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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
طرح زوج یا فرد یکــی از راهکارهایی بــود که برای 
کاهش آلودگی هوا در کالن شهرهای کشور، همچون 
اصفهان اجرا شــد. اجــرای این طرح در قلب شــهر 
اصفهان، ابتدا مشکالتی را برای کارکنان سازمان های 

دولتی و غیر دولتی همچون اســتانداری و شهرداری 
مرکزی که در هسته مرکزی شهر اصفهان قرار دارند، 
به دنبال داشت و به همین دلیل اجرای آن را از ساعت 

16 تا 20 به ساعت 8 تا 13 موکول کردند ...

چالش های طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان؛

مداوا با چاشنی جریمه
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هوشمند کردن هزار موتورخانه 
اصفهان برای کاهش آلودگی هوا

15

مقررات ملی ساختمان
به روز نیست

6

سینما ایران تخریب شد!

15

گاز اصفهان
استاندارد است

7

خبری از عطر غذاهای محلی در کوچه ها نیست؛

غذاهای محلی
از بام ایران پرکشید

خسارت میهمانان فرنگی در نصف جهان؛

ارتش موش ها در اصفهان
رژه می رود

مشهد با همه جای ایران فرق دارد. ماجرای لغو کنسرت ها، برخی 
پروژه های اقتصادی، حمله به کنســولگری عربستان در مشهد و 
این آخر کاری هم لغو ســخنرانی نایب رییس مجلس باعث شده تا 

شهر مشهد مقدس این روزها، از تهران - پایتخت سیاسی...

وضعیت دستمزد کارگران، اصالحیه قانون کار و ادغام بیمه درمان 
تامین اجتماعی، در میزگــردی با حضور دو نماینــده کارگری از 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار و کانون عالی انجمن های صنفی 

کارگران، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ابوالفضل فتح الهی...

»مشهد« با همه جا فرق دارد؛

شهر اصولگرایان

دستمزد ۸۰۰ هزار تومان
هزینه خانوار ۳ میلیون تومان!
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پیشنهاد سردبیر:
پیشنهاد گفت وگوی تلویزیونی مطهری  و آیت ا...علم الهدی

عکس روزیادداشت

یادداشت

خبر

در متن  پارلمان

حجت االسالم مجتبی ذوالنور رییس کمیته هسته ای 
مجلس شورای اسالمی پیرامون شایعاتی که برخی در 
خصوص ورود مسلحانه جنگنده های روسی به پایگاه 
هوایی نوژه همدان که حدود ســه ماه پیش رسانه ای 
شــد مطرح می کنند، اظهار کرد: جمهوری اســالمی 
ایران تا کنــون اجازه ورود مســلحانه هیچ هواپیمایی 
را به خاک کشــور نداده اســت؛ روس ها با نظر ما وارد 

شدند و با نظر ما صرفا سوخت گیری کردند.
وی با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایــران حتی به 
روسیه اجازه نداد که آنها در خاک ما جنگنده هایشان 
را تسلیح کنند، گفت: روس ها در پایگاه هوایی شهید 
نوژه همدان آن هم تحت کنترل کامل سیستم ناوبری 
جمهوری اســالمی ایــران، اقدام به ســوخت گیری 

کردند.
حجت االسالم ذوالنور در پایان تاکید کرد: اینکه برخی 
گفتند ما در آن مقطع پایگاه نظامی در اختیار روس ها 
قــرار دادیم کامال کذب بــود؛ چرا که مــا حتی اجازه 
خروج و فاصله گرفتن نظامیان روســی از جنگنده ها 

را هم ندادیم.

۲۲۰ نفــر از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی از 
دولت خواستند براســاس قانون مصوب مجلس شورای 
اســالمی درباره برجام، اقدامات متقابل و جدی انجام 

دهند.
متن بیانیه  این ۲۲۰ نماینده مجلس به شرح زیر است:

»مجلس نماینــدگان آمریــکا اجرای قانــون کهنه و 
مندرس تحریم جمهوری اســالمی ایــران را برای ۱۰ 
ســال دیگر تمدید کرد؛همچنین قانون دیگری جهت 

ممانعت از فروش هواپیما به کشورمان تصویب کردند.
ما نمایندگان مجلس شورای اســالمی ضمن حمایت 
قاطــع از ســخنان ریاســت محترم مجلس شــورای 
اســالمی که صبح امروز ایراد شــد ضمــن رصد رفتار 
مجلس نمایندگان آمریکا و کنگره این کشــور، از دولت 
می خواهیم براســاس قانون مصوب مجلس شــورای 
اســالمی در خصوص برجام اقدامــات متقابل و جدی 
انجام دهند و مجلس شــورای اســالمی نیــز در این 
خصوص آمادگی کامل دارد تا از دســتاوردهای انقالب 
اســالمی در صنعت صلح آمیز هســته ای کشور و عزت 

ملی صیانت کند.«

رییس کمیته هسته ای مجلس:

 نگذاشتیم جنگنده های روسیه 
در ایران مسلح شوند

در بیانیه  22۰ نماینده مطرح شد:

 اقدامات متقابل نسبت به 
تحریم های آمریکا انجام دهید

واکنش نایب رییس مجلس به لغو سخنرانی مطهری:

کسی حق ندارد جلوی 
حرف زدن نماینده ای را بگیرد

نقوی حسینی مطرح کرد:

 بیانیه ضدایرانی 
ماستمالی ناکامی اعراب است

مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسالمی 
در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد که 
در روز اربعین اتفاق افتاد، گفت: اینکه یک نماینده حق 
حرف زدن نداشــته باشد و یک دادســتان در استانی 
جلوی آن را بگیــرد غیرقابل قبول اســت؛ لذا اگر این 
اتفاق برای نمایندگان دیگر نیــز رخ داده و حرفی زده 

نشده، بد است.
وی تصریح کرد: به جــای اینکه بگوییــد چرا رییس 
مجلس در این مورد واکنش نشان داده و چنین حرفی 
را زده، باید عنوان شــود چرا در کشــور نایب رییس 

مجلس نتواند حرف خودش را بزند.
نایب رییس مجلس شورای اســالمی با تاکید بر اینکه 
بهتر است از حقوق همه نمایندگان دفاع کنیم، افزود: 
اگر این اتفاق برای ســایر نمایندگان نیز افتاده اقدامی 

غلط بوده است.
مسعود پزشکیان خاطر نشــان کرد: حق ندارند جلوی 
حرف زدن نماینده را بگیرند و هر کســی که این کار را 

کرده اقدامی اشتباه را مرتکب شده است.

سیدحسین نقوی حســینی در واکنش به بیانیه شورای 
روابط بین المللی کشورهای حاشیه خلیج فارس مبنی بر 
لزوم اخراج ایران از سازمان همکاری کشورهای اسالمی، 
گفت: ناکارآمدی رژیم عربســتان ســعودی در منطقه و 
ناکام ماندن در سیاست های مداخله گرایانه در کشورهای 
منطقه از جمله یمن، ســوریه و عراق، موجب شده که این 

رژیم احساس کند نقشی در عرصه منطقه ندارد.
نماینده مردم ورامین در مجلس شــورای اســالمی ادامه 
داد: تحوالت اخیر در لبنان، یمن، ســوریه و عراق نشــان 
می دهد که رژیم ســعودی، حکومتی ناکارآمد در عرصه 
منطقه اســت، حال برای آنکه بر این مســائل ســرپوش 
بگذارد و ناکامی ها را ماســتمالی کند، دست به فرافکنی 

و سیاه نمایی علیه جمهوری اسالمی می زند.
نقوی حسینی گفت: به طور حتم دولت جمهوری اسالمی 
در امور داخلی هیچ کشــوری از جمله کشورهای منطقه 
دخالت نمی کند و اگر در کشــوری مانند سوریه و عراق 
حضور دارد، این موضوع بر اســاس توافق رسمی میان دو 

کشور است.

