام بلندی را در همکاری های آتی و 

درازمدت داشته باشیم.

شــبکه انحرافی عرفان »حلقه« در اراک با تاش ســربازان گمنام 
امام زمان)عج( در سازمان اطاعات سپاه روح ا... شناسایی و 17 نفر 
دستگیر شدند. سازمان اطاعات سپاه روح ا... در اطاعیه ای که در 
این خصوص صادر کرده آورده اســت: با توجه به مسائل فرهنگی 
و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر پاســداری از فرهنگ غنی 
ایرانی اســامی؛ مقابله با جریان های فعــال در عرصه عرفان های 

نوظهور در دستور کار سازمان قرار گرفت.
دشمنان این مرز و بوم همواره درصدد استحاله فرهنگی ملت غیور 
ایران بوده اند و یکی از روش های این استحاله، پرورش و حمایت از 

فرقه های نوظهور و به اصطاح عرفانی است.
مروجین فرقه انحرافی عرفان کیهانی)حلقه( با ادعاهای فرا درمانی ، 
عرفان، اتصال به شــبکه مثبت و .... عده کثیری را به ســمت خود 
جذب و ضمن ایجاد تشــکیک در اعتقادات مذهبی افراد به درآمد 

هنگفتی از این راه دست پیدا کرده اند.
ســازمان اطاعات ســپاه روح ا... یادآور شده اســت: طی عملیات 
اطاعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( ســازمان اطاعات سپاه 
روح ا... شــبکه ســازمان یافته عرفان انحرافی »حلقــه« در اراک 

شناسایی شد.
در بخــش پایانی ایــن اطاعیه آمده اســت: پس از شناســایی و 
دستگیری این افراد ســودجو؛ با بهره گیری از اساتید مجرب 7 نفر 
از مســترها و ده نفر از اعضای موثر این عرفان انحرافی با هماهنگی 
دستگاه قضا مورد ارشــاد قرار گرفتند و از اعمال گذشته خود ابراز 

پشیمانی و ندامت کردند.

مراسم رونمایی از اســناد محرمانه تاریخی وزارت خارجه شامل 
اســناد دوره قاجار و پهلوی اول پیش از ظهر دیروز )سه شنبه( با 
حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان در محل 
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. 
در این مراسم که به همت مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی 
و اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه برگزار شد، مرتضی 
ســرمدی قائم مقام، ابراهیم رحیم پور معاون آســیا و اقیانوسیه 
وزارت خارجه نیز حضور داشتند. مرتضی دامن پاک جامی معاون 
پژوهشــی مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت خارجه 
طی سخنانی در این مراســم عنوان کرد: بیش از 50 میلیون سند 
در اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه نگهداری می شود 
که 20 درصد آنها محرمانه هســتند. ظریف نیز طی اظهاراتی با 
بیان اینکه امکان آزادسازی حدود 70 هزار سند محرمانه تاریخی 
تا شهریور1320 فراهم شده، گفت: رویکرد شورا و وزارت خارجه 
بر این است که اسناد کشــف و طبقه بندی تا بازه زمانی شهریور 

1356 به تدریج مشمول آزادسازی قرار گیرند.

 ویکتــور اوزیــرف، رییــس کمیته امنیــت و دفاع در شــورای 
فدرال روســیه، گفت: روســیه می تواند مذاکرات با ایران درباره 
اســتفاده از پایگاه هوایی همدان را از ســر بگیرد. همزمان با این 
گفته یک نماینده پارلمان روســیه نیز گفته اســت کــه ایران و 
 روســیه درباره وارد کردن اســلحه و تجهیزات نظامی در حدود

 10 میلیارد دالر که در میان آنها تانک و بالگرد وجود دارد، بحث 
و گفت وگو کردند.

در این راســتا نیز والنتینا ماتوینکو، رییس شــورای فدراسیون 
روسیه، در طی سفر به تهران گفت: توافق هسته ای روابط ایران و 
روسیه را در بسیاری از زمینه ها از جمله صنعتی، علمی، آموزشی 

و فرهنگی تحکیم ببخشید.

فضــای  در  تصویــری 
مجازی منتشر شده که 
از آن به عنــوان امضای 
یــاد  ترامــپ  دونالــد 
می شود. ترامپ که این 
روزها به عنوان اسطوره 
عجایب مطرح است و هر 
روز یک سخن عجیب یا 
حرکاتی خــاف عادت 
و رســم عمومی از او سر 
می زند، این بار با امضای 
خــود یک امــر عجیب 

دیگر را رقم زد.

بین الملل

یک منبع امنیتــی یمنــی از خنثی ســازی عملیات 
خرابکارانــه عناصــر یــک حــزب سیاســی یمنــی 
مزدورعربســتان با همکاری کمیته هــای مردمی خبر 
داد. عناصر این حــزب در چندین عملیات جهت اخال 
در امنیــت وثبات کشــور و به خطر انداختن ســامت 

شهروندان یمنی مشارکت داشتند . 
این منبع افزود:عناصر حزب مذکــور با رصد وپیگیری 
فعالیت های چند تن از دانشــمندان، نیروهای امنیتی 
وارتش، قصد ترور آنها را داشــتند؛ همچنین با مشخص 
کردن مکان دقیق تاسیسات شهری، اقتصادی ، امنیتی 
ونظامــی یمن برای عربســتان، به بمباران آن توســط 

متجاوزان کمک می کردند. 
منبع مذکور گفت کــه نیروهای امنیتــی در عملیات 
شناســایی طی ماه های گذشــته موفق به دستگیری 
چندین تن از آنها وکشف و ضبط مقادیری ساح، بمب 
وکمربندهای انفجاری، لوازم ســاخت بمب، تی ان تی و 
وسایل ارتباطی بی سیم شدند. وی افزود: در این عملیات 
چندین تن از عوامل ترور شــخصیت های ملی،امنیتی، 
نظامی ومدنی شناســایی ودستگیر شــدند. این پایگاه 

خبری یمنی نامی از این حزب مزدور نبرده است. 

به گزارش خبرگزاری فرانســه، ارتش میانمار اعام 
کرد نیروهای امنیتی این کشــور از زمــان در اختیار 
گرفتن کنترل ایالت راخین، حدود 70 نفر را طی یک 
ماه کشتند و گزارش رسانه ها درباره ویرانی گسترده 
این منطقه کذب اســت. بنا بر گزارشی که دفتر ستاد 
مشترک ارتش میانمار منتشــر کرد، در جست وجو 
برای یافتن مهاجمان در حدفاصــل ماه های اکتبر تا 
نوامبر )مهر،آبان،( 69 نفر از اعضای اقلیت روهینگیا 

کشته و 234 نفر بازداشت شدند. 
ارتش میانمار همچنیــن از تصاویر ماهــواره ای که 
سازمان دیدبان حقوق بشر از آتش زدن بیش از 400 
ساختمان در سه روستای مســلمان نشین در غرب 

میانمار منتشر کرده است، انتقاد کرد. 
در بیانیه ارتش میانمار آمده که تنها 227 ساختمان 
به آتش کشیده شده است و مسلمانان روهینگیا خود 
این اقدام را با هــدف بی اعتبار کــردن ارتش انجام 

داده اند. 

کشف يک حزب يمنی
 مزدور عربستان

آمار وحشتناک از قتل عام 
مسلمانان در میانمار

کافه سیاست

سوسن شریعتی در روزنامه شرق نوشت: اگر ترامپ به وعده هایش وفادار 
باشد، عجب آبرویی از دموکراســی رفته است. ممانعت از ورود مسلمانان، 
کشیدن دیوار میان خود و همسایه اش )مکزیک( آن هم به خرج خودشان، 
فســخ قراردادهای بین المللی تعهدآور ، نشــاندن زنان بر سر جای قبلی 
خویش، ســیاهان، اقلیت هــا و... .  با این همه وعده ها عملی هم نشــوند، 
همین که امید آفریده اند و رأی آورده اند دســت اکثریت رو شــده است؛ 
اکثریتی که عادت دارد از حب این هم نباشد، از بغض آن پناه برد به دامن 
گرگ خود. به این واکنش »دیالکتیک سوردل« هم می گویند. پناه بردن 
کودک به دامن مادری که او را به باد کتک گرفته اســت. وعده ها محقق 
هم نشوند، شاخص های مهمی  هستند برای ارزیابی موقعیت دموکراسی؛ 
دموکراسی ای که قرار نبوده خاصه شود به انتخابات، به سلطه اکثریت و 
بوالهوسی های رؤسایش. دموکراسی ای که یا از مشارکت نکردن آحادش 

رنج می برد یا با مشارکت اکثریت آحادش به خطر می افتد.

آمريکا قدرت اندکی برای 
منزوی کردن ايران دارد

يادداشت دختر دکتر شريعتی 
درباره انتخابات آمريکا

اوبامــا، رییس جمهوری فعلــی آمریکا، در یک نشســت 
خبری، برجــام و مذاکرات هســته ای ایران بــا1+5 را به 
عنــوان نمونه ای از فاصله میان شــیوه برخــورد مخالفان 

با  توافقنامــه  ایــن 
واقعیت هــا نــام برد 
و گفــت: در زمــان 
هســته ای  مذاکرات 
اصــرار  بســیاری 
می ورزیدند که ایران 
به تعهــدات خود در 
رابطه با این توافقنامه 
پایبنــد نخواهد ماند 
درحالی کــه حاال با 
گذشــت یک ســال 
از توافــق، اســناد و 
مدارک زیادی بیانگر 
ایــن مطلب اســت 
 که ایــران بــه همه 
پایبند  تعهدات خود 

بوده است.

باراک اوباما با بیان اینکه کســانی که خواستار بر هم زدن 
این توافق هســتند باید دلیلی قانع کننده بــرای این کار 
داشته باشند افزود: شــواهد یک سال نشــان از پایبندی 

 ایران به توافق هسته ای اســت و این تنها نظر و قضاوت او 
در این رابطه نیســت، بلکه بســیاری از مخالفان از جمله 
مقامات نظامی و امنیتی اســراییل که از دشــمنان قسم 
خورده این توافقنامه به شــمار می روند، این نکته را تایید 

می کنند.
رییس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه برجام توافقی چند 
جانبه اســت و بر هم زدن آن بدون لطمه به منافع آمریکا 
ممکن نیســت ادامه داد: توجیه ابطال توافقی که کارساز 
اســت و مانع پیگیری ساح های هســته ای توسط ایران 

شده، کار دشواری است.
اوباما ابــراز امیدواری کرد کــه بــا روی کار آمدن دولت 
دونالد ترامپ مســئوالن دولــت او نیز قبــل از داوری در 
مورد ارزش های این توافقنامه این اســناد و شواهد را مورد 

بررسی قرار دهند.
ایــن اظهــارات اوبامــا در حالــی صــورت گرفــت که 
 وزیران خارجه کشــورهای عضــو اتحادیه اروپــا، مجددا

 بر حمایت خود از این توافق تاکید کردند.
همچنین، 76 کارشــناس امنیت ملی آمریکا طی نامه ای 
خطاب به دونالد ترامپ و دولت آتی وی درخواست کردند 
که خصومت خود را نســبت به توافق هسته ای با ایران کم 
کرده و از برجام به عنوان اهرمی برای کاهش تنش  با ایران 

استفاده کند.
براســاس گزارش »نیویورک تایمز« امضــا  کنندگان این 
نامه که بیشــتر آنها مقامات پیشین دو حزب اصلی آمریکا 
هســتند تاکید می کنند که با توافق هسته ای خطر جنگ 

در خاورمیانه تا حدی زیادی از بین رفته است.
ترامپ از زمانی پیروزی اش در انتخابــات تاکنون، درباره 
 آینــده توافق هســته ای میــان ایــران و 1+5 اظهار نظر

نکرده است.
پوشش رســانه ای این خبر توســط خبرگزاری های ایرنا، 

تابناک، میزان و برخی منابع خارجی انجام شده است.

حاال با گذشت 
يک سال از 

توافق، اسناد و 
مدارک زيادی 

بیانگر اين مطلب 
است  که ايران 

به همه تعهدات 
خود پايبند بوده 

است

باراک اوباما پس از انتخاب ترامپ، نخستین واکنش خود را نسبت به موضع احتمالی ريیس جمهور آينده آمريکا درباره 
برجام و سرنوشت آن اعالم کرد و با بیان استدالل هايی از ترامپ خواست که به توافقنامه هسته ای پايبند باشد.

»اوباما« خیال »ترامپ« را راحت کرد؛ 

نگران برجام نباش!

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست با اشاره به تهدیدهای ترامپ علیه ایران 
در گزارشــی نوشــت: »برخی اقدامات و صدور بیانیه ای در روز دوشنبه 

تعمیق همکاری ها میان ایران، چین و روسیه را آشکار ساخت.« 
در ادامه این گزارش آمده اســت: »یک قضیه که ترامــپ خیلی زود آن را 
یاد خواهد گرفت، این است که »واشــنگتن در حال حاضر قدرت بسیار 
اندکی برای منزوی کردن و تنبیه ایران دارد.« ترامپ ممکن است مطابق 
وعده های تبلیغاتی اش آمریکا را از توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 خارج 
کند؛  اما »این باعث خواهد شد که دیگر شــریکان مذاکره کننده آمریکا 
در برجام از جمله روســیه و چین، به برجام پایبند بمانند و با ایران معامله 
کنند.«کشــورهای اروپایی در تدارک عقد قراردادهای تجــاری با ایران 
هستند. ضمن اینکه روز دوشنبه در بروکســل، وزرای خارجه کشورهای 
اروپایی، با تاکید مجدد برای حمایت از توافق هســته ای به سیاست های 

ترامپ درباره برجام دهن کجی کردند.

وبسایت اســلیت در مطلبی به شــایعات اخیر 
درمورد انتصاب »جان بولتــون« به عنوان وزیر 

خارجه جدید آمریکا واکنش نشان داد.
این وبســایت درباره این شــایعه نوشت: آنهایی 
که از پیــروزی ترامــپ در انتخابات ریاســت 
جمهوری هفته گذشــته حســابی ســرخورده 
شدند، دستکم از این حیث که سیاست خارجی 
انــزوا طلبانه او جنــگ غیرضــروری دیگری را 
پیش پــای آمریکا قرار نخواهد داد، خوشــحال 
بودند؛ اما با تقویــت گمانه زنی ها درباره انتصاب 

یک نئوکان جنگ طلب به عنــوان وزیر خارجه 
 وی، عما آنها دیگر از این بابــت نیز نمی توانند

خوشحال باشند. 
وبسایت اســلیت در ادامه نوشــت: جان بولتون 
بــا آن رفتــار قلدرمآبانه خــود  بــدون تردید 
جنجالی ترین سفیر تاریخ آمریکا در سازمان ملل 
به شــمار می رود؛ به طوری که در پی مخالفت 
دموکرات ها و تعدادی از جمهوری خواهان ســنا 
با انتصاب وی، جرج بــوش، رییس جمهور وقت 
آمریکا، مجبور شــد برای قرار گرفتن او در این 
پســت به اختیــارات فراقانونی خود متوســل 
شــود؛ بنابراین، وزیر خارجه شدن فردی که هر 
 کس در حین ســخنرانی او ســرش را به نشانه 
 تاییــد تــکان ندهــد، مــورد انتقاد شــدید او

 قرار می گیرد و مدعی اســت ســازمان ملل در 

زمان حضور او آنگونه که باید در راســتای منافع 
آمریکا حرکت نکرد،  چه معنایی می تواند داشته 

باشد؟!
در این مطلب آمده است: بولتون نه تنها مخالف 
سرسخت توافق هســته ای ایران اســت؛ بلکه 
در گذشــته بارها خواســتار اســتفاده از گزینه 
نظامی و بــه تعبیر خــود او »بمبــاران ایران« 
 برای متوقف کردن برنامه هســته ای این کشور 

شده است.
 او همچنیــن بارهــا حمله هوایی پیشــگیرانه 
اســراییل به تاسیسات هســته ای ایران را قابل 
دفاع عنوان کرده اســت. عاوه بــر این، بولتون 
بر خاف ترامپ، خواســتار تغییر نظام حاکم بر 
سوریه اســت و در دولت بوش از حامیان اصلی 

جنگ عراق بود.

فرد حامی بمباران ايران 
در فهرست وزرای خارجه 

احتمالی ترامپ
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
پیش بینی بازار طال در روزهای آتی؛ کارگران ساختمانی؛ شاغالن بی حفاظ!

بايد منتظر بمانیم
نوســانات قیمت جهانــی طــا چنــد روز قبــل از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد و کماکان با گذشت چند روز از 

انتخاب رییس جمهور آینده این کشور، ادامه دارد.
رییس اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان طا و جواهر، ضمن 
تشــریح وضعیت جهانی بازار طا از چند روز قبــل از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا به امروز اظهار کرد: هرچند 
امروز نســبت به یک هفته گذشــته، بازار طا با التهاب کمتری 
روبه رو اســت، اما کاهش قیمت ایجاد شــده موقتی خواهد بود 
و این احتمال وجود دارد که تا پنجشــنبه مجددا شاهد نوسان 
در قیمت های اعام شــده باشــیم. وی ادامــه داد: باید تا اعام 
شــاخص های اقتصادی آمریکا در پایان هفتــه منتظر بمانیم و 
به طور مشخص تری شاهد تبعات انتخابات انجام شده در آمریکا 
بر بازار جهانی طا باشیم. طی چند روز پس از انتخابات، وضعیت 
بازار ثبات بیشــتری پیدا کرد و تا دو روز گذشــته نیز هر اونس 
طای جهانی با کاهــش ۹ دالری روبه رو بــود. رییس اتحادیه 
ســازندگان و فروشــندگان طا و جواهر، با اشــاره به وضعیت 
قیمت طای جهانی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا، خاطرنشــان  کرد: قبــل از انتخابات، هــر اونس طای 
جهانی قیمتی معادل ۱۲۸۵ دالر داشــت اما به یک باره در زمان 
انتخابات با افزایش ۵۰ دالری روبه رو شــد و بــه قیمتی معادل 
۱۳۲۵ دالر رسید.کشــتی آرای افزود: بعد از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، مجددا قیمت جهانی طا کاهش یافت 
و به پلــه اول و رقمی معادل ۱۲۸۵ دالر رســید و بــه مرور این 
قیمت پایین  آمد تــا دو روز قبل به مــرز ۱۲۲۰ دالر به ازای هر 
اونس طای جهانی برسد. وی با بیان اینکه صحبت های ترامپ 
قبل از انتخابات، بازار جهانی طا و ارز را تحریک کرد، گفت: این 
صحبت ها در آن مقطع زمانی موجب تحریک بازار جهانی شــد 
اما پس از انجــام انتخابات و صحبت هایی کــه در جهت آرامش 
شرایط سیاسی این کشور و همکاری  با سایر کشورها مطرح شد، 
 از التهاب ایجاد شده کاست تا شــاخص ها به صورت تقریبی به

وضعیت قبلی بازگردد.
رییس اتحادیه سازندگان و فروشــندگان طا و جواهر، با اشاره 
به اینکه همچنان موضوع انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا 
بر بازار جهانی طا و ارز اثرگذار اســت، گفت: باید تا پایان هفته 
جاری صبر کنیم و پس از اعام شــاخص های اقتصادی آمریکا، 

تبعات اصلی اتفاقات رخ داده در چند وقت اخیر را شاهد باشیم.

بازار

اســتان اصفهان حدود ۱4 هزار هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد 
شــهری دارد که نزدیک به ۵۰ درصد آنها مربوط به کان شهر 
اصفهان بوده و به پنج شــهر نایین، شــهرضا، خمینی شــهر، 

نجف آباد و کاشان اختصاص دارد.
مطابق بررســی های صورت گرفته، ۳۵ شــهر از ۱۰7 شــهر 
اصفهــان دارای بافت های فرســوده هســتند. بنا بــر اعتقاد 
کارشناسان، در احیای بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری، 
دولت و شــهرداری ها باید با تخصیص اعتبار و برنامه هایی در 

راستای این طرح ها اقداماتی انجام دهند.
مدیرعامل شرکت عمران و بهســازی شهری ایران معتقد است 

ساالنه باید ۱۰ درصد بافت های فرسوده نوسازی شود.
ایزدی در خصوص تدابیر اندیشــیده شده و تسهیات موردنیاز 
برای رفع مشکات در کان شهرها، می گوید: برای این مناطق 
با تفکیک گونه ای که این محدوده ها دارنــد، تاش بر این بوده 
تا مــردم را به آن حد از توانمندی برســانیم تا خودشــان وارد 
عرصه شــوند. این توانمندی از چند طریق فراهم شده که یکی 
از آنها در اختیار گذاشتن تسهیات اســت که در این خصوص 
تسهیاتی برای خرید با امتیاز ویژه در عرصه بافت های فرسوده 

پرداخت می شود.
وی می افزایــد: صندوق یکم، وامی با ۸ درصد ســود در اختیار 
متقاضیان نوســازی قرار می دهد که این میزان وام در بسیاری 
از شــهرها رقمی بالغ بر ۸۰ درصد هزینه خرید یک ساختمان 
اســت و از طرفی دیگر تســهیاتی از قبیل وام نوســازی، وام 
تسهیات ودیعه مسکن و وام مقاوم ســازی در اختیار ساکنین 
قرار می گیرد. به گفته وی، از ابزارهای دیگری که در تســهیل 

امر نوسازی رابطه دو نهاد کمک می کند، نهاد تسهیل گر و نهاد 
توسعه گر است.

وی مــی گوید: نهادهای تســهیل گر به عنوان واســطه ای بین 
مردم، دستگاه ها و مســئولین هســتند و امروز یکی از آنها در 
محله زینبیه اصفهان آغاز به کار کرد که می تواند واسطه ای بین 
مردم و دستگاه های مربوطه باشــد. ایزدی ادامه می دهد: ابزار 
دوم نهاد توسعه گر اســت؛ یعنی یک نهاد تخصصی که می تواند 
تجمیع کننده مجریان در عرصه ســاخت و ساز باشد و به عنوان 
یک نهاد تخصصی وارد عرصه نوســازی و بهسازی شود، با نهاد 
تسهیل گر وارد مذاکره شده و ســپس با مشارکت در چارچوب 
ضوابط و طرح ها و تامین منابع، وارد عرصه ساخت و ساز شود و 

دولت پشتیبان این جریان است.
در این راســتا شــهرداری اصفهان نیز امســال برای نوسازی 
بافت های فرسوده این شهر، پیش قدم شده و در تهیه بسته های 
تشویقی ساخت و ساز، نگاه ویژه ای به بافت های فرسوده کرده 
است. معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان می گوید: 
در بسته های تشویقی ساخت و ساز سال جاری، نگاه ویژه ای به 
بافت فرسوده شــده؛ به طوری که تخفیف صدور پروانه در این 
بافت از ۵۰ درصد به 7۰ درصد رسیده است. سید جمال الدین 
صمصام شــریعت با تاکید بر اینکه الگوهایی برای احیای بافت 
فرسوده در دستور کار است، تاکید می کند: تجمیع پاک های 
ریزدانه بافت فرســوده همت آباد در دســتور کار است و بر این 
اساس پروانه ســاخت برای پاک هایی با متراژ ۱۰۰ متر صادر 
می شود؛ شهرداری نیز بخشــی از زمین های همت آباد را برای 

ایجاد فضای سبز خریداری کرده است.

رییس کانون کارگران ساختمانی می گوید: ایران با ۱۵هزار 
حادثه دیده کارگری در دنیا رکورددار است. او تعداد کارگران 
ساختمانی را چیزی حدود یک میلیون  و 4۰۰هزار نفر، اعام 
و انجمن صنفی کارگران ســاختمان را دومین تشکل صنفی 
بزرگ اما کم صدای کشــور توصیف می کند. امروز کارهای 
ساختمانی جزو کارهای سخت و زیان آور و سنگین، قلمداد 
و به عنوان دومین شــغل پر خطر دنیا تعریف شده است؛ این 
در حالی است که افراد مشغول در این حرفه، در معرض انواع 
خطرات و عوامل زیــان آور  قرار دارند و به گفته مســئوالن  
کشــور، تا امروز به مشــکات ایمنی و بهداشــتی کارگران 

ساختمانی به حد کافی توجه نشده است.
بیش از ۵۰ درصــد حوادث کارگــری مربوط بــه کارگران 
ســاختمانی اســت و در ســال گذشــته از مجموع ۲ هزار 
فوت شــده، ۱۲۰۰ نفر از کارگــران ســاختمانی بودند؛ اما 
هنوز کارگران ســاختمانی از چتر بیمه ای فعالی برخوردار 
نیســتند. با این همه در کنار رکود بازار مسکن وکاهش آمار 
ساخت وســازها، رقبای قدرتمنــدی در بازار کار این قشــر 
زحمت کش رســوخ کرده اند که تحت عنوان اتباع خارجی 

با حقوق کمتر فرصت های کار را ربوده اند.
رییس کانون کارگران ســاختمانی کشور با اشاره به جمعیت 
کارگران ســاختمانی می گوید: از یک میلیــون و 4۰۰ هزار 
کارگر ساختمانی شناسایی شده، یک میلیون و ۱۸۰هزار نفر 
با احتســاب خانواده این جامعه کارگری، تحت پوشش بیمه 
هستند، اما هنوز بیش از ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی مشمول 
بیمه نشده اند. احمد شوکت با اشــاره به طرح پاالیش بیمه 

می افزاید: با راه اندازی ســامانه پاالیش بیمه ســاختمانی،  
امیدواریــم تعداد افــرادی را که مشــمول بیمه نیســتند، 
شناسایی و به سازمان تامین اجتماعی معرفی کنیم، هر چند 
با تکلیف قانونی برای شهرداری ها و ساخت مراکز شناسایی 
برای کارگران ســاختمانی، بهانه دیگری برای بیمه نشدن و 

احراز شغلی آنها باقی نمانده است.
 بیمه مســئولیت مدنی برای کارگران ساختمانی 

ضروری است
وی تاکید می کنــد: با وجود آنکــه تعدادقابــل توجهی از 
کارگران ساختمانی بیمه هستند، کارشناسان بیمه معتقدند 
صرف بیمه ســامت و از کارافتادگی کافی  نبوده و کارگران 
ســاختمانی باید دارای کارت مهارت و بیمه مدنی نیز باشند. 
شــوکت گفت: متاســفانه اغلب کارفرمایان با این گمان که 
کارکنان خود را بیمه تامین اجتماعــی کرده اند و هر اتفاقی 
برای کارکنان رخ دهد، بیمه تامین اجتماعی تمامی خسارات 
و غرامات واردشده به فرد حادثه دیده را جبران خواهد کرد، 
اما از محدودیت هــای بیمه ای مطلع نیســتند و در صورت 
حادثه، درنهایت کارگر ساختمانی حادثه دیده و خانواده وی 

پشتیبانی نمی شوند.
 فرصت های شــغلی کارگری کــه از آن افغانی ها 

می شود!
در کنار مشــکات بیمــه ای، حضور اتباع بیگانــه به عنوان 
رقبای بالفعلــی که فرصت هــای کار را در بــازار رکود زده 
مســکن از آن خود کرده اند نیز کارگران ساختمانی داخلی 

را تهدید می کند.

تخفیف 70 درصدی صدور پروانه ساخت در بافت های فرسوده؛

گام بزرگ شهرداری برای نوسازی 
بافت های فرسوده اصفهان

ايران؛ رکورددار حادثه کارگری دنیا

 کارگران ساختمانی؛
شاغالن بی حفاظ!

بیش از 50 درصد 
حوادث کارگری 
مربوط به کارگران 
ساختمانی است 
و در سال گذشته 
از مجموع 2 هزار 
فوت شده، 1200نفر 
از کارگران 
ساختمانی بودند

شهرداری اصفهان 
نیز امسال برای 
نوسازی بافت های 
فرسوده اين 
شهر، پیش قدم 
شده و در تهیه 
بسته های تشويقی 
ساخت وساز، نگاه 
ويژه ای به بافت های 
فرسوده کرده است

فوالد

به گزارش خبرنگار فوالد، اولین واحد احیای مستقیم شرکت 
فوالد سفیددشــت، نخســتین واحد از طرح های هفت گانه 
استانی، در استان چهارمحال بختیاری و با حضور معاون اول 
رییس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیئت 
عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیــدرو(، مدیرعامل فوالد مبارکه و جمعی از مســئولین 

استان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.
بنابر این گزارش، در آیین بهره برداری از طرح آهن اسفنجی 
فوالد چهارمحال و بختیاری که با سرمایه گذاری ۶۵ درصدی 
شرکت فوالدمبارکه و ۳۵ درصدی ایمیدرو بهره برداری شد، 
دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور گفت: بهره برداری 
از فاز اول شرکت فوالد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری، 
نمونه بارز مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی است. این طرح 
با مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی و مدیریت مدبرانه مورد 
بهره برداری قرار گرفت، از این رو نباید مدیران را به بهانه های 
مختلف انگ زد. وی افزود: مدیریت با تجربه و شناخت کافی 
در بخش تولید معجزه می کند؛ پس بایــد قدر این مدیران را 
دانست و نباید آنها را از میدان خارج کرد، چراکه سرمایه اصلی 
کشور هســتند. وی گفت: طرح فوالد چهارمحال و بختیاری 
نماد بارز اقتصاد مقاومتی در کشــور اســت که مهر و موم آن 
)طرح فــوالد( در اختیار دولــت بود، اما با مشــارکت بخش 
خصوصی وارد چرخه تولید شــد. جهانگیری بــا بیان اینکه 
بهره برداری از ۲ طرح فوالدی در چهارمحال و بختیاری باعث 
می شود این استان به سرعت به سمت صنعتی شدن حرکت 
کند، گفت: با بهره بــرداری از طرح های فــوالدی و صنعتی 
جدید، زیبنده استان چهارمحال و بختیاری نیست که از آن 

به عنوان استان کمتر توسعه یافته نام ببریم.
معاون اول رییس جمهور گفت: چهارمحال و بختیاری به دلیل 
موقعیت جغرافیایی، داشتن نیروی انسانی جوان و متخصص 
و واقع شــدن در مرکز ایران، با توجه به اینکه که از دو طرف 
به استان های اصفهان و خوزســتان متصل است، می تواند از 
حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بهره مند شود. وی 
در ادامه با اشاره به اینکه افتتاح دو طرح ورق تاراز و فوالد سپید 
دشت دارای یک پیام مهم بود، گفت: افتتاح طرح های فوالدی 
در اســتان چهار محال و بختیاری، خبر از توسعه این استان 
می دهد. جهانگیری عنوان کرد: افتتاح آهن اسفنجی در این 
استان در حقیقت نشــانگر اقتصاد مقاومتی در برابر اقتصاد 

غیرمقاومتی و اقتصاد خصوصی در برابر اقتصاد دولتی است.
 اســتان چهارمحــال و بختیــاری به ســمت 

صنعتی شدن در حال حرکت است
همچنین در این مراســم، مهندس نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز با اعام اینکه استان چهارمحال و بختیاری 
با توجه به منابع محدود کشــاورزی، به سمت صنعتی شدن 
در حال حرکت اســت، خاطرنشــان کرد: احــداث راه آهن 
اصفهان- چهارمحال و بختیاری - خوزســتان، روند صنعتی 
شدن این استان را ســرعت خواهد داد. وی با ابراز خرسندی 
از بهره برداری یکی از طرح های هفت گانه، تاکید کرد: گرفتن 
شــریک برای هفت طرح فوالدی، از پیشــنهادهای ما برای 
پیشرفت سریع تر طرح ها بود که در بحث فاینانس و قراردادها 
نیز توانســتیم تا ۲۵ درصــد، از خارجیــان تخفیف بگیریم. 
وی ادامه داد: این طرح ها شــامل طرح فوالد سفیددشــت 

چهارمحال و بختیاری، فوالد نیریز در اســتان فارس، فوالد 
شادگان در استان خوزستان، فوالد میانه در استان آذربایجان 
شرقی، فوالد قاینات در استان خراسان جنوبی، فوالد سبزوار 
در استان خراسان رضوی، فوالد بافت در استان کرمان و طرح 
فوالد بافق در استان یزد هســتند که در مناطق کم برخوردار 
اجرا می شــوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت فعلی 

تولید فوالد خام کشور را ۲7/۵میلیون تن اعام کرد و گفت: 
۱۰ میلیون تن به تولید ورق گرم اختصاص دارد.

 فــوالد مبارکــه ازنظر فنــی، مشــارکت در 
ســرمايه گذاری و کاهش قیمت تمام شده به خوبی 

عمل کرد
بنا بــر همین گــزارش در این 
مراسم، دکتر مهدی کرباسیان، 
رییس سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایــع معدنی ایران 
)ایمیــدرو( خاطرنشــان کرد: 
فــوالد مبارکــه ازنظــر فنی، 
مشارکت در ســرمایه گذاری و 
کاهش قیمت تمام شده طرح 
فوالد سفیددشــت بــه خوبی 
عمل کرد. وی افــزود: به دنبال 
سیاســت های دولت و سازمان 
حفاظت از محیط زیست، برای 
تامین آب موردنیــاز این پروژه 
مقرر شــد از پســاب بروجن و 
سفیددشت اســتفاده شود که 
قرارداد آن هفتــه آینده امضا 

شده و فوالد سفیددشت عملیات لوله کشی آن را آغاز خواهد 
کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در ابتدای کار 
دولت، سازمان توسعه و نوسازی معادن با شرایطی روبه رو بود 
که پیش از آن، ایمیدرو ۲۱ هزار میلیارد تومان از اموال خود را 

به نام خصوصی سازی رد دیون کرده بود؛ از سوی دیگر فوالد 
هرمزگان را نیز به فوالد مبارکه فروخته و پول آن را به صورت 
نقد دریافت کرده بودند تا این هفت طرح فوالدی تکمیل شود 
که درنتیجه مبالغ دریافتی به یارانه ها تخصیص یافت و این 

طرح ها متوقف و به معضات مالی خاص خود گرفتار شد.
 تحويل طرح ها از ابتدا به مشــارک خصوصی و يا 
گرفتن بهای طرح نیمه تمام از 

زمان بهره برداری
در آیین گشایش فوالد سفیددشت، 
دکتر بهرام ســبحانی، مدیرعامل 
فوالد مبارکه اصفهــان اظهار کرد: 
امروز خوشحالیم از اینکه با حضور 
معاون اول رییس جمهــوری، دو 
پروژه ورق پوشــش دار تــاراز و فاز 
نخســت فــوالد سفیددشــت در 
اســتان چهارمحال و بختیاری به 
بهره برداری رسید. دکتر سبحانی 
با اشاره به سابقه شروع پروژه فوالد 
سفیددشــت و بابیــان اینکه این 
کارخانه نیز در چند فــاز طراحی 
شده اســت، افزود: فاز نخست آن 
احیای مستقیم اســت که امروز با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن آهن 
اسفنجی به بهره برداری رســید تا خوراک واحد فوالدسازی 
سفیددشــت را تامین کند. مواد اولیه موردنیاز این کارخانه 
نیز گندله ســنگ آهن اســت که فعا تا زمان احداث واحد 
گندله سازی همین کارخانه با ظرفیت ۱/۲میلیون تن، باید از 

معادن داخلی، فوالد مبارکه یا ســایر گندله سازی ها تامین 
شــود. وی بابیان اینکه این طرح جزو نخســتین طرح های 
هفت گانه اســتانی فوالد اســت که افتتاح می شــود، افزود: 
سرمایه گذار این پروژه به صورت مشترک، ایمیدرو با ۳۵درصد 

و فوالد مبارکه با ۶۵درصد سهم است.
مدیرعامل فــوالد مبارکه درخصوص نحوه مشــارکت فوالد 
در این طرح عنوان کــرد: فوالد مبارکه اواخر ســال ۹۳ طی 
امضای موافقت نامــه ای با ایمیدرو، به عنوان ســرمایه گذار 
فوالد سفیددشت معرفی شد و خوشبختانه امروز توانست این 
طرح را به بهره برداری برساند. دکتر سبحانی با اعام این خبر 
که در فاز دوم، واحد فوالدسازی این پروژه نیز با ظرفیت یک 
میلیون تن اسلب تا نیمه دوم سال ۹7 به بهره برداری خواهد 
رسید، افزود: حدود 7۰ درصد از تجهیزات این واحد، ساخته و 
به کارخانه حمل شده است و به زودی عملیات نصب آنها آغاز 
خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: در فاز بعدی این پروژه، اسلب 
تولیدشده با احداث نورد گرم، به انواع و اقسام ورق های گرم، 

سرد و پوشش دار تبدیل خواهد شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: با ورود گندله سنگ آهن به این 
مجموعه، کل زنجیره تولید محصول نهایی که ورق گالوانیزه 
است، در این استان کامل خواهد شد. وی افزود: طبق برآورد 
انجام شــده، برای فاز دوم پــروژه نیز۳ هزار میلیــارد ریال و 
7۰میلیون یورو ســرمایه گذاری موردنیاز است؛ بخش ارزی 
پروژه به صورت » السی« و از محل فاینانس انجام می شود که 
از سوی بانک صنعت و معدن، این گشایش انجام شده است. 
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشــان کــرد: اگرچه عملیات 
احداث طرح های هفت گانه به کندی پیــش رفت، اما فوالد 
مبارکــه از زمان تحویل گیــری با ســرعت معقولی تکمیل 
فاز اول را پیش برد. وی در بخش دیگری از ســخنان خود با 
بیان اینکه کارخانه تاراز، یک کارخانه پیشــرفته و نخستین 
کارخانه ای اســت که می تواند ورق های گالوانیزه و گالوالوم 
را )که ترکیبی از روی و آلومینیوم اســت( تولید کند، گفت: 
ورق های تولیدشده در این کارخانه که در صنایع پایین دستی 
موثر است، در صنعت خودروسازی، لوازم خانگی، نفت و نمای 
ســاختمان های صنعتی کاربرد دارد. وی در همین خصوص 
خاطرنشــان کرد: هم در واحد تاراز و هم فوالد سفیددشت، 
استخدام به طور کامل بومی بوده است؛ مگر در مواردی که به 
ناچار باید از نیروهای متخصص فوالد مبارکه یا جاهای دیگر 

استفاده می شد.
دکتر سبحانی از شرکت های بهسازان خاورمیانه، توکا بتن، 
ایمن فن کار سپاهان، جم صنعت و شرکت ایریسا، به عنوان 
پیمانکاران این پروژه یاد و تصریح کــرد: فوالد مبارکه نیز در 

مراحل نصب و راه اندازی، پشتیبانی فنی الزم را ارائه کرد. 
 مديرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، از ثبت 

دو رکورد تولید در اين شرکت خبر داد
حمید قانونی، مدیرعامل شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان، در 
این خصوص گفت: کارکنان تاشگر این شرکت موفق شدند 
با تولید ۶۰۸ هزار و ۵۸۶ کیلوگرم ورق گالوانیزه و همچنین 
۱۱۵۰ تن محصول اسید شــویی در ۱۳ آبان، به رکوردهای 
جدیدی در تولید روزانه این واحدها دست یابند. وی تصریح 
کرد: دست یابی به این میزان تولید، باالترین رکورد در طول 
دوران بهره برداری بوده که نشــان دهنده عزم و تاش راسخ 
همکاران عزیز در بخش تولید است. قانونی افزود: رکورد قبلی 
تولید ورق گالوانیزه این شرکت به میزان ۶۰۱ هزار کیلوگرم، 
در ۲۵ دی مــاه ۹۲ و اسیدشــویی به میــزان ۱۰۵۸تن، در 

۱7شهریورماه به ثبت رسیده بود.

معاون اول ريیس جمهور:

بهره برداری از فاز نخست فوالد سفیددشت؛ نمونه بارز 
مديريت جهادی و اقتصاد مقاومتی

قیمت انواع اسپیکر

Genius SW-2.1 355 -  جنیوس

60،000
تومان

88،000
تومان

Microlab M-200 MP3 - مايکرولب

135،000
تومان

153،000
تومان

Microlab X-570 - مايکرولب

112،
000

تومان

TSCO TS 2318 Bluetooth - تی اس کو

90،0
00

تومان
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

سال تولد، ريسک ابتال به آنفلوآنزا را تعیین می کند

 مطالعه جدید نشــان می دهد ســال تولد شــخص ممکن اســت 
پیش بینی کننده ریسک ابتال به نوع آنفلوآنزا باشد.

محققان دریافتند افراد حاضر در این مطالعه که پس از ســال ۱۹۶۸ 
به دنیا آمده بودند، در مقایسه با کسانی که قبل از آن متولد شده اند، 
کمتر در معــرض ابتال به آنفلوآنزاهای معینی قرار داشــتند؛ چراکه 
گروه مسن تر در دوران کودکی بیشــتر در معرض گونه های مشابه 

آنفلوآنزا قرار داشته اند.
در این مطالعه، محققــان داده های بیش از ۱۴۰۰ فرد را بررســی 
کردند که عمدتا در آســیا و خاورمیانه زندگی کــرده و در هر زمانی 
 H۷N۹ و H۵N۱ از زندگی شان مبتال به دو نوع آنفلوآنزا موسوم به

شده بودند.
کاتلین گوســتیک، سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه کالیفرنیا، 
در این باره می گوید: »نتایج جدید نشان می دهد بسیاری از افرادی 
که در مقابل گونه های جدید آنفلوآنزای ناشــی از حیوانات مصون 

هستند، در کودکی در معرض گونه مشابهی قرار گرفته اند.«
در گذشــته دانشــمندان عنوان می کردند که ســن فرد در تعیین 
ویروس تاثیرگذار بر ابتال به ســرماخوردگی، نقش تعیین کننده ای 
دارد، به طوری که معموال کودکان و افراد بزرگسال جوان تحت تاثیر 

ویروس H۵N۱ و افراد مسن تحت تاثیر ویروس H۷N۹ هستند.
اما در این مطالعه محققــان دریافتند که خط تقســیم کننده بین 
دو گروه ســنی، ســال ۱۹۶۸ بوده که به ســال اپیدمی آنفلوآنزای 

هنگ گنگ معروف است.