 شکاف های قومی و نژادی 
تهدید دموکراسی غربی

سه سند همکاری 
میان ایران و اسلوونی به امضا رسید

عیادت رهبر انقالب 
از آیت ا...موسوی اردبیلی

راســت نو مرحله ای از تفکــر محافظه کاری  فروغ سلطانی
است که همانند جریانی ضدانقالب، هم علیه 
جریان آرام دخالت حکومــت و هم علیه گســترش ارزش های لیبرالی 
موضع گیری می کند. راســت نو محافظه کار، بیش از هرچیز می خواهد 
اقتدار به زوال رفته را احیا کند و به ارزش های ســنتی کــه در پیوند با 
خانواده، دین، مذهب و ملت هستند، بازگردد. از این جهت ظهور جوامع 
چندفرهنگی و چند مذهبی این گروه ها را نگران می ســازد؛ چرا که این 
جوامع را مناقشــه برانگیز و بی ثبات می دانند. از دید آنها میهن دوستی 
یک فضیلت مدنی اســت و مهاجرت و جهان وطن گرایی را دشــمنانی 
خارجی می دانند که فرهنــگ ملی و هویت قومــی را تهدید و تضعیف 
 می کنند و عالوه بر این بر تاثیرات اقتصــادی این مقوله تاکید می ورزند.

 بر همین مبنا با ورود مهاجران به کشور خود مخالف هستند.
رواج مجدد این تفکر باعث شــده در کشــورهایی همچون ســوئد، 
فرانســه، دانمارک و انگلیس، احزاب راســت افراطی نقش آفرینی 
موثری را در ساختار سیاســی کشــور خود ایفا کنند. چنان که در 
انگلیس، در پی مطرح شــدن گرایش های راســت افراطی، اکثریت 
مردم به خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. همچنین 
در فرانســه، جبهه ملی که گرایش راســت افراطی دارد، به یکی از 
جریان های مهم سیاسی تبدیل شده اســت و احتمال می رود ژان 
ماری لوپن، رهبر جبهه ملی، به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۱7 فرانسه مطرح شــود. در حالی که اتحادیه 
اروپا خود نماد فراملی گرایی این قاره اســت، پیشروی احزاب راست 
افراطی به سمت مسند قدرت، پیش بینی آینده سیاسی این منطقه 
را با پیچیدگی هایی همراه می ســازد. در چنین شــرایطی شــاهد 
پیروزی رییــس جمهوری در آمریکا هســتیم که توانســت بخش 
قابل توجهی از آرای خود را با شــعارهای ملی گرایانه و نژادپرستانه 
جلب کند. به نظر می رســد یکی از دالیل اصلی سمت گیری مردم 
در کشــورهای اروپایی و نیز آمریکا، وضعیت اقتصادی نا بسامان در 
این جوامع باشــد. با وجود بحران اقتصادی که اتحادیه اروپا در سال 
۲۰۰8 درگیر آن بود، شــرایط جنگ و آشــوب خاورمیانه و آفریقا، 
بسیاری از مردم این مناطق را به ترک وطن خویش واداشت و برای 
تامین امنیت خود، راهی کشــورهای اروپایی شدند. در این وضعیت 
نرخ بیکاری و نیز تــورم در اتحادیه اروپا افزایــش یافت و در نتیجه 
مردم این کشورها، مهاجران را عامل وخامت شرایط اقتصادی خود 
تلقی کردند. این مسئله باعث شد که برنامه ها، تمایالت و شعارهای 
احزاب راســت با اقبال مردم مواجه شــود. چنان که خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا و مطرح شــدن برگزیت را نیــز در ذیل همین بحث 
می توان بررســی کرد. نایجل فاراژ، رهبر حزب راست گرای انگلیس 
با طرح شــعارهای ضد مهاجرت، این مســئله را بیان می کرد که در 
صورت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، شهروندان ترکیه، انگلیس را 
نخســتین مقصد خود قرار می دهند و این به معنای افزایش بیکاری 
و بحران اقتصادی اســت. در آمریکا نیز دونالد ترامپ، عامل شرایط 
نابســامان اقتصادی  را مهاجران التین و مســلمان معرفی می کرد. 
نظر بر این اســت که با توجه نقش قابل توجه رییس جمهور آمریکا 
در مناســبات بین المللی، رهبران احزاب و گروه های راست افراطی 
نســبت به پیروزی ترامپ  نظر مثبتی دارند و حتی اولین  کســانی 
بودند که این پیــروزی را به او تبریک گفتند. باید توجه داشــت که 
 قرار گرفتن رویکردهای راســت افراطی در مســند قدرت، اصول و 
ارزش های لیبرالی که مبنای دموکراســی غربی اســت را خدشــه 
 دار نموده و باعث تشــدید شــکاف ها و تضادهای قومیتی، نژادی و

 مذهبی می شود.  

در راستای سفر دیروز رییس جمهور اسلوونی به ایران ، سه سند 
همکاری میان ایران و اســلوونی در حضور رؤســای جمهوری دو 
کشــور در زمینه های اقتصادی، فناوری و نانو زیســتی به امضا 
رسید. ســند توســعه همکاری های اقتصادی را محمد خزاعی 
معاون وزیر امــور اقتصادی و دارایی ایــران و ادواردو پوچیو وزیر 
توســعه اقتصادی و فناوری اســلوونی و همچنین سند همکاری 
فناوری ارتباطی در زمینه آی. ســی. تــی را محمود واعظی وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و ادواردو پوچیو وزیر توســعه 
اقتصادی و فناوری اسلوونی به امضا رساندند. سند همکاری های 
علمی در حوزه نانو زیستی را سعید سرکار رییس شورای فناوری 
نانو و ژوزف گیوکوش رییس موسسه تحقیقات نانو به نمایندگی 
از کشــورهای ایران و اســلوونی امضا کردند. اســلوونی ساختار 
اقتصاد صنعتــی دارد و 75 درصد تولید ناخالــص داخلی آن به 
صادرات متکی است.  بر اســاس آمارهای رسمی، حجم مبادالت 
تجاری ایران و اســلوونی در سال های گذشــته کاهش یافت و از 
 96 میلیون یورو در ســال ۲۰۱۱ میالدی )۱39۰ خورشیدی( به

 46 میلیون یورو در سال ۲۰۱۲ و به ۲5 میلیون و 5۰۰ هزار یورو 
در سال ۲۰۱3 رسید.

حضرت آیت ا...خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز با 
حضور در یکی از بیمارستان های تهران، از آیت ا... موسوی اردبیلی 
عیادت کردند. رهبر انقالب اسالمی در این عیادت ضمن دعا برای 
آیت ا... موســوی اردبیلی، از اقدامات انجام شده برای معالجه  ایشان 

مطلع شدند.