حفظ ســالمت دندان ها پس از 22 سالگی آســان تر است؛ البته 
اگر تا این ســن فرد دچار پوســیدگی های دندانی نشود. منصوره 
میرزائی، متخصص ترمیمی و زیبایی، بهترین سن شروع آموزش 
اصول بهداشــت دهان و دندان را قبل از 7 ســالگی خواند و بیان 
کرد: پوسیدگی دندان در سنین پایین معموال با بی توجهی والدین 
مواجه می شــود چراکه تصــور می کنند دندان شــیری نیازی به 

ترمیم ندارد. 
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین مشــکالت بیمــاران در حوزه 
دندانپزشکی ترمیمی ناشی از عوارض پوســیدگی های دندان ها 
در دوران کودکی اســت، افزود: حفظ ســالمت دنــدان ها پس 
از 22ســالگی آســان تر اســت؛ البته اگر تا این ســن فرد دچار 

پوسیدگی های دندانی نشود. 
به گفته میرزایی بسیاری از پوســیدگی های دندانی بزرگساالن، 

تاوان اشتباه رسیدگی نکردن در کودکی است. 
این متخصــص ترمیمــی و زیبایی، بــا تاکید بر پیشــگیری از 
پوسیدگی دندان های کودکان، اظهار داشــت: برخی از کشورها 
در زمینه پیشگیری، ســرمایه گذاری زیادی می کنند و به همین 
دلیل میزان پوســیدگی دندان کــودکان در آنجــا نزدیک صفر 
اســت؛ اما متاســفانه بیشــتر هزینه ها صرف درمان مي شود که 
بسیار ســنگین تر از هزینه هاي پیشگیري اســت. وی با اشاره به 
ثابت ماندن میزان پوسیدگی های دندانی در 3۰سال اخیر، اذعان 
کرد: برای کاهش این میزان و پیشــگیری از بــروز آن، بهترین و 
موثرین راه، توجه به مدارس اســت تا با انجام معاینات دوره ای در 

صورت لزوم به دندانپزشکان ارجاع داده شوند. 
میرزائی با انتقاد از وضعیت پوشش بیمه ای خدمات دندانپزشکی 
در کشور، تصریح کرد: الزم است سازمان های بیمه گر هزینه های 
خدمــات دندانپزشــکی را حداقل تا ســن دبیرســتان به خوبی 

پوشش دهند. 
دبیر علمی یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، 
اهمیت به پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی را در کاهش میزان 
دندان های کشــیده موثر خواند و یادآور شــد: متاسفانه در حوزه 
پیشگیری، کار جدی و تاثیرگذاری در کشــور ما انجام نشده و با 
توجه به درآمد کم این رشــته، تعداد افراد عالقه مند هم کم شده 
اســت که با کمک دولت می توان وضعیت کنونی را اصالح کرده و 

میزانی پوسیدگی ها را کاهش داد.

نظرهای مختلفی نســبت به کاهش وزن با خوردن موز وجود دارد. 
برخی ها معتقدند موز سرشــار از کربوهیدرات است و نمی تواند به 
کم کردن وزن کمک کنــد اما برخی دیگر بر ایــن باورند که موز از 
مواد مغذی برخوردار است و به کاهش وزن یا داشتن وزن متناسب 

کمک می کند.
کم بودن گلوکز در موز باعث می شــود قند خون در مقایسه با دیگر 
غذاها به میــزان مطلوبی باال برود و همچنیــن گلوکز پایین در این 
میوه، در کنترل گرســنگی موثر اســت که در مجموع این عوامل 

می تواند در الغری مفید باشد.
موز دارای فیبر باال و گلوکز پایین اســت که باعث می شــود زمان 
بیشتری را احساس ســیری کنید. همچنین با طعم خوب و کالری 
و چربی بســیار کمش، می تواند یــک عامل موثــر در الغری افراد 

محسوب شود.
موز سرشــار از پتاســیم ، ویتامین B، منیزیم و عــاری از چربی یا 
کلسترول است و همچنین برای قلب، استخوان ها ، سیستم عصبی 
و کلیه ها مفید اســت. جدای از اثر مثبت برای الغری، خلق و خوی 

افراد را بهبود بخشیده و سیستم ایمنی بدن را نیز باال می برد.
موز به تولید ســروتونین یا همان هورمون شادی کمک می کند، از 
این رو با رژیم موز احساس افسردگی نمی کنیم. یکی از عواملی که 

می تواند به رژیم موفق کمک کند، احساس شادمانی است.
چربی بدن با لذت بردن از خوردن غذا و شاد بودن آزاد می شود و به 
ما احساس قدرت و انرژی درونی می دهد، با این وجود موفقیت در 
رژیم موز در سطح باالیی قرار دارد و فقط با این رژیم می توانیم سه تا 

چهار روز، از سه تا چهار کیلو وزن خود را کاهش دهیم.
مصرف منظم این میوه می تواند سیســتم ایمنی بــدن را باال ببرد. 
کسانی که در هر هفته ۱۰ تا ۱2 عدد موز می خورند، می توانند وزن 
ایده آل شان را حفظ کنند، البته مهم است که غذاهای چرب زیادی 
مصرف نکنند؛ زیرا مصرف غذای چرب با غذاهای قنددار مانند موز، 
موجب انباشته شدن چربی در بدن می  شــود. به مدت سه تا چهار 
روز، هر روز 3 تا ۵ موز را با 3 تا ۴ فنجان شیر کم چرب مخلوط کنید. 
می توانید ماست را نیز جایگزین شــیر کنید. البته می توانید آنها را 
جداگانه مصرف کنید یا اینکه مخلوط کرده و بنوشید. برای درست 
کردن یک نوشیدنی که در عین حال خوشمزه بوده و موجب کاهش 
وزن نیز می شود، فقط کافی  اســت یک عدد موز، یک فنجان شیر و 
چند تکه یخ را با هم مخلوط کنید یا اینکه به جای استفاده از یخ، موز 
را از چند ساعت قبل در فریزر بگذارید. این رژیم ساده کمک می کند 

که در عرض 3 تا ۴ روز از حدود 3 کیلو از وزن تان بکاهید.

سال تولد، ريسک ابتال 
به آنفلوآنزا را تعیین می کند

بهترين سن آموزش 
بهداشت دهان و دندان

3 روزه با موز الغر شويد

 مطالعه جدید محققان دانشــگاه منچستر نشان می دهد 
اضافه وزن قابل توجه در بزرگســالی، ریسک سرطان را تا 

۵۰درصد افزایش می دهد.
محققان در این مطالعه، شــاخص توده بدنی 3۰۰هزار زن 
و مرد از آمریکا را بررســی کردند. تیــم تحقیق تغییر در 
شاخص توده بدنی بین سنین ۱۸ تا ۶۵ سال را بررسی کرد 
و سپس وضعیت افراد را از نظر ابتال به سرطان های مرتبط 
با چاقی تا ۱۵ سال تحت نظر داشــت. تا سن ۶۵سالگی، 
۹۴۰۰ زن و ۵۵۰۰ مــرد حاضر در مطالعــه، مبتال به یک 
سرطان مرتبط با چاقی تشخیص داده شــدند. دکتر هانا 
لنون، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »این 
تحقیق نشــان می دهد چقدر توجه به اضافه وزن در طول 
زندگی مهم است و باعث می شود با ارزیابی شاخص توده 

بدنی، تصویر واضح تری از ریسک سرطان به دست آید.«

متخصص طب سنتی با اشاره به آغاز فصل سرما و شیوع بیماری 
ســرماخوردگی، عنوان کرد: بهترین روش پیشگیری و درمان 
این بیماری، مخلوط کردن آب پرتقال ، نارنج و لیمو با عســل و 
اســتفاده از آن اســت؛ چرا که ایمنی بدن را تحت کنترل خود 
درآورده و بدن را تقویت می کند. علــی رحیمی خواه ادامه داد: 
اســتفاده از بخار اوکالیپتوس برای ضد عفونی کردن فضاهای 
بسته و طبعا آلوده نیز در کمتر شدن سرماخوردگی تاثیر زیادی 
دارد. این متخصص طب ســنتی با اعالم اینکه استفاده از آب 
پیاز برای کودکان و بزرگساالن موجب پایین آوردن تب در آنان 
می شــود، تصریح کرد: افراد می توانند پیاز را خرد کرده و آن را 
در آب جوش بریزند و پس از اینکه آب ولرم شــد از آن استفاده 
کنند. این معجون تب را پایین  آورده و یکی از درمان های مفید 
برای آنفلوآنزاست. همچنین استفاده ناشــتا از آبلیمو، عسل و 

آب جوش نقش زیادی در پیشگیری از سرماخوردگی دارد.

آب پیاز برای درمان 
آنفلوآنزا

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

تحقیق جديد نشان می دهد؛

 D ارتباط ويتامین
پايین و ريسک 

باالی آسم

  طبــق نتایج یــک مطالعه جدیــد، افرادی کــه به میــزان کافی 
ویتامین D دریافت نمی کنند در معرض ریســک باالی آســم قرار 
دارند. در این مطالعــه، محققان اطالعات جمع آوری شــده بیش 
از 2۵ هزار فرد بزرگســال ۱۸ تا 7۹ ســاله و ۹7۰۰ کودک ۶ تا ۱7 
ســاله را که در نظرسنجی ســاالنه ســالمت آمریکا بین سال های 
2۰۰۱ تا 2۰۱۰ شــرکت کرده بودند، مورد بررســی قرار دادند. از 
شرکت کنندگان پرســیده شــد که آیا در سال گذشــته مبتال به 
آسم تشــخیص داده شده یا حالت خس خس ســینه را که عالمت 

آســم اســت تجربه کرده اند. از آنها آزمایش خون نیز گرفته شد تا 
میزان ویتامین D خونشــان مشــخص شــود. در مجموع، از بین 
شرکت کنندگان مطالعه، ۶۸ درصد کودکان و 7۰درصد بزرگساالن 
دارای کمبــود ویتامین D بودنــد )یعنی کمتــر از 3۰ نانوگرم در 
میلی لیتر که میزان کافی برای افراد ســالم اســت(. به عالوه حدود 
۱2۰۰ کودک و ۱۸۰۰ فرد بزرگســال مبتال به آسم تشخیص داده 
شــدند. این بیماری همراه با التهاب و تنگ شــدن مجاری هواست 
که هر دو به مشکل تنفسی می انجامند. محققان دریافتند کودکان 

مبتال به کمبود ویتامین D، در مقایســه با کــودکان دارای میزان 
کافی این ویتامین، ۱/3۵برابر بیشــتر در معرض ابتال به آســم قرار 
داشتند. همچنین یافته ها نشان داد افراد بزرگسال مبتال به کمبود 
ویتامین D در معرض ریسک باالی تشخیص آسم قرار نداشتند، اما 

بروز عالئم خس خس سینه در آنها بیشتر مشاهده شد.
یو اینگ هان، عضو تیم تحقیق از دانشــگاه پیتزبرگ پنسیلوانیا، در 
این باره می گوید: »علت دقیق این رابطه مشــخص نیست اما تصور 

می شود ویتامین D موجب کاهش سطح التهاب در بدن می شود.«

 اضافه وزن ريســک سرطان را
تا ۵۰درصد افزايش می دهد

وضعیت قرارگیري بدن: با قامتي مستقیم و با شانه هایي 
رها گام بردارید. گوش ها باید باالي مفصل  شانه قرار داشته 
و چانه  به موازات زمین باشد. هنگام راه رفتن، نگاه تان را به 
جلو )در فاصله حدود ۵ متري( بدوزید و ستون فقرات خود 

را قائم نگه  داشته و به جلو یا طرفین نچرخانید.
شانه: بگذارید شانه هایتان همراه با نوسان بازوهایتان تکان 

بخورند. سعي نکنید آنها را به طرفین یا جلو بچرخانید.
لگن و بخش پايین شکم: عضالت بخش پاییني شکمتان 
را اندکي ســفت نگه  دارید و نگذارید آویزان باشند. در یک 
پیاده روي طبیعي، لگن  شــما باید به طــور طبیعي و بدون 
حرکات جانبي نوســان داشته باشــد. مفصل لگنتان نباید 

بچرخد یا احساس درد و فشار داشته باشد.
ران ها: عضالت ران  باید شل باشــند. هنگام گام برداشتن 

این عضالت را سفت نکنید.
زانوها: زانوهاي شــما باید بدون خم شدن زیر بدنتان قرار 
گیرند. اگر همه چیز در پیاده روي شــما درست باشد، این 

وضعیت به طور طبیعي در زانوهایتان ایجاد خواهد شد.
گام ها: بــا گام هایي کوتاه و ســریع، طوري که مســافت 
بیشــتري از گامتان در عقب بدن باشــد )نــه جلوي آن(، 
حرکت کنید. سعي   نکنید گام هاي بلندي بردارید و بگذارید 

پاي جلویي تان تقریبا زیر بدنتان روي زمین باشد.
 سرشانه: شانه هاي شــما،  بخصوص عضالت کشیده میان 

مفاصل گردن و شانه تان، باید رها و شل باشند.
 بازوها: در پیاده روي، هنگام عقب و جلو بردن بازوها یتان، 
آرنج ها باید با زاویه ۸۵ درجه خم  شــده باشد. بازوهایتان را 

نزدیک بدن نگاه دارید و نگذارید از بدن فاصله بگیرند.
کمر: کمرتان را حتي المقدور صاف و مستقیم نگه دارید. در 
حال پیاده روي، پشــتتان را به عقب متمایل نکنید و قوس 

کمرتان نباید بیش از حد افزایش یابد.
دســت ها: پنجه دســت هایتان را به آرامي مشت کنید. 
مچ ها و انگشــت هایتان نباید آویزان باشند. دست هایتان را 
با نیرویي مســاوي در 2 طرف به موازات ستون فقرات تان 
به عقب و جلــو ببرید. دســت ها نبایــد در جلــو بیش از 

۱2/۵سانتي متر از قفسه سینه فاصله بگیرند.

شــما معموال به فکر عادت های غذایی و سالمت عمومی 
کودکان هستید، اما پاهای آنها را نیز نباید فراموش کنید. 
در بحث مراقبت از ســالمت بدن کــودکان، پاها معموال 

نادیده گرفته می شوند. 
توجه به پاهای کودکان از بدو تولد آنها، برای پیشــگیری 

از مشکالت، حائز اهمیت است.
 با رعایت این توصیه ها، می توانید از رشد و سالمت پای 

کودک خود، اطمینان حاصل کنید:
 1- به دقت به پاهای نوزادتان نگاه کنید

مراقب هر مورد غیرعادی باشید؛ مشــکالتی را که شما 
در هنگام تولد کودک مالحظه می کنید، ممکن اســت 
به خودی خود رفع نشــوند. درمان زودهنــگام می تواند 
ناهنجاری هایــی همچون پــای پرانتزی و مشــکالت 

مادرزادی را اصالح کند.
پاول دابلیو اسپوزیتو، پزشک و اســتاد جراحی ارتوپدی 
و متخصص کودکان در دانشــگاه نبراســکا می گوید: با 
تشــخیص پای پرانتزی در چنــد روز اول بعــد از تولد، 
اغلب می توان ایــن ناهنجاری را بدون نیــاز به جراحی 

درمان کرد.
 2- پاهای کودک را تا حدی شل ببنديد

سفت بســتن می تواند مانع حرکت آزادانه پای کودک و 
حتی عقب ماندگی از رشد طبیعی آن شود.

دکتر اسپوزیتو می گوید: ضربه زدن و حرکت دادن پاها، 
به تقویت ماهیچه ها و آمادگی کــودک برای راه رفتن و  

ورزش نیز به تقویت پاهای کوچک او کمک می کند.
 3- بگذاريد کودک نوپا، بدون کفش راه برود

وقتی کودک تــازه راه می افتد، حرکــت بدون کفش در 
خانه، برای رشد طبیعی او سودمند است.

اســپوزیتو می گوید: راه رفتن با پای برهنــه یا جوراب، 
ماهیچه های پــا را تقویت کرده و به رشــد مهارت های 
انگشتان پا کمک می کند؛ به عالوه، کودک نوپای شما از 
تماس با سطوح مختلف مانند فرش نرم یا کفپوش سرد، 
لذت خواهد برد. اگر ناخن پا در گوشــت فرو رفت، برای 

کاهش درد، مقداری پنبه بین ناخن و پوست قرار دهید.

توصیه هايی برای حفظ سالمت پای کودکان معیارهاي پیاده روي ايده آل

برخی از بیماران تجربه افزایــش درد ورم مفاصل را در روز 
بارانی و سرد و کاهش ورم مفاصل و درد را در روزهای گرم 
و خشک ذکر می کنند، اما تحقیقات به عمل آمده در مورد 
آرتروز، نشــان دهنده نتایجی متناقض است. دکتر علیرضا 
مقتدری در این رابطه می گوید: استئوآرتریت یا آرتروز که 
یک درگیری استهالکی مفصل است، یکی از بیماری های 
شایع استخوان و مفصل به شمار می رود. یکی از شایع ترین 
شکایات مبتالیان به آرتروز، افزایش درد در سرما و رطوبت 
است. شما ممکن است جزو آن دســته از افرادی باشید که 
عقیده دارنــد درد ورم مفاصل در آب و هوا بــه ویژه هوای 

سرد، تحت تاثیر قرار می گیرد.
به طور طبیعی سرما نبايد باعث ايجاد درد در 

مفاصل شود
به طور طبیعی هیــچ فردی با ســرما دچار ایجــاد درد و 
مشکل در مفاصل نمی شود؛ زیرا سرما فقط تشدید کننده 
این ناراحتی هاســت و نباید آن را عاملی در بروز دردهای 
مفصلی و بیماری های وابســته به آن محسوب کرد. سرما 
به طور غیر مستقیم می تواند در شناسایی برخی از مشکالت 
مفصلی موثر باشد. در فصول سرد به علت انقباض و انبساط 
ناگهانی عضالت ومفاصل، افرادی که دچار مشکالت مفاصل 
نظیر آرتروز، گرفتگی مفصل و یا کوتاهی مادر زادی تاندون 
هستند، ناراحتیشان تشدید شــده و مشخص می شود که 
دچار یکی از این درگیری ها هستند. گاهی اوقات جا به جایی 
از محیط گرم به سرد، ســبب می شود تا سرما روی مفاصل 

و عضالت اثر گذاشــته و تولید درد کند که در این صورت 
عضالت دچار تحریک عصبی می شوند. مهم ترین علت درد 
مفاصل در فصول سرد سال، سرمازدگی و گرفتگی عضالت 
است که در واقع سرمای شــدید باعث می شود بدن فرد از 
خود انقباض نشــان داده و منجر به بروز دردهایی همچون 
کمردرد، زانودرد و ... شــود. همچنین ســرما منجر به درد 
در ســطوح مفصلی می شــود؛ به طوری که می توان گفت 
بدن نیز در برابر این موضوع، عکس العمل نشــان می دهد. 
علت دیگر می تواند این باشــد که کاهش فشــار هوا اجازه 
می دهد مایع به بافت های بدن، وارد شده، در فضای اطراف 
مفاصل گســترش یابد و باعث افزایش درد شــود. ازجمله 
دالیل دیگر جهت افزایش درد مفاصل در ســرما، می توان 
به افت آستانه درد در آب و هوای ســرد اشاره کرد؛ چرا که 
معموال هنگام شدت هوای سرد، کمتر احتمال دارد فرد به 
خارج از خانــه رفته و ورزش کند و ایــن روی خلق و خوی 
بیمار تاثیر گذاشته و به تشــدید در آرتروز کمک می کند. 
گرماوسرما هرکدام می توانند درکاهش درد مفاصل نقش 
موثری بازی کنند. گرمای موضعی به شل کردن ماهیچه ها 
کمک می کند و سرد کردن برای کاهش تورم و درد مفصلی 
موثر اســت و جابه جایی بین درمان گرم و ســرد می تواند 
برای مدیریت درد آرتریت، مزایای زیادی داشــته باشــد. 
البته مراقب باشید هنگام استفاده از درمان سرد و گرم برای 
مدیریت درد آرتروز، پوست را در دماهای نسبتا شدید قرار 

ندهید تا در اثر آن آسیبی به پوست وارد نشود.

محرک هورمون های اشتهاآور است   
هورمون ها نقش مهمی در سالمت فرد داشته و می توانند 
بر پوست، وضعیت روحی، میل جنسی و وزن اثر بگذارند. 
زمانی که در یک شــرایط اســترس آور قرار دارید، بدن 
نوعی واکنــش دفاعی از خود نشــان می دهــد و در آن 

آدرنالین ترشح می شود.
انفجار آدرنالین بر ذخیره انرژی شــما اثر گذاشــته و در 
ادامه باعث ترشح کورتیزول خواهد شد؛ هورمونی که به 
بدن پیام می دهد نیاز به جایگزینی انرژی دارد. در نتیجه 
شما به شدت احساس گرســنگی می کنید و تا زمانی که 
استرس رفع شود، بدن به ترشح کورتیزول ادامه می دهد.

باعث خوردن غذاهای راحت می شود
افزایــش میــزان کورتیزول باعــث باالتر رفتن ســطح 
انسولین و افت قند خون می شود. در این شرایط شما به 
خوردن مواد قندی و غذاهای چرب تمایل پیدا می کنید. 
مصرف این گونه غذاها تاثیر موقتی در آرام بخشی دارند؛ 
چرا که این آرامــش در اثر همان مواد شــیمیایی ایجاد 

می شود که بدن در واکنش به آنها آزاد می کند.
سوخت و ساز بدن کند می شود

طی تحقیق صــورت گرفته از ۵۸ زن با میانگین ســنی 
۵3سال، ســطح اســترس آنها در روز قبل بررسی شد. 
به این زن ها وعــده غذایی بــا ۹3۰ کالــری و ۶۰ گرم 
چربی داده شــد تا میزان ســوخت آن در بدن این افراد 

بررسی شود.

طی این تحقیق مشخص شد زنانی که روز قبل استرس 
داشتند کالری کمتری سوزاندند و سطح انسولین در بدن 
آنها باالتر رفته اســت که این باعث جمع شدن چربی در 

بدنشان خواهد شد.
با چرخه خواب تداخل دارد

همه ما می دانیم کــه نخوابیدن عوارضی بــرای بدن به 
دنبال دارد  که افزایش وزن نیز یکی از آنهاســت. کمبود 
خواب می تواند با عملکــرد هورمون های لپتین و گرلین 
تداخل داشته باشد؛ موادی شیمیایی که مسئول کنترل 

اشتها هستند. 
به عالوه در زمان خستگی یا عصبانیت شما میل بیشتری 
به کربوهیدرات هــا دارید. در کنار همــه اینها، با کمبود 
خواب توانایی بــدن بــرای مقاومت در برابــر غذاهای 

وسوسه کننده تا حد زیادی کاهش می یابد.
باعث کنار گذاشتن وعده های غذايی می شود

اســترس نقش مهمــی در رژیم غذایــی دارد. حتی اگر 
عادات غذایی خوبی داشــته باشــید عوامل استرس زا 
می توانند باعــث این امر شــوند که طــی روز در مورد 
تغذیه خــود تصمیم های چنــدان عاقالنــه ای نگیرید. 
زمانی که فکر می کنیــد بیش از حد درگیر هســتید و 
غذا نمی خورید، خود را برای یــک بحران در آینده آماده 
می کنیــد. کنار گذاشــتن وعده غذای اصلــی می تواند 
ســوخت و ســاز بدن را کند کرده و باعث شود کمی بعد 

احساس گرسنگی کنید.

رابطه درد مفاصل 
با سرما چیست؟

 چرا استرس موجب پرخوری 
و اضافه وزن می شود؟

حتی اگر عادات 
غذايی خوبی داشته 
باشید، عوامل 
استرس زا می توانند 
باعث اين امر شوند 
که طی روز در 
مورد تغذيه خود 
تصمیم های چندان 
عاقالنه ای نگیريد

کاهش فشار هوا 
اجازه می دهد مايع 
به بافت های بدن، 
وارد شده، در فضای 
اطراف مفاصل 
گسترش يابد و 
باعث افزايش درد 
شود
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پیشنهاد سردبیر: 
چگونه تاریخ جست و جوی خود را از  سرور گوگل پاک کنیم؟

معرفی بازیمعما

اگر بخواهید صدای یک سخنرانی یا اجرای زنده موسیقی را 
 ضبط کنید، مطمئنا به ابزار پیشــرفته ای احتیاج دارید که 
در عین ضبط بــا کیفیت باال، بتواند فشــرده ترین خروجی 

ممکن را تحویل تان دهد.
 Voice Recorder بــرای ضبــط صدا ســه گزینه پیش 
 روی تان قــرار داده که بســته به موقعیت مــی توانید یکی 
 از آن ها را برگزینید. PCM ) فرمــت wav ( برای ضبط صدا 
 با نهایــت جزییــات کاربــرد دارد و برای ضبط موســیقی 
یا صحبت های کوتاه بهترین گزینه است. اما برای ضبط های 
) mp4 فرمت ( AAC طوالنی بهتر است که حاالت فشرده تر 

و AMR ) فرمــت 3gp ( را در نظر بگیرید. این اپلیکیشــن 
 هم به صورت مونو و هم اســتریو قادر به ضبط صداســت که 
البته برای حالت دوم به یک میکروفون خارجی احتیاج دارید.

 خوشــبختانه منبع ضبــط صــدای Voice Recorder را 
 می تــوان تغییــر داد. به راحتــی از تنظیمات اپلیکیشــن 
می توانیــد منبع ضبط را بــه میکروفون خارجــی یا حتی 

میکروفون دوربین موبایل تغییــر داده و همزمان بیت ریت 
 و فرمت خروجــی را هم تنظیــم کنید تا کیفیــت و حجم 

فایل صوتی مطابق میل تان باشد.
دو قابلیت دوست داشتنی Voice Recorder ضبط خودکار 
و کار در پس زمینه هســتند. گزینه ای در تنظیمات اپ قرار 
 داده شــده که در صورت فعالســازی هر گاه اپلیکیشن را باز 
می کنیــد ضبط هم به طور خــودکار آغاز می شــود. با این 

قابلیت به هیچ وجه ضبط لحظات مهم را از دست نمی دهید.
 کار در پس زمینــه هم قابلیت خوبی اســت کــه می تواند 

مصرف باتری را در حین ضبط به شدت کاهش دهد. 
 نکته خوب اینکه در این حالت LED دســتگاه هم چشمک 
می زند تا بابت ادامه پیدا کردن ضبط آســوده خاطر باشید.

فایل های ضبط شده با این اپ در یک فهرست منظم ردیف 
می شــوند و می توانید از همان قســمت آن ها را به دیگران 
ارســال یا به عنوان رینگتون یا صدای نوتیفیکیشن اندروید 

انتخاب کنید.
Voice Recorder رایگان اســت و هیچ محدودیتی برای 
ضبط صدا پیش پای تان نمی گذارد و شــما می توانید برای 

گرفتن این اپ به goo.gl/Nmcdx0 مراجعه کنید.

معمای  2008
عدد110 را به گونه ای به دو تقسیم کنید که یکی از 

اعداد150 درصد عدد دیگر باشد. 
این معما بسیار آسان است. 

حتما کمی فکر کنید و پاسخ را برای ما ارسال کنید.
جواب معمای 2007

فرض کنیم عدد پنج رقمی به صورت x باشد.
x1=10x+1

1x=100000+x
پس با توجه به اینکه x1، ســه برابر 1x است، داریم:   

10x+1=300000+3x
    x=300000-1  7 :با حل معادله ســاده فوق داریم

 x=42857 در نهایت جواب   >>
کسانی که پاسخ صحیح معما 2007 را داده اند:

- علیرضا اصفهانیان از اصفهان.
لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 
 نــام و شــهر محــل زندگــی خــود بــه نشــانی:
mazaheri.zayanderoud@gmail.com 

بفرستید تا نام شما در همین صفحه آورده شود.

معرفی اپ Voice Recorder؛ 

ضبط کننده صدا با کیفیت بسیار باال

اپلیکیشن تشخیص اوتیسم 
از روی حرکت چشم

محققــان در دانشــگاه بوفالــو موفق به توســعه یک 
اپلیکیشن برای گوشی های هوشمند، تبلت ها و رایانه ها 
شــدند که از طریق ردیابی حرکت چشــم در کمتر از 
یک دقیقه می تواند نشــانه هایی از اختالل اوتیســم را 

تشخیص دهد.
اوتیســم یا درخودماندگــی)Autism( نوعی اختالل 
رشــدی) از نوع روابط اجتماعی ( است که با رفتارهای 
ارتباطــی، کالمــی غیرطبیعی مشــخص می شــود. 
 عالیم این اختالل تا پیش از ســه ســالگی بروز کرده 

و علت اصلی آن ناشناخته  است. 
 این اختــالل در پســران شــایع تر از دختــران بوده 
و وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ســبک زندگی و سطح 

تحصیالت والدین نقشی در بروز اوتیسم ندارد.
در بیماری اوتیســم تشــخیص زود هنگام از اهمیت 
بســزایی برخوردار بوده و به طور چشم گیری می تواند 

به بهبود کودک کمک کند.
هرچند که هیچگاه برای شــروع به درمان دیر نیست، 
اما تحقیقات نشان می دهد که تشخیص و درمان زودتر 

می تواند نتیجه بهتری داشته باشد.
یکی از محققــان این پژوهش اظهار کرد: ما بســیاری 
از مداخالت آموزشــی را برای کمک به کودکان مبتال 
به اوتیســم در جهت رســیدن به میزان رشــد مشابه 

همساالن آنها در پیش گرفته ایم.
 ایــن اپلیکیشــن حــرکات چشــم یک کــودک را 
 در هنگام نگاه کردن به تصاویــر صحنه های اجتماعی 
) برای مثال تصاویری که دارای چندین نفر اســت ( را 

ردیابی می کند.
حرکات چشــم کودکانی که به اختالالت اوتیسم مبتال 

هستند با افراد فاقد اوتیسم تفاوت دارد.
 این اپلیکیشــن با موفقیت 93/96 درصدی توانســت 

این اختالالت را در کودکان شناسایی کند.
در حال حاضر این اپلیکیشــن به صــورت نمونه اولیه 
بوده و محققان در حال انجام کارهای بیشــتر بر روی 

آن هستند.
مراکز کنترل و پیشــگیری از بیماری گزارش می دهد 
 کــه از هر 68 کــودک در ایــاالت متحده 1 نفــر آنها 

با این اختالل تشخیص داده شده اند.
 به گفتــه این محققــان یکــی از مزیت هــای بزرگ 
 ایــن اپلیکیشــن این اســت کــه والدیــن می توانند 
برای بررسی وضعیت کودکان خود در منزل به راحتی 
از آن اســتفاده کنند و در صورت وجود این اختالالت 

هرچه زودتر درمان کودک خود را آغاز کنند.

به جرات می توان گفت که گوگل، شــما را بهتــر از نزدیک  ترین 
دوســتان یا حتی اعضای خانواده تان می شناسد چرا که این غول 
جست و جوگر جهان، تمامی فعالیت های شما در حین استفاده 
 از ســرویس ها و خدمات خود را لحظه به لحظــه، ثبت و ذخیره 
می کند، بنابراین گوگل چیزهای زیــادی را در موردتان می داند 

که شاید حتی به فکر خودتان هم نرسیده باشد.
 اما خوشــبختانه این شــرکت در این زمینه بســیار شفاف عمل 
می کند و به کاربران خود این اجــازه را می دهد تا به تمامی آنچه 
که این شرکت، در مورد آن ها می داند، دسترسی داشته باشند یا 
در صورت تمایل، تمامی این اطالعات را پاک کنند. حال اگر، شما 
نیز به دنبال پاک کردن ردپای خود از گوگل هستید و می خواهید 
چیزی از عالیق، ســابقه سرچ ها و اســتفاده از سرویس های این 
شرکت توسط شما بر روی ســرورهای آن باقی نماند، می توانید 

دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.
آیا لزومی به حــذف این تاریخچه جســت و جو و 

استفاده کاربران از خدمات گوگل وجود دارد؟
شاید بسیاری از کاربران مدام به این مسئله فکر کنند که شرکتی 
در جهان وجــود دارد که اطالعات زیــادی را از تاریخچه فعالیت 
های وی در در فضای وب در اختیــار دارد و همین موضوع، باعث 
نگرانی آن ها شده و این مســئله را تجاوز به حریم شخصی خود 
 قلمداد می کنند. اینجاســت که این افراد، با پاک کردن تاریخچه 

فعالیت های خود در گوگل، به نگرانی های خود در این خصوص 
پایان می دهند.

 در حــال حاضر، تمامی ســرویس های گوگل اعــم از جی میل، 
یوتیوب و مواردی از این قبیل بــا یکدیگر در ارتباطند و اطالعات 
جمع آوری شــده از آن ها در جهت ارایه خدمات بهتر به کاربران 

مورد استفاده قرار می گیرد.
اما از طرفی هم این احتمال وجــود دارد که گوگل، بخواهد از این 
اطالعات برای اهداف دیگری که ممکن اســت مطابق میل شما 
نباشــد، اســتفاده کند که در این جا به خودتان بستگی دارد که 
بخواهید با پاک کردن این اطالعــات، راحتی و ارایه خدمات بهتر 

را فدای حفظ حریم شخصی خود کنید.
چگونه به تاریخچه جست و جوی ذخیره شده خود   

در گوگل دسترسی پیدا کنیم؟
دسترســی به اطالعاتی که گوگل در موردتان می داند، بســیار 
 ساده است. برای این کار می بایســت به صفحه تاریخچه گوگل

 ) History Page ( بروید. اگر در آن لحظه، با حســاب کاربری 
گوگل خود وارد شــده باشــید، می توانید تمامی این اطالعات را 
مشاهده کنید. در این صفحه، چند بخش را مشاهده خواهید کرد 

که شامل موارد زیر می شوند:
تاریخچه وب و اپلیکیشن - تاریخچه فایل های صوتی - اطالعات 
 مربوط بــه دســتگاه - تاریخچــه موقعیت مکانــی - تاریخچه 

جســت و جو در یوتیوب. با انتخاب هر کــدام از این بخش ها، به 
مجموعه ای کامل از فعالیت های خود دسترسی خواهید داشت. 
چگونه قابلیت ذخیره اطالعات در گوگل را غیرفعال 

کنیم؟
 شــاید برخــی از کاربــران تمایلی به حــذف اطالعــات خود 
نداشته باشــند و می خواهند که تنها برای مدت زمانی مشخص، 
اطالعات شان ذخیره نشود تا پس از این دوره زمانی، باری دیگر آن 
را فعال کرده و از خدمات بهتری که گوگل به آن ها ارایه می دهد، 
 بهره مند شوند. اگر شما نیز جزو این دســت از کاربران هستید، 
می توانید دســتورالعمل زیر را برای غیرفعال کردن این قابلیت 
دنبال کنید: از طریــق مرورگر، به صفحــه تاریخچه گوگل خود 
بروید، بر روی بخشــی که مــی خواهیــد آن را غیرفعال کنید، 
کلیک کنید ) به عنوان مثــال، تاریخچه موقعیــت مکانی ( - از 
بخش منو، گزینه ســه نقطه ) ... ( را که در قســمت باال و سمت 
 راســت صفحه قــرار دارد، انتخــاب کنیــد - در کنــار عبارت 
» Your Searches and Browsing Activity « یک گزینه 
مشــاهده می شــود، که باید آن را خاموش ) Off ( کنید - پیام 
هشداری خواهید گرفت که به شما اطالعاتی در خصوص عواقب 
این انتخاب، ارایه خواهد کرد. سپس برای غیرفعال کردن، بر روی 
گزینــه » Pause « کلیک کنید. این مراحــل را می توانید برای 

غیرفعال کردن هر کدام از این بخش ها نیز تکرار کنید.
چگونه تاریخچه فعالیت خــود در گوگل را حذف 

کنیم؟
 حال اگر تصمیم تان برای پاک کــردن تاریخچه فعالیت های تان 
در گوگل قطعی اســت، می توانید به دنبال کــردن مراحل زیر، 

تمامی ردپای خود را از روی سرورهای گوگل بردارید.
از طریق مرورگر، به صفحه تاریخچه گوگل خود بروید.

 بر روی بخشی که می خواهید آن را غیرفعال کنید، کلیک کنید 
) به عنوان مثال، تاریخچه موقعیت مکانی (.

از بخش منو، گزینه ســه نقطه ) ... ( را که در قسمت باال و سمت 
راست صفحه قرار دارد، انتخاب کنید.

 گزینه » Delete « را انتخاب کنید - در این جا شــما می توانید 
زمان پاک شدن اطالعات را تعیین و مشخص کنید که از امروز یا 
دیروز پاک شود. با انتخاب گزینه » Advanced « قادر خواهید 
بود تا اطالعات ثبت از 4 هفته قبل تاکنــون را پاک کنید.اما اگر 
 قصد دارید تا تمامی اطالعــات را پاک کنید، مــی توانید گزینه 

» All time « را انتخاب کنید.
پس از انتخاب گزینه دلخواه، بــر روی » Delete « کلیک کنید.

انتخاب خود را تایید کنید.
این فرآیند را می توانید برای پاک کــردن هر کدام از بخش های 

تاریخچه خود تکرار کنید. 
 باید گفت که شــما با پاک کردن تاریخچه فعالیــت های خود، 
دیگر برای گوگل ناشناس خواهید بود و اطالعاتی از فعالیت های 

شما از سرویس های این کمپانی ذخیره و نگهداری نخواهد شد.

اخبار علمی

در حال حاضر، 
تمامی

 سرویس های 
گوگل اعم از 

جی میل، یوتیوب 
و مواردی از این 
قبیل با یکدیگر 

در ارتباطند 
و اطالعات 

جمع آوری شده 
از آن ها در جهت 

ارایه خدمات بهتر 
به کاربران 

مورد استفاده 
قرار می گیرد

به نقل از ســتاد ویژه توســعه فناوری نانو، » ســو آی این « از دپارتمان مهندسی 
ســامانه های انرژی، سوزن متخلخلی ســاخته اســت که می توان از آن در بخش 
درمانی استفاده کرد. محققان دانشگاه داگو هانی از کره جنوبی با همکاری موسسه 
علوم و فناوری داگو روی این پــروژه کار کردند. این گروه با بهــره گیری از روش 
نانوالکتروشیمیایی، سوزنی با حفره های نانومقیاس تولید کردند. این سوزن با آندایز 
کردن ساخته می شود. پژوهشــگران این پروژه معتقدند که این فناوری می تواند 
برخی روش های درمانی را تســهیل کند. برای مثال، به دلیــل ابعاد کوچک آن، 
بیمار در طول فرآیند طب سوزنی درد بسیار کمی را حس خواهد کرد و همچنین 

مساحت سطحی آن20 برابر بیشتر از سوزن های موجود در طب سوزنی است.
محققان این پروژه، این فناوری را روی موش ها  آزمودند و نشــان دادند که انتقال 
 ســیگنال از نخاع با کارایی باالتــری انجام می شــود. این گروه از این ســوزن ها 

برای درمان موش های معتاد به الکل و کوکائین استفاده کردند.
 این گروه به دنبال ثبــت پتنت مربوط به این فناوری در کشــورهای آمریکا، چین 
و اتحادیه اروپا هستند. این اولین همگرایی میان فناوری  نانو و طب سوزنی است که 

توسط محققان این پروژه انجام شده است.

زیست اخترشناســان بر این باورند که آب کافی در زیر سطح مریخ وجود دارد که 
می تواند شرایط مناسبی در این سیاره برای حیات میکروبی مهیا باشد. همچنین 
دانشمندان بر این باورند که مریخ در گذشــته خود مقادیر زیادی آب داشته است. 
تمامی این موارد موجب شده تا دانشمندان نسبت به امکان ساکن شدن انسان در 
 Nature Communications مریخ امیدوار باشند. اکنون تحقیقاتی در ژورنال
منتشر شده که به آنالیز بارش های شهابی کشف شده در سیاره سرخ توسط مریخ 
نورد » فرصت « طی بیش از 12 ســال تحقیق و اکتشــاف در آن مربوط می شود. 
 این ســنگ های فضایی که غنی از آهن هســتند با قرار گرفتن در محیط مرطوب 
 به ســرعت دچــار هوازدگی می شــوند. در زمین این نوع ســنگ هــا، زنگ زده 
 می شــوند. البته مریــخ نورد فرصــت ردپای زنگ زدگــی را  در مریــخ هم پیدا 
کرده است. دانشمندان دانشگاه استرلینگ اســکاتلند به این نتیجه رسیده اند که 
بیش از 3 میلیارد سال پیش مریخ، محیطی مرطوب و قابل سکونت بوده است اما در 
گذر زمان سیاره سرخ به محیطی خشک تبدیل شده است. به باور این دانشمندان، 
اکنون مریخ دچار نوعی خشکسالی شده اســت که این امر شاید در تصمیم گیری 

آژانس های فضایی عالقه مند به رساندن انسان به سیاره سرخ تاثیرگذار باشد.

رییس مرکز ملــی فضایی ایران گفت: یکی از مهم تریــن اولویت های مرکز ملی 
فضایی ایران، وارد کردن این مقوله به زندگی عادی مردم است.

منوچهر منطقی در خصوص مهم ترین اولویت های این مرکز در برنامه10 ساله 
دوم فضایی کشــور، اظهار کرد: در آینده فضا بخشی از زندگی مردم خواهد بود، 
 البته امروز هم جزیی از زندگی عادی مردم شــده اســت و مرکــز ملی فضایی 
 قصد دارد مقوله فضا را وارد زندگی مردم و جامعــه کند و از نگاه صرفا تخصصی 

و نظامی به آن بکاهد.
وی افزود: یکی از بارزترین اســتفاده ها از مقوله فضا در جامعه تلفن های همراه 
اســت و تمام این ارتباطات از طریق ماهواره ها امکانپذیر می شود، بنابراین ورود 

مقوله فضا به زندگی عادی مردم بحث چندان غریبی نیست.
بر اساس اعالم معاونت علمی ریاست جمهوری، وی تصریح کرد: در حال حاضر 
ماهواره در زندگی عادی مردم وجود دارد و همه اثرات آن را دیده و با کاربردهای 
آن آشــنا شــده اند، اما هنوز هم برای ورود فضا به جامعه و زندگی روزمره مردم 
طرح ها و راه هــای زیادی وجــود دارد که مرکز ملــی فضایی ایــران به عنوان 

مهم ترین اولویت خود این موضوع را پیگیری می کند.