در حاشیه  پارلمان

 محمدعلی وکیلــی در نطق میان دســتور خود در جلســه علنــی صبح دیروز 
مجلس، اظهار کرد: حوزه عمومی سال هاســت دچار سوء تفاهمات گذشته بوده و 
بدون عنصر مفاهمه گرفتار خشونت و نهایت فروپاشی می شــود و راه ترمیم آن 
شکل گیری گفت وگوی ملی اســت. آیین گفت وگو باید به یک ارزش ملی تبدیل 
شــود و همه موضوعات پیش از آنکه یکســویه از تریبون ها اعالم و به تابو تبدیل 
شوند باید روی میز گفت وگو قرار گیرد. وکیلی اظهار کرد: چه اشکال دارد آقایان 
مطهری و علم الهدی پیرامون موضوعات اختالفی همچون موسیقی و... از طریق 
تلویزیون به گفت وگو بپردازند و داوری را به مردم بســپارند؟ همگان می دانند که 
دست اندازهایی در حوزه عمومی به وجود آمده و در کار مفاهمه ایجاد اخالل کرده 
است، ولی مدت هاست دست رهبران اصالح طلب برای گفت وگو به سمت برادران 
اصولگرایشان دراز است؛ اما پاسخی دریافت نشده است. رویکرد انحصاری، هر روز 
هم قدرت و هم صاحب قدرت را به فســاد می کشاند و ســالمت و سعادت در گرو 

گذار به پارادایم »امروز من، فردا شما« است.

شوخی ها و طعنه ها
با اثرانگشت 

نمایندگان

پیشنهاد گفت وگوی 
تلویزیونی مطهری 

و آیت ا... علم الهدی

مشــارکت نکردن برخی از نمایندگان مجلس شورای اســالمی در رای گیری ها 
همیشــه انتقادات ســایر نمایندگان را به همراه داشته اســت و در این راستا در 
جلســه دیروز مجلس هم این موضوع موجب تذکر و گالیه و شوخی و طعنه بین 
نمایندگان شد. در جلسه علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی شهباز حسن پور 
بیگلری، نماینده مردم سیرجان در جریان بررســی الیحه های موافقت نامه بین 
ایران و سایر کشورها در تذکری شفاهی به این مشارکت کم اشاره کرد و گفت:  گویا 
اثر انگشت هایی که برای سیستم رای گیری در مجلس تعبیه شده، مشکل دارند. 

نمایندگان در رای گیری ها به خوبی شرکت ندارند.
علی الریجانی رییس مجلس در پاســخ به تذکر این نماینده گفت: اثر انگشت ها 
مشکلی ندارد گویا صاحب های اثر انگشت مشکل دارند. وی ادامه داد: نمایندگان 

در صندلی های خود مستقر شوند و در رای گیری ها شرکت کنند.
حسن پور اما در ادامه اظهار کرد: نمایندگان حضور قلب در جلسه دارند اما هیئت 

رییسه حضور قلب ندارند.

بین الملل

رییس کمیته دفاع و امنیت شــورای فدرال روســیه از 
احتمال امضای توافقی 49 ساله برای ایجاد پایگاه نیروی 
دریایی این کشور در طرطوس ســوریه خبر داد. وزارت 
دفاع روسیه در اکتبر گذشــته از تمایل خود برای ایجاد 
پایگاه نظامی دریایی دائمی در طرطوس ســوریه خبر 
داد. »ویکتــور اوزروف« رییس کمیتــه دفاع و امنیت 
شورای فدرال به ریا نوواستی گفت: » ممکن است، توافق 
نامحدود نبوده و برای 49 ســال امضا شود همانطور که 
پیش از این رسانه ها اطالع داده بودند. این نقشه بسیار 
گسترده ای است و بعید نیســت که این اتفاق بیفتد.« 
اســپوتنیک همچنین به نقل از نیکالی پانکوف، معاون 
وزیر دفاع روسیه اعالم کرد: اسناد مربوطه آماده شده و 

توافق های بین وزارتخانه ای را طی می کنند.

 دولت ترکیه در ادامه اقدامات خود در راستای مبارزه با 
عامالن کودتای نافرجام ۱5 هزار نفر دیگر از کارمندان 
این کشــور را از کار برکنار کرد. کارمندان اخراج شده 
از بخش های مختلف و از حــدود 5۰۰ نهاد گوناگون 
بوده اند. حدود ۲ هزار نفر از اخراج شــدگان از پرسنل 
ارتش و حدود 75۰۰ نفر نیز از افســران پلیس ترکیه 
بوده انــد. دولت ترکیه پــس از کودتــای نافرجام ماه 
جوالی تاکنون حدود ۱۱۰ هــزار نفر از کارمندان این 
 کشور را اخراج کرده و 37 هزار نفر دیگر را نیز بازداشت 

کرده است.

شــبکه تلویزیونی العالم دیروز در خبری فــوری از آغاز 
مرحله چهارم عملیات بسیج مردمی عراق در غرب موصل 

خبر داد.
 از ســوی دیگر، خبرنگار الحدث از بازداشت هفت نفر از 
ســرکردگان گروه تکفیری صهیونیستی داعش در تلعفر 

عراق خبر داد. 
وی به نقــل از منابع کــرد گفت: فرماندهــان داعش که 
بازداشت شده اند نظامی هســتند و در فرماندهی نبردها 
نقش داشــتند و احتماال شــنود تماس هــای داعش به 
شناســایی مرکز فرماندهی آنها برای نبرد موصل، منجر 

شده است.

توافق 49 ساله برای ایجاد 
پایگاه دریایی روسیه در سوریه

دولت ترکیه 15 هزار کارمند را 
اخراج کرد

آغاز مرحله چهارم عملیات بسیج 
مردمی عراق در غرب موصل

مشــهد با همه جای ایران فــرق دارد.  سما مطیعی 
ماجــرای لغــو کنســرت هــا، برخی 
پروژه های اقتصادی، حمله به کنســولگری عربستان در مشهد و 
این آخر کاری هم لغو سخنرانی نایب رییس مجلس باعث شده تا 
شهر مشهد مقدس این روزها، از تهران - پایتخت سیاسی ایران - 
هم سیاســی تر باشــد؛ شــهری که با حرم مطهر حضرت ثامن 
الحجــج)ع( اعتبــار یافتــه، ایــن روزهــا عمدتا مــورد توجه 
سیاستمداران قرار گرفته است و بسیاری در شبکه های اجتماعی 
با طنز و کنایه این شــهر را دارای حاکمیتی مستقل می نامند که 
خود دولتی ها هم برای ورود به این شــهر باید ویزا تهیه کنند! یا 
برخی هم اعتقاد دارند که در مشــهد دولت فــدرال وجود دارد! 
برخی هم در همین شبکه های اجتماعی از روحانی می خواهند 
به جای مذاکره هسته ای، برای بازگرداندن شهر مشهد به ایران با 
مقامات این شــهر مذاکره کند! این طنزها و کنایــه ها در مورد 

مشهد توسط بدنه اجتماعی اصالح طلبان، بر بستر واقعیاتی تلخ 
برای دولت اعتدال، درباره این شهر شکل گرفته است.