کشف خشکسالی بزرگ این سوزن نانویی درد کمتری ایجاد می کند
در تصاویر جدید مریخ

فضا را به زندگی روزمره مردم وارد می کنیم

شــرکت نایک چند ســال پیش از کتانی های جدیدی رونمایی 
 Back to the Future II کرد که ایــده اولیه آنهــا در فیلــم
نمایش داده شــده بود، کتانی هایــی که می تواننــد به صورت 
خودکار و بدون نیاز به دخالت فردی که آنهــا را پایش می کند، 
 بندهای خود را ببندند. این ســری از کتانی هــای عجیب نایک 
تا به امروز قیمــت باالیی داشــتند و انتظار می رفــت که مدل 
 جدیدی بــه نــام Nike Hyperadapt 1.0 در ســال 2016 

با قیمت مناسب تری در اختیار کاربران قرار گیرد. 
قیمت اولیه این کتانی منحصر به فرد200000 دالر بود و اکنون 
مشــخص شــده که مدل جدید نیز آنقدرها که انتظار می رفت، 

ارزان نیست.
Hyperadapt 1.0 در رنگ های مشــکی، ســفید و طوسی با 
قیمت720 دالر به فروش خواهد رفــت. اگرچه این مدل جدید 
 eBay که در ســایت Air Mags در مقایســه بــا کتانی هــای
 فروخته می شــوند قیمت بســیار پایین تری دارنــد، اما به جز 
عالقه مندان بســیار وفادار به کتانی، این قیمــت هنوز هم برای 
بســیاری از افراد مقرون به صرفه نیســت. در هر حــال با وجود 
 همین قیمت بســیار باال، خرید یکی از ایــن کتانی های لوکس 
در پایان ماه سخت خواهد بود و موجودی آن در یک چشم بر هم 
 HyperAdapt 1.0 زدن تمام خواهد شد. نایک تایید کرده که
 +Nike در تاریخ 28 نوامبر در اختیار گــروه کوچکی از اعضای
از طریق قابلیتی بــه نام Reserved for You در اپلیکیشــن 
این شــرکت قرار می گیرد. این کفش ها همچنین در تاریخ اول 

دسامبر در دو فروشگاه در نیویورک به فروش خواهند رسید.

شرکت اسنپ چت دســتگاه های فروش خودکاری عرضه کرده 
که از طریق آنها می توان عینک هایی خریداری کرد که قابلیت 
ضبط ویدئو دارند. بر روی این دســتگاه هــای فروش زردرنگ 
 که اســنپ بات نام دارنــد تصویری کارتونــی از چهره یک فرد 
چاپ شده که دور و بر وی پر از بالن است. عینک های مذکور که 
 Spectacles نام دارند از این دســتگاه قابل خریداری هستند 

و قابلیت ضبط ویدئوهای ده ثانیه ای را دارند.
 ویدئوهای یاد شــده را می توان بــا اســتفاده از برنامه موبایلی 

اسنپ چت بر روی همین سایت آپلود کرد. 
قیمت این عینک ها 129 دالر است.

افراد قبل از خرید عینک های یاد شده می توانند به طور مجازی 
آنها را مشــاهده کنند و عینکــی را با رنگ دلخواه پســندیده 
 و ســپس آن را خریــداری کنند. اســنپ چت مــی گوید این 
 دســتگاه های فروش هر روز در یــک نقطه نصب می شــوند 

و سپس به محل دیگری منتقل خواهند شد. 
در این زمینه 24 ساعت قبل از نصب هر دســتگاه به مشتریان 

اطالع رسانی می شود.
 اســنپ چت کــه شــبکه اجتماعی بــه همیــن نــام را اداره 
می کند، امیدوار است از طریق این ابتکار عمل به جمع کاربران 
 خود اضافه کند و آنها را به ارســال ویدئوهای بیشــتر تشــویق 

کند.

اگر چه ایــده عرضه گوشــی های هوشــمند با صفحــه کلید 
 فیزیکی دیگر جذابیتی ندارد، اما شــرکت بالک بری قصد دارد 
برای آخرین بار در جهان چنین گوشــی را طراحی و تولید کند.

این شــرکت که تولیداتــش در زمانی نه چنــدان دور در میان 
صاحبان مشــاغل و شــرکت های تجاری بســیار محبوب بود، 
این روزها به علت شدت اســتقبال از گوشــی های اندرویدی 
و آیفون حال و روز خوشــی ندارد و در شــهریور ماه گذشته از 
 خداحافظی با بازار تولید گوشی های هوشــمند خبر داده بود. 
اما به نظر می رســد بالک بری قصد دارد وداعی باشــکوه با این 
بازار پررونق داشــته باشــد. جان چن مدیرعامل این شــرکت 
کانادایی تایید کرده که این گوشــی دارای صفحه کلید آخرین 
گوشــی هوشــمندی اســت که بالک بری عرضه می کند. در 
مورد ویژگی های فنی این گوشــی یا زمان دقیق عرضه آن خبر 
دقیقی در دست نیســت. اما گفته می شود این گوشی مرکوری 
نام خواهد داشت و دارای پردازنده هشت هســته ای کوالکوم، 
سه گیگابایت رم، نمایشگر فوق دقیق 4/5 اینچی، باتری3200 
میلی آمپری و دوربین 18 مگاپیکســلی خواهد بود. سیســتم 
عامل این گوشــی Android Nougat خواهد بــود. با توجه 
به این مشخصات گوشی یاد شــده یک گوشی متوسط خواهد 
 بود که بعید به نظر می رســد چندان با اســتقبال مواجه شود. 
اما ممکن اســت افرادی که دوســت دارند خاطره گوشی های 

مجهز به صفحه کلید را زنده کنند، از عرضه آن خوشحال شوند.

 کتانی اسرارآمیز
 HyperAdapt 1.0 نایک 

با عینک خود ویدئو ضبط کنید

آخرین گوشی هوشمند دارای 
صفحه کلید فیزیکی به بازار می آید

شما می توانید سوال های خود را در رابطـــه با حوزه های مختلف 
فنـاوری اطالعـات به نشـانی ایمیل زیر بفرســتید: 

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

 با سالم. باتری گوشی من زود خالی می شود. شنیده ام 
اگر آن را در فریزر بگذارم، ظرفیت آن بازیابی می شود. آیا 

چنین چیزی درست است؟ لطفا راهنمایی کنید.
Azimi_mehr****@yahoo.com

ســالم خدمت شــما خواننده محترم. ذخیره انرژی در باتری ها 
حاصل زنجیره ای از فرآیندهای شــیمیایی است که این فرآیندها 
 به مرور زمان مــواد موجود در باتــری را تغییــر داده و باتری را 
در ذخیــره انرژی ناتــوان می کننــد. اصطالحا به ایــن وضعیت 
 باتری فرســودگی می گویند. تا کنون جایــی ندیده ایم که بتوان 
این وضعیــت را بــا فرآیندهایی مانند ســرمای زیاد یا شــوک 
 ولتاژی بــه اصطــالح ریــکاور یــا بازیابی کــرد. فرســودگی 
 در باتری های لیتیومی که این روزها فناوری غالب در باتری است، 
فقط با تعویض آن درســت می شــود. این باتری ها قابل بازیافت 
 اســت و دوباره پــس از چرخه بازیافــت، مواد آن رفرش شــده 

و مورد استفاده قرار می گیرند. 
در اســتفاده از باتری ها خصوصا باتری های جدید که دستگاه های 
آن ها به فناوری هایی مانند Fast Charge ) شارژ سریع ( مجهز 
شده اند، خیلی محتاط باشــید و کاری به غیر از آن چه که سازنده 
 توصیــه کرده، بــا باتری ها انجام ندهیــد. چرا که مــوارد زیادی 
 از انفجار آن ها گزارش شــده و به احتمال زیاد شــما هم تا کنون 

در جریان آن ها قرار گرفته اید.

پرسش و پاسخ

 فناوری

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

چگونه تاریخ جست و جوی خود را از  سرور گوگل پاک کنیم؟
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پیشنهاد سر دبیر: 
پیشنهادات » مایکل مور « برای  انتخابات 2020

نگاه

سینما

تلویزیون

هالیوود

صداگذاری فیلم سینمایی » البی « که از مهر ماه سال 
جاری  توســط علیرضا علویان آغاز شــده بود به پایان 
رســید و این فیلم با تکمیل مراحل فنی برای نمایش 
 آماده می شــود. مراحل فنــی آماده ســازی » البی « 
 به کارگردانی محمد پرویزی از هفته دوم شــهریور ماه 
با پایان فیلمبرداری آغاز شد و پس از پایان مراحل فنی 
 درباره زمان و نحوه نمایش این فیلم سینمایی تصمیم 
 گرفتــه مــی شــود. در خالصــه داســتان » البی « 
آمده اســت: » البی « روایت آدم هایی است که آمده اند 
چند صباحی بمانند و بروند، گاهی از کنار هم بی تفاوت 
می گذرند و گاهی می مانند... هر مســافر قصه ای دارد.

شهاب حسینی، ساره بیات، سحر دولتشاهی، مصطفی 
زمانی، پــگاه آهنگرانــی، علیرضا آقاخانــی، بهنوش 
طباطبایی، شهرام حقیقت دوست، مهرداد صدیقیان، 
آزاده صمدی، آرمان درویش، سام نوری، هستی مهدوی 
فرد، مهسا همتی، مارن میلر، ســارا منجزی پور و الهام 

جعفرنژاد بازیگران تازه ترین اثر محمد پرویزی هستند.

 بچه های مدرســه همت به جای جواهــری در قصر 
به شبکه امید می آیند.سینا معتضدی مدیر شبکه امید 
گفت: بچه های مدرسه همت یک مجموعه تلویزیونی 
با محوریت نوجوانان به کارگردانی » رضا میرکریمی « 
است که در سال 1376 - 1375 تولید شده است. وی 
 افزود: این مجموعه تلویزیونی که در 13 قســمت50 
دقیقه ای تقدیــم نوجوانان ایرانی می شــود، درباره 
 تعدادی دانش آموز اســت که در مدرســه راهنمایی 
» همت « بــه طور شــبانه روزی تحصیــل و زندگی 
می کنند و هر بار با ماجرایی تازه رو به رو می شــوند.

معتضدی اظهار کرد: در این مجموعه عالوه بر مهران 
رجبی بازیگر محبوب، محرم بســیم، مسعود جدی، 
حســین عابدینی، یــدا... حبیبی، مســعود ریاضی، 
 علی رمضانی و حسن حســن زاده نیز به ایفای نقش 
پرداخته اند. وی افزود: این مجموعه از دیشــب آغاز 
شده و هر شب راس ســاعت20 از شبکه امید پخش 
می شود و تکرار آن در روزهای عادی هفته در ساعت 
 14 و در روزهــای پنجشــنبه، جمعه و ایــام تعطیل 

در ساعت10 صبح است.

 » مایــکل مــور « کارگــردان آمریکایــی معتقد اســت که خــالء رهبری 
در حزب دموکرات را تنها شخصیت های محبوب سلبریتی می توانند، پر کنند.

 » مایکل مــور « فیلمســاز جنجالــی آمریکایی کــه یک ماه پیش  مســتند 
» ترامپلند « را ضد » دونالد ترامپ « اکران کرد، پس از پایان انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا که با نتیجه دلخواه او همراه نبود، اعالم کرد که موفقیت حزب 
دموکرات در آینده بستگی به روی آوردن آنها به پوپولیسم دارد وخالء رهبری 
در این حزب پس از » باراک اوبامــا « و » هیالری کلینتون « را تنها چهره هایی 
نظیر سلبریتی ها می توانند به بهترین شــکل ممکن، پر کنند. این مستندساز 
آمریکایی که در یک شــوی تلویزیونی در شبکه » سی ان ان « صحبت می کرد، 
 ادامه داد: دموکرات هــا در صورتی که در انتخابات آینــده از » اوپرا وینفری « 

یا » تام هنکس « استفاده کنند، می توانند موفق  باشند. 
 چرا مــا از شــخصیت های معروف اســتفاده نکنیــم در حالی که بســیاری 
 از آنها را داریم. جمهــوری خواهان ایــن کار را کردنــد و از » رونالد ریگان « 
و » آرنولد شــواتزنگر « اســتفاده کردند. چرا ما از شــخصیت هایی اســتفاده 
نمی کنیم که مردم آمریکا آنها را دوســت دارند و برای آنها جذاب هستند. این 
مستندساز برجسته در سال 2003 با فیلم » بولینگ برای کلمباین « که برگرفته 
از ماجرای کشتار دبیرستان » کلمباین « و نگاهی انتقادی به قانون حمل اسلحه 

در ایاالت متحده آمریکا داشت، موفق به کسب جایزه اسکار بهترین مستند شد.

با وجود تمامی حواشــی به وجود آمده در روزهــای اخیر، گروه 
سازنده ســریال » شــهرزاد « همچنان مشــغول تصویربرداری 
 فصل دوم این ســریال هســتند. فصل دوم ســریال » شهرزاد « 
به کارگردانی حسن فتحی که از 15 مهرماه امسال جلوی دوریین 
رفت همچنان در تهران در حال تصویربرداری اســت. این سریال 
 که فصل اولش با استقبال زیادی از ســوی مخاطبان رو به رو شد 
در هفته های اخیر به دلیل مشــکالتی که برای تهیه کننده اش 
محمد امامی به وجود آمد درگیر حواشی زیادی شد اما گروه تولید 
و ساخت این مجموعه همچنان به کارشان ادامه می دهند و رضا 
کیانیان و آتنه فقیه نصیری نیز از جدیدترین چهره هایی هستند 

که به گروه بازیگران این مجموعه شبکه نمایش خانگی پیوستند.

صداگذاری»البی« به پایان رسید

بچه های مدرسه همت 
به شبکه امید می آیند

چاووشی با »دل خون« 
برای اربعین خواند 

کنسرت پاییزی محمد 
علیزاده در تهران

نقش سلبریتی ها در انتخابات؛

پیشنهادات » مایکل مور « برای
 انتخابات 2020

دوازدهمیــن  افتتاحیــه  مراســم  در  امیــرزاده  همایــون 
نمایشگاه کتاب کرمانشــاه که عصر دوشــنبه در محل دایمی 
 نمایشــگاه های بین المللی کرمانشــاه  برگزار شــد، با اشــاره 
به برپایی 26 نمایشــگاه استانی کتاب در ســال گذشته گفت: 
امســال تا پایان سال این تعداد به 2۸ نمایشــگاه خواهد رسید.

او با بیــان این که مردم ایــران خریداران خوب کتاب هســتند 
 گفت: خوب کتاب می خریــم، اما متاســفانه آن را نمی خوانیم 
و در صورتــی می توان ایــن فرهنگ را اصالح کــرد که در نظام 
 ارزش گــذاری اجتماعی میان فــرد کتاب خوان و کســی که 

اهل مطالعه نیست، تفاوت قائل شویم.
  امیرزاده اظهار کــرد: مادامی کــه راه مقبولیــت و محبوبیت 
در جامعــه از راهــی غیــر از کتاب بگــذرد، اوضاع مــا همین 
 است.مشــاور اجرایی معاونت امــور فرهنگــی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی گفت: هدف از کتاب خواندن باید در جامعه 
تبیین شود و این طور نباشــد که دانش آموزان و دانشجویان ما 
تنها صرف گرفتن مدرک کتاب بخوانند. وی بر لزوم تبیین هدف 
کتاب خوانی و ترویج این فرهنگ از ســطح مدارس تاکید کرد و 
افزود: این کار باید از دوران مدرســه شروع شود، وگرنه در آینده 
نیز همین اوضاع امروز دانشــگاه های مان را داریم که تنها برای 
پاس کردن دروس و گرفتن مــدرک درس می خوانند و این امر 

قطعا آسیب رسان است.
 امیــرزاده در ادامه نمایشــگاه کتــاب را پرنفوذتریــن فعالیت 
فرهنگی کشور عنوان کرد و افزود: هر ساله 15 تا 17 میلیون نفر 

در این رویداد فرهنگی در سراسر کشور شرکت می کنند و هزار 
ناشر به طور میانگین در نمایشگاه های استانی ما حضور دارند.

مشــاور اجرایی معاونت امور فرهنگی  وزارت  فرهنگ و ارشــاد  
اسالمی  از تالش وزارت ارشاد برای ارتقا و ترویج فرهنگ کتاب 
و کتاب خوانــی خبر داد و اظهــار کرد: حــدود30 تا50 درصد 

برنامه های ما در این زمینه عملیاتی شده است.
او راه انـــدازی باشـــگاه های » کتـــاب و کتاب خوانـــی « 

را از جملــه ایــن برنامــه ها عنــوان کــرد و افزود: طــی تنها 
ســه مــاه گذشــته 1600 باشــگاه کتــاب و کتاب خوانــی 
 در کشــور راه انــدازی شــده و هم اکنــون 1۸ هــزار نفــر 

در این باشــگاه ها عضو هستند.
 امیــرزاده خاطرنشــان کــرد: 
از جمله دیگر کارهــا و اقدامات  
 مــا در ایــن زمینــه اجــرای 
طرح هــای عیدانه، تابســتانه 
 و پاییــزه کتــاب اســت کــه 
در این طرح ها کتاب فروشــی ها 
شــرکت کرده و کتاب های خود 
را بــا20 درصــد تخفیفــی که 
وزارت ارشــاد تقبــل می کند، 
 تنها بــا گرفتــن شــماره ملی 
از افــراد به فروش می رســانند.

او با بیان این که وزارت ارشــاد 
معتقد اســت ایران فقط تهران 
نیســت و ظرفیت های مطلوبی 
 در اســتان ها هســت کــه باید 
بــه آن ها توجــه شــود، گفت: 
امســـال بــا همــه وضعیــت 
آشـــفته ای کـــه در بحـــث 
اعتبارات داشــتیم، 33 درصد 
از اعتبــارات معاونــت فرهنگی 
وزارت را به اســتان ها اختصاص 

دادیــم. امیرزاده افــزود: تا پایان ســال،60 برنامه نکوداشــت 
مفاخر علمی، دینی و فرهنگی در ســطح کشور برگزار می شود 
 که ســهم اســتان کرمانشــاه  برگزاری دو مراســم نکوداشت 

استاد جالل الدین کزازی و رشیدی یاسمی است.

قطعــه » دل خــون « بــا صدای محســن 
چاووشــی به مناســبت اربعین حســینی 
منتشــر شــد. تازه ترین تولیــد مرکز آوای 
 انقــالب اســالمی ) مــأوا (  به مناســبت 
فرا رســیدن اربعین سید و ســاالر شهیدان 
امام حســین ) ع ( با صدای محسن چاوشی 
و ترانه ای از حســین صفا منتشــر شد. این 

قطعه که » دل خون « نام دارد با آهنگسازی 
و صدای محسن چاووشی و بر اساس ترانه ای 
از حسین صفا با مضمون حضرت سیدالشهدا 
علیه السالم تهیه شده اســت. ضمن اینکه 
تنظیم این اثر با شهاب اکبری بوده، مجتبی 
تقی پور و اشــکان موســوی نیز بــه ترتیب 
 گیتار و ویولون این اثــر را نواخته اند. مرکز 
آوای انقالب اســالمی ) مأوا ( طی روزهای 
اخیر آثاری با صدای احسان خواجه امیری، 
رضــا صادقــی و محســن چاووشــی را به 
مناسبت اربعین حسینی منتشر کرده است.

 ســری جدید کنســرت بــزرگ پاییزی 
» محمــد علیزاده « خواننده سرشــناس 
 و پرکار موســیقی پاپ بــه تهیه کنندگی 
» صدرالدین حسین خانی « مدیر شرکت 
موســیقی » ایران گام « و موسسه » نغمه 
ســرای روژین «؛ در چهار سانس مختلف 
 1۸:30 و21:30 در روزهــــای جمعـــه 

و شــنبه 19 و 20 آذر ماه امسال در سالن 
همایش  میالد نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار می شــود و بلیت های این کنسرت 
 هم اکنون در ســامانه فــروش اینترنتی 
 و مراکز معتبر فرهنگی و هنری به فروش 

می رسد.
محمد علیزاده به همراه گروه ارکســترش 
در کنســرت بــزرگ پاییــزی بــه روی 
 اســتیج می رود تا اولین شب های پاییزی 
هم آوایی او با دوستدارانش بعد از سکوتی 

چندماهه رقم بخورد.

مشاور اجرایی معاون فرهنگی ارشاد:

در کشور ما همه چیز کتاب خوب است، جز خواندن آن!

 وزارت ارشاد 
معتقد است 

ایران 
فقط تهران 

نیست 
و ظرفیت های 

مطلوبی 
در استان ها 

هست که 
باید به آن ها 

توجه شود

مشــاور اجرایی معاونت امــور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد: در ایران کتاب 
خوب نوشــته و چاپ می شــود و با قیمت مناسب 
 عرضه می شود، اما مشــکل این جاست که خوانده 

نمی شود.

آگهی مناقصه - شهرداری زواره
» آگهی نوبت اول «

مرتضی صادقی - شهردار زواره

شهرداری زواره به استناد موافقت نامه شماره ۸32675 مورخ 
95/۸/17 رئیس سازمان محترم برنامه و بودجه استان اصفهان 
در نظر دارد عملیات بهبود عبور و مرور شهری با اعتباری بالغ بر 
7/900/000/000 ریال به انجام برساند لذا از کلیه پیمانکاران 
 واجد شــرایط دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه 
 و دریافت اســناد و مــدارک مربوطه ظرف مــدت یک هفته 

از تاریخ  آگهی به شهرداری زواره مراجعه فرمایند.

چاپ اول

آگهی مناقصه - شهرداری زواره
» آگهی نوبت اول «

مرتضی صادقی - شهردار زواره

شهرداری زواره به استناد موافقت نامه شماره ۸32679 مورخ 
95/۸/17 رئیس سازمان محترم برنامه و بودجه استان اصفهان 
در نظر دارد عملیات احداث اماکن ورزشی شهر زواره با اعتباری 
بالغ بــر 2/700/000/000 ریال به انجام برســاند لذا از کلیه 
 پیمانکاران واجد شــرایط دعوت به عمل می آید جهت شرکت 
 در مناقصــه و دریافت اســناد و مدارک مربوطــه ظرف مدت 

یک هفته از تاریخ  آگهی به شهرداری زواره مراجعه فرمایند.

چاپ اول

فیلــم  گســترده  اکــران  از  هفتــه  دو  از   بیشــتر 
 محمــد رســول ا... ) ص ( در کشــور ترکیــه می گذرد. 
 این فیلم ســاخته مجید مجیدی اســت و بازتاب فراوانی 
در رســانه های ترکی داشــته اســت. دکتــر نجم الدین 
چالیشــگان نویســنده و فعال اجتماعی ترکیــه درباره 
 اکران این فیلم یادداشــتی نوشته اســت. این یادداشت 
در روزنامه » ملی گازته « ترکیه به چاپ رســیده اســت.
 ترجمه یادداشت دکتر چالیشــگان را در ادامه می خوانید:

با اکــران فیلــم ایرانــی » محمــد رســول  ا... ) ص ( « در ترکیه، 
 حواشــی زیادی پیرامــون این فیلم در این کشــور بــه وجود آمد. 
از روزی کــه ایــن فیلم در ســینماهای ترکیــه به اکــران درآمد 
آماج انتقادهای شــدید محافل مختلف ترکیه شــد. نقد و بررسی 
 فیلم از طرف تمامی محافل و اشــخاص انجام شــد، گویا این فیلم 
در ترکیــه تبدیل بــه نوعی اثبــات وجود شــده بود و هر کســی 
خــودش را موظف می دانســت که در مــورد این فیلم نقــد انجام 
 دهــد. با بررســی انتقادها مشــاهده می کنیــم که از لحــاظ فنی 
و تکنیکی هیچ نقــدی نمی توانند به این فیلــم وارد کنند. در همه 
نقدهایی که تا به حال انجام شــده اســت با جمله » از لحاظ فنی و 
تکنیکی عالی است، اما ... « مواجه می شویم. اگر همین فیلم توسط 
شرکت های فیلم ســازی غربی ساخته می شــد آیا باز هم آماج این 
انتقادها قرار می گرفت؟ منتقدان مشــخص نمی کنند که کدام پیام 
فیلم برای شان ناگوار است. ای کاش یک منتقد مسلمان باانصاف که 
تخصص در فیلم سازی داشت تحلیل درســتی از این فیلم در ترکیه 
انجام مــی داد. نباید فراموش کنیم که در عصــری زندگی می کنیم 
که اکثریت انسان ها شدیدا وابســته به تلویزیون شده اند و به جای 
خواندن کتاب، به تماشای فیلم محکوم شده اند و غرب هم از همین 
مسئله نهایت استفاده را می کند و با ساختن فیلم های مختلف سعی 
در تحریف دین مسلمانان دارد. گویا مجید مجیدی کارگردان فیلم 
» محمد رســول  ا... ) ص ( « انتقادهای غیرمنصفانــه در مورد این 
فیلم را پیش بینی کــرده بود و اول این فیلم را با آیه ۸ ســوره مائده 
شروع کرده است: » ای کســانی که ایمان آورده اید برای خدا به داد 
برخیزید و به عدالت  شــهادت دهید و البته نباید دشــمنی گروهی 
شــما را بر آن دارد که عدالت نکنیــد. عدالت کنید کــه آن به تقوا 
نزدیک تر اســت و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام می دهید 
 آگاه اســت. «  فیلم » محمد رســول  ا... ) ص ( « یــک راه جدیدی 
در بین مســلمانان بــاز کــرد و تابویی که ایــن راه را بســته بود، 
شکست. اما متاســفانه مورد هجمه ناجوانمردانه قرار گرفته است. 
 به طوری کــه در ترکیه حتی کســانی که دیدگاه مثبتی نســبت 
بــه فیلم دارنــد زیر فشــارهای هم مســلکان خود مجبور شــدند 
تحلیلی ارایه دهند که » نه ســیخ بســوزد و نه کبــاب. « منتقدان 
 بی انصافی هــم که بغض و کینه نســبت به شــیعه و ایــران دارند 
بــا وقاحت تمــام می گوینــد: » لعنت بــر آن خیری کــه از طرف 
 شــیعه ها به اســالم برســد! « در این شــرایط نقش عالمان دینی 
در ترکیه بسیار مهم اســت. آنان بایســتی با نقد منصفانه در مورد 

محتوای فیلم، جلوی بسیاری از انتقادهای فتنه گرایانه را بگیرند.

منتقدان  متعصب 
در برابر فیلم های غیر اخالقی ساکتند

جدیدترین  عکس
از پشت  صحنه » شهرزاد2 «

آگهی تجدید مزایده عمومی

علی اکبر محمودی - شهردار درچه

شهرداری درچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره 95/470/ش مورخ 95/6/29 شورای اسالمی شهر 

نسبت به فروش یک قطعه زمین به شرح زیر اقدام نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد جهت 

دریافت اسناد مزایده تا روز شنبه مورخ 95/9/13 به امور مالی شهرداری درچه مراجعه نمایند.

زمان تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهرداری: ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1395/9/14

زمان برگزاری مزایده: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/9/15 در محل ساختمان شهرداری می باشد.

زمین واقع در کوی سازندگی خیابان سپاه جنب رستوران نیلوفر به متراژ 45 متر مربع مبلغ سپرده 

شرکت در مزایده ۸0/000/000 ریال می باشد.

نوبت اول

اینستاگردی

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2008  | November 16, 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILPedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2008  |    چهار شنبه   26  آبان   1395 |  16  صفر 1438

پیشنهاد سردبیر: 
پاییزی خشک  در چهارمحال و بختیاری

مهرداد قطــره مدیــرکل هواشناســی چهارمحال و 
بختیاری  از پاییزی خشک در استان خبر داد و اظهار 
کرد: بارش های زمســتان به هیچ وجه جبران خشکی 

پاییز را نخواهد کرد.
 مدیرکل هواشناســی چهارمحــال و بختیاری عنوان 
کرد: تا پایان آبان ماه امسال بارشی برای سطح استان 
پیش بینی نمی شــود و همان گونه که قبال اعالم کرده 
بودیم پاییز کم بارشی خواهیم داشت که این پدیده در 

حال اتفاق افتادن است.
وی بیان داشــت: عمده بارش ها در استان از نیمه دوم 
آذرماه آغاز و در دی  و بهمن ماه ادامه خواهد داشت که 

جبران کم بارشی پاییز را نمی کند.
قطره تصریح کرد: از ابتدای پاییز امســال تاکنون در 
استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همچنین 
میانگیــن بلند مدت دوره مشــابه، کاهــش بارش را 
داشته ایم که کاهش بارش نســبت به سال پیش 83 
 درصد و نســبت به میانگین بلند مدت دوره مشــابه

 75 درصد بوده است.
مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیــاری افزود: 
 متوســط بارش در اســتان از ابتدای پاییــز تاکنون

 14 میلی متر بوده؛ در حالی که ایــن میزان در مدت 
مشابه سال قبل 80 میلی متر و در میانگین بلند مدت 

دوره مشابه 56 میلی متر اعالم شده است.
این مسئول با اشــاره به اینکه در ایســتگاه کوهرنگ 
از ابتدای مهرماه امســال تاکنون فقــط 55 میلی متر 
بارش وجود داشته اســت، اظهار کرد: در مدت مشابه 
سال گذشته این میزان 217 میلی متر بود و میانگین 
بارشــی که باید در پاییز امســال تاکنون در کوهرنگ 

اتفاق می افتاد 149 میلی متر است.
قطره بیان کرد: در بروجن و بلداجی از ابتدای مهرماه 
سال جاری تاکنون هیچ بارشی اتفاق نیفتاده و امسال 

پاییز خشکی خواهیم داشت.

مدیرطیور و زنبور عسل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
گفت: زنبــورداران چهارمحال و بختیاری به مناطق گرمســیری 

خوزستان ، بوشهر و فارس مهاجرت کردند.
ابراهیم کوچکی افزود: به لحاظ شرایط آب وهوایی استان و نبود 
فعالیت زنبور عسل درفصول سرد سال، کاهش تلفات وهزینه های 
پرورش کلنی های زنبور عســل ، بهبود ســرعت رشد جمعیت 
کلنی ها وتکثیر زنبور از جمله دالیل کــوچ زنبورداران به مناطق 
گرمسیری اســت.وی میزان عســل تولیدی زنبورداران استان را 
در ســال زراعی گذشــته یک هزارتن اعالم کرد و گفت: با توجه 
به مرغوبیت و کیفیت منحصر به فرد عســل این منطقه، بخشی 
 از محصول تولیدی آن به کشــورهای حوزه خلیــج فارس صادر

 می شود. وی افزود : وجود حوادث طبیعی چون وزش شدید باد، 
پدیده ریزگردها در پرورش زنبور، کمی و کیفی تولید محصول و 

در نتیجه درآمد بهره برداران تاثیر زیادی دارد.
در استان چهارمحال و بختیاری بیش از هزار و 270نفر در بخش 

زنبورداری مشغول به کارند.

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال جاری تا 
پایان مهرماه، 60 میلیون دالر انواع کاال از استان به خارج از کشور 

صادر شد که نسبت به سال گذشته 12 درصد رشد داشته است. 
 اســماعیل ا... دادی افزود: میــزان واردات کاال طی همین مدت

 40 میلیون دالر می باشد که این میزان نســبت به مدت مشابه 
سال قبل 40 درصد رشد داشت. 

وی ادامــه داد: کولر آبی، لوازم خانگی، خوراک آبزیان، ســیمان، 
کاشــی و ســرامیک، شیرخشــک نوزاد، چینی آالت بهداشتی، 
ورق فوالدی، بادام، نمد، شــکالت، موکت و ظروف یکبار مصرف 
پالســتیکی از جمله کاالهایی است که به کشــورهایی از جمله 
عراق، افغانستان، ازبکســتان، هند، پاکستان، آذربایجان و کویت 

صادر شد. 
ا... دادی اضافه کرد: ماشین آالت خط تولید واحدهای تولیدی و 
صنعتی هم از کاالهای وارده به استان چهارمحال و بختیاری بود. 

مدیر گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: در 7 ماه نخست امسال 
205 فقره پرونده قاچاق کاال به ارزش 70 میلیارد ریال از ســوی 

اداره کل تعزیرات حکومتی استان استعالم شد.

 مدیرکل حج و زیــارت چهارمحال و بختیــاری از ثبت نام حدود
 10  هزار زائر استان در ســامانه سماح برای شــرکت در اربعین 

حسینی خبر داد.
یوسف آقابزرگی با اشاره به اینکه مهلت ثبت نام پیاده روی اربعین 
از طرف کنسولگری تا 28 آبان ماه اعالم شــده است، اظهار کرد: 
تاکنون 10 هزار نفر در سامانه ســماح اطالعات خود را به صورت 
دقیق ثبت کرده اند که پیش بینی می شود طی روزهای آینده این 

تعداد به 10 هزار و 500 نفر برسد. 
وی با اشاره به اینکه تاکنون مدارک 9 هزار و 888 نفر برای صدور 
ویزا به استان اصفهان تحویل داده شده است، افزود: از این تعداد 
تاکنون برای  9 هزار و 521 نفر ویزا صادر شده است. مدیرکل حج 
و زیارت استان خاطرنشان کرد: پیش بینی شده که تمامی افرادی 

که تاکنون ویزا دریافت کرده اند، از مرز خارج شده  باشند.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریــه چهارمحال و بختیــاری از توزیع
 50 هزار پــرس غذای گرم در بیــن زائران اربعین حســینی در 
مرز مهران خبر داد.حجت االســالم مرتضی عزیــزی، از تامین و 
ارســال پنج تن برنج مرغوب و 40 هزار بطری آب معدنی به مرز 
مهران خبر داد.وی  اظهار کرد: با تمهیدات اندیشیده شده غذای 
طبخ شده در دو نوبت، ســه روز قبل و بعد از اربعین سید و ساالر 

شهیدان )ع( بین زائران توزیع خواهد شد .
عزیزی خاطرنشــان کرد: یک هــزار و 500 موقوفه در اســتان 
چهارمحال و بختیــاری وجود دارد که حــدود 33 مورد آن وقف 

عزاداری و روضه خوانی امام حسین )ع( است.

رییس ســازمان جهادکشاورزی اســتان، ازاختصاص بسته های 
حمایتی وزارت جهادکشــاورزی برای کشــاورزان وبهره برداران 
 این بخش درجهــت توســعه پایــدار وحمایت از ایــن بخش،

خبرداد.
ذبیح ا...غریب گفت: خرید تضمینی ســیب زمینــی ،جو ،گندم 
وذرت هرســال درجهت حمایت از این بخش اجرا می شــود  که 
یکی از بســته های حمایتــی وزارت جهادکشــاورزی در جهت 

حمایت از بهره برداران وکشاورزان این بخش می باشد.
وی با اشــاره به اینکه قیمت جهانی گندم هم اکنون 850تومان 
اســت افزود: هــم اکنــون خریــد تضمینــی گندم بــا قیمت 
1270تومان توســط وزارت جهادکشــاورزی انجام می شود که 
 در هرکیلــو 400تومــان جهت حمایــت از گنــدم کاران یارانه 

پرداخت می شود.
غریب اظهارکرد:یکی دیگر از بســته های حمایتی وزارت جهاد 
کشاورزی براســاس توافقی که انجام شــده معامله محصوالتی 
ازجمله جــو از طریق بورس می باشــد که کشــاورز قیمت پایه 
محصول خــود را دریافت می کند وپس از تامیــن اعتبار از یارانه 
درنظر گرفته شده از طریق وزارت جهادکشــاورزی هم استفاده 

می کند.
وی بیان کرد:کلیه واحد ها درحوزه مکانیزاســیون ،کشــت های 
متراکــم ،پــرورش ماهــی در قفــس از تســهیالت 15درصد 
می توانند اســتفاده کنند وهمچنین کلیه تسهیالت دریافتی که 
دچارخســارت شــدند بدون اخذجریمه یک ســال تمدید شده 
ودراین راستا درسال گذشته حدود 30میلیارد تومان درخواست  

شده است.

مدیرکل هواشناسی استان خبر داد :

پاییزی خشک 
در چهارمحال و بختیاری

کوچ زنبورداران چهارمحال و بختیاری 
به  مناطق گرمسیری

 صادرات 60 میلیون دالر کاال
 از چهارمحال و بختیاری

ثبت نام 10 هزار زائر از چهارمحال و 
بختیاری برای پیاده روی اربعین

توزیع 50 هزار پرس غذای گرم 
در مرز مهران 

اختصاص بسته های حمایتی از 
کشاورزان درجهت توسعه پایدار

استاندار چهارمحال و بختیاري گفت: اکنون چهارمحال 
و بختیاري به یــک کارگاه عمراني بزرگ تبدیل شــده 
که روند اجرایــي تکمیــل و بهره بــرداري از طرح هاي 
مهم در آن مشــهود و قابل قبول اســت.به نقل از روابط 
عمومی استانداری، قاسم ســلیماني دشتکي در نشست 
با محمدباقر نوبخــت معاون رییس جمهــوري و رییس 
سازمان برنامه و بودجه کشــور اظهار کرد: توجه دولت به 
این استان تســریع روند اجرایي پروژه هاي مختلف را در 

بر داشت. 
وی تاکید کرد:بــا روي کار آمدن دولــت یازدهم تمامي 
پروژه هاي راکــد، نیمه فعــال و تعطیــل چهارمحال و 
بختیاري فعال و وارد چرخه تولید شد. سلیماني دشتکي 
تصریح کــرد: عملکرد مســئوالن ارشــد چهارمحال و 
بختیاري در بخش هاي مختلف و کســب رتبه هاي ملي 
در حوزه هــاي گوناگون مي تواند این اســتان را به عنوان 
یک استان نمونه در کشــور معرفي کند.وی خاطرنشان 

کرد: رشد پایه بودجه چهارمحال و بختیاري در سه سال 
گذشــته باعث رونق اقتصادي، سرعت بخشــي به روند 
تکمیل و بهره برداري از پروژه هــاي عمراني و همچنین 
رشد اشتغال، کاهش نرخ بیکاري و افزایش شاخص هاي 

توسعه اي در این استان شده است.
به نقل از روابط عمومی اســتانداری، قاســم ســلیماني 
دشــتکي در نشست دیگری با ســید حمید پورمحمدي 
گل ســفیدي معــاون ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
نحوه جذب و تخصیــص اعتبارات پروژه هــاي مختلف 
چهارمحال و بختیاري در تمامــي بخش ها را مورد بحث 
و بررسي کارشناسي قرار دادند.اســتاندار در این نشست 
گفت: تخصیــص کامل اعتبــارات پیش بیني شــده در 
بودجه بــه منظور تکمیــل و بهره بــرداري از پروژه هاي 
عمراني چهارمحال و بختیاري از مهم ترین خواسته هاي 
مدیریت ارشد استان است.سلیماني دشتکي تصریح کرد: 
تکمیل و بهره برداري از پروژه هاي نیمه تمام چهارمحال 

و بختیاري نقــش مهم و موثــري در افزایش اشــتغال، 
کاهش نرخ بیکاري و رونق اقتصادي این استان دارد.وي 
خاطرنشان کرد: تســهیل در روند سرمایه گذاري و جذب 
ســرمایه گذاران داخلي و خارجي، فعال کردن واحدهاي 
تولیدي نیمه فعال و بهره بــرداري از طرح ها و پروژه هاي 
نیمه تمــام از اولویت هاي اصلي مســئوالن چهارمحال و 

بختیاري محسوب مي شود. 
قاسم سلیمانی دشتکی اســتاندار در ادامه فعالیت های 
خود دیروز 25 آبان ماه در نشســت ســتاد تسهیل و رفع 
موانع تولید با اشــاره بــه تعدیل نیرو در شــرکت برفاب 
در روزهای گذشــته، اظهار کرد: تعدیــل و افزایش نیرو 
 در بخش خصوصی، مطابــق قانون کار، امــری طبیعی 
است و تعدیل نیرو در شرکت برفاب نیز شامل این قانون 

است.
وی ضمن تاکید بر لــزوم بیان واقعیــت و رعایت انصاف 
و عدالت توســط رســانه ها، تصریح کرد: حدود 50 نفر از 
نیروهای شــرکت برفاب تعدیل شــده اند و رسانه ها باید 
به جای بزرگنمایی ایــن تعداد، به نقــاط مثبت کار این 

شرکت نیز بپردازند.
ســلیمانی دشــتکی گفت: تعدیل نیرو باید توســط این 
شــرکت مدیریت می شــد و چند روز پس از سفر معاون 
اول رییس جمهوری به اســتان، زمان مناسبی برای این 

کار نبود.
در ادامه این نشســت رییس هیئت مدیره کارخانه تولید 
لوازم خانگی برفاب شهرکرد، خاطرنشان کرد: تعدیل نیرو 
در این شرکت ارتباطی با مســائل سیاسی نداشته است.

عزت ا... صابری با اشاره به وجود چند نیروی غیرعملیاتی 
در این کارخانه، افزود: اگر ساماندهی الزم در این شرکت 

نشود، کارخانه به تعطیلی کشیده می شود.
وی با بیان کاهــش در صادرات محصــوالت به عراق که 
مبدأ 75 درصــد از محصوالت صادراتی کارخانه اســت، 
گفت: بدهی عراق به این کارخانه به 2/5 برابر مدت مشابه 

سال گذشته رسیده است.
رییس هیئت مدیره تصریح کرد: افرادی که شــامل طرح 
تعدیل نیرو شده اند 50 نفر هستند که قراردادشان با این 

شرکت به پایان رسیده است.
صابری در پایان گفت: در آینده بیش از 120 نفر به منظور 

توسعه انبار این شرکت به کارگیری خواهند شد.
به گزارش ایسنا، طی چند روز گذشــته خبری مبنی بر 
اخراج 140 کارگــر و تعطیلی برخی خطــوط تولید این 
کارخانه توسط برخی از ســایت  های خبری و رسانه های 

چهارمحال و بختیاری منتشر شده بود.