مشهد مقدس، از جمله معدود شهرهایی است که همچنان همه 
مناصب مهم انتخابی این شــهر در اختیار اصولگرایان اســت. در 
انتخابات مجلس که اســفندماه برگزارشــد، با اینکه آمار و ارقام 
نشان می داد پیروزی در بسیاری از کالن شهرهای ایران با جبهه 
اصالحات بوده اما در مشهد شرایط دیگری حاکم بود. پایداری ها 
در این شــهر موفق بودند و نتیجه گرفتند. نمایندگان اصولگرای 
مشــهدی راهی مجلس شــدند تا معادالت برهم بخورد.  شورای 
شهر و شــهرداری هم در دســت طیف های وابســته به جریان 

اصولگرایی است.  
فراموش نمی کنیم که پــس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید 
و در حالی که رییــس جمهور جدید از اعتدال ســخن می گفت 
و دولت قبل را مســبب تمامی مشــکالت کنونی می دانســت، 

خبر رســید که یارغار احمدی نژاد قرار است اســتاندار خراسان 
رضوی شود! هرچند این منصب به »اســماعیل نجار« نرسید تا 
»استانداری« تنها سنگری باشد که اعتدالیون دردست گرفتند.  
شهردار این شهر»ســید صولت مرتضوی« معاون سیاسی وزارت 
کشــور در دوران ریاســت جمهوری محمود احمدی نــژاد و از 
نیروهای شناخته شده و تشــکیالتی اصولگرایان است؛ کسی که 
هم اکنــون »وحید جلیلی« برادر کوچک تر »ســعید جلیلی« - 
کاندیدای مــورد حمایت جبهــه پایداری در انتخابات ریاســت 
جمهوری یازدهم - را که از فعاالن فرهنگی جبهه پایداری است، 

در رأس فعالیت های فرهنگی مشهد مقدس گماشته است.
مشــهد دژ محکم اصولگرایان در دوران حاکمیت دولت اعتدال 
است و جالب اینکه شنیده می شــود دو نامزد احتمالی انتخابات 
ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده نیز دو مشهدی هستند: 
»محمدباقــر قالیباف« و »ســعید جلیلی« . یک زمانی شــنیده 
می شــد که قرار است »محمود احمدی نژاد« شــهردار این شهر 
شود چون مشهدی ها اعتقاد دارند امور خراسان رضوی به افرادی 
در تــراز رییس جمهور نیــاز دارد. در چنین وضعیتی اســت که 
شنیده می شــود اصولگرایان تصمیم گرفته اند پایگاه سیاسی-

مذهبی خود را از قم به مشــهد منتقل کننــد و البته خیلی هم 
عجیب نیست. قم شهر »علی الریجانی« است. کسی که در مقام 
رییس مجلس، بیشترین همراهی و هماهنگی را با دولت روحانی 
و حتی اصالح طلبان داشــته است. پس مشــهد می تواند پایگاه 
مستحکمی برای اصولگرایان باشــد که الریجانی را همنوا با خود 

نمی بینند.
در هیچ شهری مثل مشهد، اصولگرایان این چنین سازمان یافته 
و قدرتمند عمل نمی کنند. آنها پشت سر خود، امام جمعه بانفوذ 
و مقتدری را هم دارند که اصلی ترین منتقد دولت در خراســان 
رضوی به شمار می رود و در بســیاری موارد همنوا با آنان مقابل 
دولت تدبیر و امیــد به انتقاد پرداختــه و از عملکرد دولتی ها در 
موارد مختلف از برجام گرفته تا کنســرت موســیقی و مســائل 
اخالقــی حاکم در جامعه همچــون وضعیت حجــاب، انتقادات 
شدیدی کرده است. در ماجرای لغو ســخنرانی علی مطهری در 
مشهد هم دوباره نام این شهر بر سر زبان ها افتاد. مشهد همیشه 
شهر پرحاشــیه ای بوده است؛ پر از حاشــیه های جذاب دنیای 
سیاســت که پایتخت مذهبی ایران را کم کم به پایتخت سیاسی 

تبدیل کرده است. 

در هیچ شهری مثل 
مشهد، اصولگرایان 

اینچنین سازمان 
یافته و قدرتمند 
عمل نمی کنند. 

آنها پشت سر خود 
امام جمعه بانفوذ 
و مقتدری را هم 

دارند که اصلی ترین 
منتقد دولت در 

خراسان رضوی به 
شمار می رود

»مشهد« با همه جا فرق دارد؛

شهر اصولگرایان

رییس مجلس شورای اســالمی گفت: اقدامی که دادستان مشهد در 
مورد سخنرانی نایب رییس مجلس انجام داد و موجب این همه بحث 
در کشور شد،  تاسف آور است. علی الریجانی در نطق پیش از دستور 
خود اظهار کرد: قانون گذار شورای تامین را برای بررسی همین امور 
درنظر گرفته است. فرضا اطالعاتی به دادستانی مشهد رسیده که این 

سخنرانی با مشــکل امنیتی مواجه می شود، راهکارش طرح موضوع 
در شورای تامین استان و تصمیم جمعی است.

وی ادامه داد: بنده نمی خواهم فعال قضاوت نهایی داشته باشم؛ چراکه 
هنوز سخنان دادستان مشهد را نشنیده ام؛ اما از روز قبل اربعین که در 
جریان قرار گرفتم و موضوع را با رییس قوه قضاییه در میان گذاشتم،  
ایشان هم ترجیح امر را بحث در شورای تامین و تصمیم گیری در آن 
می دانستند و آقای استاندار خراسان رضوی هم در تماس با اینجانب 
گفتند ما از نظر شورای تامین استان هیچ مشکل امنیتی پیش بینی 

نمی کنیم. وزیر کشور هم در روز اربعین همین معنا را بیان داشتند.
رییس قــوه مقننه تصریــح کرد :  اینگونــه رفتارهای تــک روانه در 

مســتندترین وجه آن،  عامل تفرقه و انشقاق در کشور و بروز اختالف 
می شود که به هیچ وجه به مصلحت کشور، آن هم در شرایط حساس 
فعلی نیست. وی گفت: به نظر می رســد استانداران در اینگونه موارد 
به عنوان رییس شورای تامین و مســئول امنیت استان باید دستور 
صریح به نیــروی انتظامی بدهنــد و قبل از بروز حادثــه جلوی این 
اقدامات را بگیرند. رییس مجلس در انتها به یک کمیســیون دستور 
بررســی موضوع را داد و گفت: الزم است که کمیسیون شوراها و امور 
داخله ابعاد این موضوع و موارد مشابه که در خبرها آمده را بررسی وبه 
مجلس گزارش کنند و نظر قوه قضاییه و دولت را بگیرند و نظر جامع 

را ارائه دهند تا از تکرار این اقدامات در کشور جلوگیری شود.