با روي کار آمدن 
دولت یازدهم 

تمامي پروژه هاي 
راکد، نیمه 

فعال و تعطیل 
چهارمحال و 

بختیاري فعال و 
وارد چرخه تولید 

شد

استاندار چهارمحال و بختیاري: 

چهارمحال و بختياري به كارگاه عمراني بزرگ تبديل شده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه از ابتدای ســال جاری تاکنون 62 تعاونی 
در سطح اســتان تشکیل شــده اســت، گفت: پیش بینی 
 می شــود تا پایان ســال جاری  26 تعاونی دیگر در استان 

تشکیل شود. 
ســید عباس جزایری با اشــاره به وجود چهار هزار و 500 
 تعاونی در ســطح اســتان، اظهار کــرد: در حــال حاضر 
دو هزار و 450 تعاونی فعال در ســطح اســتان اســت که 
زمینه اشتغال  50 هزار نفر را فراهم کرده است. وی افزود: 
با جداســازی تعاونی ها به دالیلی از جملــه عدم بهره وری 
مناســب کاال و کیفیت مطلوب و  مشــکالت داخلی میان 
 هیئت مدیره، 40 درصــد از مجموع تعاونی های اســتان 

غیرفعال شدند. 
جزایــری گفت: تــا کنــون مبلغ یــک میلیــارد و 400 
 میلیــون تومان تســهیالت بــه تعاونی ها پرداخت شــده 

است. 
وی با اشــاره به اینکه از ابتدای ســال جــاری تاکنون 62 
تعاونی در سطح استان تشکیل شــده، تصریح کرد: از این 
تعداد تعاونــی تاکنون بــا 28 تعاونــی در زمینه پرداخت 
تســهیالت با بانک ها عقد قرارداد انجام شــده و در شرف 
پرداخت تســهیالت به متقاضیان هســتند که پیش بینی 

می شــود تا پایان ســال جاری  26 تعاونی دیگر در استان 
تشکیل شود.

جزایری با اشاره به صادرات در حوزه تعاون، گفت: در حال 
حاضر تعدادی از تعاونی های استان  از جمله تعاونی نگین و 
تعدادی از زیرمجموعه های این تعاونی، بیش از 85 درصد 
نیترات پتاســیم و بیش از 50 درصد اکسید روی  کشور را 

تامین  می کنند. 
وی افزود: تعدادی از تعاونی های استان نیز در زمینه تولید 
 خــوراک آبزیان، لوازم خانگــی و تولید ورمیشــل فعالیت 

دارند. 
جزایری با اشــاره به افزایش 100 درصدی صادرات امسال 
در حوزه تعاون، تصریح کرد: متاســفانه ســال گذشــته 
تعاونی های اســتان به دلیــل مشــکل نقدینگی وضعیت 

مطلوبی نداشتند.
 مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان با اشــاره 
 به اینکه بانک هــا در پرداخت تســهیالت اولویت اول خود 
را به بخش تعاون داده اند، خاطرنشــان کــرد: تقاضامندیم 
 نســبت به پرداخــت تســهیالتی کــه دولــت در حوزه 
 تولیدات و ایجاد اشــتغال به منظور کمک بــه افراد بیکار 
 در اختیــار بانک ها قــرار داده اســت، هر چه ســریع تر 

اقدام کنند. 

پیش بینی تشکیل 26 تعاونی در چهارمحال و بختیاری تا پایان امسال

پیگیری

ســیروس بیک بکان مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی استان با اشــاره به پایان 
برداشت سیب زمینی از مزارع استان، اظهار کرد: سطح زیر کشت سیب زمینی در استان 
پنج هزار و 500 هکتار بوده که در مقایســه با سال گذشــته 700 هکتار کاهش یافته 
است. وی با اشاره به اینکه سال گذشته در استان  217 هزار تن سیب زمینی برداشت 
شد، افزود: امســال حدود 195 هزار تن ســیب زمینی و به طور میانگین از هر هکتار 
35/5تن برداشت شده است. بیک بکان گفت: از این میزان سیب زمینی برداشت شده، 
40 هزار تن برای مصرف در داخل اســتان، 25 هزار تن آن برای بذر سال آینده، مابقی 
آن به منظور ذخیره سازی در انبارهای سرد استان و به مرور زمان فرستادن آن به سایر 
استان های همجوار و همچنین قسمتی از سیب زمینی استان نیز به کشور عراق صادر 
می شود.  بیک بکان تصریح کرد: به دلیل تولید مازاد و ضررهایی در خصوص خرید آن 
با قیمت پایین از کشاورز، به کشاورزان توصیه شد سیب زمینی کمتری را کشت کنند.

وی گفت: در صورتی که بازار مناســب برای خرید ســیب زمینی وجود نداشته باشد، 
دولت اقدام به خرید تضمینی سیب زمینی از کشاورز می کند.

مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری از اعطای تسهیالت ارزان قیمت به 
عشایر کوچنده استان خبر داد. یحیی حســین پور با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
امسال برای نخســتین بار این تسهیالت بعد از مدت 10 ســال در اختیار عشایر 
کوچنده قرار گرفته است که این روند ادامه خواهد داشــت. وی با اشاره به اینکه 
مبلغ کل تسهیالت ســه میلیارد و 40 میلیون تومان است، افزود: این تسهیالت 
در اختیار 750 خانوار عشایر قرار گرفته و با کارمزد چهار درصد اعطا شده است. 
حسین پور گفت: متاسفانه یکی از مشکالت عشایر در خصوص دریافت تسهیالت، 
متقاضیان زیاد بوده که تنها در اختیار ســه درصد از جمعیت عشایر استان قرار 
گرفته است. وی با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی از مشکالت عشایر است، تصریح 
کرد: این تسهیالت ارزان قیمت می تواند در تهیه و تامین علوفه مورد نیاز عشایر 
موثر باشد.مدیرکل امور عشایر استان خاطرنشــان کرد: خوشبختانه تسهیالت 
دریافتی که در اختیار عشــایر قرار می گیرد، نیاز به ضامن ندارد و بســیار راحت 

می توانند تسهیالت را دریافت کنند.

به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری و در مراســمی با 
حضور معاون فرهنگی، آمــوزش و پژوهــش وزارت ورزش و جوانان از مدیر کل 
ورزش و جوانــان چهارمحال و بختیاری در کســب عنــوان اول آموزش ورزش 
استان های تیپ 3 کشــور تقدیر شــد. در مراســمی با حضور معاون فرهنگی، 
آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان از مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال 
و بختیاری در کسب عنوان اول آموزش ورزش اســتان های تیپ 3کشور تقدیر 
شــد. معاون فرهنگی، آموزش و پژوهــش وزارت ورزش و جوانان در آیین تقدیر 
از برترین های آموزش ورزش کشــور با تاکید بر اهمیت آموزش در عرصه ورزش، 
اظهار داشــت: تا آموزش های کار آمد، روزآمد و اثر بخش در عرصه ورزش نباشد 
توفیقی نخواهیم داشــت. ادارات کل ورزش و جوانان استان های ها چهارمحال 
بختیاری، سمنان و هرمزگان در بخش استان های تیپ 3 به ترتیب حائز رتبه های 
اول تا سوم شدند و لوح تقدیر خود را از معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت 

ورزش و جوانان دریافت کردند.

 برداشت 195 هزار تن سیب زمینی
 از مزارع استان

 اعطای تسهیالت ارزان قیمت
 به عشایر کوچنده استان

 کسب عنوان اول آموزش ورزش
 استان های تیپ 3 کشور

اخبار کوتاه

خبر
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براساس آمارهای منتشر شــده، دانشــگاه های ایران با ازدیاد 
صندلی هــای خالی و کمبود دانشــجو مواجه هســتند. میزان 
ثبت نام  در دانشگاه های ایران در سال تحصیلی جدید به شدت 
کاهش یافته اســت. براســاس اعالم محمد فرهادی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری جمهوری اســالمی ایران، حدود 600 هزار 
صندلی خالی در دانشــگاه های ایران وجود دارد و حتی برخی 
دانشگاه ها فقط 50 نفر دانشــجو دارند.در سال جاری ظرفیت 
دانشگاه های ایران در مقطع کارشناســی حدود 750 هزار نفر 
است.چندی پیش امین ناجی از مسئوالن سابق دانشگاه پیام نور 
گفت: گرایش دانشجویان مرد به دانشگاه در مقایسه با بازار کار 
به شدت افت کرده و تعداد دانشجویان زن در ایران بیشتر شده 
است.در مجموع تعداد دانشجویان قبل از انقالب 170 هزار نفر 
بوده است و این تعداد در سال های پس از انقالب به 4 میلیون و 

350 هزار دانشجو رسیده است.
در ایران تعداد دانشــگاه های دولتــی، نیمه دولتی و خصوصی 
بســیار باالســت و عدم توازن بین ظرفیت دانشــگاه ها و تعداد 
دانشــجویان و از طرف دیگر مســائل اقتصادی سبب شده که 

صندلی های خالی بیشتری جلب توجه کنند.

مدیرکل هنری و فرهنگــی وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به 
طرح 50 هزار نمایشگاه در 50 هزار مدرسه گفت: دانش آموزان 

کتاب ها را با تخفیف 30 درصدی خریداری می کنند.
مهدی علی اکبــرزاده دربــاره برنامه های هفتــه کتاب وزارت 
آموزش و پرورش افزود: مصادف با آغاز هفته کتاب در کل کشور 
 در مدارسی که مشخص شــده اند، طرح 50 هزار نمایشگاه در

 50 هزار مدرسه را افتتاح کرده ایم.
وی افزود: اعتبار این طرح 4 میلیارد تومان برای 1۲ هزار عنوان 

کتاب است که از 4۸0 ناشر تهیه شده است.
مدیرکل هنــری و فرهنگــی وزارت آموزش و پــرورش اضافه 
کرد: در مهرمــاه تمام کتاب ها به نمایشــگاه مدارس سراســر 
کشــور ارســال شــد. این کتاب ها 30 درصد تخفیف دارد که 

دانش آموزان از نمایشگاه مدرسه خود تهیه می کنند. 
علی اکبر زاده با بیان اینکه این طرح با مشارکت وزارت آموزش 
و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی انجــام می گیرد 
 گفت: هر ســاله این نمایشــگاه ها با اســتقبال زیادی از سوی 
دانش آموزان رو به رو می شــود. دانش آمــوزان از کتاب های 
جدید اســتقبال می کنند و از سال های گذشــته کتاب های 
 مرجوعی نداشــته ایــم و عموما مــورد خرید دانــش آموزان

 قرار می گیرد.
مدیرکل هنری و فرهنگــی وزارت آموزش وپرورش درباره وجه 
تمایز این نمایشگاه با سال گذشــته گفت: امسال تعداد عناوین 
کتاب ها و ناشران ما بسیار بیشتر از گذشته است و از نظر اعتبار 

نیز نسبت به سال های گذشته افزایش یافت.

معاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاوری جمعیــت هالل 
احمراســتان اصفهان اظهــار کرد: جمعیــت هالل احمر 
اســتان دوره های آموزشــی عمومی و همگانــی امداد و 
 کمک های اولیه را در ســه دوره حضوری، نیمه حضوری و 

غیر حضوری برای عالقه مندان برگزار می کند.
امیر جاللیان با بیان این خبراظهار داشــت: آموزش های 
عمومی و همگانی امداد و کمک های اولیه شــامل ســه 
عنوان اســت که عالقه مندان می توانند با توجه به تمایل 

خود در هریک از دوره ها شرکت کنند.
وی تصریح کرد: عناوین دوره ها شــامل آموزش حضوری، 

نیمه حضــوری و غیر حضوری اســت کــه دوره آموزش 
حضوری کمک های اولیه به دوره ای اطالق می شــود که 
فراگیر در کالس های نظری و عملــی آن حضور می یابد. 
این دوره ۲۲ ســاعته خواهد بود و اهداف کلی آن شامل، 
ارتقای میزان آگاهــی عموم مــردم در زمینه کمک های 
اولیه و تقویت مهــارت های آنها در این زمینه می باشــد.

جاللیان افزود: آموزش دهندگان کلیه افراد واجد شرایط 
دارای گواهینامه مربیگری معتبر در نظر گرفته شده اند و 
آموزش گیرندگان کلیه افراد عالقه مند باالی  15 ســال و 
مکان آموزش شعب جمعیت هالل احمر در سراسر استان 

خواهد بود. معــاون آموزش، پژوهــش و فناوری جمعیت 
هالل احمراستان اصفهان خاطر نشــان کرد: در این دوره 
آموزشــی ســرفصل های کمک های اولیــه و اهداف آن، 
اصول ایمنی و قانونی در کمک هــای اولیه، روش مواجهه 
با مصدوم، خفگی هــا، احیای قلبی- ریــوی، خونریزی و 
پانسمان، آسیب های استخوانی، مفصلی و عضالنی، بانداژ، 
حمل مصدوم، فوریت های پزشــکی، مســمومیت ها،گاز 
گرفتگی و سوختگی ها در نظر گرفته شده است و در پایان 
دوره برای پذیرفته شــدگان در آزمون مربوطه گواهینامه 

صادر خواهد شد.

مدیرکل هنری و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

 ارائه ۱۲ هزار کتاب به دانش آموزان
 با تخفیف ۳۰ درصد

معاون آموزش جمعیت هالل احمر استان اصفهان خبر داد:

برگزاری دوره های آموزشی کمک های اولیه با گواهینامه مربیگری

کمبود دانشجو در ایران

اخبار کوتاه

پیشنهاد  سردبیر:
تخریب تعمدی امکانات شهری

بیشــتر اوقات شــاهد معضالت اجتماعی صدمه زدن به 
اتومبیل،کندن و برداشــتن عالیم راهنمایی، شکســتن 
و خم کردن چــراغ راهنمایی و رانندگــی، پنچر نمودن 
الستیک اتومبیل ها، یادگاری نوشتن روی درختان و آثار 

باستانی و... هستیم که همان وندالسیم شهری است.
رفتارهای مخرب و خشــونت آمیز، تخریب اموال عمومی 
را به دنبال دارد. امروزه وندالیســم برای کســانی که در 

شــهرهای بزرگ زندگی می کنند واقعیتی تلخ و در عین 
حال گریز ناپذیر است.

وندالیســم پدیده اي پیچیده و متاثر از عوامل گوناگون 
اجتماعی و فرهنگی اســت که هیجان روحي به صورت 
عصبانیــت، خودنمایی و پرخاشــگری بوده و ریشــه در 

اختالالت شخصیتی اشخاص دارد.
از زاویه ای دیگر تحلیل این مســئله نشــان می دهد که 

وندال ها دیگر افــراد جامعه را در اســتفاده از امکانات و 
تجهیزات شــهری بــی نصیــب گذاشــته و همین امر 
ناخودآگاه مشکالت و تنش های روحی را برای اشخاص 
به دنبال دارد. در این زمینه کمتر فردی از اقشار میانی و 
فرودســت جوامع شــهری را می توان یافت که در موارد 
نیاز، به خاطر سالم نبودن فضاهای عمومی از ارتباط های 

روزانه باز نمانده باشد.
در شــهرهای بزرگ همه روزه شــاهد ویرانگری تعمدی 
و رفتارهایی غیر مســئوالنه و ضد اجتماعی وندال هایی 
هســتیم که به طور عمدی کمر به تخریــب و نابودی هر 
آنچه که زیباســت و متعلق به همگان اســت بسته اند. 
وندالیسم را می توان به مثابه یک آسیب یا درد اجتماعی 
دانست. وجه مشترک همه تعاریف وندالیسم در کارکرد 
منفی این پدیده و مذموم بودن آن در همه فرهنگ هاست 
و ایــن نکوهیده بــودن به حدی می رســد کــه برخی 
صاحب نظران، وندال ها را دشمنان آشکار جامعه و عمل 

آنها را نهایت گستاخی در رفتارها دانسته اند.
از نگاه دیگر مبرهن اســت که شــادي و نشــاط کاذب 
ناشي از وندالیسم، رفتاري اســت که درآن فرد خرابکار 
اقدام به تخریب امــوال عمومي و خصوصــي مي نماید 
و صدمات فرهنگي و مادي زیادي بــه پیکره جامعه وارد 
مي سازد. برخی از اشخاص اعمال خرابکارانه و رفتارهای 
تخریب گرایانــه را زمانــی انجام می دهند که احســاس 
ناکامی و ســرخوردگی کنند. برخی با هدف انتقام جویی 

درصدد تخریب اموال عمومی هستند.
تحلیل این واقعیــت تلخ حاکی از آن اســت که تخریب 
اموال عمومي نوعي انتقام جویي و تخلیه روانی اســت که 
برخی از نوجوانان و جوانان هم انجام می دهند. این قبیل 
رفتارها در برخي از روزهای تعطیل یا بعد از مسابقات که 

سطح هیجاني افراد باالست بیشتر اتفاق مي افتد.
گروهي از نوجوانان هم برای تفریح و با هدف جلب توجه 

همساالن این کار را انجام می دهند.

درشهر

 جواد کرانی رییــس اداره حقوقی و امــور نمایندگان کمیته 
امداد اســتان اصفهان با اشــاره به جذب وکالی نیکوکار به 
منظور رسیدگی بهتر و سریع تر به دعاوی حقوقی مددجویان 
افزود: با برنامه ریزی هــای انجام گرفته تا پایان امســال در 
همه مدیریت ها و مناطــق این نهاد میز خدمــت برای ارائه 
 خدمات حقوقی و مشــاوره ای به مددجویان تحت پوشــش

 تشکیل می شود.
وی با اشــاره به اقدامات حقوقــی و قضایی ایــن نهاد اظهار 
داشــت: اداره حقوقی کمیته امداد به  منظــور آگاهی دادن 
به مددجویان، پیرامون مســائل قضایی و اســتیفای حقوق 
خانواده های تحت حمایت و احقاق حقوق ســازمانی این نهاد 
در اســتان گام برمی دارد. وی با بیان اینکه در ســال گذشته 
بیش از ۸95 فقره پرونده حقوقی توســط این اداره بررســی 
شده است، تصریح کرد: دعاوی مطالبه مهریه و نفقه، حضانت 
فرزند، طالق، مطالبه وجه، انتقال سند رسمی، الزام به انجام 
تعهد، تقسیم ماترک، ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی 
در دعاوی خانوادگی  از جمله مهم ترین موضوعاتی بوده که به 
آن پرداخته می شــود. رییس اداره حقوقی و امور نمایندگان 
کمیته امداد استان اصفهان بابیان اینکه بر اساس تفاهم نامه 
همکاری امداد با کانون وکالی دادگســتری اصفهان و مرکز 
مشــاوران قوه قضاییه، مددجویان در صــورت وجود دعاوی 
قضایی و مشکالت حقوقی، از سوی این نهاد به کانون وکال و یا 
مرکز مشاوران قوه قضاییه معرفی و تمام خدمات حقوقی که 
به ایشان ارائه می گردد نیز رایگان است، تصریح کرد: مراجعه 
کارشناسان کمیته امداد به دادگستری ها و پیگیری مباحث 
حقوقی امالک و مستغالت، رســیدگی به وضعیت محکومان 
حقوقــی و پرداخت وام بــه محکومان از دیگــر خدمات این 
نهاد به مددجویان اســت.وی بیان کرد: این اداره در شش ماه 
نخست سال جاری به 3۸3 پرونده مددجویی رسیدگی کرده، 
که از این تعــداد 345 پرونده حقوقــی و 3۸ پرونده کیفری 
بوده که به محکومان کیفری تنها خدمات مشاوره ارائه شده؛ 
همچنین از میان پرونده های وارده به ایــن اداره  45 فقره  به 
منظور رفع مشکالت به شورای حل اختالف ارجاع داده شده 
اســت. رییس اداره حقوقی و امور نماینــدگان کمیته امداد 
استان اصفهان با اشــاره به جذب وکال و حقوقدانان نیکوکار 
تصریح کرد: در حال حاضــر 76 وکیل نیکوکار در سراســر 
اســتان اصفهان خدمات حقوقی به مددجویان ارائه می  کنند 
و بر اســاس سیاســت حقوقی پیش رو، مقرر شده که امسال 
در همه مراکز این نهاد در شهرســتان ها میز خدمت حقوقی 

دایرشود .

در شش ماه نخست سال جاری صورت گرفت؛

رسیدگی به ۳8۳ پرونده مددجویی 
توسط 76 وکیل نیکوکار 

تخریب اموال و فضاهای عمومی به ویژه در جوامع شهری از پدیده هایی است که نه تنها خسارت های ناشی از آن 
مدیریت شهری را گرفتار مشکل و تنگنای نگهداری از مبلمان و تجهیزات عمومی می کند، بلکه شهروندان را نیز از 

داشتن امکانات و تجهیزات  مورد نیازشان محروم و بی بهره می سازد.

تحلیلی بر یک واقعیت تلخ و گریز ناپذیر؛

تخریب تعمدی امکانات شهری

ابالغ وقت رسیدگی
8/563 در خصوص پرونده کالسه 786/95 خواهان مهربد کریمی با وکالت 
آقای قدرتی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی جان دســتوریان 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/11/3 ساعت 5/30 تعیین 
 گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– 
جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شــعبه 26 شــورای حل اختالف اصفهــان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 25715 
شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )119 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/564 در خصوص پرونده کالســه 621/95 خواهــان غالمرضا میرزایی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید رحمت موسوی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/30  ساعت 16 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 دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25782 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان)110 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/565 در خصــوص پرونده کالســه 951031 خواهان علــی صمدی کله 
مسیحی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد حسن محسنی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/29  ساعت 9/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
شــمالی چهار راه نیکبخت مجتمع شماره 2 شــورای 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 شود. 
م الف:25756 شــعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)115 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/566 در خصوص پرونده کالســه 1475/95 خواهــان بیژن محمد خانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی بهزاد مهر تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/27  ساعت 9/30 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 شعبه واقع در خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شــماره 2  شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:25755 شــعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)106 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/567 در خصوص پرونــده کالســه 951028 خواهان محســن باتریال 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا برتینا تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/10/27  ساعت 10 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 شعبه واقع در خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شــماره 2  شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:25744 شــعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)104 کلمه، 1 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
8/568 شــماره ابالغنامــه: 9510100350608545 شــماره پرونــده: 
9509980350600681 شــماره بایگانی شــعبه: 950818  خواهان مجید 
متغیر دادخواســتی به طرفیت  خواندگان غزل اسدی اجگردی و غالمرضا 
جعفری و حسن اسدی اجگردی و پروانه کریمی به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی و دســتور موقت و الزام به تنظیم سند رســمی ملک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
220  ارجاع و به کالسه 9509980350600681 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/10/26 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده آقای حسن اســدی اجگردی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا 
خوانده فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:25734 شعبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/569 شــماره ابالغیــه: 9510100353204859 شــماره پرونــده: 
9409983655800419 شماره بایگانی شــعبه: 941248  نظر به اینکه اقای 
سید هاجی محمدی موسوی فرزند سید حمزه شکایتی علیه رسول الماسیه 
دایر بر مشارکت در کالهبرداری جمعًا به مبلغ 49 میلیون تومان با توجه به 
گزارش حفاظت دادگســتری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 106 دادگاه عمومی)کیفری( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ شریعتی حد فاصل بیمارستان شریعتی وچهار 
راه پلیس ساختمان شماره 2 دادگستری اصفهان ارجاع و به کالسه و شماره 
بایگانــی 941248 ک 106 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/10/22 
ساعت 9 صبح تعیین شده است.  به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز 
ماده 115  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. بدیهی 
 است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد

 آمد. م الف:25732 شــعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرســتان اصفهان 
)185 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/570 شــماره ابالغیــه: 9510100353002808 شــماره پرونــده: 
9509980363401046 شــماره بایگانی شــعبه: 950989  شکات خانم ها 
نسترن زینلی، فائزه و مریم موالیی شــکایتی بر علیه ایمان زمانی مبنی بر 
مزاحمت تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نمــوده که جهت 
رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع و به کالسه 950989 و 950990 ک 104 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/21 ساعت 11 صبح تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن متشــاکی و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.ک 
 و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
می شود تا متشاکی پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. در صورت عدم حضور وقت 
 رسیدگی ابالغ شده تلقی و وفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد

 نمود. م الف:25721 شعبه 104 دادگاه کیفری 2 شهر اصفهان) 104 جزایی 
سابق( )141 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/572 در خصوص پرونده کالســه 95-152 خواهان بانک ایران زمین با 
وکالت آقای عباس طاهری دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه  به طرفیت سید 
محسن هاشمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ 
95/10/19  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این 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 دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:25761 شعبه 53 مجتمع شماره ســه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 121 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/573 در خصــوص پرونــده کالســه 95-869 خواهــان افشــین رزمی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت نســرین هاشمی حسن آبادی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/19  ساعت 8/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه به نشانی 
خ هشــت بهشــت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:25748 شعبه 52 
مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان) 112 کلمه، 1 

کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/574 در خصــوص پرونــده کالســه 1476/95 خواهــان جــواد قنبری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی یوسف زاده تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/19  ســاعت 9 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 شعبه واقع در خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شــماره 2  شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف:25770 شــعبه 8 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)105 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/575 در خصوص پرونده کالسه 1447/95 خواهان حمیدرضا بهاردوست 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه رسید به طرفیت محمدرضا مهدیان تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/18 ساعت 8/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 25788 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل 

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

8/576 در خصــوص پرونــده کالســه 752/95 خواهــان معیــن بطالنی 
دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت شــراره قربانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/10/18 ساعت 3/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 
کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 22 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 25777 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای 

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

8/577 در خصوص پرونده کالسه 552/95 خواهان سید رضا شاطرباشی 
مسعودی با وکالت مرضیه نجف پور دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به 
طرفیت 1- مهرداد حافظ القرآن 2- محسن عرب بیگی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/10/18 ســاعت 16 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 شعبه واقع در خیابان 

ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 25763 شعبه 41 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/578 در خصــوص پرونده کالســه 951028 خواهان علی مقدســی تبار 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حسین علی چهرقانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز سه شــنبه مورخ 95/10/14  ساعت 8 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 خیابان شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:25778 شعبه 5 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)115 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/579 در خصــوص پرونده کالســه 951029 خواهان علی مقدســی تبار 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حســین علی چهرقانی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/10/14  ساعت 8/30 صبح 
 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه 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:25779 
شعبه 5 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان)115 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

8/571 شــماره ابالغیــه: 9510100353002811 شــماره پرونــده: 
9509980358400210 شــماره بایگانی شعبه: 950296  شــاکی بسم ا... 
حمیدی بر علیه متهم عزیز احمدی مبنی بر مزاحمت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان) 104 جزایی سابق(- مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان- 
خیابان شریعتی- حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس- مجتمع 
قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالسه 9509980358400210 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/10/21 و ســاعت 10 تعیین شده است. به علت 
 مجهــول المکان بودن متهــم و به تجویز مــاده 344 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی فوق 
ابالغ شــده تلقی و وفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود. 
م الف:25720 شــعبه 4 دادگاه کیفری 2 شــهر اصفهان) 104 جزایی سابق( 

)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/562 در خصوص پرونده کالسه 788/95 خواهان مصطفی بقائی با وکالت 
آقای قدرتی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی ایزدی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 95/11/3 ســاعت 6 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 25716 شعبه 26 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(

تخریب اموال 
عمومي نوعي 
انتقام جویي و 

تخلیه روانی 
است که برخی 

از نوجوانان و 
جوانان هم انجام 

می دهند 
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پیشنهاد سردبیر: 
سایه تعطیلی بر سر موسسه قرآنی امام هادی)ع( شاهین شهر

اخبار

 فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرســتان دهاقان گفت:همه 
همت جبهه استکبار برانداختن ماندگاری اسالم است.

 ســرهنگ هوشــنگ نوابی با بیان این مطلب، اظهار داشــت: 
مســئوالن ادارات باید سنگر نشــین انقالب اســالمی باشیم 
و دغدغه های مقــام معظم رهبری را عبــادت بدانیم، همانطور 
که یکی از دغدغه های ایشــان همین ماندگاری اسالم است که 
دشمنان و اســتکبار آن را مورد هدف خود قرار گرفته اند. وی با 
اشاره به اینکه دشمنان از انقالب اســالمی هراس دارند، افزود: 
جبهه حق و باطل آشتی پذیر نیستند و جنگ بین این دو هرگز 
پایان ندارد. فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرســتان دهاقان 
اســالم را موتور حرکتی انقالب دانســت و عنوان کرد: اگر این 
موتور خاموش شود اسالم هراسی به وجود می آید و دینداری از 

انقالب محو می شود.
سرهنگ نوابی، والیت فقیه را هدایتگر این انقالب عنوان کرد و 
اذعان داشت: هدایت انقالب به دست رهبری فرزانه است که آن 
حکیمانه پیش می برد و مردم نیز قدرت این انقالب هســتند و 

خدمت به مردم باید سرلوحه مسئوالن قرار گیرد.

فرماندار نطنز در جلســه ســتاد اقتصاد مقاومتی بــا تاکید بر 
ضرورت توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی توســط مسئوالن ادارات 
و نهادها، اظهار کــرد: در بحث حمایت از تولیــد داخل به همه 
ادارات و دســتگاه  ها توصیه  شــده در خریدهای خود کاالهای 
ایرانی خریداری کنند و چنانچــه اداره ای قصد اهدای هدیه ای 
 را دارد باید هدایای خود را از محل تولیدات داخل شهرســتان 

تهیه کند.
یوسف حســنی از همه مســئوالن شهرستان خواســت تا در 
مدت باقی مانده از ســال جــاری اصول اقتصــاد مقاومتی در 
فعالیت های خود را رعایت کرده و اســتفاده از اجناس ســاخت 
داخــل، با اســتفاده از ظرفیــت همه دســتگاه  ها بــه منظور 
 فرهنگ ســازی اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن در جامعه

 تالش کنند.
فرماندار نطنز عنوان کرد: با مطالعات انجام شــده در شهرستان 
نطنز توجه به کشــت گیاهان دارویی در کنار فعال کردن بخش 
گردشــگری در منطقه می توانیم گامی محکم در جهت تحقق 
اقتصاد مقاومتی برداریــم. وی ادامه داد: برای ایجاد اشــتغال 
جوانان در شهرستان نطنز اقدامات مثبتی انجام  شده و از این به 
بعد نیز تمام تالش خود را برای بهره گیری از ظرفیت ها و ایجاد 

فضای بیشتر برای اشتغال، به کار خواهیم بست.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه استانی کارگروه رفع موانع تولید 
که توســط وزیر اقتصاد برگزار شــد به تمامی بانک های عامل 
دستور داده شده در پرداخت تســهیالت تولیدکنندگان موانع 

ایجاد نکنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دهاقان:

 مهم ترین هدف استکبار
 برانداختن ماندگاری اسالم است

فرماندار نطنز:

ادارات و دستگاه های اجرایی خرید 
کاالی ایرانی را در اولویت قرار دهند

به دلیل مشکالت مالی؛

سایه تعطیلی بر سر موسسه 
قرآنی امام هادی)ع( شاهین شهر

رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان تیران 
و کرون اظهار داشت: مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران 
شهرســتان تیران و کرون در زمینی به وسعت 10 هزار 
مترمربع احداث می شــود که کار واگذاری زمین و اخذ 

پروانه ساخت آن در حال انجام است.
جواد دادخــواه،  افزود: این مجموعه در خیابان شــهید 
چمران در زمینی که با کاربری ورزشــی است ایجاد می 
شود و برای عموم مورد اســتفاده است. رییس اداره کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی تیران و کرون بیان داشت: عملیات 
اجرایی این پروژه در قالب چند فاز پیش بینی شــده که 
ایجاد زمین چمن مصنوعی، ایجاد زمین تنیس زمینی، 
زمین ورزش هــای بومی و محلی، زمین ورزشــی های 
ماشینی و جدید در اولویت های این مجموعه است. وی 
ادامه داد: حصار کشی زمین در اولویت اجرای این پروژه 
است و با تامین اعتبار و تخصیص اعتبارات شهرستانی 
فاز اول این پروژه در احداث زمین های باز ورزشــی آغاز 
می شود. دادخواه خاطرنشان کرد: با احداث این مجموعه 
بخشی از نیاز فرهنگی ورزشی شهرستان تیران و کرون 

پاسخ داده می شود.

رییس کتابخانه های عمومی شــهرضا  اظهار کرد: در 
حال حاضر در شهرستان شهرضا 4 باب کتابخانه نهادی 
شــامل کتابخانه های عالمه طباطبایی، دکتر امینی، 
شهید همت و شهید صدر اسفرجان و همچنین 7 باب 
کتابخانه مشارکتی شــامل کتابخانه های استاد طاهر، 
زینب کبری)س(، المهدی، ســلمان فارسی، والیت، 

بانوان صدیق روستای هونجان و غدیر وجود دارد.
فاطمه پورخاقان اضافه کرد: مســاحت کتابخانه های 
عمومی شهرســتان 6350 مترمربع و زیربنای مفید 

کتابخانه ای آن 4404 مترمربع است.
رییس کتابخانه های عمومی شــهرضا گفــت: تعداد 
کتاب های به امانت گرفته شده از کتابخانه های عمومی 
شهرستان تا پایان مهرماه امســال در مقایسه با مدت 
مشابه در سال قبل 26/86درصد )بیست و شش ممیز 

هشتاد و شش صدم( افزایش داشته است.
رییس کتابخانه های عمومی شــهرضا گفــت: مردم 
شــهرضا در یک سال گذشــته 8645 نسخه کتاب به 

کتابخانه های این شهرستان اهدا کرده اند. 

رییس اداره کار شهرستان تیران و کرون اظهار کرد:

احداث مجموعه ورزشی 
کارگران تیران و کرون

اهدای 8645 کتاب به  
کتابخانه های شهرضا

با مسئوالن

مهدی پورغالمحسین با اشــاره به اینکه ســارقان، خودرو و 
محموله آن را به یکی از استان های شمالی کشور انتقال داده 
بودند، اضافه کرد: مأموران با انجام یکســری اقدامات، محل 
اختفــای کامیون و بار آن را شناســایی و پــس از اخذ نیابت 

قضایی به آنجا اعزام شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشــان بیان داشت: مأموران در 
یک عملیات ســنجیده و ضربتی وارد عمل شدند و کامیون و 

محموله آن را قبل از هرگونه دخل و تصرف کشف کردند.

پورغالمحسین اظهار داشت: در این عملیات تعداد 10 نفر از 
سارقان محموله جاده ای دستگیر و پس از تشکیل پرونده به 
مراجع قضایی تحویل داده شــدند. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: نیروی انتظامی هرگز اجازه فعالیت و جوالن به سارقان، 
اراذل و اوباش، زورگیران و دیگر مخالن نظم و امنیت جامعه 
نخواهد داد و بــا اینگونه افراد برخورد قاطــع و قانونی خواهد 
کرد. حسن نیکبخت فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان نیز 
اظهار کرد: در راســتای اجرای طرح مقابله با قاچاقچیان کاال، 

مأموران پلیس آگاهی شهرســتان فالورجان جهت بازرسی 
خودروهای عبوری به محور اصفهان - شهرکرد اعزام شدند.

وی بیان کرد: مأموران به یک دســتگاه اتوبوس مســافربری 
مشکوک و جهت بازرسی این خودرو را متوقف کردند. فرمانده 
انتظامی شهرســتان فالورجان تصریح کرد: در بازرسی از این 
خودرو یک محموله انواع پوشاک فاقد هرگونه مدارک مثبت 

گمرکی که در سقف اتوبوس جاساز شده بود، کشف شد.
نیکبخــت افزود: ارزش این محموله کشــف شــده توســط 

کارشناسان مربوطه 3 میلیارد ریال اعالم شده است.
وی در پایان با اشاره به دســتگیری 4 قاچاقچی و تحویل آنها 
به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین کارهای 
پلیس برخورد بــا قاچاقچیــان کاال و برهم زننــدگان نظم 
اقتصادی جامعه اســت که نیروی انتظامی در این خصوص با 

قاطعیت با این مفسدان اقتصادی برخورد می کند.
توقیف پارچه های قاچاق با ارزش 8 میلیارد و 500 ریال 

در شهرستان نایین
صادق کاظم زاد فرمانده انتظامی شهرســتان نائین در ادامه 
عنوان کرد: مأموران انتظامی مســتقر در ایســتگاه ایســت 
و بازرسی شــهید شــرافت شهرســتان نایین حین کنترل 
خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک 
و آن را متوقــف کردند.وی خاطرنشــان کرد: در بازرســی از 
این خودرو یک محموله پارچه فاقــد هرگونه مدارک مثبت 
گمرکی کشف شــد.فرمانده انتظامی شهرستان نائین افزود: 
کارشناســان مربوطه ارزش این محموله کشــف شــده را 8 

میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم کرده اند.
کاظم زاد در پایان با اشاره به دستگیری راننده و تحویل وی به 
مراجع قضائی از مردم خواســت: هرگونه اخبار و اطالعات در 
خصوص کاالی قاچاق را از طریق تماس با تلفن 110 به پلیس 

اطالع دهند.

 

مدیر موسسه امام هادی)ع( شــاهین شهر، از وجود مشکالت 
متعدد مالی در این موسســه خبر داد و گفت: موسسه قرآنی 
امام هادی)ع( شاهین شهر که از ســال 138۹ با هدف ترویج 
و آموزش قــرآن  کریم فعالیت خود را آغاز کرده اســت پس از 
گذشت پنج سال فعالیت متاسفانه به دلیل مشکالت مالی در 
آستانه تعطیلی قرار دارد. احســان مومن زاده با بیان اینکه این 

موسسه از ابتدای تاســیس تاکنون با برگزاری محافل انس با 
قرآن و آموزش قرآن به گروه های ســنی مختلف همواره فعال 
بوده اســت افزود: در پیش دبســتانی قرآنی موسسه،ساالنه 
تعــداد زیــادی از نونهــاالن تحــت آمــوزش قــرآن قرار 
 می گرفتند. وی با بیان اینکه عمده درآمد موسســه از فعالیت 
پیش دبستانی این موسسه تامین می شــد خاطرنشان کرد: 
متاسفانه در سال جاری به دالیلی، ادامه فعالیت پیش دبستانی  
متوقف شــد و همین موضوع سبب شــده که موسسه منبع 
درآمدی خود را از دست بدهد تا جایی که حتی توان پرداخت 
ماهیانه 300 هزار تومان اجاره بها را نداشــته باشد و مجبور به 
تخلیه مکان موسسه شود. مدیر موسسه امام هادی)ع( شاهین 

شهر با ابراز تاسف از اینکه موسسه قادر به ادامه فعالیت و تربیت 
قاریان و حافظان قرآن کریم نیست اضافه کرد: در صورتی که 
مشکل تامین اجاره مسکن را نداشتیم، تامین دیگر هزینه های 
موسسه امکان پذیر است و با این شــرط موسسه قادر به ادامه 
فعالیت می باشــد. وی ابراز امیدواری کــرد  که با تالش دیگر 
مراکز و موسسات قرآنی شــهر، رنگ و بوی قرآنی در شاهین 
شــهر همواره ماندگار و باقی بماند. وی از مسئوالن و خیرین 
قرآنی که تاکنون از این مرکز حمایت کــرده اند قدردانی کرد 
و افزود: از دیگر مســئوالن و خیرین درخواســت می شود که 
حمایت مالی و معنوی از موسسه داشته باشند تا این موسسه 

نیز بتواند به فعالیت های قرآنی خود ادامه دهد.

نیروی انتظامی 
هرگز اجازه فعالیت 
و جوالن به سارقان، 

اراذل و اوباش، 
زورگیران و دیگر 

مخالن نظم و امنیت 
جامعه نخواهد داد

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان اظهار کرد: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر سرقت یک 
دستگاه کامیون کشنده حامل بار میلگرد و ضرب و شتم راننده آن، بررسی و رسیدگی به موضوع در الویت 

کاری مأموران پلیس آگاهی شهرستان کاشان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان خبر داد:

کشف پوشاک قاچاق در سقف اتوبوس مسافربری

اخطار اجرایی
8/580 شماره: 1027/94 به موجب رای شماره 1290 تاریخ 94/12/22 حوزه 
18 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه مصطفی نظری سرمازه فرزند محمد شغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت ســیصد و پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/5/25 لغایت زمان وصول و 
ایصال در حق خواهان حمیدرضا خیرالهی فرزند ایرج شــغل آزاد به نشانی 
اصفهان بازار بزرگ دروازه اشــرف پاساژ صدر فروشــگاه خیرالهی و نیم 
عشر اجرای احکام صادر و اعالم می گردد. 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 اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:25760 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )196 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/581 شماره: 798/94 به موجب رای شماره 1245 تاریخ 94/12/26 حوزه 
23 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
احسان هاشم پور به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 295/000 ریال بابت هزینه های 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک شماره 260168-

93/12/28 تا زمان وصــول در حق خواهان حمیدرضا خیراللهی به نشــانی 
اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه خیراللهی صادر گردید 
و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:25759 شــعبه 23 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )176 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/582 شــماره: 267/95 به موجب رای شــماره 987 تاریــخ 95/6/9 حوزه 
32 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه صیفور سهرابی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
10/400/000 ریــال بابت 2 فقــره چــک 11950226-93/7/11 و 777696-

93/2/15 و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف لغایت 
اجرای حکم با احتساب نیم عشــر دولتی در حق محکوم له علیرضا قاسمی به 
نشــانی اصفهان دروازه تهران خیابان رباط اول کوچه 57 بن بســت نیلوفر 
پ 81 ، ماده 34 قانون اجــرای احکام: همین که اجرائیه بــه محکوم علیه ابالغ 
 شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکــوم به بدهد یا مالی معرفی کنــد که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:25752 
شعبه 32 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )174 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/583 شــماره: 1869/94 به موجب رای شــماره 932 تاریخ 95/6/1 حوزه 
45 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه امید پاسبان و علی مرادی هر دو به نشــانی مجهول المکان محکومند به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/955/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
در حق محکوم له بانک انصار با وکالت آقای حسین یاوری به نشانی اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی نبش کاخ سعادت آباد شرقی ساختمان وکال طبقه 
2 واحد 6 و نیم عشــر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 

را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:25775 شــعبه 45 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/584 شــماره: 1867/94 به موجب رای شــماره 931 تاریخ 95/6/1 حوزه 
45 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه علی مرادی و مسعود لراوند هر دو به نشانی مجهول المکان محکومند به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/950/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
در حق محکوم له بانک انصار با وکالت آقای حسین یاوری به نشانی اصفهان 
خیابان شیخ صدوق شمالی نبش کاخ سعادت  آباد شرقی ساختمان وکال طبقه 
2 واحد 6 و نیم عشــر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:25774 شــعبه 45 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

8  شــماره دادنامــه: 9509970354300775 شــماره پرونــده:  /585
9409980365101803 شماره بایگانی شعبه: 950234 شاکی: خانم فیروزه 
زادهوش فرزند بهرام به نشــانی اصفهان خ آتشگاه بعد از خ وحدت روبروی 
قرض الحسنه حجت جنب پالستیک فروشــی امین، متهم: آقای امین شفیعی 
فر فرزند سیاوش به نشــانی اصفهان خمینی شهر خ امام شــمالی کدپستی 
8413743711 ، اتهــام هــا: 1- تهدید 2- فحاشــی از طریق ارســال پیامک، 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای امین 
شفیعی فر فرزند سیاوش متولد 1353، با سواد، متاهل دائر بر تهدید و فحاشی 
از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت خانم فیروزه زاد هوش فرزند بهرام به 
شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان با عنایت به 
مندرجات پرونده، شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت، تحقیقات انجام 
یافته، مالحظه متن خارج نویس شده پیامک ها، نتیجه استعالم به عمل آمده از 
شرکت ایرانسل و نظر به متواری بودن متهم و عدم حضورش با وصف ابالغ 
در دادسرا و دادگاه و با التفات به سایر قرائن موجود در پرونده وقوع بزه از 
ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم است لذا مســتندا به مواد 608، 669 
قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات و ماده 134 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 92 حکم بر محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری بابت تهدید 
 و تحمل 74 ضربه شــالق تعزیری وفق موازین بابت فحاشی صادر و اعالم 
می گردد و از بین مجازاتهای مذکور صرفًا مجازات اشــد قابل اجراست. رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر 
 استان اصفهان است. م الف:25735 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 117 جزایی سابق( )292 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/586 کالســه پرونده اصلی: 318/95 شماره دادنامه: 581-95/6/28 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسن آرامی 
به نشــانی اصفهان بازار بزرگ بازار انقالب جنب بانک صادرات نبش پاساژ 
رجائی آرامی، خوانده: مصطفی جوکاری به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال بابت یک فقره چک شماره 9130/111550-

07-95/3/27 به انضمام خســارات قانونی، گردشــکار:  به تاریخ 95/6/17 
شعبه 42 با عنایت به محتویات پرونده کالسه 318/95 و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شــورا ضمن ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی حســن آرامی  به طرفیت مصطفی جوکاری به خواســته مطالبه مبلغ 
100/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به شماره  07-9130/111550-

95/3/27    به انضمام مطلق خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و 
بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ در جلسه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر 

قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه 
ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد  
198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 235/000 ریال 
بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ) 95/3/27 ( 
تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 
 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

 می باشــد. م الف: 25738 شعبه 42 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان )300 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
8/587 کالسه پرونده: 449/95 شماره دادنامه:582-95/8/5 مرجع رسیدگی: 
شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای امید حسین زاده صلواتی 
به نشانی اصفهان ملک شهر خ رباط ســوم بعد از چهار راه بهار فرش ایران 
اصفهان، خوانده: آقای ســید علی محمدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک، شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
 اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای

 می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای امید حسین زاده 
صلواتی به طرفیت آقای سید علی محمدی  به خواسته مطالبه مبلغ 4/000/000 
ریال وجه چک به شــماره 821908-91/10/28 به عهده بانــک ملی ایران به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 
چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیــت خوانده به پرداخت مبلــغ 4/000/000 ریال ) چهار 
میلیون ریال( بابت اصل خواسته و 1/025/000  ریال ) یک میلیون و بیست و 
پنج هزار ریال( بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/10/28(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشــد. م الف:25739 شــعبه 16 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان )309 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/588  شــماره دادنامــه: 9509973637101801 شــماره پرونــده: 
9509983637100422 شماره بایگانی شــعبه: 950634  خواهان: آقای علی 
 اصغر غریبی فرزند حسین به نشــانی اصفهان- خوانسار- خ شهید رجایی- 
 ک سروش- پ 4، خواندگان: 1- آقای فرشــاد غریبی 2- آقای فرشید غریبی

 3- آقای فرهاد غریبی 4- آقای فرزاد غریبی، خواســته: دستور فروش ملک 
مشاع، گردشکار: دادگاه پس از وصول پرونده و جری تشریفات ختم دادرسی 
را اعالم و با استعانت ازدرگاه ایزد متعال به شرح زیر مبادرت به اصدار رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت علی اکبــر غریبی به طرفیت 
فرهاد و فرشاد و فرزاد غریی به خواسته دستور فروش ملک مشاعی مستند 
به سند رسمی پالک 2587 واقع در بخش 1 خوانسار و رای عدم افراز شماره 
242477 مورخ 95/04/08 که داللت بر رد درخواســت افراز پالک مذکور از 
ســوی خواهان دارد و اســتعالم صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و امالک 
خوانســار مبنی بر قطعیت رای عدم افراز، لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد 
دانسته و مستنداً به مواد 2 و 4 قانون افراز و فروش امالک مشاع و مواد 9 و 10 
آیین نامه مذکور دســتور فروش پالک مذکور را صادر تا اجرای احکام مدنی 
نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به فروش اموال 
غیر منقول اقدام و وجــوه حاصله از فروش ملک پس از کســر هزینه عملیات 
اجرایی بین شرکا نسبت به سهام آنها تقســیم نماید این تصمیم قطعی است. 

م الف:253 شعبه اول دادگاه عمومی خوانسار )234 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

8/636  کالســه پرونده: 950082 شــماره دادنامه: 82/95 تاریخ رســیدگی: 
95/7/28 مرجع رسیدگی: شــعبه 43 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان، خواهان: آقای نعمت اله میرصفایی فرزند ناصر به نشــانی خیابان 

برازنده 14 متری امام حسین سبحان یک، خوانده: آقای حامد علیزاده فرزند 
محمد علی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 98/700/000 ریال 
و خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرســی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای نعمت اله 
میرصفایی به طرفیت آقای حامد علیزاده به خواسته مطالبه مبلغ 98/700/000 
ریال بابت پرداخت اقساط معوقه وام خوانده به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده خواهان ضامن وام خوانده بانک تجارت شــعبه 
خیابان ابوذر بوده که به جهت عدم پرداخت اقساط خواهان مجبور به تسویه 
وام به عنوان ضامن گردیده است لذا با عنایت به عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی و عدم ارسال الیحه دفاعیه علیرغم نشر آگهی وقت حضور و با عنایت 
به نظریه مشورتی اعضای محترم شــورای حل اختالف دعوی خواهان علیه 
 خوانده ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین

 دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 98/700/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 1/560/400 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 
م الف:26092 شعبه 43 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )284 

کلمه، 3 کادر(
مفاد آراء)نوبت دوم(

8/173 آگهی موضوع مــاده 3قانون وماده13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابرآراء شــماره های ذیل صــادره هیأت موضــوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتــی اراضی وســاختمانهای فاقدسندرســمی الحاق مــوادی  به 
قانون  ساماندهی مســتقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار،تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است.لذا مشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شــرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهی میشــوددرصورتی که اشخاص نســبت به صدورسندمالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشــند،می توانندازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اسنادوامالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شــماره139560302011000647 مــورخ 1395/07/26خانم  زیور 
سلطانعلی فرزند رضا  بشماره شناســنامه 2صادره خوانساردارای کد ملی 
1229598340 در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 824متر 

مربع پالک شماره 1740 اصلی واقع دربخش  دو ثبت خوانسار 
2-رأی شــماره 139560302011000649 مــورخ 1395/07/26 خانم زهرا 
سلطانعلی فرزند رضا بشماره شناســنامه 1صادره خوانسار دارای شماره 
ملی1229685170 درنیم دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 

824متر مربع پالک شماره 1740  اصلی واقع دربخش دو ثبت خوانسار
3- رأی شــماره 139560302011000651 مورخ 1395/07/26 خانم اعظم 
سلطانعلی فرزند رضا بشماره شناســنامه 7صادره خوانسار دارای شماره 
ملی1229610766 درنیم دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به مساحت 

824متر مربع پالک شماره 1740  اصلی واقع دربخش دو ثبت خوانسار
4- رأی شماره 139560302011000653 مورخ 1395/07/26 آقای غالمرضا 
ســلطانعلی فرزند رضا بشماره شناســنامه 17032صادره خوانسار دارای 
شــماره ملی1229228047 در چهار دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه 
به مســاحت 824متر مربع پالک شــماره 1740  اصلی واقع دربخش دو ثبت 

خوانسار
5- رأی شــماره 139560302011000657 مورخ 1395/07/26 خانم فاطمه 
ســلطانعلی فرزند رضا بشــماره شناســنامه 338صادره خوانسار دارای 
 شــماره ملی1229621458 درنیم دانگ مشــاع از ششــدانگ  یکباب خانه به 
مســاحت 824متر مربع پالک شــماره 1740  اصلی واقــع دربخش دو ثبت 

خوانسار
-بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 10 /1395/08

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/08/26
م الف: 222 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسنادوامالک خوانسار 
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پیشنهاد  سردبیر:
آزار و اذیت دختران زیبا در آتلیه های زیرزمینی عکاسی

اخبار کوتاه

مصدومیت شدید کشاورز
 17 ساله بوکانی در انفجار مین

مرگ دختر 7 ساله بابلی
 با استفاده از سم کشاورزی

مسئول روابط عمومی شــبکه بهداشــت و درمان بوکان گفت: 
 کشــاورز 17 ســاله براثر انفجار مین در مزرعه کشــاورزی خود 
 در روســتای ســراب از توابع بخش سیمنیه شهرســتان بوکان 
به شــدت از ناحیه دست و صورت مجروح شــد. ابراهیم الماسی 
افزود: پسر 17 ســاله هنگام برداشــت چغندرقند همراه پدرش 
دســتش با مین برخــورد کــرده و از ناحیه هر دو دســت و یک 
چشم به شدت آسیب دیده است. مســئول روابط عمومی شبکه 
بهداشــت و درمان بوکان ادامه داد: این احتمــال وجود دارد که 
مین مربوط به دوران جنگ تحمیلی بوده و براثر فرسایش زمین 
و با شخم زدن، روی ســطح زمین آمده است. الماسی اظهار کرد: 
شدت جراحت به حدی اســت که باید یک چشم کشاورز تخلیه 
و هر دو دست از ناحیه ســاعد قطع شــود. منابع آگاه محلی نیز 
درخصوص علت حادثه انفجار مین اظهار می کنند: این کشــاورز 
خاک پایگاه قدیمی را بــه داخل مزرعه خود حمــل کرده و این 
مین همراه خاک به مزرعه منتقل شده است. به گفته این منابع؛ 
 کشــاورز بوکانی نیز از روی کنجکاوی مین گل آلود را برداشــته 
و به زمین کوبیــده که موجــب انفجار و حادثه دلخراش شــده 
 اســت. شهرســتان بوکان، منطقه و زمین آلوده بــه مین ندارد 
 و احتمال وجود مین تنها در پایــگاه های نظامی قدیمی متروک 
است که بیشــتر آنها تخلیه و پاکسازی شــده است. وقوع چنین 
 رویــدادی حداقل طی پنج ســال گذشــته در این شهرســتان 
بی سابقه بوده است. روستای سراب از توابع بخش سیمینه بوکان 
پرجمعیت ترین روســتای منطقه بوده و در حدود40 کیلومتری 
شهرســتان بوکان قرار دارد. شهرســتان بوکان با 227 هزار نفر 
جمعیت در جنوب آذربایجــان غربی قرار دارد کــه از این تعداد 

بیش از 176هزار نفر در شهر و بقیه در روستا ساکن هستند.

 دختـر 7 ســـاله بابلـی 
بر اثر استفاده نا به جای 
 اطرافیـــان با اســتفاده 
از سم کشـــاورزی جان 
خــود را از دســت داد.

ضحی آقایی نژاد دختر 
 7 ســاله بابلی ســه روز 

در کما بود. 
بـــرادرش  و  ضحـــی 
 بر اثــر اشــتباه اطرافیــان شــان قربانــی درمان خودســرانه 
 بــر رهایی از شــپش ســر شــدند. روابــط عمومی دانشــگاه 
 علوم پزشکی بابل در این باره گفت: دختر 7 ساله از ابتدای ورود 
به بیمارســتان دچار مرگ مغزی شــده بود. وی درباره وضعیت 
برادر وی که در آی سی یو این بیمارستان بستری است نیز اظهار 
کرد: وضعیت برادر10 ساله این دختر از نظر پزشکی پایدار است 

و با وجود شرایط بحرانی احتمال بهبودی وجود دارد.

زن 29 ســاله در حالی که عنوان می کرد من هم انســانم 
و نمی خواهم برای رفع مشــکل خودم یک زندگی دیگر 
را متالشی کنم، به کارشــناس اجتماعی کالنتری سجاد 
مشهد گفت: روزی که عاشق » احمدرضا « شدم هیچ گاه 
فکر نمی کردم اختالفات فرهنگی  بیــن خانواده های ما 

این گونه مشکل ساز شود.
آن زمان تصــورم این بود کــه زندگی مــن و احمدرضا 
 ربطی به خانــواده های مان نــدارد و ما به طور مســتقل 

 در مکانی دیگر زندگی می کنیم، اما هرگز این گونه نشــد 
 و سرنوشــت کاری کــرد که اکنــون با افکار بی اســاس 
 و نادرســت و رفتارهای ظالمانه خانواده همســرم دست 
و پنجه نرم می کنم ونمی توانم در برابر شرایط سختی که 

برایم گذاشته اند، طاقت بیاورم.
9 سال قبل زمانی که20 ســال بیشتر نداشتم با احمدرضا 
 آشنا شــدم. او اهل یکی از روســتاهای اطراف مشهد بود 
و من در یک خانواده شهری بزرگ شده بودم اگرچه او مرد 

بســیار خوبی بود، اما تفکرات خرافاتی و گاهی خنده دار 
خانواده اش نگرانم می کرد. 

با  وجود این، من به احمدرضا دل بسته بودم و با همه این 
اختالفات فرهنگی راضی به ازدواج با او شدم.

همان روزهای اول عروســی زمزمه هایی به گوش رسید 
 که خانواده همســرم عنــوان می کنند چــون من دختر 
قد بلندی نیستم احتمال دارد بچه دار نشوم و برای رهایی 
از این مشکل باید نزد رمال طلسم شکن بروم، اگرچه این 
تفکرات نادرســت همواره موجب آزار من می شــد، اما با 

دلداری های احمدرضا به زندگی با او امیدوارتر می شدم.
 همســرم می گفت افکار و تصمیمات من و تو در زندگی 
مهم اســت و نباید به حرف هــای دیگــران توجه کنیم. 
خالصه 8 ســال از زندگی مشــترک ما در همین شرایط 
سپری شــد تا این که روزی خبر ناگهانی فوت احمدرضا 
در یک ســانحه رانندگی زندگی آرامم را بــه هم ریخت. 
دیگر من مانده بودم و 2 فرزند خردسالم! از آن روز به بعد 
مشــکالت زندگی من درحالی شدت گرفت که پدر و مادر 
همسرم فرزندانم را از من گرفتند و با خود به روستا بردند. 
آن ها می گفتند اموال پســرمان را بده و بــه خانه پدرت 
برو، گریه ها و التماس های من نیز نتوانســت دل ســنگ 
آن ها را نرم کند. حدود یک ســال است که برای حضانت 
فرزندانم دســت به دامان قانون شــده ام ولی آن ها شرط 
کرده اند برای حل این مشــکل با برادر همسرم که متاهل 
است، اما بچه دار نمی شــود ازدواج کنم و به عنوان همسر 
دوم، هووی جاری ام شــوم! اگرچه جاری ام با چشــمانی 
 گریان می گوید من به این کار راضی هســتم چرا که دیگر 
نمی توانم ســرزنش های خانــواده همســرم را به خاطر 
 نداشــتن فرزند تحمل کنم، اما من هم انســان هســتم 
و عاطفه دارم. با وجــود آن که در دو راهی ســختی قرار 
گرفته ام، اما نمی توانم به خاطر تفکر غلط خانواده همسرم 
زندگی جاری ام را متالشــی کنم. از ســوی دیگر هم دلم 
 برای دیدن دختر و پســرم پر می کشد و نمی دانم چگونه 

با این مشکل کنار بیایم و .........

با وجود آن که 
در دو راهی سختی 

قرار گرفته ام، 
اما نمی توانم 

به خاطر تفکر غلط 
خانواده همسرم  

زندگی جاری ام را 
متالشی کنم

من هم انسانم؛

نمی خواهم هووی جاری ام شوم

حوادث جهان

بر اثر ســرمای زیاد برق بیش از صد هزار نفــر در منطقه 
یکاترینبورگ روسیه از صبح امروز قطع شده است.

الکسی ارالف، معاون اســتاندار سوردلوسکی روسیه گفت: 
دمای منفی ســی درجه ســانتی گراد و یخ زدگی شدید 
دستگاه های انتقال برق، باعث بروز این حادثه شده است.

نیروهای امدادی روســیه در حال بررســی مشکل و رفع 
بحران به وجود آمده هستند، اما سرمای زیاد در این منطقه 
باعث شده که تعمیرات به ســختی و کندی انجام پذیرد.

بســیاری از مردم منطقه یکاترینبورگ از بــرق برای گرم 
کردن خانه های خود اســتفاده می کنند. زیرساخت های 
قدیمی در شــبکه توزیع برق روسیه باعث شــده تا با بروز 
سرمای طاقت فرسا در این کشــور، برق رسانی به مصرف 
 کنندگان با مشــکل رو به رو شــود و بخش هــای زیادی 

در مناطق شمالی روسی دچار قطعی برق مداوم شوند.

راننده ای که با حرکات مارپیــچ و ویراژ دادن در بزرگراهی 
 واقــع در لنکشــایر، انگلیس منجــر به رعب و وحشــت 

سایر رانندگان شده بود به یک سال زندان محکوم شد.
 » دیوید وایتهد « 49 ســاله به دنبال رانندگی پر خطرش 
در لنکشــایر به یک ســال زنــدان Prison و 3 ســال 
ممنوعیت رانندگی محکوم شــد. وی با تمــاس رانندگان 
وحشــت زده با اداره پلیس Police تحــت تعقیب قرار 
گرفت که در نهایت بــا واژگونی خودوریش بــه دام افتاد. 
لحظات وحشتناک رانندگی دیوید توسط دوربین ماشین 
یکی از رانندگان نگران ثبت شده و انتشار پیدا کرده است. 
بر اساس اظهارات سخنگوی پلیس، رانندگی دیوید بسیار 
پر مخاطره بوده و می توانسته آســیب های جدی یا حتی 

مرگ خود یا افراد دیگر را به دنبال داشته باشد. 
وی که با سرعت سرسام آوری ویراژ می داده لحظاتی بعد 
در مقابل دیدگان شوک زده شاهدان عینی کنترل ماشین 

را از دست داده و واژگون می شود. 
خوشبختانه این سانحه تلفات جانی در بر نداشته است.

دادگاهی در ســن پترزبورگ، مجرمی را به دلیل ســرقت 
600 روبل ) 9 دالر ( به 3/5 سال زندان محکوم کرد.

این ســارق روس به وسیله شــیئی فلزی وانمود کرده که 
اسلحه به همراه دارد و صندوق دار فروشگاه مواد غذایی را 

تهدید و از وی600 روبل سرقت کرد. 
 محکومیت این سارق یکی از ســنگین ترین احکام صادره 

در روسیه درخصوص سرقت های خرد است.

صدهزار نفر در روسیه 
بدون برق مانده اند

یک سال زندان به خاطر 
ویراژهای خطرناک در اتوبان 

3/5 سال زندان
 برای سرقت ۹ دالر

 در دو راهی ســختی قرار گرفته ام به طوری که هر تصمیمی بگیرم آینده خود و فرزندانــم را تباه می کنم. 
از سوی دیگر هم خانواده همسر مرحومم با گروکشی مرا تحت فشار گذاشته اند و اصرار می کنند که باید هووی 

عروس شان شوم وگرنه بچه هایم را نخواهم دید و ...

جوان 28 ســاله ای که دچار برق گرفتگی و ایســت قلبی - 
تنفسی شده بود، با تالش یک ساعته کادر پزشکی جمعیت 

هالل احمر در مسیر نجف به کربال به زندگی باز گشت.
پسر جوان 28 ســاله ایرانی که حامل یک علم بلند در مسیر 
راهپیمایی اربعین بــود، به علت برخورد علم با کابل فشــار 
قوی، دچار برق گرفتگی و مصدومیت شــدید شده و توسط 
همراهان خود به نزدیک ترین درمانگاه جمعیت هالل احمر 

در عمود1120 منتقل شد.  
بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر، به دنبال 
ارزیابی های اولیه تیم پزشــکی و پرستاری مشخص شد که 

 مصدوم در هنــگام ورود به درمانگاه، عالیــم حیاتی خود را 
از دست داده و مبتال به ایست قلبی و تنفسی شده است.

تیم پزشــکی و پرســتاری جمعیت هالل احمر بــا آگاهی 
 از این امر، بالفاصله با اســتفاده از دســتگاه الکترو شــوک 
و انجام اقدامات اورژانسی الزم، اقدام به احیای مصدوم کرده 
و مرتبا بازگشــت عالیم حیاتی به ویژه ضربان قلب و تنفس 
مصدوم را مــورد ارزیابی قــرار داد. به گفتــه دکتر محمود 
 زیدآبادی، سرپرســت درمانگاه هالل احمر در مســیر نجف 
به کربال مســتقر در عمود1120، پس از گرفتن 3 نوار قلب، 

خوشبختانه مصدوم عالیم حیاتی خود را بازیافت. 

زید آبــادی افزود: خوشــبختانه با تالش یک ســاعته کادر 
پزشکی و پرستاری خطر حتمی مرگ برطرف شده و مصدوم 
برای گرفتن خدمات درمانی بیشــتر به بیمارســتان کربال 

انتقال پیدا کرد.
وی گفت: کادر پزشــکی درمانــگاه کربال نیز بــا همکاری 
مطلوب و اجرای نظرات کارشناسی تیم پزشکی هالل احمر 
ایران، مصدوم را بســتری و مراقبت هــای تکمیلی را انجام 
دادند. مصدوم 28 ساله از شهرستان بیجار استان کردستان 
 بوده که پیگیری هــای به عمــل آمده، حاکی از ســالمت 

رضایت بخش وی بوده است.

زائر جوان در مسیر نجف به کربال، از مرگ حتمی نجات پیدا کرد

حوادث ایران

مرد 65 ســاله که درپی مشاجره شــدید خانوادگی، عروس 
 جوانش را به قتل رســانده و متواری شــده بود، 4 ســاعت 
پس ازجنایــت، درعملیات ویژه ماموران پلیس شهرســتان 

قدس - قلعه حسن خان - دستگیرشد.
بعدازظهر یکشنبه 23 آبان، ماموران پلیس شهرستان قدس 
به دنبال تماس مردمی راهی خانه ای دریکی ازمحالت شدند.

یکی ازهمســایه ها که با پلیس تماس گرفته بود به آنها گفت: 
ازدقایقی قبل صدای مشاجرات شــدیدی را ازخانه همسایه 

شنیدیم.
به همین خاطر، نگران شده وبا پلیس تماس گرفتیم.

اما ازدقایقی قبل سر و صداها یک باره تمام شد. 
ماموران که متوجه شــده بودند به احتمال زیاد حادثه تلخی 
 رخ داده اســت وارد خانه شــده و ناگهان با جســد بی جان 

زن جوانی روبه رو شدند که با روسری از پا درآمده بود.
دقایقی بعد هــم تیمــی از فرماندهی انتظامی شهرســتان 
قدس - غرب اســتان تهران - بــه همراه بازپرس کشــیک 
برای رسیدگی به موضوع وارد عمل شــدند. با آغاز تحقیقات 
میدانی کارآگاهان مشــخص شــد قربانــی جنایت عروس 
صاحبخانه بوده کــه از مدتی قبل با هم اختالف داشــته اند. 
با توجه به ناپدید شدن مرموزپدرشــوهرمقتول، تالش برای 

دستگیری او به عنوان مظنون اصلی پرونده آغاز شد. در حالی 
که تجسس های جنایی آغازشده بود، ماموران پلیس آگاهی 
شهرســتان قدس، با ردیابی های تخصصــی، متهم فراری را 
درشهرک مارلیک واقع درشهرســتان مالرد شناسایی کرده 
و او را در عملیاتی غافلگیرانه بــه دام انداختند. متهم پس از 
دستگیری با اعتراف به قتل گفت: » عروسم که مادر دو نوه ام 
است، تا به حال چندین بار اموال و اســناد ملکی ام را سرقت 
کرده بــود ولی این بار وقتــی مچش را گرفتم بــا هم درگیر 

شدیم و من به خاطرعصبانیت او را با روسری اش خفه کردم.

دوشنبه شب خبری مبنی بر حمله مردی با تبر به خودروهای 
ســواری در منطقه پیروزی مشــهد شنیده شــد که معاون 
دادســتان مشــهد در این خصوص، گفت: دو نفر با یکدیگر 
اختالف مالی داشــتند و یکی از طرفین نــزاع از خودرو خود 
پیاده شــده و با تبر به فرد مقابل حمله می کند، اما به ســایر 

خودروها در محل حمله ای نشده است.
» محمد بخشــی محبی « در خصوص جزییــات این حادثه، 
اظهار کرد: این موضوع مربوط به اختــالف مالی دو نفر بوده 
و این افراد از منطقه وکیل آباد با خودروهای خود نزاع را آغاز 

کرده اند و در منطقه پیروزی با یکدیگر درگیر شده اند.
وی ادامه داد: پــس از این که یکی از خودروهــا راه خودروی 
دیگر را سد می کند درگیری آغاز شــده و یکی از طرفین نزاع 
از خودرو خود پیاده شده و با تبر به فرد مقابل حمله می کند.

معاون دادستان مشهد با بیان این که در این حادثه خودروی 
مذکور تخریب می شــود، تصریح کرد: این فرد پس از تخریب 
خودرو و زخمی کردن صاحب آن از محل متواری می شــود، 
اما عــده ای از همشــهریان وی را تعقیب کــرده و در یکی از 

آپارتمان های مشهد خودروی این فرد را شناسایی می کنند.
بخشی محبی یادآور شد: با اطالع رسانی مردم متهم مورد نظر 
شناســایی و خودروی وی نیز به پارکینگ منتقل می شــود، 
هم اکنون نیز متهــم با قرار تامیــن و به این دلیــل که نزاع 

شخصی بوده، آزاد شده است.
وی در خصوص مجازات متهم برای حمل سالح سرد، تصریح 
کرد: طبق ماده 617 قانون مجازات اسالمی حمل سالح سرد 
مجازات حبس را در پی دارد، چون حمل ســالح سرد دارای 

جنبه عمومی بوده و مجازات محسوب می شود. 
معاون دادستان مشهد از مردم خواست در صورتی که شاهد 
این حادثه ها بودند اقدامات اولیه را انجام دهند و از عواقب آن 

ترسی نداشته باشند.

ماجرای مرد تبر به دست در مشهد چه بود؟مرد خشمگین عروسش را در قلعه حسن خان کشت

هشدار

دختران نوجوان و جوان وقتی در فضای مجازی پیشــنهاد 
مدلینــگ را می گرفتنــد نمــی دانســتند در آتلیه های 

زیرزمینی هدف تجاوز قرار می گیرند.
 ســرهنگ علــی نیک نفــس، رییــس مرکز تشــخیص 
و پیشگیری پلیس Police فتا با اشاره به اینکه خانواده ها 
باید مراقب فرزندان خود باشــند تا در دام مجرمان سایبری 
 نیفتند، خاطرنشــان کرد: مجرمان سایبری با گشت و گذار 
 در شــبکه های اجتماعی و انتخاب برخــی چهره های زیبا 
به آن ها پیشنهاد مدلینگ و مدل شدن در نشریات داخلی 

یا خارجی را می دهند.
رییــس مرکز تشــخیص و پیشــگیری پلیس فتا بــا بیان 
اینکه شگرد این مجرمان به این گونه اســت که از کاربران 
می خواهند چندیــن عکس به صــورت مدل های خارجی 
 تهیه کرده و در اختیار آن ها قرار دهند تا برای کارشناسان 
این امر ارســال کنند، گفت: در گام بعدی بــا ادعای اینکه 
تصاویر ارســالی از نظر کارشناســان امر کیفیت و ژســت 
مناسب را نداشــته از کاربران می خواهند تا در آتلیه آن ها 

اقدام به تهیه عکس کنند.

وی افزود: در این مرحله با اخذ هزینه های عکاســی گزاف 
از کاربران آن ها را بــه آتلیه های پــرت و گمنامی می برند 
 که اجــاره ای هســتند و بــا تصویربــرداری غیرمتعارف 
از کاربران به شکل های مســتهجن، مورد سو استفاده و آزار 
قرار می گیرند و تهدید می شــوند که در صورت شــکایت، 
عکس های آن ها در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی 

منتشر می شود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه کاربران شبکه های اجتماعی 
 باید مراقب باشــند تا در دام چنین مجرمانی نیفتند، گفت: 
به هیچ عنوان به این دســت پیام ها توجه نکنند و فریب آنها 

را نخورند. 
چرا که مدل شــدنی در کار نیســت و این شــگردی برای 
اخاذی های مالی و سو اســتفاده  های جنســی از قربانیان 

است.
نیک نفس با بیان اینکه کاربران در انتشــار عکس های خود 
در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی دقت کنند، افزود: 
 حفظ حریــم خصوصــی در گام اول با خود کاربران اســت 
 و آن ها هســتند که بایــد مرزهای حریــم خصوصی خود 

 در فضای مجــازی را تعیین کننــد و هنگامی کــه آن ها 
حــد و مرزی بــرای خــود تعیین نمــی  کنند شــاهد آن 
 هستیم که از سوی مزاحمان ســایبری یا مجرمان سایبری 

مورد سواستفاده یا اذیت و آزار قرار می گیرند. 
رییس مرکز تشخیص و پیشــگیری پلیس فتا با بیان اینکه 
پرونده هایی در پلیس فتا در این خصوص وجود دارد، گفت: 
حتی دســتگیری و مجازات این مجرمــان نمی تواند باعث 
بازگشت آبرو و حیثیت قربانیان شود و پیامدهای این دست 

جرایم تا سال ها ادامه دارد.
  بنابرایــن کاربران و خانواده ها باید بســیار مراقب باشــند 

تا در دام این چنین مجرمانی نیفتند.
نیک نفــس گفــت: هموطنــان عزیــز جهــت کســب 
اطالعات بیشــتر می توانند به ســایت پلیس فتا به آدرس 
 www.cyberpolice.ir بخــش آمــوزش مراجعــه

 کنند. 
همچنین در صورت مواجهه با موارد مشکوک می توانند آن 
 را از طریق ســایت پلیس فتا، لینک ثبت گزارشات مردمی 

به پلیس فتا اعالم کنند.

دســتان » رضوان - ع « به دلیل ســهل انگاری در تخلیه 
 غیراصولی مقــداری ماســه  در مقابل خانه، ناخواســته 

به خون یک سرپرست خانواده آلوده شد.
طبق استعالم به عمل آمده از ســوی گروه تحقیق ستاد 
دیه، یک روســتا روی نامش قســم می خورنــد و هیچ 
برنامه فرهنگی نیســت که در مسجد یا در فضای عمومی 
 روستا برگزار شــود، اما » حاج رضوان « یک گوشه کار را 
نگرفته باشد. همین شخصیت بر حسب یک سهل انگاری 
هم اکنــون در زندان به ســر می برد. همه ماجــرا  از این 
 قرار بوده که حاج  رضــوان به دلیل فروریختن بخشــی 
 از دیوار حیاط خود که بر اثر بارنگی اســفند ماه سال 94  
فرو ریخته بود، تصمیم می گیرد با مقداری ماسه و سیمان 
اقدام به آجرچینی کند، اما دریغ از اینکه اقدام غیراصولی 
او در ایــن کار چه عاقبــت تلخی برای خــودش و البته 
 یک خانواده 5 نفره به دنبال خواهد داشــت که به دنبال 
این واقعه عزیزشان را برای همیشــه از دست می دهند. 
 این مددجــوی60 ســاله در تشــریح ماجــرا می گوید 
» مشکل دیوار نشســت کرده با همیاری عیال و بچه ها به 
 پایان رسید. حتی با شلنگ روی دیوار باال رفته آب گرفتم 
تا کامال ســیمان به خورد آجر رود. شــلنگ را هم جمع 
کردیم و مقدار ماســه باقیمانــده را به دلیــل کم بودن 
 میزان آن به عقل مان هم نرسید که از کوچه جمع کنیم. 
 به هــوای اینکه کار تمام شــده ابــزار کار را برداشــتیم 
و داخل خانه شــدیم. همین که دراز کشــیده و نکشیده 
بودیم تا قدری خســتگی در کنیم، ناگهان با  قطع شدن 
یک باره صدای گوشخراش موتور ســیکلت » زهیر « که 
 به دلیل مشــکل همیشــگی اگزوزش در روستا معروف 
و مشهور بود، همراه شــدیم. بعد هم با داد و بی داد اهالی 
روستا وقتی بیرون آمدیم متوجه شدیم به دلیل تاریکی 
هوا و سرعت باالی موتورســوار این مانع کوچک سیمان 
باقیمانده از کار ما چه حادثــه  بزرگی که نیافریده! در این 
اتفاق » زهیــر « جان خود را از دســت داده و طبق حکم 
بدوی مرجع رســیدگی کننده به این اتفاق و شــکواییه 
صورت گرفته از جانب اولیادم، هر چند حاج رضوان ابتدا 
مقصر اصلی حادثه شــناخته می شود، اما در ادامه فرآیند 
قضایی طبق نظر گروه کارشناســان، ایــن معتمد محلی 
و عائله منــد به50 درصــد دیه کامل یک مرد مســلمان 
محکوم می شــود، البته بابت همین دیه نصف شــده نیز 
این محبوس واجد شــرایط کمک که اســتطاعت مالی 
 مناســبی هم برای پرداخــت تمامی مبلــغ محکوم به را 
تاکنون نداشته بابت باقیمانده 32 میلیون تومانی بدهی 

خود از ابتدای سال 95 در حبس به سر می برد.

دیواری که با آوار 
بر سر صاحبش بنا شد

پلیس فتا  خبرداد:

آزار و اذیت دختران زیبا در آتلیه های زیرزمینی عکاسی

قصه های دادگاه
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پیشنهاد سردبیر: 
سرستون گاو هخامنشیجلوگیری از تردد زائران افغان از مرز مهران

خانه خدا از زاویه ای که کمتر دیده اید؛

حلقه درونی 

هنر یادبودی و معماری دوره هخامنشــی بــه وضوح در بقایای 
پرســپولیس به چشــم می خورد. همــان طور که مــی دانید 
پرسپولیس، پایتخت بزرگ و تشــریفاتی امپراتوری هخامنشی 
اســت که به فرمان داریوش اول در طی ســال هــای ۵۲۱ تا 
۴۸۶ پیش از میالد ســاخته شــد و توســط جانشــینان وی 
 گسترش یافت. شهر باستانی پرســپولیس یا تخت جمشید در

 ۴۸ کیلومتری شمال غربی شیراز قرار دارد.
سقف ایوان ها و سرسرای ســاختمان های اصلی پرسپولیس با 
ستون هایی بلند و تو خالی حمایت می شــدند که ارتفاعی در 
حدود ۲۰ متر داشتند. بر باالی این ستون ها، طیف متنوعی از 
سرستون هایی با ابهت به چشــم می خورد که همگی با دقت و 

هنر بسیاری از سنگ تراشیده شده بودند. 
در میان سرستون ها اشکالی از گاو، شــیر، گریفین و سرهایی 
مشابه انسان وجود داشــت که به صورت دوتایی و پشت به هم 
ساخته می شــدند. از جمله سرســتون هایی که هم اکنون در 
تخت جمشــید باقی مانده، سرســتون های گریفین است. این 
سرســتون ها در واقع از تیرهای چوبی سازه حمایت می کردند. 
این نوع تزیین در معماری بنا از ابداعات هنر دوره هخامنشــی 

می باشد.
سرســتون گاو پیش رو نیز یکی از سرســتون های باســتانی 
 تخت جمشید اســت که از سنگ آهک ســاخته شده و ۴۶/99

 ســانتی متر ارتفاع دارد. امروزه این سر ستون سنگی در گالری 
۴۰۵ موزه متروپولیتن نگهداری می شود و امکان بازدید عموم 

از آن وجود دازد.
دوره تاریخی: هخامنشی

زمان ساخت: قرن پنجم پیش از میالد
جنس: سنگ آهک

ابعاد: ارتفاع ۴۶/99 سانتی متر 
محل کشف: ایران، پرسپولیس

محل نگهداری: موزه متروپولیتن، نیویورک

قلعه چالشتر-چهارمحال و بختیاری 
قلعه چالشتر در استان چهار محال و بختیاری تلفیقی از معماری دوران قاجار با معماری اروپایی است که با ستون هایی ایستاده از سنگ و نقش برجســته های دیدنی خودنمایی می کند. قلعه چالشتردر پنج کیلومتری شهرکرد به عنوان یک اثر باشکوه از 

نظر معماری و هنری حجاری در ایران است.مجموعه تاریخی چالشتر شامل سر در سنگی، خان نشین ، اندرونی ، حمام ، انبارها و اصطبل هاست و قلعه عیانی و خان نشین این مجموعه تاریخی دارای  ۳۸  ستون سنگی با سر در و ایوان می باشد. 

در طول ســال، گردشگران زیادی از کشــورهای مختلف به 
ایران سفر کرده و از شهرهای مشــهور ایران دیدن می کنند؛ 
اما تفاوتی که کریســتینا پالتن، زن چهل و پنج ساله سوئدی 
با این گردشگران دارد و خواســتیم با او گفت وگو کنیم، این 
است که او در این سفر تنها بوده و شــهرهایی که چندان در 
نگاه توریست های خارجی معروف نیســتند را دیده و آنها را 
با پای پیاده طی کرده است. کریســتینا با وسایل مختصرش 
 حدود دو ماه را در شــهرهای مختلف ایران گذرانده و با شعار

 » اعتماد« بیش از ۱۰۰۱ مایل در کشورمان دویده؛ شعاری 
که می گوید در این سفر برایش محقق شده است.

گفت وگو با این زن دونده را بخوانیــد که در آن از تجربه های 
خوشایند و ناخوشایندش در سفر به ایران گفته است.

چه شد که ایران را انتخاب کردید؟
طبیعت و دیــدن فرهنگ مــردم ایران یکــی از دالیل مهم 
این ســفر بود ولی در عین حــال یکی از مــواردی که مرا به 
دیدن ایران واداشــت، پیش داوری ها و تعصباتی اســت که 
درباره این کشــور وجود دارد. در ســوئد و به طــور کلی در 
کشورهای غربی، چندان تصور نمی شــود که یک زن بتواند 
 به تنهایی به ایران ســفر کند و امنیت داشته باشد. من شعار 
» اعتماد« را برای این ســفر در نظر گرفتم چون می خواستم 
این پیام را برســانم که الزم اســت مردم به همدیگر اعتماد 

داشته باشند.
در این سفر می خواســتم بگویم مردم و مخصوصا افرادی از 
کشــورهای مختلف می توانند نســبت به همدیگر کنجکاو 
باشند، همدیگر را بشناســند و باید برای پذیرش این موضوع 
آماده بود. من می خواســتم دریچه ای برای شــناختن مردم 

ایران و شناساندن مردم کشورم به ایرانی ها باشم. این دلیلی 
بود که این سفر را تدارک دیدم. شــروع کردم به مردمی که 
نمی شناســم اعتماد کنم و نتیجه ای که گرفتم شگفت انگیز 
بود. در طول این ســفر در بین ۳۴ خانــواده مختلف زندگی 
کردم. آنها بــا غذاهای متنوعــی از من پذیرایــی کردند؛ به 
طوری که من با 7۰ کیلو وزن وارد ایران شــدم و با 7۰ کیلو 
از ایران خارج شدم در حالی که ۱۸۴۰ کیلومتر دویده بودم. 
هیچ وقت در ایران میوه نخریدم، مــردم به من مقدار زیادی 
میوه و خوراکــی می دادند و در هر چیــزی کمک می کردند. 
مردم ایران به مــن بزرگ ترین اعتماد را نشــان دادند وقتی 
اجازه دادند در خانه هایشــان بمانم. درواقع این یک اعتماد 

دوجانبه و یک پیغام مهم و زیبا برای بشریت است.
در سفرهای دیگرتان چنین شعاری نداشتید؟

با این شــعار فقط به ایران ســفر کــردم. همراه بــا یکی از 
دوستانم، در سال ۲۰۱۳ به کشــورهای ترکیه، بلغارستان، 
رومانی، اوکراین، لهستان، لیتوانی، اســتونی، فنالند و چند 
کشور دیگر سفر کرده ام که این ســفر شامل ۳۲۶۲ کیلومتر 
دویــدن و ۴9۳ کیلومتر قایقرانی بود؛ اما در آن زمان شــعار 
خاصی نداشــتیم؛ این شعار، پیش از ســفرم به ایران در نظر 

گرفته شد.
انتخاب شــعار » اعتماد «، به ذهنیتی که داشــتید 
مربوط نمی شود؟ قبل از سفر درباره ایران چه فکری 

داشتید؟ خانواده و دوستانتان مخالفتی نداشتند؟
باید بگویم ذهنیت زیادی نسبت به ایران داشتم و همین طور 
تصورات بسیاری در ذهن دوستان و خانواده ام وجود داشت. 
ایران به قدر کافی برای مردم کشور من شناخته شده نیست، 

تنها از بعضی دوستانم که ایرانی بودند شنیده بودم کشوری 
بســیار زیبا با مردمی میهمان نواز است؛ در حالی که آنچه در 
خبرها می خواندم متفاوت بود. آنها ایــن طور القا می کردند 
که ایران کشوری ترســناک با قوانینی عجیب و سختگیرانه 
است. من درباره دشــمنی ایران و آمریکا شنیده بودم و تصور 
می کردم شاید مردم مرا که فردی از یک کشور غربی هستم 

دوست نداشته باشند و نپذیرند.
در جایی از فیلمی که از این ســفر وجود دارد،  اشاره 
می کنید که » بسیار ترسیده ام«. دلیل این ترس چه 

بود؟
من در ســفر به ایران تنها بــودم و از آنجا که می خواســتم 
مســتندی هم از این سفر داشته باشــم، در هشت روز از این 
ســفر ۵۸ روزه، یک عکاس حرفه ای به نام سروش مرشدیان 
مرا همراهی کرد. تمام روزهای بعدی را تنها بودم. تنها بودن 
در کشوری که زبان مردمانش را نمی فهمی و به سختی باید 
منظورت را بیان کنی ترســناک است. مخصوصا اینکه در آن 
موقعیت، بیشــتر تابلوها به فارســی بود و من نمی توانستم 
مســیرم را پیدا کنم. احســاس تنهایی و غربت داشتم و به 
همین دلیل ترسیده بودم؛ البته این در شروع سفر بود که به 

مرور این احساس برطرف شد. 
در ادامه، سفرتان به خوبی پیش رفت؟

بســیار خوب. آدم های بســیار مهربانــی را دیــدم، مردم 
ایران حقیقتــا مهربان و میهمان نواز هســتند. مــن از این 
میهمان نوازی آنها شگفت زده و خوشحال شدم. صدها خاطره 
زیبا و طالیی از سفرم به ایران دارم که آنها را نوشته ام و مردم 
زیادی از کشورهای مختلف در وبالگم آنها را خوانده اند. فکر 

می کنم بســیاری از مردم، با خواندن ایــن خاطرات بینش 
بهتری نسبت به ایران پیدا کرده و دوستی مردم ایران به آنها 

هم منتقل شده باشد.