الریجانی: 

اقدام دادستان مشهد تاسف آور 
است
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
کرايه 210 هزارتومانیکرايه 210 هزارتومانی از مهران به تهران

از مهران به تهران
درحالی که با اتمام اربعین موج برگشت مســافران به کشور آغاز 
شده است، در این بین مســافران با نرخ های متفاوتی به تهران و 
شهرهای دیگر کشور رسیده اند که برخی از آنها حاکی از پرداخت 
دوبرابری هزینه برای بازگشت است. یکی از مسافرانی که قبل از 
اربعین به تهران بازگشــته اســت، درخصوص وضعیت و قیمت  
اتوبوس هــا گفت: در مرز مهــران اتوبوس به تعــداد کافی وجود 
داشــت و از این لحاظ مسافران متحمل ســختی نشدند اما برای 
بازگشــت به تهران از هرنفر کرایه 120 هزار تومانی دریافت شد 
که نسبت به کرایه زمان رفت، دوبرابر افزایش یافته بود. همچنین 
با اتمام اربعین و افزایش مســافران در پایانه های مرزی، برخی از 
افراد از کرایه های 130 تا 150 هــزار تومانی خبر دادند که بیش 
از دوبرابر برای مســافران هزینه داشته و آنها را دچار مشکل کرده 
اســت.گزارش میدانی میزان افرادی که با تاکســی از شهرهای 
مرزی به تهران برگشــته بودند نیز حاکی از آن است که با مشکل 
افزایش کرایه  نسبت به زمان رفت مواجه شــدند و یکی از زائران 
که به تازگی ازمرز مهران به تهران بازگشته است در این خصوص 
گفت:  برای برگشــت با تاکسی و نشســتن روی صندلی جلوی 
خودرو مجبور به پرداخت مبلغ 210 هزار تومانی به راننده شــده 
است؛ درحالی که مسافران در صندلی عقب نفری 180 هزار تومان 
کرایه پرداخت کردند. در همین راستا حمیدرضا شهرکی ثانوی، 
مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافر، با اشــاره به نرخ بلیت اتوبوس از 
مرزهای کشور به شــهرهای مختلف گفت: درحال حاضر حدود 
1300 دســتگاه اتوبوس برای حمل مســافر در پایانه های مرزی 
مســتقر شــده اند و به دلیل یک ســر خالی رفتن اتوبوس ها به 
پایانه های مرزی، نرخ بلیت تا پایان زمان برگشــت تمام مسافران 
به صورت دوبرابر حساب می شود که این نرخ براساس مصوبه ستاد 

اربعین تعیین شده است.

معاون اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی گفت: طبق اعالم پژوهشــکده 
غالت، گلوتن گندم تولیدی ما 2۶ و پروتئین آن 12 درصد اســت که در 
حد گندم های بسیار خوب دنیا به شمار می رود. عبدالمهدی بخشنده،  در 
پاسخ به اینکه انجمن صنایع غذایی اعالم کرده که گلوتن گندم داخلی در 
حد مطلوب نبوده و باید مقداری گندم با گلوتن باالتر وارد شود، با تکذیب 
کامل این موضوع خاطرنشان کرد: ما براساس مطالعات صحبت می کنیم؛ 
براساس تحقیقات پژوهشکده غالت که 5 تا ۶ هزار نمونه گندم را از مناطق 
مختلف کشور گرفته و خودش درصد پروتئین و گلوتن را آزمایش کرده 
است، چنین موضوعی صحت ندارد. وی تاکید کرد: میزان پروتئین گندم 
در کشور باالی 12 درصد است که در دنیا جزو گندم های خوب و بسیار 
خوب طبقه بندی می شود و در عین حال گلوتن گندم نیز 2۶ درصد است؛ 

این در حالی است که در دنیا گندم خوب بین 2۶ تا 30 درصد گلوتن دارد.

 مدیرکل دفتر امــور گلخانه ها، گیاهــان دارویی و قــارچ وزارت جهاد 
کشاورزی گفت: طبق برآورد ما، امسال 3۶0 تن زعفران در کشور تولید 
می شود. ســیدمحمد کیایی با بیان اینکه طبق برآورد ما، امسال تولید 
زعفران با 10 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 3۶0 تن می رسد، 
اظهار داشت: سال گذشــته از ۹۴ هزار هکتار ســطح زیر کشت، حدود 
351تن زعفران تولید شد. وی، میانگین عملکرد زعفران کشور را در سال 
۹۴، حدود 3/8کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و گفت: این در حالی است که 
زعفران کار نمونه کشور، در سال گذشته 3۴ کیلوگرم در هر هکتار زعفران 
برداشت کرد. کیایی خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی از سطح ۷5هزار 
هکتار، 280 تن و خراســان جنوبی از 15هزار هکتــار، ۹۴ تن زعفران 
برداشت کردند. وی افزود: 1۴درصد تولید این محصول نیز در استان های 

خراسان شمالی، یزد، اصفهان و کرمان در سال گذشته صورت گرفت.

کیفیت گندم تولیدی ايران 
بسیار باالست

تولید 3۶0 تن زعفران 
در کشور

منصور شیشه فروش در نشســت خبری پانزدهمین 
نمایشگاه تجهیزات و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی 
اصفهان، اظهار داشت: این نمایشگاه تخصصی نشان می 
دهد که ما در چه شرایطی هســتیم و چه ایده هایی را 

برای بهبود مسیر کشور ارائه کرده ایم.
وی با تاکید بر اینکه پیشگیری از آلودگی ها در دستور 
کار اســتان قرار دارد، بیان داشت: در شهرهای بزرگ و 
صنعتی شاهد آلودگی هوا هستیم؛ بخصوص در پاییز و 

زمستان که با پدیده وارونگی هوا مواجهیم.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان تاکید 
کرد: ما باید تمام مولفه های به وقوع پیوستن آلودگی 
هوا همچون منابع ثابــت مانند صنایع و متحرک مانند 
خودروهــا را کنترل کنیم. وی با اشــاره به طرح جامع 
پایش کیفی شــهر اصفهان، گفت: در این طرح وظایف 
مشخص شــده اســت و براســاس آن، عالوه بر خارج 
کردن خودروهای فرسوده، درخصوص هوشمند کردن 
چراغ های راهنمایــی و رانندگی، احــداث زیرگذرها، 
تسریع در بهره برداری مترو و معاینه فنی خودروها به 

عنوان منابع متحرک آلودگی ها اقدام کردیم.
شیشــه فروش با اشــاره به منابــع ثابت کــه صنایع 
و مصرف کننــدگان گاز را در برمــی گیــرد، گفــت: 
خارج کــردن صنایــع آالینــده بــه خارج شــهر و 
استانداردسازی سوخت آنها، اســتفاده از گاز به جای 

مازوت در راستای کاهش دادن آالینده هاست.
وی به یک میلیون مشــترک گاز در اصفهان و استفاده 
آنها از سیستم های گرمایشی اشاره کرد و بیان داشت: 
در این شرایط با پدیده وارونگی هوا روبه رو هستیم و با 
کم کردن درجه حرارت منازل، باید در راستای کاهش 

آلودگی هوا حرکت کنیم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، با تاکید بر 
ضرورت استاندارد کردن سیستم های گازسوز، تصریح 
کرد: سیستم های گرمایشی و سرمایشی باید استاندارد 
شوند. وی تاکید کرد: در راســتای طرح جامع کاهش 
آلودگی هوا، سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان 
موظف است در ســال جاری نسبت به هوشمند کردن 

هزار موتورخانه اقدام کند.
شیشــه فروش همچنین ادامه داد: برای پیشگیری از 
حوادث الزم است استفاده از سیســتم های استاندارد 
گرمایشی به مردم آموزش داده شود. وی در پایان گفت: 
برای اســتفاده کمتر از درختان و گیاهــان در مناطق 
روستایی، توزیع سیستم های گرمایشی خورشیدی در 

دستور کار اداره کل عشایر قرار گرفته است.