دیدنی ها

گنجینه تاریخ

عکس روز

ایرانگردی

قاب  روز  

ماجراجویی دونده سوئدی در ایران 

این گروه از گردشــگران فرانســوی که ســفر خود را با بازدید از 
جاذبه های گردشــگری خطه شــمال غرب و با مبدأ تبریز آغاز 
کرده اند، اظهار کردند:ما ســفر خود را از منتهی الیه شمال غرب 
ایران آغاز کرده ایم تا مســیر گردشــگری متفاوتــی را از طول 

برنامه های بازدید خود از ایران داشته باشیم.
یکی از اعضای این گروه، کارمند بازنشســته موزه لوور فرانسه با 
نام فلورنس بورل ) Florence bourel ( شــصت و هشت ساله 
اســت که از عالقه مندی اش بــه بازدید دوباره از آثــار تاریخی 

آذربایجان شرقی در سال های آتی صحبت می کند:
 با وجود ایــن ظرفیت های تاریخی، تکرار ســفر به این منطقه از 

سوی هر گردشگر خارجی قابل تصور است.

ایــن کارمند بازنشســته در بازدیــد از معبد مهــر مراغه گفت: 
اولین بار است که به آذربایجان شرقی سفر می کنم و جاذبه های 
گردشــگری این اســتان و به ویژه معبد مهر که اثــری از دوران 

ساسانیان است، برای من جذابیت زیادی دارد.
وی گفت:آثــار تاریخی مربوط به ایــران که در مــوزه لوور قرار 
دارد، برای آن دســته از مردم فرانسه که امکان ســفر به ایران را 
ندارند، مهم اســت زیرا این آثار بیانگر تاریــخ و تمدن ایرانیان به 
شمار می رود. وی افزود:به تازگی نیز در موزه لوور بخشی با عنوان 
آثار تاریخی اسالمی ایرانیان مسلمان ایجاد شده که بسیار جالب 
اســت. یکی دیگر از همراهــان فلورنس یک پزشــک متخصص 
کودکان با نــام مری فراکوئیس دوکت اســت کــه هفتاد و پنج 

ســال دارد، او گفت:عالوه بر معبد مهر، گنبد سرخ، بازار قدیمی 
خشکبار، رنگرزی سنتی ابریشــم و برج های کبود و مدور مراغه 

نیز برای من تازگی دارد.
مری فراکوئیــس در خصوص میزان آشــنایی اش بــا فرهنگ 
ایران، گفــت: فرهنگ مــردم ایران شــهرت جهانــی دارد و با 
 مطالعه و دیدار با مردم، آنان را انســان هایی مهربــان دریافتم.

 مــری فراکوئیس با اهــدای کتــاب »دکوویت ایران« نوشــته 
» الن لودی« و »فریدویک گاروســت« به خبرنــگار ایرنا گفت: 
این کتاب را گردشــگر فرانســوی بعد از بازدید از ایران نوشت و 

بازگو کننده فرهنگ ایرانی و اسالمی است.
 یکــی دیگــر از گردشــگران فرانســوی، بــا نام یوگ مانســی 
) Hugo manisey ( شصت و پنج ساله پیرامون امنیت در ایران 
برای گردشگران خارجی سخن می گوید: صنعت گردشگری در 
ایران با وجود مراکــز دیدنی متعدد در شــهرهایی چون مراغه، 

تبریز و شیراز قابل توسعه است. 
یوگ مانســی در حال بازدید از گنبد ســرخ مراغه گفت: سفر به 
ایران با احســاس های خــارج از تصــور همراه اســت و مردم با 
 مهربانی به سوی ما می آیند تا با آنها صحبت کنیم و در این میان 
گفت و گوی خبرنگار ایرنا با روی گشــاده برای ما دلگرم کننده 
اســت. نظر او در مورد ایــران این اســت که ایرانی هــا مردمی 
میهمان نواز و کنجکاو هســتند و گفت: آثار تاریخی مراغه ما را به 
تاریخ گذشته برگرداند و نشانه هایی از آیین میترائیسم در معبد 

مهر این شهرستان برای ما بسیار خیره کننده بود.
و اما راهنمــای این تور، رحیم یزداندوســت نیــز گفت: صنعت 
توریســم از جمله صنایع خوش آتیه در ایران اســت.آن طور که 
یزداندوســت می گوید، ایران میراث فرهنگی منحصر به فردی 
در اختیار دارد و بــا توجه به قــرار گرفتن در فهرســت مقاصد 

گردشگری آژانس ها، تسهیل روند اخذ ویزا یک ضرورت است.
وی افزود: ایران مقصدی در حال تحول برای گردشگران خارجی 
است و واضح است که مشتریان ما به دنبال جایی برای گذراندن 
تعطیالت نیســتند و پیش از ایــن به دیگر مقاصد گردشــگری 

غیرعادی و با اهمیت فرهنگی سفر کرده اند.
وی گفت:بیشــتر گردشــگران خارجی موضوعات و آثار اصیل و 

منحصر به فرد را در ایران جست وجو می کنند.
این گروه گردشگر فرانســوی، قبل از بازدید از مراغه از برخی از 

آثار تاریخی آذربایجان شرقی در تبریز و کندوان بازدید کردند.

حرف ها و تجربه های گردشگران فرانسوی درباره امنیت ایران؛

یک احساس خوشایند

آلودگی هوای تهران موجب شد تا مدیرکل میراث فرهنگی 
استان رســما از گردشــگران خارجی و داخلی که طی این 
چند روز به تهران سفر می کنند عذرخواهی کند. رجبعلی 
خســرو آبادی گفت: آلودگــی هوا موجب شــده تصویری 
که گردشــگران خارجی بعد از ورود به تهران مشاهده می 
کنند بر خالف تبلیغی باشد که انگیزه سفر آنها برای دیدن 
جاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی  تهران شده است. به 
همین دلیل از همه گردشگران خارجی که در این چند روز 
به تهران می آیند به دلیل شــرایط پیش آمده عذر خواهی 
می کنیم.مدیر کل میراث فرهنگی تهران گفت: امیدواریم 
میهمان نوازی هموطنان موجب شــود تا تصویر خاکستری 
ایجاد شــده از جاذبه های زیبای تهران از خاطر گردشگران 
پاک شــود .وی ادامه داد:  تمامی تورهــای تهرانگردی  که 
قرار بود با مشــارکت دفتر گردشگری شهرداری منطقه ۱۲ 
از روز ۲۳ آبــان همزمان با روز جهانــی دیابت به مدت یک 
هفته  با عنوان  پیاده گردی ســالمت برگزار شــود کنسل 
شده است . تعدادی از دفاتر مســافرتی که به صورت منظم 
برنامه تهرانگردی را اجرا می کنند بــه دلیل آلودگی برنامه 
این هفته خود را کنسل کرده اند.به شهروندانی که به صورت 
گروهی و انفرادی قصد بازدیــد از جاذبه های تهران را دارند 
 پیشــنهاد می دهیم که برنامه بازدید خود را به زمان دیگر 

موکول کنند.

فرمانده ســپاه ناحیه ایــالم گفت: ۱۴۰۰ تبعــه افغانی که 
قصد عزیمت به مرز مهران برای تشرف به عتبات عالیات را 
داشتند، شناســایی و اجازه عبور به آنها داده نشد. سرهنگ 
قدرت ا... کریمیان، اظهار کرد: تردد اتباع افغانی از مرز مهران 
ممنوع است و این افراد باید از مرز چذابه در استان خوزستان 
برای شــرکت در راهپیمایی اربعین تردد کنند و شماری از 
اتباع افغانی نیــز هم اینک در مرز مهران متوقف  شــده اند.

کریمیان ادامه داد: با ایجاد ایســتگاه ایســت و بازرسی در 
محدوده مهدی آباد در پنج کیلومتری جاده »ایالم - مهران« 
از تردد اتباع افغانی به سمت شهر مهران جلوگیری می شود 
و عموم این افراد با خودروی شــخصی یا اتوبوس قصد سفر 
به مرز مهران دارند و برای افرادی که وســیله نقلیه شخصی 
ندارند، اتوبوس هایی در نظر گرفته شــده تا آنها را به سمت 

مرز چذابه منتقل کنند.

مرکز آمار ایران در پاییز ســال 9۵ نتایج آمارگیری از گردشــگران 
ملی که در بهار 9۳ به ســفر رفته بودند را منتشــر و اعالم کرد که 
۶9 میلیون سفر در بهار 9۳ انجام شده و ۱۳ میلیون خانوار به سفر 
رفته اند. هدف از اجرای طرح آمارگیری از گردشــگران ملی، تهیه 
آمار و اطالعات مربوط به ســفرهای گردشگری خانوارهای کشور و 
جامع هدف آن نیز شامل همه خانوارهای معمولی ساکن در مناطق 
شهری و روستایی کشور در سال 9۳ اســت. همچنین خانوارهای 
معمولی غیر ســاکن، گروهی و موسســه ای در این طرح پوشش 

داده نمی شــوند. آن طور که در این پژوهش آمده اســت در فصل 
بهار 9۳ حدود ۵۸ درصد خانوارهای کشــور که معادل ۱۳ میلیون 
و ۴۴۱ هزار و 7۸۶ خانوار هســتند، حداقل یک سفر داشته اند. در 
مقابل حدود ۴۲ درصد یعنی 9 میلیــون و ۵۳۸ هزار و ۲۱۴ خانوار 
در این فصل به ســفر نرفته اند.همچنین تعداد سفرهای داخلی در 
فصل بهار، ۶9 میلیون سفر بوده که ۵۳ درصد از سفرهای داخلی در 
این فصل با اقامت شبانه و ۴7 درصد بدون اقامت شبانه بوده است. 
بیشترین سفرهای با اقامت شــبانه فصل بهار در سال 9۳ با هدف 
دیدار دوستان و بستگان )۶۰ درصد( و سپس با هدف های گردش 
و تفریح ۲۲ درصد و زیارت با 9 درصد انجام شده است. سفرهای با 
این اهداف  در مجموع 9۱ درصد از ســفرها را تشــکیل داده است. 

حدود 9 درصد از سفرها در فصل بهار با اهدافی نظیر درمان، آموزش  
انجام گرفته است.

آن طور که کارشناسان مرکز آمار بررســی کرده اند ۲۰ شهرستان 
بازدید شده کشــور به ترتیب تعداد ســفر انجام شده بر حسب نوع 
سفر و تعداد نفر شب اقامت در فصل بهار 9۳ عبارت است از تهران، 
مشهد، شــیراز، رشــت، اصفهان، قم، قزوین، کرمان، بندر انزلی، 
ساری، کرمانشاه، همدان، اهواز، زاهدان، الهیجان، اردبیل، کاشان، 
لنگرود، فومن، رودســر.در این بررســی مشخص شــده که عمده 
سفرها در شهرستان های مشهد، تهران، شیراز، اصفهان و قم از نوع 
سفرهای با اقامت شــبانه و عمده سفرها در شهرستان های رشت و 

قزوین از نوع سفرهای بدون اقامت شبانه بوده است.

عذرخواهی مدیرکل میراث 
فرهنگی تهران از گردشگران 

به دلیل آلودگی هوا

جلوگیری از تردد زائران افغان 
از مرز مهران

مرکز آمار اعالم کرد:
۶۹ میلیون سفر در بهار ۹۳

اتفاقات روز

آثار تاریخی 
مربوط به ایران 

که در موزه لوور 
قرار دارد، برای 

آن دسته از مردم 
فرانسه که امکان 

سفر به ایران را 
ندارند، مهم است

یک گروه 1۰ نفره از گردشگران فرانسوی در قالب یک تور 11 روزه به ایران سفر کرده و از زیبایی ها و جاذبه های آن 
دیدن می کنند. نظر آنها در مورد سفر به ایران جالب است؛ آنها می گویند: ایران، کشوری امن برای گردشگران اروپایی 

بوده  و سفر به آن با احساس خوشایند غیرقابل توصیفی همراه است.

ماجرای اولین هواپیما در ایران 
 گرچه اولین پرواز بشر با هواپیما در ســال ۱9۰۳ توسط برادران رایت 
انجام شــد؛ اما ده سال طول کشید تا خلبانی لهســتانی اولین هواپیما 
را بر فراز آســمان ایران به پرواز درآورد. در ششم صفر ۱۳۳۲ مصادف 
با ۱۴ دی ماه ۱۲9۲ و ۴ ژانویه ۱9۱۴ در زمان احمدشــاه قاجار اولین 
هواپیما در آسمان ایران به پرواز درآمد.»کوزمینسکی« خلبان لهستانی 
اصل  قطعات مجزای یک هواپیمای »بلریو۱۱« را از روســیه و از طریق 
بندر انزلی به وســیله اتومبیل به تهران آورد و پس از سرهم کردن آن 
اولین پرواز را بر فراز تهران به انجام رساند. نبود مکان مناسب برای فرود 
باعث شد خلبان به اجبار در میدان مشق فرود بیاید.در تاریخچه پست 
و تلگراف و تلفن ایران، در شــرح ایجاد خطوط پســتی هوایی به ورود 
اولین هواپیما به ایران اشاره شده است. بنا بر این روایت در ماه صفر سال 
۱۳۳۲ هجری قمری طیاره ای در آسمان تهران نمودار شده و در میدان 
مشق فرود می آید و فردای آن روز احمدشــاه با جماعتی از درباریان و 
خدمتگزاران دســتگاه کشوری و لشــکری از آن دیدن کرده و در کنار 
آن عکسی به یادگار می گیرند.روزنامه ارشاد از مطبوعات مشهور زمان 
قاجار هم در گزارشی از اولین پرواز هواپیما بر فراز ایران در همین تاریخ 
خبر می دهد و اضافه می کند که خلبان این هواپیما پیش از این در چند 
کشور دیگر نیز پروازهای نمایشی انجام داده و از مردم پول گرفته است؛ 
خلبان لهســتانی در تهران هم بلیت فروخته و پس از مختصر گردشی 
بر فراز تهران به سمت البرز رفته اســت. چند روز بعد قطعات متالشی 
شــده هواپیما روی چهارچرخه ای اســبی در کنار خیابان عالءالدوله 
)فردوسی( به سمت میدان توپخانه حمل می شده است. عکسی که در 
زیر مشاهده می کنید یک سند تاریخی از اولین هواپیما در ایران است. 
در این عکس احمدشــاه قاجار در کنار جمعی از مالزمان با خلبانی که 
احتماال »گوزمینسکی« باشد در مقابل دوربین ایستاده اند. این عکس 
همان عکسی اســت که گفته شــده احمدشــاه و درباریان با هواپیما 

گرفته اند و در روزنامه »ایلوستراسیون«  فرانسه منتشر شده است.
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پیشنهاد  سردبیر:
به عشق رهبر آمده... قدم »یار«؛ سرمه چشمان اصفهان

کرم نما و فرودآ، که خانه خانه توست
شــاید خیلی ها نمی دانند ابتکار سفرهای 
اســتانی، از زمان ریاست جمهوری 
مردی آغاز شد که اکنون سکان 
انقاب اســامی را به دســت 
گرفته اســت و حاال 15 سال 
از سفر ایشــان به اصفهان ما 
می گذرد و در 15 ســالگی 
آن خاطــره ازیادنرفتنــی، 
مردم اصفهان امــروز بار دیگر 
با مراد و مقتــدای خویش دیدار 
می کنند. 15 سال از سفر مقام 
معظم رهبری بــه اصفهان 
می گــذرد؛ ســفری که در 
اوایل آبان مــاه 1380 و در 
زمان استانداری جهانگیری، 
معاون کنونی رییس جمهور، 
اتفــاق افتــاد و ســیل عظیم 
جمعیت را روانه میدان امام کرد. مقام معظم رهبری در این سفر 
عاوه بر دیدار با اقشــار مردم اصفهان، جوانان، خانواده شــهدا، 
اعضای هیئت علمی دانشگاه، کارگران و صنعت گران، نخبگان 
شــهر و طاب و روحانیون را هم در برنامه دیدارهایشــان قرار 
دادند. در این ســفر همچنین از نمایشگاه توانمندی های استان 
اصفهان و مجتمع فوالد مبارکه بازدید کردند و در محل برگزاری 
مانور علویون در منطقه عمومی جعفرآباد اصفهان حاضر شدند. 
نیروهای مسلح استان هم مراسم مشــترکی را در حضور ایشان 
برگزار کردند. ایشان در طول ســفر 12 روزه خود به اصفهان، به 
نجف آباد و کاشــان هم رفتند و با مردم والیتمدار و مشــتاق آن 
دیار دیدار کردند. چند سالی هم هســت که اصفهانی ها به بهانه 
25 آبان و روز ایثار و حماسه شان، به دیدار رهبر انقاب می روند؛ 

گویی آبان، ماه تجدید بیعت اصفهان با والیت است.

  در اصفهان پرچم های دینداری به شــکل های مختلف و 
در بخش های متعدد برافراشــته بود. در دوره کسادی بازار 
دین و رواج غرب گرایی و غربزدگی، عوامل فرهنگِی مخرب 

نتوانست روی مرد و زن اصفهان اثر منفی بگذارد.
  از لحاظ جهاد شجاعانه، اصفهان نمونه است.

  جنگ هشت ســاله و دوره دفاع مقدس، نام اصفهان را در 
سرلوحه افتخارات انســانی خود دارد. فقط هم دوره دفاع 
مقدس نیســت؛ شــهدای اصفهانی و نام آوران جانباخته 
از این مردم، در میدان هــای مختلف ایــن فداکاری ها را 

کرده اند.
  یگان های نظامی مستقر در اصفهان، چه آنچه که متعلق 

به سپاه پاسداران انقاب اسامی بود؛ لشکر امام حسین)ع( 
با مرکزیت اصفهان، لشکر نجف با مرکزیت نجف آباد، تیپ 
قمر بنی هاشــم)ع(، و چه آنچه که مربوط بــه ارتش بود؛ 
پایگاه هشتم شــکاری که مرکز تحرک عظیمی بود و من از 
نزدیک کار آن پایگاه را در اصفهان دیده بودم -رحمت خدا 
بر شــهید بابائی- و چه مرکز توپخانه در اصفهان؛ مجموعه  

این نقاط خیلی معنا پیدا می کند.
  اصفهانی ها جزو پیشــروان محســوب می شــده اند؛ در 
رتبه رشد و توسعه کشور، در مســائل علمی کشور. برخی 
از گره های کور مــا در نیروهای مســلح، در مراکز علمی و 
تحقیقاتی اصفهان باز شــد. اینها افتخار اســت، نه برای به 

خود بالیدن؛ بلکه بــه معنای پی بردن بــه هویت خود، به 
استعداد درونی خود و بر اساس این زمینه، حرکت کردن و 

به پیش رفتن.
  در جنگ هشت ســاله، همه می دانند و اشاره هم کردند؛ 
اصفهانی ها با این یگان های گوناگون، در خطوط مقدم کار 
می کردند. خب، این برای همه معلوم اســت. آنچه که برای 
خیلی ها معلوم نیست، نقش انسان های گمنام و بی ادعایی 
است که در طول این سال ها در زمینه پشتیبانی ها فعالیت 

کردند.
  خانواده هایی در اصفهان هســتند که ســه شهید دادند؛ 
خانواده هایی که یک پســر داشتند، همان پســر را دادند؛ 
ابراهیم هــای زمان؛ اینهاســت کــه هویت یــک ملت را 

می سازد، اینهاست که یک ملت را به عزت می رساند.

  اصفهانی هــا در قضایای گذشــته خوب عمــل کردند. 
در برابــر فتنــه 88، در روز عظیــم ۹ دی، در آن حرکت 

خودجوش مردمی، عملکرد درخشانی داشتند.
  اصفهان ظرفیت های خیلی برجسته ای دارد، در گذشته 

هم همین جور بوده است؛ این ظرفیت ها را قدر بدانید.
  اصفهان مرکز علم است.

  اصفهان حــوزه  علمیه خوبی دارد؛ چند دانشــگاه معتبر 
کشــوری هم در آنجا حضــور دارند. البته ســوابق علمی 

اصفهان بیش از اینهاست.
  شــما مــردم شــریف اصفهــان، یکــی از زیباترین و 
پرافتخارتریــن آزمایش هــا را به جهانیان نشــان داده و با 
تقدیم شــهیدان عالی مقام و فداکاری های درخشــان، در 

صفوف اول جهاد عظیم ملت ایران جا گرفته اید.

گزیده ای از بیانات رهبرمعظم انقالب درباره اصفهان

سفر عشق

اصفهان در کالم رهبری

حدیث یار

»اعتقادات دینی و ایمانی مردم اصفهان 
هم پشتوانه  همه  اینهاســت؛ که این در 
رفتارهــای مردم از پیــش از انقاب هم 
بود، منتها بعد از انقاب همه چیز ابعاد وسیع تری به خود گرفته 
است. آن وقت ها هم من به اصفهان زیاد رفت و آمد می کردم؛ 
می دیدم وضعیت تدین مردم را، پایبندی آنها را به شعائر دینی. 
البته امروز ده ها برابر، بلکه صدها برابِر آن روز است؛ لیکن این 
یک پشتوانه  عظیم اســت. باید قدر این توسات و توجهات را 
بدانید؛ اینها پشتوانه  همه  پیشرفت های دنیوی و اخروی است.« 
خوشــا به ســعادت مردم اصفهان در روزگار پیش از انقاب 

که شــما زیاد به این شــهر رفت و آمد مــی کردید و 
همشــهری های من، ســعادت همنفسی از 

نزدیک با شما را داشتند. خوش به حال 
کوچه پس کوچه ها و خیابان 

این شهر که قدم های 
شما ، برکت را به خاک 
آنها هدیــه می کرد. 
خوش به حال هرکس 
که عاشــق شماست 
و در ایــن روزگار غم 
گرفته غربت زده که 
هرســوی جهــان را 
آشــوب و تشویش 

دلش  فراگرفته، 
ش  خــو

اســت 

ناخدای این امت که نه، ناخدای کشــتی جهان اسام مردی 
است از ساله زهرا)س( که فقط یک گوشه چشمش کافی است 
تا غم عالم را ببرد. خوش به حال ما اصفهانی ها که شما اینقدر 

خوش به حال ما که شما را خیلی دوستمان دارید و 
ســــت  و داریم. خودمانــی بگویم آقا؛ د

مراد  هستیم.  عاشقتان 
ما هستید. رحمت 
بــرآن  خــدا 

پیرسفرکرده که با بصیرت و دوراندیشــی خود، اجازه نداد این 
امت بی »پدر« بماند که شــما »طایه دار الله هایی« رهبرم. 
دلتنگ دیدارتان هستیم و خوش به حال آن 3600 نفری که 
امروز به دیدار شــما می آیند. خوش به حال تک تکشان؛ تک 
تک تمام هم شهری های من که امروز توفیق زیارت و هم نفسی 
شــما آن هم از فاصله چندقدمی نصیبشان شده است. دلمان 
خوش است که در کربای حسین)ع( نائب الزیاره تان خواهیم 
بود و به جای شــما هم کنار قدم های جابر، ستون های جاده 
عشق را می شماریم و به کربا که رســیدیم ، به نیابت از شما 
هم رو به حرم خواهیم ایستاد و خواهیم 
گفت: » الســام علیک یا اباعبدا...«. 
هرچه باشــد، ما معنای دلتنگی را 
خوب می فهمیم . دلتنگ شــماییم 
و قسمت نشــد به دیدارتان بیاییم. 
می دانیم شما هم دلتنگ کربایید. 
این را از نگاهتــان، از بغض جاری در 
کامتان، از شــانه هایی که به وقت 
 عــزاداری در حســینیه

  

م  مـــــا ا
 ) ه ر (  خمینــی
می لرزد و چشــم هایــی که خیس 
می شــود، خوب مــی فهمیــم... . 
 3600 اصفهانی امروز میهمان شــما 
می شوند؛ 3600 نفر از مردمان استانی 
که شــما درباره اش فرمودید: »خانواده هایی در 
اصفهان هستند که سه شــهید دادند؛ خانواده هایی 
که یک پسر داشتند، همان پســر را دادند؛ ابراهیم های 

زمان؛ اینهاست که هویت یک ملت را می سازد، اینهاست که 
یک ملت را به عزت می رساند.« و اینها که چیزی نیست رهبرم 
. اینجا سرزمین »علی اکبر«های خمینی است که جانشان را 
فدای »علی اکبرحسین)ع(« کردند و پایش بیفتد، بازهم دست 
در شناسنامه شان می برند تا علمداران »جهاد کبیر« باشند و 
در این راه احیای دین، »فاتطع الکافرین« شعارشــان است. 
خودتان فرمودید: » مردم اصفهان پای کار هستند.« ما پای کار 
بوده ایم و هســتیم و خواهیم بود . ما پای این نظام و انقاب و 
اسام خواهیم ایستاد تا جان در بدن داریم. گوشه گوشه شهر 
ما، ردپای شیربچه هایی است که یک روز، علی اکبری رفتند و 
علی اصغری برگشتند . اینجا درب هر خانه را بزنی، مادر دلتنگ 
و پدر قد خمیده یا همســر فداکاری را می بینی که سال ها با 
خاطرات لبخندی درون یک قاب روی تاقچه سر کرد تا اسام 
ســرافراز بماند؛ مادری که به »زینب«)س( اقتدا کرد؛ پدری 
که کمرش شکست ولی گفت فدای علی اکبرحسین)ع(. خم 
نشد که مبادا نخل انقاب خم بشود. همسری که »رباب«)س( 
الگویش بود و فرزندی که از آخرین لمس تابوت پدر، هنوز تنش 
بوی باروت می دهد و دلش تنگ است؛ اما نگاه که به وصیت پدر 
می کند، یادش می آید که نباید »کم بیاورد«. باید تا »پیروزی 
نهایی« ادامــه بدهد و ادامه دهنده راهی باشــد که پدر رفت . 
این شهر، سال ها پیش در یک روز، شاهد تشییع پیکر مطهر 
370 فرزند روح ا... بود و این روزها هم پیکر »حافظان ناموس 
علی)ع(« را چون ســیل روان بر روی شانه های خود می برد تا 

پهلوانانی نه از نسل قدیم گلزار شهدا؛ 
کــــه از 
همین 

نسل جدید« و خوش به حال شهر من 
که هیچ وقت خالی از »پهلوان« نمی ماند. قهرمانان روزگار من، 
می خواهند این پیام را به تمام دنیــا مخابره کنند که: »با اذن 
رهبرم، از جانم بگذرم «. دلتنگتان هســتیم و در آرزوی دیدار 
می مانیم.پیش از این بارهــا در دیدارهایی که با مردم اصفهان 
داشتید، فرمودید: »پروردگارا! رحمت خود، فضل خود و نصرت 
خود را بر ایــن ملت و بر مردم عزیز اصفهــان نازل بفرما. قلب 
مقدس ولی عصر را از ما راضی بفرما و ما را مشــمول دعای آن 
بزرگوار قرار بده.« پروردگار رحمت خود، فضل خود و نصرت 
خود را بر این ملت و بر شما نازل بفرماید و قلب مقدس ولی عصر 

را از ما راضی و ما را مشمول دعای آن بزرگوار قرار دهد.

سمیه 
پارسادوست

ابراز تأسف  رهبري از به  تعویق  
افتادن  سفر ایشان به  استان  اصفهان  

قابل توجه مسئوالن محترم!

80/8/8 بــود؛ معظم به اصفهان تشــریف آوردند و 
میدان امام)ره( این شــهر، میعادگاه دیدار عاشقان 
با موالی خودشان شد. ایشان طی بیاناتی در میدان امام این شهر 
خطاب به خیل انبوه مســتقبلین  فرمودند: »جنگ هشت ساله و 
دوره دفاع مقدس، نام اصفهان را در ســرلوحه افتخارات انساني 
خود دارد. فقط هم دوره دفاع مقدس نیســت؛ شهداي اصفهاني 
و نام آوران جانباختــه از این مردم، در میدان هــاي مختلف این 
فداکاري هــا را کرده اند؛ شــهید آیه ا... مــدرس در یک میدان، 
شــهید آیه ا... بهشــتي در یک میدان و شــهید خرازي و شهید 
همت و امثال این عزیــزان در میدان دیگر. این شــهداي نامدار 
-که فهرســت طوالني ستارگان شهید این شــهر و این استان را 
نمي شود به این آســاني فراهم کرد- آنچنان نام اصفهان را ابدي 
ساختند و در شــمار برجسته ترین مناطق کشــورمان از لحاظ 
جهاد شــجاعانه ثبت کردند که هیچ نقطه دیگري در این جهت، 
با این شهر و این اســتان رقابت نمي کند. هنر و صنعت این شهر 
هم زبانزد همه و در برخي از بخش ها، در دنیا یگانه و نمونه است. 
امروز اصفهان بحمــدا... مرکز عمده اي از مراکز صنایع کشــور 

است؛ دیروز هم این طور بود، آینده هم این طور خواهد بود.«

البه الی مرور خاطرات ســخنرانی رهبرمعظم انقاب در میدان 
امام )ره( اصفهان، چشممان به این جمات افتاد که خواندنش 
به ویژه برای مســئوالن و مدیران اســتانی و کشــوری خالی از 
لطف نیست: »...البته ما همیشه به مسئوالن کشور توصیه های 
دیگری هم داشته ایم و لزومی ندارد که آنها را در فضای عمومی 
مطرح کنیم. درباره مسائل خاص اصفهان -مسئله آب و غیره- 
هم با مســئوالن صحبت کرده ایم. البته از اینکــه زمان اجرای 
بســیاری از پروژه ها طوالنی تر از حد معمول است، من اعتراض 
دارم. به دولت هــای قبلی هم اعتراض کردیــم. این دولت قول 
داده اســت که زمان اجرای پروژه ها را کوتاه کنــد. درباره تونل 
سوم کوهرنگ و همچنین آب چشمه لنگان، من بخصوص تذکر 
داده ام. خوشبختانه وزیر نیرو هم جوان مومن و کارآمدی است. 
امیدوارم که ان شــاءا... بتوانند این کار را در مدتی کمتر از آنچه 
که گفته شده است، به نتیجه برســانند...« 15 سال از آن روزی 
که معظم له این سخنان را بیان فرمودند، گذشت و دغدغه های 
ایشان همچنان باقی اســت. نه فقط وزیر که چند رییس جمهور 
روی کارآمدند و رفتند و پروژه های آبی استان هنوز به سرانجام 

نرسیده است.

ســفر معظم له به اصفهان قرار بود زودتر از تاریخی که ذکرآن 
رفت، انجام شود اما کمی دیرتر اتفاق افتاد. دلیل آن هم کسالت 
مقام معظم رهبری بود. اواخر مهرمــاه 1380 بود که دفتررهبر 
معظم  انقاب  اســامي  با ابراز تاســف  از به  تعویق  افتادن  سفر 
ایشان  به  استان  اصفهان ، ابراز امیدواري  کردند که هفته  آینده  با 
مردم  عزیز و خونگرم  اصفهان  دیدار کنند. در این اطاعیه آمده 
بود: حضرت  آیت ا...  خامنه اي  با اشاره  به  کسالت  سرماخوردگي  
که  از روز جمعه  عارض  ایشــان  شده  اســت،  افزودند: پزشکان  با 
توجه  به  این  کسالت،  استراحت  را ضروري  و سفر را در این  مقطع  
زماني  مضر تشــخیص  دادند و به  ناچار، دیــدار با مردم  اصفهان  
به  تاخیر افتاد. مقام  معظم  رهبري  با اشــاره  به  اشــتیاق  فراوان  
ایشــان  براي  دیدار با مردم  اصفهان،  ابراز امیــدواري  کردند که 

هفته  آینده  با مردم  با محبت  اصفهان  دیدار کنند.

سال1380 

!

14 شهریورماه امســال، رهبر معظم انقاب سرزده 
وارد اســتان اصفهان شــدند و به زیــارت حضرت 
سلطانعلی بن امام محمد باقر علیه السام در مشهد 
اردهال کاشــان و امام زاده آقا علی عبــاس بادرود 
رفتند. این ســفر که بدون اطاع قبلی مســئولین 
آستان انجام شــد، بدون تشــریفات و هیئت همراه 
صورت گرفت و رهبر معظم انقــاب به همراه فرزند 
خود در این آســتان حضور یافتند. در حاشــیه این 
شرفیابی رهبر انقاب، خادمین آستان و معدودی از 
زائرین حاضر در حرم مطهر، مورد تفقد معظم له قرار 
گرفتند. معظم له از سالیان دور به طور مستمر جهت 
زیارت این سفیر ویژه امام معصوم، به منطقه کاشان 

سفر و عرض ارادت می کنند.

سال 77 و در شلوغی های آن ســال و مسئله رفع 
حصر آیت ا... منتظری و ماجراهای مهدی هاشمی 
بود که حضرت آیت ا... خامنه ای پیامی خطاب به 

مردم اصفهان نوشتند.
در این پیام آمده بود: »شــما مردم شریف اصفهان 
یکــی از زیباتریــن و پرافتخارتریــن آزمایش ها 
را به جهانیــان نشــان داده و با تقدیم شــهیدان 
عالی مقــام و فداکاری های درخشــان، در صفوف 
اول جهــاد عظیــم ملــت ایــران جــا گرفته اید. 
اکنون چندی اســت دســتگاه اســتکبار آمریکا 
و عوامل صهیونیســت آنان با ایــن گمان باطل که 
 ملت ایران از اســام و هدف های امــام کبیر خود

 روی برگردانــده، بــه توطئه هایی دســت زده و 
عوامــل خــود را در همه جــا فعال کرده اســت. 
در اســتان اصفهــان بقایــای منافقیــن و بانــد 
تبهکار مهدی هاشــمی معدوم، بــه فعالیت های 
اسرائیل پســند روی آورده انــد و با اغفــال برخی 
 ســاده دالن، موجــب آزار و مزاحمــت بــرای

مــردم عزیــز و شــریف نجف آبــاد شــده اند که 
اخاص و فداکاری آنان زبانزد همه اســت و برای 
دوســتان آمریکایی و صهیونیســت خود خوراک 
تبلیغاتــی فراهم می کنند. شــما مــردم قهرمان 
اصفهــان بخصــوص فرزنــدان عزیز بســیجی ام 
 و ســایر جوانــان متعهــد و آگاه اجــازه ندهیــد

بقایای آن باند روســیاه که دل امــام عزیز را خون 
کردنــد، بار دیگــر مجال فتنه گــری پیدا 

کنند؛ و می دانم که اجازه نخواهید داد.«

۹ سال پس از ســفر رهبری به اصفهان، این بار نوبت 
مردم اصفهان بود تا پس از سال ها دلتنگی و انتظار، 
به دیدار رهبرخویش بروند. ایــن انتظار در آبان ماه 
سال 138۹ و همزمان با ســالروز تشییع پیکرهای 
مطهر 370 شــهید اســتان اصفهان به ســرآمد و 
اصفهانی هــا در روز عیدقربان، میهمــان معظم له 
شدند. در این دیدار، رهبرانقاب باردیگر از اصفهان و 
مجاهدت های مردم این استان یاد کردند و فرمودند: 
»مردم اصفهان در یک روز، ســیصد و هفتاد شهید 
را تشــییع کردند و خم به ابرو نیاوردنــد؛ بماند که 
همان روز اعزام به جبهه داشتند، پشتیبانی داشتند 
و حرکت کردند؛ این خیلی مهم اســت. همان طور 
که فرمودند)2(، امام از ایــن حرکت اصفهان تجلیل 
کردند. در آبان ســال 61 که در یک روز ســیصد و 
هفتاد شهید در اصفهان تشــییع شد، تعداد شهدای 
اصفهان در همــان ماه بیش از هزار نفر اســت. هزار 
و اندی شــهید در یک ماه! خب، چه کســی شهید 
می شود؟ آن کســی که در میدان اســت، در میدان 

خطر است، پیشرو است.«

پاییز همیشــه برای اصفهان حامل خبرهای خوش 
بوده است. سفرهای رهبرمعظم انقاب به اصفهان، در 
این فصل دوست داشتنی سال رقم خورده است؛ مهر 
و آبان. رهبرمعظم انقاب، سال 1371 هم بازدیدی 
از پایــگاه شــهید بابایی داشــتند و در ایــن بازدید 
فرمودند: »بسیار مایه خوشــوقتی است که نیروهای 
مسلح جمهوری اســامی ایران هر روز که می گذرد 
چیزی بــر کیفیــت و ارزش های نظامی و اســامی 
خود می افزایند. امروز در این پایگاه که به نام یکی از 
شهیدان بزرگ و عزیز نیروهای مسلح نامیده می شود، 
اجتماع  نیروهای مســلح از ســازمان های مختلف، 
نمایشگر عظمت و وحدت نیروهای مسلح جمهوری 
اسامی ایران است. این پایگاه، سوابق با ارزشی دارد 
و در طول جنگ خدمات بزرگی انجام داده  است. من 
فراموش نمی کنم آن زمانی را که شــهید عزیزمان، 
سرلشکر بابایی، با خوی اسامی خود و منش نظامی 
متناسب با دین، در این پایگاه فرماندهی می کرد. من 
یک بار دیگر این پایگاه را از نزدیــک دیده ام. آن روز 
و پیش از آن هم، از آغــاز انقاب، خدمات این پایگاه، 
خدمات برجســته ای بــود. ده ها هزار ســاعت پرواز 
جنگی و خدمات گوناگــون تهاجمی و تدافعی و وارد 
کردن خسارات متعدد به دشمن متجاوز، افتخاراتی 
اســت که هرگز از خاطره هــا و از پرونــده افتخارات 

نیروهای مسلح ما زدوده نخواهد شد.

)1371/7/18()1377/2/24()1389/8/26()1395/6/14(

سفر سرزده معظم له
به استان اصفهان

پیام رهبرمعظم انقالب
عید به یادماندنیخطاب به مردم اصفهان بازدید رهبری

از پایگاه شهید بابایی اصفهان

روز وصل جانان رسید؛

به عشق رهبر آمده...
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پیشنهاد  سرد بیر: 
راه های شاد بودن در افراد پرمشغله 

خیلی امید داشتم که گردنبند، تو اسباب کشی پیدا بشه. 
به همین خاطر، تمام وســایل را خودم با وسواس چیدم و 
بسته بندی کردم. اما خبری از این یادگار خانوادگی نبود 
 که نبود. وقتــی کامیون اومد و کارگرها همه وســایل رو 
 جا به جــا کردند با دقــت خونه خالی رو بررســی کردم 

و آخرین امیدم هم ناامید شد. 
همون روز پسر دایی ام به خونه جدیدمون زنگ زد. 

تازه به آن خونه اومده بودم و حســابی ســرم شلوغ بود. 
بنابراین تلفن رو جواب ندادم. اما او مصرتر از این  حرف ها 
بودو دوبــاره و دوباره تمــاس گرفت. کالفه گوشــی رو 
 برداشتم. ســالم کرد و با شیطنت پرســید: » دختر عمه! 

تو خونه تون چیزی رو گم نکردی؟ « تعجب کردم.
اولین چیزی که به نظرم رســید گردنبند بــود. اما پیش 
خودم گفتم این مسئله که مال یک سال پیشه. در ضمن 
دلم نمی خواســت فامیــل از ماجرای گم کــردن میراث 
خانوادگی مون با خبر بشه. بنابراین گفتم » مثال چی پسر 
دایــی؟ « و او بالفاصله جواب داد: » مثــال گردنبند خانم 
بزرگ رو؟... « خیلی تعجب کرده بودم. به جز من و مادرم 
و همسرم، کسی از این مســئله مطلع نبود. نمی دونستم 
او از کجــا باخبر شــده؟ مطمئن بودم کــه می خواد بهم 
ســرکوفت بزنه. با دلخوری گفتم» خوب! کــه چی؟... « 
پسر دایی ام گفت: » هیچی من پیداش کردم. می خواستم 
ببینم مژدگانی ام چی می شــه؟ « ناخودآگاه از جام بلند 

شدم. نمی تونستم حرف بزنم. فقط گریه می کردم...
گویا آن روز که من خســته و مونده از بیمارســتان اومده 
بودم، لباســام رو عوض کردم و تو ماشــین لباسشــویی 
انداختم و گردنبند که احتماال به لباســم گیر کرده بوده 
از گردنم بیرون کشیده شده و منم که خیلی خسته بودم 

متوجه این ماجرا نشدم. ماشــین رو روشن کردم و رفتم 
که بخوابم و گردنبند هم از الســتیک جداره توری داخل 
دستگاه خارج شده  و همین مسئله کار دستگاه رو مختل 
کرده... برای پسر دایی ام ماجرای بیماری نازنین و نذرم رو 
توضیح دادم و او هم از من قــول گرفت به جای مژدگانی، 

تو بین الرحمین اولین نفری که یاد می کنم او باشه...
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و انگار سفر من و گردنبند 

یادگار خانم جون سرنوشت دیگه ای داشت. 
همان زمانی که من فکر می کردم دیگه مسافر کربال شدم 
و در تهیه و تدارک آماده شدن برای این سفر بودم، اخبار 
مربوط به جنگ بین آمریکا و عراق همه جا منتشــر شد، 
دیگه حسابی دلشکسته شده بودم. خیلی دلم گرفته بود. 
حتی حاضر بودم به صورت غیر قانونی از کشور خارج بشم 
و حرم اباعبدا... رو زیارت کنم، اما همسرم که همیشه آدم 

محتاطی بود، مانع من شد...
محرم آن سال، خیلی حال غربی داشتم. 