هوشمند کردن هزار موتورخانه 
اصفهان برای کاهش آلودگی هوا

درشهر

فتح الهی با بیان اینکه وقتی هزینه ماهانه سبد خانوار کارگری 
به مرز 3 میلیون تومان رســیده، دســتمزد 800 هزار تومانی 
کمکی به معیشت کارگران نمی کند، گفت: در حال حاضر 13 
میلیون کارگر ایرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده هایشان 
جمعیت ۴5 میلیون نفری را شــامل می شــوند. وقتی تحریم 
هستیم و کاالی داخل به دلیل کیفیت پایین صادر نمی شود، 
تولید باید به مصرف داخل برسد اما با قدرت خرید پایین مردم 
چه کسی کاالی ایرانی می خرد؟ علی اصالنی عضو کانون عالی 
شــوراهای اســالمی کار نیز در ادامه گفت: دستمزد کارگران 
سال هاست که مشــکل دارد و هیچ ســالی حقوق و دستمزد 
کارگران، به اندازه تورم واقعی پرداخت نشده است. وی با بیان 
اینکه ماده ۴1 اصالحیه قانون کار، خطرناک و به ضرر کارگران 
اســت و در آن، خانوار چهارنفره را ســه نفــره کرده اند، گفت: 
تبصره یک ماده ۴1 قانون کار می گوید دســتمزد باید به اندازه 
نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعالم می کند، افزایش 
یابد ولی هیچ گاه تبصره دو ماده ۴1 و هزینه سبد خانوار را نمی 
بینند. این مقام مسئول کارگری، در عین حال به اثرات تعیین 
مزد منطقه ای اشاره کرد و گفت: در حال حاضر زیربنای اقتصاد 

ایران جوابگوی این شیوه تعیین مزد نیست و اگر برخی کشورها 
مثل آلمان یا فرانسه مزد منطقه ای دارند برای آن است که بیمه 
بیکاری، بازنشستگی، سنوات و همه چیز در آنجا در چارچوب 
قانون انجام می شود. اصالنی با بیان اینکه هم اکنون ۷0 درصد 
جمعیت ایران شهرنشــین و 30 درصد روستانشین هستند، 
گفت: دولت مقابله با پدیــده مهاجرت پذیری را در برنامه خود 
قرار داده است ولی اگر همین حاال در استان تهران دستمزد را 
دو میلیون تومان و در سیســتان و بلوچستان ۹00 هزار تومان 
اعالم کنند، کارگر سیستان و بلوچستانی آنجا نمی ماند و فورا 
به تهران می آید در حالی که از هزینه های باالی پایتخت اطالع 

ندارد و تنها به فکر گرفتن حقوق دو میلیون تومانی است.
تعیین مزد منطقه ای؛ به منزله حذف شورای عالی 

کار
این مقام مسئول کارگری متذکر شــد: در ماده ۴1 اصالحیه 
قانون کار، مزد منطقه ای را پیش بینــی کرده اند و تصور ما این 
اســت که با این کار می خواهند ماده ۴1 قانــون کار را حذف 
کنند؛ چون وقتی مزد منطقه ای اجرایی شــود دیگر نهادی به 
نام شــورای عالی کار معنا ندارد که در مورد ســقف و کف مزد 

تصمیم گیری شود و هر 32 اســتان باید یک شورای عالی کار 
تشکیل داده و با وجود اختالف نظرها، نســبت به تعیین مزد 
تصمیم گیری کنند. رییس کانون شــورای اســالمی کار البرز 
درباره آخرین رقم سبد هزینه خانوار کارگری گفت: در استان 
البرز این رقم تا پایان ســال ۹۴ و با درنظــر گرفتن حداقل ها، 
دو میلیون و 350 هزار تومان بود ولی ســبد هزینه یک خانوار 
چهار نفــره که در تهــران زندگی می کند باالی ســه میلیون 
تومان اســت و این امر نشــان می دهد که افزایش 10 درصد و 
15 درصدی دســتمزد، تاثیری در کاهش هزینه ها و کمک به 
معیشــت خانوارهای کارگری ندارد. وی ادامه داد: متاســفانه 
اســتانداردهای جهانی را هم رعایت نمی کنیم و ســبد هزینه 
خانوار را بدون درنظر گرفتن هزینه های جانبی مثل مسافرت 
یا درمان محاســبه می کنیم. بخش پایانی میزگرد ایســنا به 
موضوع ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی اختصاص داشت و 
نمایندگان دو تشــکل کارگری، به تبیین دیدگاه های خود در 

این زمینه پرداختند.
 120 هــزار میلیارد تومان بدهــی دولت به تامین 

اجتماعی
فتح الهی گفت: متاسفانه شرایط تامین اجتماعی خوب نیست 
و دولت 120 هزار میلیارد تومان به این سازمان بدهکار است. 
اگر دولت می خواهد به موضوع بیمه درمان کارگران که نیمی از 
جمعیت کشور را شامل می شود، بها دهد دیون خود را بپردازد 
تا ســازمان به منظور افزایش مراکز بهداشتی، درمانی و تامین 
بخشــی از هزینه های درمان کارگران، پشتوانه و انگیزه الزم را 
داشته باشد. وی تصریح کرد: درآمد تامین اجتماعی شامل ۷ 
درصد حق بیمه کارگران و 23 درصد ســهم بیمه کارفرمایان 
اســت و از این جمع، ۹ درصد در بخش درمان هزینه می شود؛ 
در حالی کــه کارکنان دولت کمتر از این رقــم را پرداخت می 
کنند. وی افزود: ســهم آورده درمان وزارت بهداشت در مقابل 
سهم سازمان تامین اجتماعی در این قضیه بسیار ناچیز است 
و استقالل خود سازمان نیز اجازه نمی دهد این بخش در سایر 
حوزه ها ادغام شــود؛ لذا با شرایطی که ســازمان دارد خدمات 
رسانی خوبی را شــاهد نخواهیم بود؛ عالوه بر اینکه قرار است 

عده ای هم به آن اضافه شوند. 
این مقام مسئول کارگری با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با 
کمیسیون تلفیق، ابراز امیدواری کرد که مجلس روندی را در 
پیش نگیرد که به زیان کارگران تمام شــود. فتح الهی درعین 
حال، از مناظره با مســئوالن وزارت بهداشت در این خصوص 
اســتقبال کرد و از مقامات ســازمان تامین اجتماعی خواست 
تا موضع خود را به طور روشــن و قاطع اعالم کنند و خواست 

کارگران را در نظر بگیرند.

نمايندگان تشکل های کارگری مطرح کردند:

دستمزد ۸۰۰ هزار تومان، هزینه خانوار ۳ میلیون تومان!

متاسفانه شرايط 
تامین اجتماعی 

خوب نیست و دولت 
120 هزار میلیارد 

تومان به اين سازمان 
بدهکار است

وضعیت دســتمزد کارگران، اصالحیه قانون کار و ادغام بیمه درمان تامین اجتماعی، در میزگردی با حضور دو 
نماينده کارگری از کانون عالی شــوراهای اســالمی کار و کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت. ابوالفضل فتح الهی، نايب ريیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و علی اصالنی، عضو 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار، در اين میزگرد درباره آخرين رقم ســبد هزينه خانوار کارگری، نحوه تعیین 

دستمزد و مزد منطقه ای سخن گفتند.
با مسئوالن

براساس اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو، تولیدکنندگان موتورســیکلت 
در صورت تاخیر در تعمیر محصــوالت تولیدی خود باید 
خســارت توقف )خواب( موتورســیکلت در تعمیرگاه را 

پرداخت کنند.
طبق قانون، تمــام عرضه کنندگان خودروهــای داخلی 
و خارجی در ایران موظف هســتند در صورتی که تعمیر و 
رفع عیب خودروهای تحت گارانتی آنها در شبکه خدمات 
پس از فروش، بیش از دو روز کاری یا مدت زمان استاندارد 
تعمیرات به طول انجامــد، به مالک آن، خســارت توقف 

خودرو در تعمیرگاه را پرداخت کنند.
در اصالحیه آیین نامــه اجرایی قانون حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان خــودرو، جریمه توقــف در تعمیرگاه به 
موتورســیکلت ها نیز تســری یافته و تولیدکنندگان این 

محصول نیز ملزم به پرداخت این خسارت شده اند.
در این زمینــه در مــاده 1۷ قانــون حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو آمده اســت: »چنانچه رفع عیب 
خودرو در دوره تضمین )درصورتی که ناشــی از خسارت 
حاصل از تصادف نباشــد(، بیــش از دو روز کاری یا زمان 
استاندارد تعمیرات تایید شده به طول انجامد، عرضه کننده 
موظف اســت به تامین خودروی مشابه جایگزین در طول 
مدت تعمیرات اقدام کرده و در صورت عدم امکان، خسارت 

حق توقف خودرو را پرداخت کند.«

در حالی کــه از اواخر ماه گذشــته، پلیس شــماره گذاری 
خودروهای آمریکایی را متوقف کــرد، یکی از واردکنندگان 
این خودروها از واردات این محصــوالت دفاع کرده و یکی از 
دالیل واردات خودروهای ســاخت آمریــکا را پایین بودن 

کیفیت خودروهای موجود در ایران عنوان می کند.
یکی از خودروهای ساخته شده در آمریکا که وارد ایران شده، 
مدل فول خودروی هوندا CRV اســت که از ســوی یکی از 
زیرمجموعه های گروه صنعتی گلرنگ وارد ایران شده است. 
مشاور این شرکت معتقد اســت که توقف شماره گذاری این 
خودروها برخالف حقوق مصرف کنندگان بوده و باید در آن 

تجدیدنظر شود.
رضا صحرایی در این زمینه گفت: این گــروه با هدف ایجاد 
اشــتغال زایی در صنعت خودرو، اقدام بــه اخذ نمایندگی از 
یکی از محبوب ترین و با کیفیت تریــن برندهای خودرویی 
ژاپن کرده و شــرکت گلرنــگ موتور، یکی از شــرکت های 
زیرمجموعه به عنوان نماینده رسمی فروش و خدمات پس از 
فروش خودروهای سواری با نام تجاری هوندا در ایران است. 
وی ادامه داد: هدف اصلی شــرکت در اخذ نمایندگی هوندا 
مطابق سیاست های اصولی دولت جمهوری اسالمی و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، راه اندازی خطــوط تولید برخی از 
مدل های این خودرو در کشــور اســت. برای راه اندازی خط 
تولید باید از فروش خودروی وارداتی CBU شــروع کرده و 

سپس به سمت خودروهای SKD و CKD حرکت کرد.
صحرایی با بیان اینکه این شــرکت در حال حاضر مدل های 
مختلفــی از خودروهــای CRV و Accord را با کامل ترین 
آپشن ها براســاس مجوزهای قانونی به کشــور وارد کرده، 

خاطرنشــان کرد: هوندا در کشــورهای متعددی مدل های 
مختلف خــود را تولید می کند و اکثــر مدل هایی که دارای 
 onda Sensing کامل ترین تجهیزات خصوصا سیســتم
است، در کشــور ایاالت متحده تولید می شود. وی ادامه داد: 
با توجه به آمار ساالنه ده ها هزار نفری کشته ها و زخمی های 
تصادفات جاده ای که یکی از اصلی تریــن دالیل آن، پایین 
بودن کیفیت خودروهای موجود در کشــور اســت، شرکت 
گلرنگ موتور بــا واردات مدل هایی  کــه دارای ایمن ترین 
تجهیــزات از جمله رادار، کــروز کنترل هوشــمند، توقف 
خودکار و غیره است، آســایش و امنیت را برای رانندگان به 

ارمغان می آورد.
مشــاور گروه صنعتی گلرنگ افزود: خودروهــای هوندا در 
35 کشــور جهان تولید می شــود که مدل CRV فول وارد 
شده فقط در آمریکا تولید می شود. بنابراین ما با تصور اینکه 
خودروی هوندای ژاپن را با بهترین تکنولوژی وارد می کنیم 
در چارچوب قانون، تعداد بســیار محدودی از این خودروها 
را وارد کرده ایــم. صحرایی ادامه داد: حال اگــر واردات این 
خودروها دارای منع قانونی اســت باید به ما ابالغ شود که از 
چه تاریخی این خودروها نباید وارد شــوند و در آن صورت 
دیگر وارداتی از آمریکا صورت نخواهد گرفت. این تفســیر 
وجود دارد که اگر کاالیی با برند آمریکایی در سایر کشورها 
تولید شود، واردات آنها مجاز اســت یا ممنوع؟ از فرمایشات 
مقام معظم رهبری اســتنباط می شــود که ممنوع است؛ با 
این حال شــاهدیم کاالهایی که اصال نیازی به واردات آنها 
نیست، مثل کاالهای شوینده و بهداشتی که با برند آمریکایی 
در سایر کشورها تولید شــده اند، به صورت قانونی وارد ایران 
می شــود. وی افزود: ما خودمــان را دارای صالحیت برای 
تفســیر این موضوع نمی دانیم اما انتظار داریم مشــخص و 
شفاف شود تا صاحبان کســب و کار تکلیف خود را 
بدانند. ما به هیچ وجه دنبال این نیستیم که 
اقدام به کسب و کاری کنیم که استنباط 

شود مطابق با مصالح ملی نیست.

موتورسیکلت، مشمول 
خسارت توقف در تعمیرگاه شد

مجاز به واردات هستیم يا نیستیم؟

مورد عجیب خودروی آمريکايی!

خبر نگاه روز ارز

ريالنام ارزپرچم

318۶۹   1 دالر آمریکا

35۹52   1 یورو

23581        1 دالر کانادا

333۴2       1 فرانک سوئیس

35۶۹       1 کرون سوئد

38۹3       1 کرون نروژ

۴831        1 کرون دانمارک

۴۷۷       1 روپیه هند

10201   1 لیر ترکیه

8۶۶1       1 درهم امارات

3۹۹۶2     1 پوند انگلیس

قیمت انواع رايج ارز
در بازار

 دلیل عدم افزايش حق مسکن کارگران
از ابتدای سال

امکان توقف فروش ايرباس وجود ندارد

قیمت گوشت در بازار

رونق بازار مسکن وقتی ديگر

سید حسن هفده تن؛ 
معاون وزيــر تعاون، 
اجتماعی:  رفاه  و  کار 
مصوبه افزایش 20 هزار 
مســکن  تومانــی حق 
از ابتــدای مهرمــاه بر 
خالف وعــده قبلی این 
وزارتخانــه، بــه دلیــل 
مشــکالت اقتصــادی و 
همچنین توجه به قشــر 

کارفرمایی، از فروردین ماه میسر نشد و به همین منظور از ابتدای 
مهر اجرایی شده است. این مصوبه افزایش 2/5درصدی مجموع 
دریافتی کارگران را شــامل می شود که توســط هیئت وزیران 

تصویب شد.