 نمی دونســتم حکمت این ماجــرا  چیه؟ آیــا من الیق 
این سفر نیســتم یا خانم جون از این که رسم قدیمی رو 
به هم زدم ناراحت و ناراضیه؟ یا خدایی نکرده نذرم قبول 
نشــده و نازنینم دوباره گرفتار بیماری بشه؟ حس و حال 
عجیبی داشتم. حسی بین تردید و ترس. امام حسین )ع( 
برای من معنای یک انسان کامل رو داشت که همیشه از 

حال شیعیانش باخبره و به اعمال شون ناظره. 
 کســی که تمــام کودکی هام بــا قصــه دالوری های او 
و فرزندانش، برادر و یاران باوفایش رنگ ایمان گرفته بود. 
 و حاال دیگه داشتم مطمئن می شــدم که این مرد بزرگ 
از من ناراضیه و دوست نداره من زائر سرزمین نینوا باشم. 

همین فکرها باعث شده بود، خیلی دلم بگیره. با شنیدن 
هر حرفــی از او و خاندانش به گریه می افتــادم. دهه اول 
محرم که شــروع شد، ســیاه پوشیدم. شــب به شب، تو 
هیئتی که جوانان محل، سر کوچه برپا کرده بودند شرکت 
می کردم. محله جدید بود و من هیچ کدام از همســایه ها 
رو نمی شناختم، اما خانمی که هر شــب تو تکیه می آمد 

و یه گوشه می نشست و آرام آرام اشک می ریخت توجه ام 
رو به خودش جلب کرد. چهره اش غم زده و مشخص بود 
درد بزرگی رو پنهان می کنه. اما به خــودم این جرات رو 

نمی دادم که ازش پرس و جو کنم.
شــب هفتم محرم بود که با فکر نذری که ادا نمی شــه، 
حسابی اشک ریختم و به خواب رفتم. تو عالم خواب دیدم 
که دارم گردنبند رو تو یه جانماز ســبز می پیچیدم هدیه 
می دهم و به جاش یه تسبیح سبز هدیه می گیرم. ازخواب 

که بیدار شدم حس غریبی داشتم. 
نمی دونســتم تعبیر خوابــم چیه امــا هر چــه که بود 
می دونســتم که زمــان ادای نذرم داره نزدیک می شــه. 
خوابم رو برای همسرم تعریف کردم و او هم پیشنهاد داد 
که از فردای آن روز هر شــب با شــربت از سینه زن های 
حسینی پذیرایی کنیم. به دســته های سینه زنی با دقت 
نگاه می کردم و آرزو می کردم که زودتر شــرایط سفر من 
آماده بشه و و من بتونم نذرم رو به جا بیارم. آرام آرام اشک 
می ریختم و خدا رو به طفل شــش ماهه امام حسین)ع( 
قســم می دادم که نذر من رو بپذیره. همان طور که دسته 
عزاداری رو نگاه می کردم، چشمم به همون خانمی افتاد 
که شب به شــب گوشــه تکیه می نشســت و آرام اشک 
می  ریخت. به ســمت خانه مــا آمد و یکــی از لیوان های 
شربت رو برداشت و آرام نوشید و بعد گفت: » سالم بر لب 
 تشنه حسین)ع(« و بعد رو به من کرد و با لبخندی گفت: 
» خانم نذرتون قبول! التماس دعا! « و بعد از زیر چادرش 
یک تسبیح ســبز درآورد و به من داد و گفت: » من رو هم 
دعا کنید تو رو خدا « و دور شــد. من نگاهم به تســبیح 

خیره مانده بود. دوباره اشک از چشمام سرازیر شد. 
همسرم که متوجه تغییر حالت من شد پرسید: » چی شد 
خانم؟ « به تسبیح اشــاره کردم و بریده بریده بهش گفتم 

که این همون تسبیحیه که تو خواب دیدم. 
هر چه بهم گفت که این تسبیح ها همه شکل هم هستند، 
 دلم آروم نمی شــد. می دونســتم کــه بایــد ربطی بین 

این تسبیح و نذر من باشه.

خیلی از این راهکارها فقط به طور موقتی اعتمادبه نفس شــما 
را باال می برند، اما باز هم باعث می شــوند 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.
  24- شکست را دوباره تعریف کنید

  اینکه چطور به شکســت نگاه کنید، تعییــن می کند که قبل 
یا بعد از هر شکســت چه اندازه اعتمادبه نفس تان پایین بیاید. 
تعریفی از شکست که با آن بزرگ شده ایم ممکن است بهترین 
معنای آن نباشــد. اگر به موفق ترین آدم هــا نگاهی بیندازید 
خیلی زود متوجه می شــوید که واکنش متفاوتی به شکست 

دارند که با واکنش آدم های عادی فرق می کند.
 آنها شکست یا طردشدگی را آنقدرها جدی نمی گیرند. 

آنهــا می دانند که اگر شکســت بخورند آخر زندگی نیســت. 
برعکس ســعی می کنند وقتی به هر شکســت نگاه می کنند 
قســمت های خوب آن را ببینند: اینکه چطور می توانند از آن 

درس بگیرند تا برای دفعه بعدی بهتر شوند.
آنها می دانند که اگر اولین تالش کاری شان با شکست مواجه 
شود برای مدتی احساس خیلی بدی دارد، اما در طوالنی مدت 
 هیچ اشــکالی متوجه آنها نیســت. آنها از آن درس می گیرند 
و دوباره امتحان می کنند. اگر کســی آنها را طرد کند آیا دست 
برمی دارند؟ مطمئنا نه. آنها می دانند که هفته بعد یا هفته بعد 
از آن ممکن اســت کس دیگری را پیدا کنند که باز برای آنها 
جذاب باشــد. آنها می دانند که آدم های خوب زیادی هستند. 
 فرصت های شــغلی خوب زیادی وجــود دارد. امــا این را هم 
یاد گرفته اند که برای موفق شدن در هر چیزی باید حداقل 5، 

10 یا20 مرتبه شکست بخورند.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانستید که هر تکه کاغذ را نمی توان بیش از ۹ بار تا کرد؟
آیا می دانســتید که گوش و بینی در تمام طول عمر انسان در حال رشد 

هستند و بزرگ تر می شوند؟
آیا می دانستید که آب دریا بهترین ماسک زیبایی پوست است؟

 آیا می دانســتید که اولین مردمانی که نخ را کشــف کردنــد و موفق 
به ریسیدن آن شدند، ایرانیان بودند؟

 آیا می دانســتید که بزرگ ترین دریــای دنیا دریای مدیترانه اســت 
و عمیق ترین نقطه آن به۴۳۳0متر می رسد؟

 آیا می دانســتید که فقط پشــه ماده نیش می زنــد و از پروتین خون 
مکیده شده جهت تخم گذاری استفاده می کند؟

آیا می دانستید که هر چشم مگس دارای10 هزار عدسی است؟
آیا می دانستید که مقاومت موش صحرایی در برابر بی آبی بیشتر از شتر 

است؟
آیا می دانستید که جمعیت میمون های هند بالغ بر50 میلیون است؟

 آیا می دانســتید که یک نوع وزغ وجود دارد که در بدن خود سم کافی 
برای کشتن2200 انسان در اختیار دارد؟

آیا می دانستید که آب دریا بهترین ماسک برای صورت انسان است؟
 آیا می دانستید که قلب انســان به طور متوســط100 هزار بار در سال 

می تپد؟
آیا می دانستید که قوی ترین ماهیچه و ســریع ترین عضله بدن انسان 

زبان اوست؟
آیا می دانستید که بیشترین ســر دردهای معمولی از کم نوشیدن آب 

است؟
آیا می دانستید که بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی دارد؟
آیا می دانستید که تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیه چشم است؟

آیا می دانستید که مراکز چشایی پروانه روی پاهایش قرار دارد؟
آیا می دانستید که جراحی چشم یکی از پیشرفت های چشمگیر در طب 

باستان به شمار می رود؟
آیا می دانستید که دویســت میلیون موجود زنده روی زمین وجود دارد 

که انسان یکی از آنها است؟
 آیا می دانســتید که دکتر حســابی تنها دانشــجوی ایرانی انیشتین 

بود؟

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.
در حال زندگی کنید

زندگی شــما همین لحظه ای اســت که در آن زندگی می  کنید. پس از 
آن لذت ببرید. هــر کاری که انجام می  دهید، صرف نظر از نوع و شــرایط 
آن، ســعی کنید بر آن تمرکز کافی داشته باشــید و آن را با عالقه انجام 
 دهید. کتاب خواندن، نوشــتن یک مطلب، صحبت کردن با یک همکار، 
دوش گرفتن، باال رفتن از پله  هــا، خوردن غذا، شســتن ظرف  ها ... این 
لحظات کوچک بخش عمده از زندگی شما را به خود اختصاص می  دهند. 
اگر شما با تمام حواس و تمرکز خود این کارها را انجام دهید این لحظات 
 می  توانند لذت بخش باشــند. شــادی دســتاوردی در زندگی است که 

با آگاهی همیشگی حاصل می  شود.

- انســان زاده شــده تا زندگی کند نه اینکه خود را برای 
زندگی آماده کند. 

- شما روی زمین هستید، هیچ درمانی برایش نداریم!
- پیروزی همیشــه نصیب فردی خواهد شد که از مبارزه 

دست نمی کشد. 
 - ما همه، هم خوب و هم بد، هم خیر و هم شــر هســتیم 
و اگر شــما هیچ ناپاکی و پلیــدی در خودتان نمی بینید، 

دلیلش آن است که خوب به خودتان نگاه کرده اید. 
- وقتی انســان در قلبش هدفی دارد، همــه چیز را بهتر 

تحمل می کند. 
- چین و چروک ارثی اســت، منتها از بچه ها به پدر و مادر 

می رسد!

راه های شاد بودن در افراد پرمشغله ) 4 ( 

راهکارهایی برای باال بردن 
اعتماد به  نفس ) 13 (

د استان های کوتاه

20
08

ره 
ما

 ش
کو

د و
سو

20
07

ره 
ما

 ش
کو

د و
سو

ب 
جوا

4    5 2  6  
6  5 4 8    1 

    1   4 7 

1 2 4       
 3        
      8 1 4 

2 6 1  3     
8 4   9 5 1  3 

 5  2 7    6 

 

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

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

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

 

1- بچه هــا در ناهارخوری مدرســه به صف 
ایستاده بودند. سر میز یک سبد سیب بود که 

روی آن نوشته بود: فقط یکی بردارید. 
خدا ناظر شماست.

در انتهای میز یک ســبد شیرینی و شکالت 
بود. یکی از بچه ها رویش نوشت:
هر چند تا می خواهید بردارید! 

خدا مواظب سیب هاست ...
 2-  معلم داشــت جریان خــون در بدن را 

به بچه ها درس می داد.
 برای این که موضوع برای بچه ها روشــن  تر 

شود، گفت:
 بچه ها! اگر من روی سرم بایستم، همان طور 
 که می دانید خون در ســرم جمع می شــود 

و صورتم قرمز می شود.
بچه ها گفتند: بله.

معلم ادامه داد: پس چرا االن که ایســتاده ام 
خون در پاهایم جمع نمی شود؟

یکــی از بچه ها گفت: برای ایــن که پاهاتون 
خالی نیست.

  3- عکاس ســر کالس درس آمــده بود تا 
از بچه های کالس عکس یادگاری بگیرد.

معلم هم داشــت همــه بچه ها را تشــویق 
می کرد که دور هم جمع شوند.

معلم گفت: ببینید چقدر قشــنگه که سال ها 
بعد وقتی همه تون بزرگ شدید به این عکس 

نگاه کنید و بگویید: این احمده، االن دکتره.
 یا اون مهرداده، االن وکیله.

یکی از بچه ها از تــه کالس گفت: این هم آقا 
معلمه، االن مرده.

مرد ثروتمندي مباشر خود را براي سرکشي 
اوضاع فرستاده بود. پس از مراجعه پرسید:

- جرج ازخانه چه خبر؟
- خبر خوشي ندارم قربان سگ شما مرد.

- سگ بیچاره پس او مرد. 
چه چیر باعث مرگ او شد؟

- پرخوري قربان!
 - پرخوري؟ مگه چه غذایــي به او دادید که 

تا این اندازه دوست داشت؟

- گوشت اســب قربان و همین باعث مرگ 
او شد.

- این همه گوشت اسب از کجا آوردید؟
- همه اسب هاي پدرتان مردند قربان!

- چه گفتي؟ همه آنها مردند؟
- بله قربان همه آنها از کار زیادي مردند.

- براي چه اینقدر کار کردند؟
- براي اینکه آب بیاورند قربان!

- گفتي آب؛ آب براي چه؟
- براي آنکه آتش را خاموش کنند قربان!

- کدام آتش را؟
- آه قربان! خانه پدر شما سوخت و خاکستر 

شد.
- پس خانه پدرم سوخت! علت آتش سوزي 

چه بود؟
- فکرمي کنم که شعله شمع باعث این کار 

شد قربان!
- گفتي شمع؟ کدام شمع؟

- شمع هایي که براي تشیع جنازه مادرتان 
استفاده شد قربان!
- مادرم هم مرد؟

- بلــه قربــان. زن بیچاره پــس از وقوع آن 
حادثه ســرش را زمین گذاشت و دیگر بلند 

نشد قربان!

- کدام حادثه؟
- حادثه مرگ پدرتان قربان!

- پدرم هم مرد؟
- بله قربان مرد. بیچاره همین که آن خبر را 

شنید زندگي را بدرود گفت.
- کدام خبر را؟

- خبرهاي بدي قربان. بانک شما ورشکست 
 شــد. اعتبار شــما از بین رفت و حاال بیش 

از یک سنت تو این دنیا ارزش ندارید.
من جســارت کردم قربان! خواستم خبرها 
 را هرچــه زودتــر به شــما اطــالع بدهم 

قربان!!!

پیغام رسان شوم

سودوکو

مسافر کربال )  قسمت دوم  (

تلنگری بر روح

موقعیت چهارم: به میهمانی یک خویشاوند نزدیک رفته اید 
و تشنه تان می شود؛ دست خودتان هم که نیست. باالخره آدمیزاد 

تشنه اش می شود دیگر!  چه می کنید؟
- چنان هجوم غافل گیر کننده ای به شــیر آب می برم که همسر 

میزبان در آشپزخانه، داد می زند که آب خانه قطع شده است!
- پارچ آبی را که جلوی من گذاشته اند، در یک لحظه سر می کشم 

و خالص. 
- خیلی شیک، تقاضای یک لیوان آب می کنم. 

- یک جورهایــی تحمل می کنم تا برســم به خانــه و از یخچال 

خانه مان، آب خنک بخورم. 
- قربان، این بنده خدایی که آورده اید، از فرط تشنگی مرده است، 
 ببریدش پزشــکی قانونی... یعنی در این حد رودربایســتی دارم 

و خجالت می کشم که آبی بخواهم. 
موقعیت پنجم: یکی از اعضای خانواده تان، دیر کرده است 

و موبایلش را هم جواب نمی دهد. چه فکری به سرتان می زند؟!
- البد دوباره یکی از آشــنایان قدیمی را در مترو دیده و کارمندان 
مترو، دارند به زور او را از مترو بیرون می کنند تا درهای ایستگاه ها را 

ببندند؛  چون وقت کارشان تمام شده است. 

- فکر؟ اصال فکر چی هست؟!
- البد رفته زیــر قطار مترو و ســریع راننده متــرو روی ترمز زده 
 اســت و حاال کارمنــدان محترم متــرو دارند از زیــر قطار درش 
 می آورند؛ احتماال بعد از این، باید او را با یک دست و یک پا در خانه 

داشته باشیم. 
خب، االن دقیقا روح تان از مرحله دردمندی گذشــته و به درجه 

زجرمندی رسیده است و خالص. 
راستی، کجا سوپ روح می فروشند؟ 

یک کم گرسنه ام شده است!...

ببخشید جناب، روح دارید؟! ) 3 (

لطف بی ادعا )3(
عده ای هــم مطابق معمول همه جــا کاری مثبت تــر از غرولند پیدا 

نکردند و به ناخوشنودی دیگران دامن زدند: مثال ما مریضیم. 
کسی به فکر ما نیست؟

معلوم نیست این وضع تا کی ادامه داره. 
این بیمارستان صاحب نداره؟

به هر حال اوضــاع به هم ریخت و هــر کس به نحوی دســت به کار 
شد،چه مثبت و چه منفی. 

 کســانی که به دنبال راه حل بودنــد، به این نتیجه رســیدند که اگر 
 در بزرگ محوطه حیــاط را باز نگــه دارند، به کمــک جریان هوای 

راه پله ها کوران ایجاد خواهد شد و از شدت گرما خواهد کاست. 
اما چطور؟ فنــر بزرگ و بســته نگه دارنــده در را نه می شــد از کار 
 انداخت و نه از قوتش کاســت. وقتی یک صندلی جلوی در گذاشتند، 
 فنر صندلــی را هل داد و در را بســت. ســنگ جلویش گذاشــتند. 

در به صدا افتاد و ترسیدند بشکند، پس سنگ را برداشتند. 
 خالصه هر چه کردند، نشــد. هــوا هردم گرم تــر و خفه تر و جمعیت 

هر لحظه بی قرارتر و شاکی تر می شدند. 
جای من که در کنجی خنک و راحت بود، حاال بــه یکی از گرم ترین 
مکان های سالن تبدیل شده بود؛ پس از جای بلند شدم و به فکر چاره 
افتادم. از آنجا که قصدم بیشــتر آزمایش های ســاالنه بود تا درمان، 
تصمیم گرفتم این کار را به روز دیگری موکــول کنم و از خیر دقایق 

انتظار کشیده و نوبتم بگذرم و بیرون بروم. 
به میانه سالن نرســیده بودم که احساس کردم جریانی از هوای خنک 
گونه هایم را نوازش داد. بله هوا جریان داشت و نسیمی هر قدر ضعیف 
در ســالن حرکت می کرد. بی اختیار رو به در شیشه ای کردم تا علت 
را بیابم. پیرمرد در حالتی که معلوم بود چه فشــاری به خود می آورد 
 پشــت به در باز شــده عصایش را اهرم کرده بود تا از فشار در کم کند 

و جسم الغرش بتواند در را باز نگه دارد. 
بماند که کســی متوجه اهمیت و ظرافت موضوع نشد و تعارف نکرد 
که جــای او را بگیرد. بماند که حداقل من ندیدم کســی از او تشــکر 
 کند. تشکر خودم هم آن قدر ضعیف و بی جان بود که مطمئن نیستم 
 او شــنیده باشــد. فقط یک نفــر زحمت کشــید و گفــت: پدرجان 

می افتی ها! و راهش را کشید و رفت.

ریزه کاری های زندگی 
عشق فوران می کند، چون آتشفشــان و شره می کند، چون 
آبشــاری عظیم، دوست داشــتن، جاری می شــود، چون 

رودخانه ای بر بستری با شیب نرم.
عشق ویران کردن خویش است، دوســت داشتن، ساختنی 

عظیم...!
اشکال ما آدم هـــــا این است که هـــر کــــدام به روش 
خــود یکدیگـــــر را دوست داریـــــم، گاهی ظالمــانه، 

گاهی خــودخواهــانه، گاهی مغــرورانه،گاهی مالکانه و نیز 
گاهی عمیقا» عاشقانه « ...

و چقدر در راه و روش های خود در نهایت دوســت داشــتن 
 قلب یکدیگر را می شکنیم و احســاس یکدیگر را جریحه دار 
 می کنیم. وقتی پای رفتــن پیش می آید تــازه به این فکر 

می افتیم که کجای کار  ما اشتباه بود! 
رفتن همیشه با یک خداحافظی اتفاق نمی افتــــد.

گاهی رفتن در انبــوهی از مانــــدن و بــــودن است...!
 سکوت، چیزیست که از قلبت می آید، نه از بیرون.

ســکوت، معنایش حرف نزدن و انجام ندادن چیزها نیست؛ 
سکوت معنایش این اســت که تو در درون بر آشفته نیستی. 
 اگر که به راســتی ســاکت باشــی، آن  وقت بــدون توجه 
 به اینکه خود را در چه شــرایطی بیابی، می توانی از ســکوت

لذت ببری.

دلنوشته

کاریکاتور

داستان هایی شیرین از دوران مدرسه
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   پیشنهاد سردبیر: 
داوری اصفهان در سطح ملی شاخص است

فضای مجازی

 سه بانوی ووشوکار اســتان اصفهان مدال طالی قهرمانی جهان 
 خود را در مالقــات با اســتاندار اصفهان به دولــت تدبیر و امید

 اهدا کردند.
شــهربانو منصوریان که به همراه زهرا کیانــی و فاطمه جزینی 
این اقدام را در مالقات با رســول زرگرپور انجــام داد تصویری از 
مالقاتش با اســتاندار اصفهــان را در صفحه شــخصی خود در 
اینستاگرام منتشر کرد و از تقدیم مدال طالیش به رییس جمهور 

در دیدار حضوری با حسن روحانی در آینده خبر داد.

تقدیم مدال به رییس جمهور 

فریم عینکی که رونالدو در شــب تمدید قرارداد به چشم داشت 
برای وی دردسر ساز شــد. تمدید قرارداد رونالدو با رئال مادرید 
تا سال 2021 برای هر دو طرف سودمند و رضایت بخش بود؛ اما 
در مراسم تمدید قرارداد ستاره پرتغالی فریم عینکی که به چشم 

داشت بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
بر اساس خبر رسانه های انگلیسی، رونالدو در شب مراسم تمدید 
قراردارد عینکی با مارک نایکی برای تبلیغ بر چشــم داشت و بر 
خالف او که با شــرکت نایکی قرارداد دارد، رئال مادرید شــرکت 
آدیداس را به عنوان اسپانســر انتخاب کرد و بــه همین منظور 
ســتاره پرتغالی در تمام زمان هایی که در خدمت باشــگاه است 
می بایست از مارک آدیداس اســتفاده می کرد که این موضوع در 
شــب تمدید قرارداد رعایت نشــد تا هر دو طرف با اسپانسرهای 

خود با مشکل روبه رو شوند.
بر این اســاس رونالدو قانون باشــگاه را نادیده گرفته است و باید 

منتظره جریمه نقدی برای وی از طرف باشگاه و اسپانسر باشیم.

  اینترمیالن به هافبک آرژانتینی التزیو عالقه مند است.
باشــگاه اینترمیالن نســبت به جذب لــوکاس بیلیــا، بازیکن 

آرژانتینی التزیو ابراز عالقه کرد.
باشــگاه اینترمیالن پیش از این هم چندین بار برای خرید بیلیا 
هافبک التزیو ابــراز عالقه کرده بود، اما حاال با پیوســتن پیولی، 
مربی ســابق التزیو، این تیم دوباره برای خرید این بازیکن اقدام 
خواهد کرد. بیلیا که تا ســال 2018 با التزیو قرارداد دارد، با این 
تیم برای تمدید قرارداد به توافق نرســیده و شایعات جدایی او از 
این تیم وجود دارد. به نظر می رســد اینتر پیشنهادی 26 میلیون 

یورویی برای این بازیکن آماده خواهد کرد.

میزبانان رویدادهای بین المللی تکواندوی جهان تا ســال 201۹ 
مشخص شــدند؛ اما ایران که حاال خود را به عنوان ابر قدرت در 
دنیا می داند در روزی که ســاحل عاج هم میزبــان یک رویداد 

بزرگ شد، برگزاری هیچ رویدادی را نتوانست مال خود کند.
مراســم انتخاب میزبانان رویدادهای بین المللی تکواندو تا سال 
201۹ در شهر بورنابی کانادا برگزار شــد و کنفدراسیون جهانی 
 تکوانــدو WTF میزبانان رقابت هــای جهانــی را معرفی کرد. 
 در مهــم تریــن انتخاب از بیــن دو شــهر هیوســتون آمریکا و 
منچستر انگلســتان که درخواســت میزبانی رقابت های جهانی 
201۹ را داده بودند، منچســتر به عنوان میزبــان این رقابت ها 

انتخاب شد.
در انتخاب بعدی، ســاحل عاج در شــهر ابیجان میزبان مرحله 
نهایی رقابت های جایــزه بزرگ و جام جهانی تکواندو در ســال 
201۷ شد. ســاحل عاج که اولین طالی المپیک را در ریو 2016 
کسب کرد، اولین کشوری در آفریقاست که چنین رویداد بزرگی 
را  میزبانی می کند. انگلستان در شــهر لندن میزبان یک دوره از 

رقابت های جایزه بزرگ در  سال 201۷ شد.
چیبا ژاپن و مسکو در روسیه هم میزبان رقابت های جایزه بزرگ 
در سال2018 شدند. همچنین میزبان مرحله نهایی رقابت های 
جایزه بزرگ و جام جهانی در ســال 201۹ هم به روسیه رسید. 
دانمارک، به عنوان میزبان رقابت های پومسه قهرمانی جهان در 

سال 2020 انتخاب شد.
اغلب کشورهای صاحب ورزش و عنوان دار تکواندو در این مراسم 
درخواســت میزبانی دادند و تا دو ســال آینده خود را در معرض 
برگزاری یک رویداد بزرگ قرار دادند؛ اما ایران در میان تمام این 
رقابت ها نتوانست حتی یک میزبانی را هم بگیرد. حاال ایران یکی 
از ابر قدرت های تکواندوی جهان اســت که اکثــر تکواندوکاران 
رنکینگ اول از بچه های ایران هســتند. در این میان کشورهایی 
مثل ساحل عاج هم توانستند میزبان یکی از این رویدادها باشند 
اما ایران، ابر قدرت تکوانــدوی جهان حداقل تا دو ســال آینده 

میزبان هیچ رویداد مهمی نخواهد بود.

فریم عینک رونالدو، دردسر ساز شد 

اینتر به دنبال بیلیا

تکواندوی ایران؛ ابر قدرت اما کم توان

منهای فوتبال

فوتبال جهان

. گواردیوال به دنبال پدیده ایرانیاتفاق عجیب در اردوی تیم ملی
در حالی که کارلوس کی روش همواره نشــان داده بر نظم اردویی تاکید 
ویژه ای دارد و هرگز اجازه نمی دهد محــل برگزاری اردوی های تیمش 
تحت تاثیر حضور افــراد مختلف قرار بگیرد. در فاصله ســاعاتی مانده به 
بازی حساس ایران و سوریه،تولغاهان توگلو،مدیر برنامه ترکیه ای سجاد 
شــهباززاده با حضور در هتل محل اقامت تیم ملی با برخی از ملی پوشان 
دیدار و گفت و گو کرد. توگلو که در ماجرای انتقال شهباززاده نتوانست به 
او مشــاوره خوبی در انتخاب تیم بدهد و انتقالی ناموفق را انجام داد،حاال 
به شــکل عجیبی در آســتانه یکی از حســاس ترین بازی های تیم ملی 
 در راه حضــور در جام جهانــی در اردوی تیم ملی حاضر شــد و فرصت 

گفت و گو و گرفتن عکس یادگاری را با ملی پوشان پیدا کرد.

در جام حذفی کمتر حرص می خوریم

 پرســپولیس و تراکتور ســازی با در نظر گرفتن 
آلودگی همیشــگی تهران و تبریز اردوهای خود 
را از تهــران خارج کردنــد، اما ضلع ســوم و آبی 
قهرمانی اشــتباه برنامه ریزی کرد. اگر و تنها اگر 
مثلثی برای قهرمانی در نظر بگیریم و پرسپولیس، 
تراکتور سازی و اســتقالل را مدعی بدانیم باید به 
نکات ریز برنامه ریزی این سه تیم توجه کنیم. در 
واقع باید گفت تیمی از میان آنها قهرمان می شود 
که برنامــه ریزی بهتر و آینده نگــری دقیق تری 

داشته باشد و صحیح تر مدیریت کند.
به تعطیالت این روزهــا و آلودگی هــوا که نگاه 
کنیم متوجه می شویم که استقالل در این زمینه 
عالی عمل نکرده و پرســپولیس و تراکتور سازی 
پیش بینــی بهتری داشــته انــد. در تعطیالت 
 زمستان تقریبا همیشــه تیم ها اسیر آلودگی هوا 
می شــوند و این موضوع اصال  عجیــب و جدید 

نیســت و باید در برنامه ریزی همــه تیم ها دیده 
شود. اتفاقا پرسپولیس و تراکتورسازی این نکته 
را پیش بینی کرده بودند و توانستند آن را مدیریت 
کنند و از هفته ها قبل برنامه اردوی خارج از تهران 
و تبریز را در دســتور کار خود قرار دادند تا در این 

روزها بتوانند با قدرت تمام تمرین کنند.
این روزها که حتی زنــگ ورزش مدارس به دلیل 
آسیب رسانی شدید به دانش آموزان تعطیل شده 
است، استقالل همچنان در دود می دود؛ در حالی 
که تراکتور سازی در کیش اســت و پرسپولیس 
در دبی و وســط هوای پاک؛ البته این دو تیم هم 
این روزها به تهران و تبریز بر می گردند ولی طی 
10 روز گذشــته تمرینات خود را با خیال راحت 
پشت سر گذاشتند. این نشان از برنامه ریزی غلط 
و ندیدن روزهای آینده دارد. اســتقالل اگر با این 
نوع بی تفاوتی  کار را ادامه بدهد هرگز نمی تواند 

برای قهرمانی دست بجنباند.
 آنجــا در اســتقالل هــم بایــد اتــاق فکــری 
وجود داشــته باشــد تا آنچــه مربی یــا مدیر 
 نمــی بیننــد و نمــی داننــد و مهــم تلقــی

 نمی کنند را توجیه کنند و این رخ نمی دهد جز با 
تشکیل کمیته فنی.

آنچه در  این تصویر دیده می شود نشان می دهد که عالوه 
بر سکوهای بدون صندلی و چمن خراب، رختکن این 
ورزشگاه هم شرایط مساعدی ندارد. استفاده از سرامیک 
روی دیوار اتاق رختکن و استفاده از نیمکت های چوبی 
هیچ تناسبی با اســتانداردهای مورد تایید فیفا برای 

برگزاری مسابقاتی در این سطح را ندارد.

قاب   روز درحاشیه

رختکن تیم ملی ایران
 پیش از بازی باسوریه

  کاپیتــان تیم فوتبال ذوب آهن گفــت : بازی در 
جام حذفی همیشه سخت است و راهی جز برنده 
شــدن وجود ندارد تا در نهایت قهرمان شــویم.

ما قهرمان دو دوره اخیر هســتیم و باید مثل یک 
قهرمان بازی کنیم؛ البته ماشین ســازی با توجه 
به اینکه در لیگ برتر نتایج خوبی نگرفته است در 
جام حذفی خیلی انگیــزه دارد . مهدی رجب زاده 
افزود: در لیگ برتر برای اینکه یک تیم ســهمیه 
آسیا بگیرد باید خیلی ســختی بکشد و هر هفته 
حرص بخورد، از طرفی باید همیشه منتظر نتایج 

دیگر هم باشد تا ببیند در نهایت به هدفش خواهد 
رسید یا خیر؛ اما جام حذفی بهترین و آسان ترین 
مسیر برای آســیایی شدن اســت و خیلی کمتر 

حرص می خوریم تا به هدفمان برسیم.

استقالل آلودگی هوا را ندید؛

عقب ماندگی برنامه ریزی 
استقالل از مثلث قهرمانی

کریم باقری درباره عملکــرد بازیکنان اکراینــی گفت :من قبال 
درباره اســتفاده از بازیکنان خارجی به طاهری هشدار داده بودم 
که اگر قرار اســت بازیکن خارجی بگیریم بایــد از بازیکن ایرانی 
بهتر باشــد. البته حرف من این اســت که اصال چرا باید بازیکن 
خارجی گرفت؟ با این شرایط چه نیازی است که از خارج بازیکن 
بگیریم؟ مدیران قبل از طاهری که بر سر کار بودند من این حرف 
را به آنها هم می گفتم. این تجاربی اســت که من در 15 سالی که 
کنار پرسپولیس بودم، به دســت آوردم. بازیکن خارجی در این 
چند سال به جز دردسر برای پرســپولیس چیز دیگری ندارد یا 

پول نمی گیرند و شــکایت می کردند و یا مســائل دیگر که حتی 
از پرسپولیس کســر امتیاز هم شده اســت. بازیکن خارجی باید 
درجه اش از بازیکن ایرانی بهتر باشد تا به تیم کمک کند نه اینکه 
بازیکن خارجی بگیریم و کلی هم هزینه کنیم؛ اما در نهایت روی 
نیمکت بنشیند. حاال بماند که کلی هم هزینه های جانبی وجود 
دارد؛ البته حرف من در باره همه بازیکنان خارجی صدق می کند. 

باشگاه ذوب آهن در سال های اخیر بر سر انتقال دو بازیکن خود 
اختالفات ادامه داری با باشگاه پرسپولیس پیدا کرد. درباره پیام 
صادقیان باشــگاه اصفهانی خواهان دریافت حق رشد بود و در 
ماجرای محسن مســلمان هم بابت واریز نشــدن به موقع پول 
رضایت نامه گالیه داشــت.هنوز زمان زیادی از بسته شدن آن 
دو پرونده نگذشته که ظاهرا قرار اســت دعواهای ذوب آهن با 
پرسپولیس به یک بهانه جدید از ســر گرفته شود. این بار دعوا 
بر سر جری بنسون است. باشــگاه اصفهانی از پرداخت نشدن 
بدهی مالیاتی بنسون شــاکی اســت. دعوای دو باشگاه بر سر 

پرداخت نشــدن بدهی مالیاتی بازیکــن خارجی ذوب آهن در 
شرایطی در حال باال گرفتن است که سازمان لیگ تقبل مالیات 

بازیکنان از سوی باشگاه ها را ممنوع کرده بود. 
با این اوصاف، اکنون این ســوال پیش می آید کــه با وجود این 
ممنوعیت اساســا چرا چنین موضوعی باید به محل اختالف دو 

باشگاه بدل شود؟

اختالف دوباره ذوب آهن و پرسپولیس؛

دعوا سر چیزی که نباید!
بازیکن خارجی جز دردسر 

چیزی برای پرسپولیس ندارد

تیم ملی فوتبال ایران در ورزشــگاه تانکو عبدالرحمان در 
ایالت ســرمبان مالزی به دیدار تیم ملی فوتبال ســوریه 
رفت. چیــزی که در این میان بیشــتر جلــب توجه کرد  
وضعیت آب و هوایی و کیفیت بسیار پایین چمن ورزشگاه 
بود.نکته تعجب آور اینکه چطــور فیفا حاضر به انجام این 
بازی در چنین ورزشگاهی شده است. با این حال تیم ملی 
فوتبال ایران ناچار بود در این ورزشــگاه نامناسب یکی از 
مهم ترین دیدارهای خــود در انتخابی جام جهانی 2018 

را انجام دهد.
ســوالی که در اینجا مطرح می شــود این است که چه 

زمانی قرار اســت فوتبال ایران در امر البی  کردن 
و نفوذ در تصمیمــات مدیریتی نهادهایی چون 

AFC و فیفا نقش بازی کند.
سال های سال، فوتبال ایران از داشتن نماینده 
یا کرســی در نهادهای بین المللی محروم بود 

و مسئوالن فدراسیون فوتبال دلیل برخی 
نامالیمات و تصمیم های ضدفوتبال 

ایران از ســوی ایــن نهادها را 
نبــودن نماینــده در آنها 
معرفــی می کردنــد؛ اما 
فوتبال  اســت  چنــدی 
ایــران در باالترین نهاد 
تصمیم گیــری فوتبــال 
آسیا یعنی هیئت رییسه 
نماینده  کنفدراســیون 
کفاشــیان  علــی  دارد. 
رییس ســابق فدراسیون 
فوتبال اکنون مــرد دوم 
فوتبــال آسیاســت و باید 
پرسید سود این کرسی مهم 

برای فوتبال ایــران چه بوده 
است؟

بدون شــک موفقیت کفاشیان 
در تصاحب این کرســی بسیار 
موفقیت های  حاصــل  مهــم، 
روزافــزون فوتبــال ایــران در 
رشــته های مختلــف از جمله 

فوتسال، فوتبال ساحلی و رده های 
پایه است. قطعا اگر این موفقیت ها 
ایــران  فوتبــال  نمــی داد  رخ 
نمی توانست امیدی برای تصاحب 

یک کرســی مهم در AFC یا فیفا داشــته باشــد. اکنون 
کفاشــیان با تکیه بر همین موفقیت ها تالش می کند که 
جایگاه خود را در فیفا نیز تثبیت کنــد و به عنوان یکی از 

اعضای رسمی فیفا انتخاب شود.
اما آیا کفاشــیان به پاس موفقیت هایی کــه فوتبال ایران 
برای او به ارمغان آورد و توانســت او را بــه رده های باالی 
تصمیم گیری در فوتبال آســیا برســاند، فعالیت ویژه ای 
برای این رشته انجام داده است؟ آیا بهتر نیست مسئوالن 

فدراسیون در این باره پاسخگو باشند؟
این روزها نامزدهای برترین های آســیا معرفی شده اند و 
برخالف هر سال فوتبال ایران هیچ نماینده ای در 

هیچ کدام از حوزه ها ندارد. 
چطور ممکن است فدراسیون فوتبالی که بارها 
به عنوان برترین فدراسیون آسیا شناخته شده و 
در رده های مختلف تیمی مانند فوتسال، فوتبال 
ســاحلی و رده های پایه و بانــوان موفقیت های 
خوبی کســب کرده در جمــع بهترین های 
قاره هیچ نماینده ای نداشــته باشــد! آیا 
مرد دوم فوتبال آســیا که یــک ایرانی 
اســت نمی توانســت در این باره البی 
قدرتمندی داشــته باشد و با استفاده 
از نفوذش حداقل یک ســهمیه برای 
 ایــران در جمع بهترین های آســیا 

حفظ کند؟
نایب کنفدراســیون  همچنیــن 
فوتبال آسیا یعنی علی کفاشیان 
باید هنــگام تصمیم گیری این 
کنفدراســیون بــرای میزبانی 
سوریه از بازی های ملی خود 
در انتخابی جام جهانی نقش 
پررنگی ایفا می کرد و اجازه 
نمی داد که این بازی ها در 
ورزشــگاه نامناسبی مثل 
تانکو عبدالرحمان برگزار 

شود.
اینک باید دید در ادامه راه 
آیا کفاشــیان موفق می شود 
از امکانی که در اختیــارش قرار 
گرفته اســت به نفع فوتبال ایران 

استفاده کند. 
در ایــن مقطع حتــی رییس 

فدراســیون فوتبال می تواند علی کفاشیان را مورد خطاب 
قرار دهد و از او به دلیل اینکه نتوانسته برای فوتبال ایران 

دستاورد چشمگیری داشته باشد انتقاد کند.
ســخن ما درباره شخص علی کفاشیان نیســت بلکه او به 

عنــوان یــک ایرانــی که 
توانســته در کرسی نایب 
رییســی AFC قرار گیرد 
وظیفه دارد تــا جایی که 
برای نفع فوتبال  می تواند 

ایران تالش کند. 
علی کفاشــیان یا امثال او 
که در چنین منصبی قرار 
می گیرنــد باید قــدر این 
فرصت را بدانند و از آن به 

سود ایران استفاده کنند.
 نبایــد اکنون کــه ایران 
در AFC کرســی مهمــی 
دارد مانند ســال هایی که 
از چنین کرســی محروم 
بــود نتواند حرفــش را به 
کرســی بنشــاند و باز هم 
ماننــد گذشــته و یا حتی 
بدتر از آن مــورد اجحاف 

قرار گیرد.
علی کفاشــیان منصب بــه دســت آورده اش را مرهون و 
مدیون موفقیت های فوتبال ایران است و حاال باید دینش 

را به فوتبال ادا کند.
اگر رییس سابق فدراســیون بخواهد در AFC هم با همان 
روش و منش خندان خود به کار ادامه دهد دســت فوتبال 
ایران به هیچ چیز نمی رســد و وضع آن روز به روز بدتر از 

قبل خواهد شد. 
خنده شــاید جواب خیلــی از ســوال های ایرانی ها را در 
کســوت رییس فدراســیون فوتبال بدهد اما این روش در 
AFC جوابگو نخواهد بود و مسئوالن کنفدراسیون فوتبال 
آسیا و کشورهای آسیایی به شدت از علی کفاشیان انتظار 

دارند که نقش خود را به خوبی ایفا کند. 
عالوه بر ایران تیم های دیگر گــروه ایران در مقدماتی جام 
جهانی مانند کره جنوبی از میزبانی سوریه در کشور مالزی 
و ورزشگاه های نامناسب ضرر کردند؛ بنابراین اکنون چشم 
آسیا به نایب رییس کنفدراســیون فوتبال آسیا و مرد دوم 
تصمیم گیری این قاره است تا ببیند آیا او می تواند از عهده 
چنین پســتی بربیاید یا باز هم می خواهد همه چیز را به 
خنده برگزار کنــد و در نهایت با لبخندی غمگین پســت 

خود را ترک کند.

نفر دوم فوتبال آسیا برای ایران چه کرده است؟
از زمانی که علی کفاشیان به عنوان نایب رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده فوتبال ایران نتوانسته 

دستاورد چشمگیری در حوزه تصمیم گیری و مدیریت فوتبال آسیا داشته باشد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
سفارش خرید غذای مرکز فوریت های پزشکی 
شادن یغمایی وابسته به شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان خور و بیابانک

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شــرکت در مناقصه می  توانند جهت کســب   

اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 

 آدرس یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس

 poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن 

37924005-031 واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل 

فرمایند.

م الف: 7099

رسانه های انگلیسی از پدیده 18ســاله ایرانی به عنوان بازیکنی یاد کردند 
که سرمربی منچسترسیتی او را زیر نظر دارد.بر اساس گزارش سایت العربی 
جدید، الکساندر سمیع زاده فوتبالیست تکنیکی ایرانی - انگلیسی یکی از 
مهاجمان آینده پپ گواردیوال در تیم منچسترسیتی خواهد بود. این سایت 
عرب زبان که در کشــور انگلیس فعالیت دارد نوشته که تصاویر بازی های 
سمیع زاده در فضای مجازی دست به دست می چرخد و در ادامه پرسیده، 

این بازیکن کیست که این قدر همه را تحت تاثیر خود قرار داده است؟
در تکمیل خبر سایت کاپ به این نکته اشاره کنیم که الکس متولد تهران 
است و در حال حاضر در تیم بولتون حضور دارد و پیش از این شایعاتی در 

مورد زیرنظر گرفتن او توسط کی روش به گوش می رسید. 30

اگر رییس سابق 
فدراسیون فوتبال 

 AFCایران بخواهد در
هم با همان روش و 

منش خندان خود به 
کار ادامه دهد دست 
فوتبال ایران به هیچ 
چیز نمی رسد و وضع 
آن روز به روز بدتر از 

قبل خواهد شد

دقیقه 90

تیم ملی ســوریه با ارائه یک بازی بسته، درگیرانه و همراه با 
وقت کشی توانســت یک امتیاز از نبرد با ایران کسب کند. 
در شــرایطی که بازی با برتری مطلق ایران پیش می رفت، 
در نهایت شاگردان کی روش در زمین نامساعد و شرایط غیر 
استاندارد استادیوم تانکو عبدالرحمان نتوانستند توپ را از 
دروازه بان نه چندان جوانمرد سوریه عبور دهند و در نهایت 
به تســاوی بدون گل رضایت دادند. ِگل بازی 45 دقیقه ای 
دو تیم نتیجه ای جز تســاوی بدون گل نداشت. شرایط بد 
زمین با توجه به بارندگی شــدید باعث شده بود تا بازیکنان 
از انجام آســان ترین کارهای تاکتیکی هم ناکام بمانند و در 
کنترل توپ و گردش آن با مشــکل مواجه شوند. هر دو تیم 
بیشتر دل به اتفاقات داشــتند و در نهایت ایران با استفاده 
از تکنیک عبــور توپ توســط دژآگه و ســرعت طارمی و 
انصاریفرد  و همچنین جهانبخش امیدوار به نزدیک شدن به 
دروازه سوریه بودند و بازیکنان سوریه نیز چشم به توپ های 
بلند داشتند تا با استفاده از ضربات ایستگاهی دروازه سوشا 
مکانی را باز کنند. در نهایت نیمــه اول بدون اتفاق خاص و 

موقعیت خطرناکی به پایان رسید.
دقایق حساس

دقیقه 3: اشکان دژآگه در سمت چپ محوطه جریمه توپ 
را برای مهدی طارمی مهیا کرد که ضربه این بازیکن با توجه 
به خیس بودن زمین با شــرایط سختی توســط دروازه بان 

سوریه دفع شد.
دقیقه 34: حرکت کریم انصاریفرد به سمت دروازه سوریه 
با دخالت مدافع سوری همراه شد که در ادامه او با سماجت 
توپ را از آن خود کرد اما ضربه نهایی را نتوانســت به خوبی 
ســمت دروازه حریف بزند و توپ در اختیار دروازه بان قرار 

گرفت.
دقیقه 52: در یک ضدحمله عمر الخریبین صاحب فرصت 
شد که ضربه اش از پشت محوطه جریمه با اختالف به بیرون 

رفت.
دقیقه 54: ارســال بلند از ســوی رامین رضاییان پشــت 
محوطه جریمه نصیب مهدی طارمی شد که این بازیکن بعد 
از کنترل توپ، ضربه را به سمت دروازه نواخت که با اختالف 

به بیرون رفت.
دقیقه 76: ضربه ایستگاهی خطرناک برای سوریه از پشت 
محوطه جریمه ایران با برخورد توپ بــه زمین در نزدیکی 
سوشــا مکانی با اختالف کم به بیرون رفت تا خطر از روی 

دروازه ایران دور شود.
دقیقه 86: بهترین فرصت گلزنی برای تیم ملی ایران روی 
ارسال میالد محمدی روی تیر دوم و ضربه سر جهانبخش با 

اختالف کم به بیرون رفت.

سوریه 0 - ایران 0

 دلمان خنک نشد
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پیشنهاد سردبیر: 
 برپایی موکب های واقفان اصفهانی در مرز مهران و چزابه

مديرعامــل ســازمان مديريــت پســماند شــهرداري اصفهان 
اظهار كرد: روزانه 1200 تن زباله عادی از ســطح شــهر اصفهان 

جمع آوری و 10 درصد آن از مبدا تفكيك مي شود.
امير حسين كميلي  ادامه داد:  با اين وجود سرانه توليد زباله عادي 
در اصفهان، از ميانگين كالن شهرهاي كشور مثل تهران، شيراز و 
مشهد پايين تر اســت و اين امر، فرهنگ شهرنشيني شهروندان 

اصفهاني را نشان می دهد.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شــهرداري اصفهان با اشاره 
به جمع آوری پسماندهای ســاختمانی گفت: به طور كلي 4 هزار 
و 500تن پســماند ســاختماني در روز، از مجموع فعاليت هاي 

عمراني شهرداري و بخش خصوصي توليد مي شود.
وي افزود:  اين آمارها پيش از اين بيشــتر بوده اما به علت شرايط 
ركودي فعلي حاكم بر ساخت و ســاز كاهش يافته است. كميلي 
خاطرنشان كرد:  در اصفهان تنها يك محل براي تخليه نخاله هاي 
ساختماني وجود دارد و آمارگيري آن به صورت شمارش تقريبي 

كاميون هاي حمل آنها انجام می شود.

مدير منطقه 6 شــهرداری اصفهان اظهاركــرد: تملك و احداث 
ميدان شورا در جنوب سی و سه پل در دســتور كار است. منصور 
نجفی با اشــاره بــه اينكه ميدان شــورا قــرار اســت در ورودی 
سی و سه پل احداث شود، افزود: قسمت غربی ميدان شورا از سوی 

شهرداری منطقه 5 تملك و آزادسازی شده است. 
وی ادامه داد: شــهرداری منطقه 6 نيز در حال آزادسازی قسمت 
شرقی ميدان بوده و تاكنون 36 درصد از وسعت ميدان آزادسازی 
شده است. نجفی اظهاركرد: درصدد هســتيم كه اين ميدان را در 

حداقل زمان ممكن در اختيار شهروندان قرار دهيم.

مديرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان 
گفت: با توجه به وجود ريزگردها و آلودگی های صنعتی شــمال 
شهر اصفهان، احداث فضای سبز و پارک جنگلی ضروری است.  
احمد سليمانی پور افزود: با توسعه فضای سبز، تصفيه كربن نيز 
در فضا بهتر صورت می گيرد. وی به احداث پارک جنگلی مهديه 
اشــاره كرد و ادامه داد: اين پارک در فضايی با مساحت 27 هزار 
متر مربع احداث می شــود كه بيش از يك ميليــارد تومان برای 

آزادسازی آن هزينه شده است.
ســليمانی پور يادآور شــد: در آينده نزديك 2 هزار و 500 اصله 
درخت در اين مكان كاشــته می شــود كه اين مكان را به پارک 
جنگلی تبديل خواهد كــرد. وی افزود: در جــوار اين مكان نيز 
فضايی برای بازی و تفريح قشــر جوان پيش بينی شــده است.

مديرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان 
تاكيد كرد: احداث آب نما و آماده ســازی اين مكان برای كاشت 
گياهانی كه نسبت به شــرايط اقليمی و كم آبی مقاوم باشند، از 

ديگر موارد در نظر گرفته شده برای اين پروژه است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان:

10 درصد از پسماندهای عادی 
در مبدأ تفکیک می شود

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبرداد:

 پیشرفت 36 درصدی
آزادسازی شرق میدان شورا

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

کاشت 2500 اصله درخت 
در بوستان جنگلي مهدیه

شهرداری

مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان اصفهان گفت: 
موكب حضرت علی اكبــر)ع(، درراســتای اجرای 
امينانه نيات واقفان نيك انديش اصفهانی، توســط 
اداره كل اوقــاف و امــور خيريــه اســتان اصفهان 

درمرزهای مهران و چزابه برپا می شود.
حجت االســالم و المســلمين رضا صادقی در ادامه 
افزود: اين موكب ها از سه روز قبل از اربعين حسينی 
برای خدمت رســانی به زائران امام حسين)ع( كه با 
پای پياده برای شــركت در اجتماع عظيم عزاداران 
سيد و ســاالر شــهيدان به كربال عازم هستند، آغاز 
می شــود و اين خدمات تا 4 روز بعــد از اربعين نيز 

همچنان ادامه دارد.
مدير كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان افزود: با 
برنامه ريزی هايی كه ازسوی ستاد برگزاری بصيرت 
عاشــورايی اداره كل اوقــاف و امور خيريه اســتان 
اصفهان صورت گرفته است، اين موكب ها روزانه در 
هر وعده، پنج هزار غذای گرم را پس از طبخ، در بين 
زائران توزيع می كنند؛ همچنيــن در اين موكب ها 

فضايی هم برای اسكان زائران آماده شده است.
 حجــت االســالم و المســلمين صادقــی افــزود: 
 هزينــه برپايــی اين موكب هــا از محــل موقوفات 
منطبق بــا عــزاداری امام حســين)ع( كــه فاقد 
 مكان هســتند، تامين می شــود وهمچنين در اين 
راســتا، خيران نيكوكار هيئت امنــای امامزادگان، 
 مديريت اســتان و ائمه جمعه سراســر اســتان نيز 

كمك كرده اند.
وی در ادامه بيان كرد: امســال بــا هماهنگی هايی 
كه انجام شــد، در هفت امام زاده اســتان نيز برای 
پذيرايی از زائران امام حسين)ع( در مسيرهای نجف 
به كربال موكب هايی برپا كرده انــد و در ايام اربعين 
ميزبان خيل عظيم عزاداران حضــرت اباعبدا...)ع( 

خواهند بود.
 مديــر كل اوقــاف و امــور خيريه اســتان اصفهان 
در ادامه ياد آوری كــرد: اداره اوقــاف و امور خيريه 
 مانند هميشــه امانتدار واقفان نيك انديش اســت 
و برپايــی اين موكب هــا نيز براســاس اجرای نيت 
واقفان نيك انديش بــوده؛ بنابرايــن موقوفاتی كه 
 در همين راســتا هســتند، ادغام و در اين موكب ها 

مصرف می شوند.
در اســتان اصفهان بالغ بر 40 هزار رقبــه و بيش از 

700بقعه متبركه وجود دارد.

رييس ستاد زكات كميته امداد استان اصفهان، از جمع آوری حدود 
45 ميليارد ريال زكات مستحبی و واجب در سطح استان خبر داد و 
افزود: زكات جمع آوری شده، به فقرا و محرومان سراسر استان اهدا 

شده است.
حجت االسالم غالمحســين رنجبر با اشــاره به رويكرد مثبت مردم 
اســتان اصفهــان در پرداخت زكات مســتحبی اظهار داشــت:  در 
ســال های اخير پرداخت زكات مســتحبی مورد توجــه عامه مردم 
قرار گرفته و در مجموع، اســتان اصفهان در زكات مستحبی ظرفيت 

بااليی دارد.
وی از جمع آوری حدود 45 ميليارد ريال زكات مســتحبی و واجب 
درسطح استان خبر داد و  تصريح كرد: زكات جمع آوری شده، به فقرا 
و محرومان سراسر استان، اهدا و بخشی از آن نيز در ساخت و تكميل 

مساجد و خانه های علما هزينه شده است.
رييس ستاد زكات كميته امداد استان اصفهان با بيان اينكه پرداخت 
زكات، در بخش شجره طيبه استان اصفهان و رغبت باغداران استان 
به اعطای درخت و ثمره درخت برای محرومــان و فقرا حائز اهميت 
اســت، اضافه كرد: مردم اصفهان به اهدای درخــت و ثمره آن برای 

نيازمندان، توجه و اعتقاد خاصی دارند.
وی با اشــاره به اهميــت توجه صنايع اســتان بــه پرداخت زكات 
مستحبی خاطرنشان كرد: براســاس روايات دينی، يكی از راه های 
رونق اقتصادی كســب  و كار صاحبــان صنايع، رســيدگی به فقرا و 
محرومان جامعه اســت كه اگر ايشــان در پرداخت زكات مستحبی 
اهتمام داشــته باشــند و از كار محرومان جامعه گره گشايی كنند، 

خداوند نيز گره از كار و  مشكالت اقتصادی  آنها بازخواهد كرد.
وی اختصاص زكات جمع آوری شــده برای محرومان و نيازمندان را 
نامحدود خواند و تصريح كرد: برخــالف كميته امداد كه لزوما درآمد 
حاصل از صدقات را به افراد تحت پوشــش خود ارائه می دهد، ستاد 
زكات در اين زمينه محدوديتی نداشته و به هر نيازمند و محرومی كه 

در شهرها و روستاها وجود داشته باشد، مساعدت می كند.
به گفته رييس ستاد زكات كميته امداد اســتان اصفهان، اختصاص 
زكات جمع آوری شــده هر منطقه به نيازمندان همان محل از سوی 
شورای زكات شهر و يا روســتا كه معموال از معتمدين مردم هستند، 

انجام می شود.
وی يكی از اقدامات تاثيرگذار در بخش زكات را اختصاِص بخشــی از 
اعتبارات تملك دارايی فرمانداران استان اصفهان اعالم كرد و اظهار 
اميدواری كرد كه فرماندار شهرســتان كاشان نيز بخشی از اعتبارات 
تملك دارايی فرمانداری ويژه اين شــهر را به ستاد زكات شهرستان 

اختصاص دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خبر داد:

 برپایی موکب های واقفان 
اصفهانی در مرز مهران و چزابه 

رییس ستاد زکات کمیته امداد استان اصفهان:

 کمک 45 میلیارد ریالی
به فقرا و محرومان اصفهان ویژه

با مسئوالن

به گزارش زاينده رود، در سی و هشتمين برنامه از سری برنامه های 
»هرهفته چند افتتاح« شــهرداری اصفهان كه با حضور شــهردار 
اصفهان، اعضای شــورای اسالمی شــهر اصفهان، مديران شهری، 
اهالی محل و اصحاب رسانه صورت گرفت، بهره برداری از ساختمان 
جديد اداری منطقه 12، عمليات اجرايی بوستان جنگلی در محله 
مهديه و بهره برداری از بوستان جنب گلزار شهدای عاشق آباد انجام 
شد؛ برای اينكه مويد تعطيلی ناپذير بودن پروژه های اصفهان را به 
منصه ظهور برســاند. دكتر مهدی جمالی نژاد، شهردار اصفهان، در 
اين آيين با بيان اينكه اجرای طرح »هر هفته چند افتتاح« به صورت 
مستمر ادامه داشته و هر هفته اجرايی شده است، اظهار كرد: در اين 
طرح عالوه بر تكميل و بهره برداری از طرح های نيمه تمام، بسياری 
از پروژه های ديگر نيز كلنگ زنی شده و سعی داريم تا نيمه اول سال 

آينده پروژه های جديد را به بهره برداری برسانيم.
وی با بيان اينكه شــهرداری اصفهان برخالف ديگر شهرداری های 
كشور كه تحت تاثير ركود اقتصادی قرار گرفته اند، همواره پويايی 
پروژه های عمرانی خود را حفظ كرده اســت، اضافه كرد: بيشــتر 
كالن شهرهای كشور، تنها با رويكرد تمام كردن پروژه های نيمه تمام 
مواجهند و اين در حالی است كه در شــهرداری اصفهان، عالوه بر 
اتمــام پروژه های نيمه تمام، بــه مطالبات جديد مــردم نيز جامه 

عمل پوشانده می شود. شهردار اصفهان با اشــاره به بهره برداری از 
پروژه های منطقه 12 شهرداری گفت: در حال حاضر در شهرداری 
اصفهان، ارائه خدمات از استانداردهای اين شهر نيز باالتر رفته و اين 

بيانگر توجه ويژه به مناطق كمتر برخوردار شهر است.
وی با بيان اينكه ســاختمان جديد شهرداری نيز محرک توسعه در 
خيابان بهارســتان خواهد بود، تصريح كرد: از ايــن رو با راه اندازی 
بزرگ ترين پرديس فرهنگی در كنار اين ســاختمان، باز شــاهد 

توسعه پايدار خوبی در منطقه خواهيم بود.
 جمالی نژاد با اشــاره به اينكه كلنگ پرديس بزرگ اصفهان تا پايان 
سال جاری به زمين می خورد،  بيان داشت: اين پروژه چند منظوره 
است و می تواند در باال بردن سرانه های فرهنگی و ورزشی منطقه12 

تاثير بسزايی داشته باشد.
وی با بيان اينكه ساختمان جديد شــهرداری اصفهان در مساحت 
چهار هزار متر مربعی و در بازه زمانی 15 ماهه به بهره برداری رسيده 
است، افزود: در محالت كمتر برخوردار مانند مارچين و امير عرب، 

شهرداری سعی دارد با اين اقدام محرک های توسعه را ايجاد كند.
 شهردار اصفهان همچنين با بيان اينكه بوستان جنب گلزار شهدای 
عاشق آباد نيز با 20 ميليارد ريال به بهره برداری رسيده است، ادامه 
داد: بوســتان جنگلی مهديه نيز با اعتبار 140 ميليارد ريال در يك 

مساحت 27 هزار متر مربعی كلنگ زنی شده است.
 وی با اشــاره به اينكه تا پايان ســال جاری دو مرحله بهره برداری 
پروژه ها را در منطقه 12 خواهيم داشت، گفت: از ابتدای سال جاری 

نيز چهار مورد بهره برداری در اين منطقه انجام شده است.
 فضای سبز منطقه 12 فیلتر شهر اصفهان است

ابوالقاسم گلستان نژاد، مشاور عالی شهردار اصفهان، در حاشيه اين 
برنامه ها اظهار كرد: ســاختمان اداری جديد شهرداری منطقه12، 
به منظور دسترسی  راحت شــهروندان اين منطقه و برطرف شدن 
مشكالتی كه مراجعه كنندگان به دليل تراكم باالی جمعيتی با آن 

مواجه بودند، احداث و راه اندازی شد.
وی با بيان اينكه موقعيــت جغرافيايی منطقه 12 در اســتان، آن 
را به عنوان فيلتر شــهر اصفهــان قرار داده اســت، تصريح كرد: به 
همين منظور عمليات اجرايی بوســتان جنگلــی در محله مهديه 
و بهره بــرداری از بوســتان جنب گلزار شــهدای عاشــق آباد در 
راستای توســعه فضای ســبز منطقه، با توجه به اينكه اين منطقه 
از ظرفيت های امالكی، آبی و خاكی مناســبی برخوردار است، در 

دستور كار قرار گرفت.
پردیس خانواده محور؛ در راستای افزایش شادابی و 

نشاط اجتماعی خانواده ها
رييس كميســيون فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شورای اسالمی 
شهر اصفهان نيز در حاشيه سی و هشــتمين برنامه از برنامه های 
»هر هفته چند افتتاح« شهرداری اصفهان، با اشاره به بهره برداری 
از ســاختمان جديد اداری شــهرداری منطقه 12 اظهار كرد: اين 
ساختمان با توجه به دسترسی های مناسب برای اهالی منطقه، در 
راســتای تكريم ارباب رجوع و ارائه تسهيالت مناسب به شهروندان 
 منطقه12 احداث شــد كه از مناطــق محروم شــهر اصفهان نيز 

محسوب می شود.
وی با اشــاره به دو پروژه ديگر كه در منطقه 12 مورد بهره برداری و 
كلنگ زنی قرار گرفت، تصريح كرد: عمليات اجرايی بوستان جنگلی 
محله مهديه و بهره برداری از بوستان جنب گلزار شهدای عاشق آباد، 
با توجه به درگيری اصفهان در موضوعات زيست محيطی انجام شد 
كه اميدواريم با توسعه اين فضاهای سبز در سطح منطقه و شهر، در 
راستای كاهش مشكالت زيســت محيطی و آلودگی هوای اصفهان 

گامی برداشته باشيم.
عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان در ادامه با اشــاره به آغاز 
كلنگ زنی عمليات اجرايی نخســتين پرديــس فرهنگی تفريحی 
خانواده محور، تاكيد كــرد: كلنگ اين پروژه در راســتای افزايش 
شادابی و نشــاط اجتماعی خانواده ها با زيربنای 46 هزار مترمربع، 

به زودی به زمين می خورد.
وی اضافه كرد: در يك سفر شهری، خانواده های اصفهانی می توانند 
با ذائقه و سليقه های مختلف، از ظرفيت های تفريحی و فرهنگی اين 

پرديس خانواده محور بهره مند شوند.

بیشتر کالن شهرهای 
کشور، تنها با رویکرد 
تمام کردن پروژه های 
نیمه تمام مواجهند و 
این در حالی است که 

در شهرداری اصفهان، 
عالوه بر اتمام 

پروژه های نیمه تمام، 
به مطالبات جدید 

مردم نیز جامه عمل 
پوشانده می شود

شهردار اصفهان در سی و هشتمین برنامه »هر هفته چند افتتاح«:

هرهفتهکلنگیکپروژهدراصفهانبهزمینمیخورد

معاون حفاظت و امور اراضــی اداره كل منابع طبيعی 
اصفهان گفت: برای 31هــزار هكتــار از اراضی ملی 
و منابــع طبيعــی اســتان اصفهان، ســند تك برگ 
كاداســتری صادر شــده اســت. داريوش ســعيدی 
افزود: اين اســناد از ابتدای امســال تاكنون به منظور 
تثبيت مالكيت دولت بر اراضی ملــی و منابع طبيعی 
اســتان، باكمك و همكاری اداره های  ثبت اســناد و 
امالک صادرشده اســت. وی ارزش ريالی اين اراضی 
را ســه هزار و 100ميليارد ريال بــر آورد كرد و گفت: 
اين امالک عالوه بر ارزش  اقتصادی، دارای ارزش های 
زيســت محيطی و حفاظــت منابــع آب و خاک هم 
هستند. ســعيدی افزود: اجرای طرح سنددار كردن 
اراضی ملــی و تبديل اســناد دفترچه ای به اســناد 
كاداســتری، پيشــگيری از سوءاســتفاده متصرفان 
و زمين خواران، اعمــال مديريت دقيق و درســت بر 
عرصه های منابع طبيعی و آمايش سرزمين و استفاده 
بهينه از مديريت زمان، از اهداف ســند داركردن اين 
اراضی بوده است. وی گفت: تاكنون بيش از 95درصد 
از وسعت اراضی ملی و منابع طبيعی اين استان به نام 
دولت تثبيت شــده كه از اين ميزان، 650هزار هكتار 

آن را اسناد كاداستری تشكيل می دهد.

عضو شوراي اسالمي شــهر اصفهان گفت: با توجه به 
شــرايط ســخت اقتصادي كنوني، اجراي پروژه هاي 
عام المنفعه شهرداري اصفهان قابل تقدير است. نور ا... 
صلواتي  اظهار كرد:  جاي بســی خوشــحالي است كه 
در شرايط بسيار ســخت اقتصادي، مسئوالن شهري 
توانسته اند پروژه هاي عام المنفعه اي مثل پروژه هاي 
امروز منطقه 12 شهرداري اصفهان را برنامه ريزي كرده 
و به اجــرا بگذارند. وي ادامه داد: كلنگ زني بوســتان 
مهديه با توجه به قرار داشتن در منطقه اي كه از مناطق 
محروم شهري محسوب مي شــود، عالوه بر رونق اين 
منطقه، مي تواند به بهبود شرايط زيست محيطي شهر 
نيزكمك كند. عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان تاكيد 
كرد:  امروزه نگاه توســعه اي به ساختار شهري، بايد به 
سمت معماري سبز و توســعه پايدار حركت كند. وي 
افزود: توجه به كاهش آالينده هاي زيســت محيطي، 
برنامه ريزي به منظور حفظ فضاي ســبز شــهري و 
گام برداشــتن به سوي شــهري با انرژي هاي پاک، از 
ضروريات جامعه امروز است. صلواتي خاطر نشان كرد: 
آرزو مي كنيم ديگر مســئوالن نيز در همين راستا به 
تعهدات خــود عمل كنند تا شــرايط زندگــي براي 

شهروندان روز به روز بهتر شود.

 صادر شدن سند تک برگ
برای اراضی ملی استان 

اجراي پروژه هاي عام المنفعه 
شهرداري قابل تقدیر است

شوراحوزه علمیهمنابع طبیعی

آنفلوآنزای پرندگان در استان 
اصفهان مشاهده نشد

 برگزاری دوره تربیت مدرس 
زبان های خارجی ویژه مبلغان 

سرپرســت اداره بهداشــت و مديريت بيماری های طيور 
اداره كل دامپزشكی اســتان اصفهان گفت: با اجرای طرح 
پايش، هيچ مورد بيماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 

اين استان يافت نشده است.
مصطفی كردآبادی افزود: طرح پايش آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان، به مــدت 42 روز در مــاه های مهــر و آبان در 
120واحد منتخب، شــامل باغ پرندگان طيور روستايی 
و مزارع پــرورش طيوری مثل مرغ تخم گــذار، بوقلمون، 

اردک، بلدرچين و شترمرغ، اجرا شد.
وی اظهار كرد: در اين راستا يكهزار و 609 نمونه خون، اخذ 

و روی چهار هزار و 827  پرنده آزمايش شد.
سرپرست اداره بهداشت و بيماری های طيور دامپزشكی 
اســتان اصفهان افزود: همچنيــن 581 نمونه آزمايش به 
روش پی آر ســی )آزمايش مولكولی برای رديابی ويروس 

آنفلوآنزا( آزمايش شد. 
وی خاطرنشــان كرد: در اين بررســی ها هيچ موردی از 

بيماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشد. 
كردآبادی يادآور شد: با توجه به اينكه در فصول سرد سال 
قرار داريم و مهاجرت پرندگان وحشــی از مناطق شمالی 
كشور و كشــورهای ديگر وجود دارد، هميشه با احتمال 

انتقال بيماری های آنفلوآنزا روبه رو هستيم.

معاون فرهنگی مديريت حوزه علميه خواهران اســتان 
اصفهــان، از برگــزاری دوره تربيت مــدرس زبان های 
خارجی ويژه مبلغان مستعد فعاليت در عرصه بين الملل 
از ســوی مديريت حوزه علميه خواهران استان خبر داد. 
صديقه بهشتی افزود: اين مديريت با همكاری واحد زبان 
دفتر تبليغات اسالمی شــعبه اصفهان، اقدام به برگزاری 
دوره تربيت مدرس زبان های خارجی عربی و انگليســی 
به منظور تربيت نيروهــای فرهيخته و توانمند خواهر در 
عرصه بين الملل كرده اســت. وی تربيت مبلغان خواهر 
برای حضور در عرصه بين الملل را حائز اهميت دانســت 
و گفت: از جملــه ضرورت های حائز اهميــت در تبليغ 
دين، جهانی نگريستن آن اســت كه در سال های اخير 
مورد توجه فرهيختگان و عالمان دين قرار گرفته اســت. 
معاون فرهنگی مديريت حوزه علميه خواهران اصفهان 
گفت: 32 طلبه خواهر در رشته زبان انگليسی و 12طلبه 
در دوره زبان عربــی، پس از بررســی توانمندی علمی، 
سطح بندی اوليه و گذراندن دوره پيشرفته، به دوره تربيت 
مدرس راه يافتند. وی خاطر نشان كرد: شركت كنندگان 
پس از اتمام دوره 6 ماهه، بــرای تبليغ در فضای مجازی 
و همچنين تدريس زبــان های خارجی بــه مبلغان، در 

مدارس علميه استان به كار گرفته خواهند شد.

خبر

سرپرست اداره كل كتابخانه های عمومی اســتان اصفهان، از بخشودگی 
جرايم ديركرد كتــاب اعضای كتابخانــه های عمومی به مناســبت ايام 
گراميداشــت كتاب و كتابخوانی خبــر داد. امير هالكويــی افزود: تمامی 
اعضای كتابخانه های عمومی كه از تاريخ 22 تا 28 آبان ماه نسبت به عودت 
منابع امانت گرفته به كتابخانــه ها اقدام كنند، مورد بخشــودگی جرايم 
ديركرد قرار می گيرنــد. وی با بيان اينكه مدت امانت كتــاب در هر دوره 
امانت 14 روز است، گفت: جريمه ديركرد كتاب در كتابخانه های عمومی 
استان به ازای هر روز مبلغ 500 ريال است. هالكويی از امكان تمديد آنالين 
كتاب بدون مراجعه به كتابخانه های عمومی استان خبر داد و افزود: هر يك 
از منابع كتابخانه ای را در صورتی كه توسط عضو ديگری رزرو نشده باشد، 

می تواند طی دو دوره متوالی يعنی به مدت 28 روز تمديد كرد.

مدير كل پزشــكی قانونی اســتان اصفهان گفت: در هفت ماهه سال 
جاری 120 نفر به دليل ســوختگی جان خود را از دســت داده اند كه 
از اين تعــداد، 54 نفر زن و 66 نفــر مرد بوده اند كه اين آمار، نســبت 
به مدت مشــابه ســال قبل  تغييری نداشته اســت. علی سليمان پور 
خاطرنشان كرد: در مهر ماه سال جاری 22 نفر به دليل سوختگی جان 
خود را از دست داده اند؛ در حالی كه اين تعداد در مهرماه سال گذشته 
11 نفر بوده است. مدير كل پزشــكی قانونی استان اصفهان همچنين 
گفت: در هفت ماهه نخســت سال جاری آمار اجســاد معاينه شده در 
مراكز پزشكی قانونی استان، با تشــخيص علت مرگ مسموميت با گاز 
مونواكسيد كربن، 18 مورد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كه 

اين تعداد 6 نفر بوده، افزايش داشته است.

افزایش جان باختگان ناشی از سوختگی در اصفهانجرایم دیرکرد کتاب در اصفهان بخشوده می شود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم: روغن زیتون ۳ قاشــق 
 مرباخــوری، ران مــرغ بدون پوســت 
و اســتخوان۴۰۰ گرم، فلفل دلمه ای 
قرمز خرد شده یک عدد، فلفل دلمه ای 
سبز خرد شده یک عدد، سیر له شده ۴ 
حبــه، آویشــن خشــک یک قاشــق 
مرباخوری خشــک، برنج ســه چهارم 
 پیمانه، زعفــران کمــی، آب مرغ یک 
 و ســه چهــارم پیمانه، نمــک و فلفل 

 به میزان کافی، گوجه فرنگی رنده شــده ۲۲۴ گرم، زیتون ســیاه و ســبز بدون دانه
هر کدام۱۰ عدد.

طرز تهیــه: فــر را روی۲۰۰ درجه ســانتی گراد تنظیــم کنیــد. ران مرغ را 
به تکه های کوچک در بیاورید. در ۲ قاشق مرباخوری روغن، تکه های مرغ را به مدت 

۵ دقیقه در ماهیتابه تفت دهید تا طالیی شود و روی بشقاب قرار دهید. 
 بقیه روغن را بــه ماهیتابه اضافه کنید. پیاز، فلفل دلمه ای، ســیر و آویشــن را به آن 
اضافه کنید و هم بزنید تا سبزی ها کمی نرم شود. تکه های مرغ را به مواد اضافه کنید. 
سپس آب مرغ، گوجه فرنگی رنده شده، نمک و فلفل و برنج که از قبل خیس کرده اید 

و زعفران را اضافه و هم بزنید و بگذارید جوش بیاید.  
 مواد را در ظرف مناســب منتقل کنید و با کاغذ فویل روی آن را بپوشــانید و به مدت

۴۰ دقیقه در فر قرار دهید تا اینکه کامال بپزد.

کتاب» فرهنگ نامه توبــه «، تالیف » آیت ا... ری شــهری «، به زبان 
فارسی منتشر شد.

کتاب پیش رو، یکی از فرهنگ نامه  هایی است که از دانش نامه قرآن 
و حدیث بر گرفته شده و با هدف استوار سازی فرهنگ دینی، اصالح 

فرهنگ عمومی و ترویج معارف اصیل اسالم منتشر می  شود.
 فرهنگ نامه توبه، از جمله فرهنگ نامه  هایی است که با هدف تصحیح 
فرهنگ و تقویت ارزش  های رفتاری، نگارش پیدا کرده است. با توجه 
به این که قرآن، همه اهل ایمان را به توبه دعوت کرده، این فرهنگ نامه 
 از اهمیت ویژه  ای برخوردار اســت؛ زیرا همگان نیاز بــه توبه دارند، 

هر چند توبه از گناهان مختلف،  متفاوت است.
در درآمد این فرهنگ نامه، توضیحی کوتاه در باره واژه  شناسی » توبه « 
آمده و به کاربرد واژه » توبه « برای خداوند سبحان و انسان در فرهنگ 
قرآن و حدیث، اشاره شده و حقیقت توبه، نیاز همگان به توبه و مقصود 

از » توبه نصوح « تبیین شده است.
در متن کتاب نیز برجسته  ترین ره نمودهای قرآن و احادیث اسالمی 
در باره » توبه « در هفت فصل آورده شده است: برخی از موضوعاتی که 
در فصل های مختلف این کتاب اشاره شــده عبارت از: معانی متعدد 
 توبه ، مانند: پافشاری نکردن بر انجام گناه، پشیمانی از گناه، اعتراف 
به گناه، تصمیم  گیری جدی برای تکــرار نکردن گناه. تبیین وجوب 
 توبه و فضیلت آن، خرســندی خداوند ســبحان از توبــه بندگان، 
ارزش توبه کنندگان، ضرورت شــتاب کردن در توبــه و توبه دوباره، 
هشــدار درباره امروز و فردا کردن و به تاخیر انداختن توبه و بر حذر 
داشتن از توبه دروغین، صفت » توبه  پذیری « خدای سبحان، پذیرش 
 توبه حقیقی تا واپســین لحظات زندگی، عوامل پذیرفته شدن توبه 
 و موانع آن و هشــداری درباره گفتن این ســخن که » فالنی را خدا 

نمی  آمرزد! « است.

حذف قند از رژیم غذایی و اتفاقات بعد از آن )4(برنج و مرغ را به سبک اسپانیایی درست کنید

لبخندک

گوناگون

معلمی کار هر کسی نیست

بهبود سالمت دهان و دندان
مصرف زیاد قند و سالمت ضعیف دهان و دندان با یکدیگر پیوند خورده اند. 

هنگامی که مصرف بیش از اندازه قند با عدم رعایت بهداشــت دهان و دندان ترکیب 
می شود، نتیجه فاجعه بار خواهد بود. 

صدها باکتری داخل دهان وجود دارند که بسیاری از آنها مفید هستند. 
با این وجود، برخی باکتری ها از قند تغذیه می کنند و اسید تولید می کنند.

اســید می تواند مینای دندان که الیه درخشــان و محافظ دندان محسوب می شود 
 را تخریب کند. این شــرایط می تواند به پوســیدگی دندان منجر شود که در صورت 

عدم درمان به دردهای شدید و احتمال از دست رفتن کامل دندان ختم می شود.
قند و دیگر کربوهیدارت های قابل تخمیر موجب تحریک باکتری های داخل دهان و 
 تولید اســید توســط آنها و کاهش ســطح pH می شــود. حاصل این شــرایط آغاز 
دمیلینه شدن دندان است. پس اگر دوست ندارید از پوسیدگی دندان، از دست دادن 
دندان یا دیگر مسائل ســالمت دهان و دندان رنج ببرید، مصرف قند را محدود کنید.

بهبود خواب خوب
کاهش مصرف قند می تواند به حفظ سطوح مناسب قند خون کمک کند و همچنین 
سطح سروتونین در مغز را افزایش داده و در نتیجه به بهبود الگوی خواب سالم و پایدار 
کمک کند. خوردن غذاهای شــیرین به افزایش ناگهانی قند خون منجر می شود که 

خستگی آدرنال را در پی دارد. این اثر بر کیفیت خواب تاثیرگذار است.
 همچنین، قند فعالیت ارکســین، یک انتقــال دهنده عصبی که در مغز تولید شــده 

و به تنظیم انگیختگی، بیداری و اشتها کمک می کند را سرکوب می کند.

فرهنگ نامه توبه 

» رشته تحصیلی « در دانشگاه سال هاست متغیری شده 
که رابطه مســتقیمی با رتبه کنکور و پرستیژ اجتماعی 
 آن رشــته دارد و بر اســاس همین شــاخص اســت که

 فرم انتخاب رشــته مان را از باال به پایین از بهترین رشته 
به بدترین رشــته و درواقع بی کالس ترین آن پر می کنیم 
و در این میــان هرچقــدر درس خوان تر باشــیم و رتبه 
 بهتری در کنکور بیاوریم، شــانس بهتری برای تحصیل 
 در رشــته برتر داریم! اما کم نیســتند رشــته هایی که 
اسم شــان خیلی برای ما شناخته شده نیســت یا شاید 
 رشــته های » شیک ومجلســی « بــه حســاب نیایند؛ 
 اما شــغل های به دردبخوری هســتند و اتفاقا بــازار کار 

خوبی هم دارند.
رشته بازرسی گوشت

شاید تابه حال اسم این رشته به گوش شما نخورده باشد؛ 
اما باید بدانید تقریبا همیشــه برای این رشته و شغل بازار 
کار فراهم است. شــما بعد از فارغ التحصیلی در این رشته 
می توانید در تمام کشتارگاه های دام و طیور مشغول به کار 
شوید. مراحل کار بازرسی گوشــت به این ترتیب است که 
 بازرسی مراحلی قبل از ذبح حیوان شروع می شود و تا بعد 
 از کشتن و به بازار عرضه کردن گوشت به بازار ادامه دارد 
تا اینکه باالخره گوشــت ها بــا مهر آبی رنگ که نشــانه 

سالمت آن هاست به دست ما برسد!
رشته زبان چینی

 آشــنا شــدن با دیگر زبان هــای دنیا و تحصیــل کردن 
در آن ها عالوه بر اینکه ما را با یک زبــان و فرهنگ دیگر 
آشنا می کند، کاری جذاب و پرسود است و از آن می توان 
برای ارتباط گرفتن با مردمان دیگر کشــورها اســتفاده 
کرد. حاال وقتی بــا صاحبان این زبــان روابط تجاری هم 
داشته باشــیم، قاعدتا دانســتن این زبان بیشــتر به کار 
می آید. در دورانی که » چین « بازار بیشــتر کشــورهای 
 جهــان را قرق کرده اســت، به نظر می رســد دانســتن 

زبان شان هم خالی از فایده نباشد!
رشته کودکیاری  

» علوم تربیتــی « یا » روانشناســی کــودک « نام های 
شناخته شــده رشــته های دانشــگاهی هســتند؛ امــا 
 شــاید ندانید که رشــته ای هم به اســم » کودکیاری « 
در دانشــگاه ها داشــته باشــیم. افرادی که در این رشته 
تحصیل می کننــد، درباره ســالمت جســمی و روحی 
کودک، چگونگــی کار اندام های بــدن، نیازهای مادران 
و کودکان، بهداشــت فردی و عمومی، بهداشــت روانی، 
بهداشــت مادر و کودک، پرورش خالقیــت در کودکان، 
نگهداری کودکان قبل از دبســتان و ... اطالعاتی به دست 
 می آورند و طبیعی اســت که بــا این اطالعــات بتوانند 
 از شــغل های مختلفی مثل مســئول تغذیه و بهداشت 
مواد غذایی، مسئول کودکان پیش از دبستان، بهداشتیار 
مادر و کودک، فعالیــت در واحد فوریت های پزشــکی، 
مســئول آموزش و تنظیم خانواده، همکاری با گروه های 

پزشکی، پرستار کودک و ... کار کنند.

رشته های عجیب؛
 شغل های پردرآمد ) 1 (

اینکه آدم بچه فرهنگی باشد، از بازی روزگار  نداشاه نوری
سر کالس مادرش بنشیند و بعد هم خودش 

بشــود   تجربه جالبــی اســت. یعنی مدام جــای آدم معلم 
در رابطه معلم و شاگردی تغییر می کند و با هربار جا به جایی همه 
چیز، متفاوت به نظر می رسد. زندگی مثل یک سناریوست. نقش 
 آدم که عوض شــود گریم و دیالوگ هایش را هم باید عوض کرد 
با این تفاوت که توی زندگی آرزوهــا، رویاها، منافع و توقعات آدم 

تغییر می کند و خالصه همه چیزش از این رو به آن رو می شود.
 بچه که بودم از دختر دبیرســتانی ها بدم می آمــد. به نظرم آنها 
شــرورترین موجودات خلقــت بودند که خودشــان را توی یک 
دست مانتو و شلوار سرمه ای پنهان می کردند و باعث می شدند 
 وقتی پای مادرم به خانه  می رسد دیگر نا نداشته باشد و صدایش 
به زحمت دربیاید. بعد که خودم دبیرســتانی شدم و یک ترم سر 
کالس مادرم نشســتم، دیدم که نه! رفقایم آنقدرها هم شــرور 
نیستند و خیلی هم سر به زیر و مودبند. تنها اشکال شان این است 
که فکر می کنند معلم ها کاری جز دردســر درست کردن برای 
شاگردها ندارند و البد یک هفته تمام می نشینند و فکر می کنند 
یک شنبه بعد که آمدند ســر کالس چه کار کنند که نفس همه 
توی سینه حبس شود و آن لیست لعنتی اسامی شاگردها را چطور 
 باال و پایین بخوانند که اســم هیچ کس بــرای درس جواب دادن 
 از زیر دســت شــان در نرود. درحالی که من هیچ وقت مادرم را 

در حین نقشه کشی برای آن طفل معصوم ها ندیده بودم. 
چند سال بعد وقتی خودم معلم شدم اولین چیزی که دستم آمد 
 این بود که ای بابا از اینجا که همه کالس خیلی خوب پیداســت 
و اصال قایم شدن پشــت این و آن فایده ای ندارد. پس یعنی همه 
آن کارها را دیده بودند و به روی خودشــان نمــی آوردند؟ نکته 
بعد این بود که درس دادن به مراتب ســخت تر از درس خواندن 
است. خیلی بیشتر انرژی می برد و آدم را خسته می کند. این که 
 همزمان باید هم به مطالب تسلط داشــت، هم کالس داری کرد 

و هم حساب وقت را نگه داشت. 
 تازه اگر شــب قبل هم بی خوابی کشیده باشــید و خودتان بعد 
از کالس امتحان داشته باشــید، نه می توانید سر کالس خودتان 
خمیازه بکشید و نه بگویید از این مبحث کسالت بار که صد سال 
دیگر هم به دردتان نمی خورد، خوشــم نمی آید پس آن را درس 
 نمی دهم. معلمی شــغل شــیرین و به همان اندازه سختی است 

و راستش را بخواهید کار هرکسی هم نیست.
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امام جواد )علیه السالم(: 
هركس كار زشتى را نيک شمارد، در آن كار شريک باشد.
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