آرمان بیات؛ کارشناس 
)با  هوانوردی  صنعت 
اشــاره به تاییــد نهایی 
خریــد 1۷ فروند ایرباس 
از ســوی ایران در وزارت 
آمریــکا(:  خزانــه داری 
ایــن مجوزها براســاس 
شماره ســریال هواپیما 
صادر می شــود و این به 
معنای آن اســت که این 
هواپیماها در حال حاضر 

به نام ایران ثبت شده اســت و امکان توقف آن ، مگر در صورت لغو 
یا تعلیق مجوز اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 

آمریکا یا نقض تعهدات مالی طرف خریدار ، وجود نخواهد داشت.

ملکی؛  اصغــر  علی 
ريیس اتحاديه گوشت 
رسیدن  گوســفندی: 
ایام اربعین نیز تاثیری بر 
قیمت گوشت گوسفندی 
نداشت؛ البته ممکن است 
با بازگشــت زوار اربعینی 
از کربــال، حــدود 2 الی 
3 درصــد افزایش قیمت 
دام زنده داشته باشیم که 
چندان چشمگیر نخواهد 

بود. در حال حاضر مغازه دار گوشت را بین کیلویی 31 تا 32 هزار و 
500 خریداری و بین 3۶ تا 3۶ هزار و 500 تومان نیز به صورت شقه 

و بدون دنبه به مصرف کننده عرضه می کند.

نايب  بهادری؛  هادی 
ريیس دوم کمیسیون 
رکود  مجلس:  عمران 
حاکم بــر بازار مســکن 
از نبود اطمینــان خاطر 
در  گــذاران  ســرمایه 
تزریق پول به این بخش 
نشــأت گرفته است. طی 
ســال های اخیــر تورم 
دو رقمی حاکم بر اقتصاد، 
منجربه کاهــش قدرت 

خرید خانوار و سردرگمی ســرمایه داران در بازار شده است. رونق 
ساخت و ساز، صنایع وابسته به آن را از رکود خارج می کند.
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 پیشنهاد  سردبیر: ویژه
این حنجره، روزی 5 ساعت وقف می شد

اینحنجره،روزی5ساعتوقفمیشد

   ماندگار در خانه پدری

فرزندان شــیخ عبدالکریم هر کدام نوایی بــه یادماندنی و 

عطیه ای ماندگار در تاریخ شــیعه بر جای گذاشــته اند؛ از 

رحیم و داوود گرفته تا ســلیم و نعیم. اســتاد می گوید: 

آیت ا... )رحیم( و مــن و دیگران اگــر اذان گفته ایم و 

دل های مردمان مومــن را منقلــب کرده ایم، به مدد 

انفاس پاک نبــوی و توجهات ویژه اهــل بیت و امام 

حسین)ع( است.

منزل ســلیم همــان منزل 

می گفت  بود.  پدری اش 

که بــا زحمت و تالش 

بسیار سعی کرد این 

خانه به همان شکل 

باقــی  قدیمــی اش 

بمانــد. می گفــت در 

اینجا همیشــه مجلس 

وعــظ و عــزا برپــا بود و 

حضرات علمــا و آقایان مداح، 

به خطابه و نوحه خوانی مشغول بودند.
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   آرزوی استاد سلیم
استاد سلیم موذن زاده اردبیلی از خدا چه می خواست؟

 از خدا می خواهم همــه را به راه راســت هدایت کند و 
آرزویم این اســت که سیدالشهدا)ع( شــافع شیعیان 

حقیقی اش باشد و ما را هم شفاعت  کند.
از خدا می خواهم صحت و سالمتی 

عطا کند و تا آنجــا که می توانم، 
در خدمــت بــارگاه نورانــی 
حســین بن علی)ع( باشــم و 
بتوانم به ســهم خود، جوانان 
را به ســوی مســجد و قرآن و 

دوستی اهل بیت سوق دهم.

   وصیت »مــوذن زاده اردبیلی« بــرای تدفین

در جوار بارگاه امام رضا)ع(

 دیــروز به 
مرحــوم »مــوذن زاده اردبیلی« کــه صبح

دلیل عارضه قلبــی دار فانی را وداع گفــت، در آخرین 

درخواســتش تمایل داشت در مشــهد مقدس به خاک 

 در روز عید سعید غدیرخم 
سپرده شود. او این وصیت را

به اردبیلی ها کرده بود. »مرحوم موذن زاده« در مراســم 

جشن عید غدیرخم ســال گذشته در حسینیه نمایشگاه 

خیبر در اردبیــل، گفت: چند 
رزمی فرهنگی عملیــات 

صباحی از عمر مــن باقی مانده و وصیــت می کنم مرا با 

نوای »زینب زینب« در اردبیل تشــییع و ســپس برای 

ارگاه نورانی امام رضا)ع( در مشــهد 
تدفین، به جوار بــ

مقدس انتقال دهند.

   مداحی کار ساده ای نیست

صدای خوشی داشــت؛ بســیار خوش! نغمه داوودی اش 

از خاطرمــان نمی رود. می گفت:  مداحــی و نوحه خوانی 

کار هر کسی نیست، کار ســاده ای هم نیست. نوحه خوان 

باید دوره هــای تعلیم را با موفقیت پشــت ســر بگذارد 

و به ایــن نکته توجــه کند کــه می خواهد بــرای عزای 

حســین بن علی)ع( نوحه بگوید؛ پس پاکی نیت و خلوص 

عمل، الزمــه موفقیــت و ماندگاری اســت. بایــد برای 

نوحه خوانی عالقه داشت. اگر عالقه قلبی و خواست درونی 

نباشد و امیال نفسانی و رســیدن به مادیات مدنظر باشد، 

چندی نمی گذرد که هم آبروی آدم مــی رود و هم مال و 

منالش. دستگاه امام حسین)ع( با کســی شوخی ندارد، 

باید پاک بود و با نفس سالم به این درگاه خدمت کرد.

   صدای پدر 
موذن زاده با اشــاره به اینکه شــیخ عبدالکریم اجازه ضبط 
صدایش را نمــی داد و االن اثــری از صدای او در دســت 
نیســت، گفته بــود: تنها یک نســخه ضبط شــده روی 
فایل های ســیمی قدیمی موجود اســت 
که می گویند در فرانســه اســت. اگر 
مسئوالن در بازگرداندن آن تالش 
کنند، خاندان موذن زاده مدیون 
خواهند بود. اســتاد همچنین از 
همه ایرانیان درخواســت کرده 
بود اگر کسی اثری از صدای حاج 
شیخ عبدالکریم دارد، یک نسخه 
از آن را به خانــدان موذن بدهد و ما 

در قبال این لطف، دعاگو خواهیم بود.
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   توصیه به مداحان

در حال حاضر کمتر مداحی به این مســائل توجه می کند، 

ولی اســتاد موذن زاده، همواره دغدغه این را داشت که 

مداحی به شــکلی باشــد که هم قواعــد در آن رعایت 

شــود و هم آزاردهنده نباشــد. 

بهترین صدا آن است که 

باعــث آزار شــنونده 

نشــود، بلکه عامل 

جــذب او باشــد. 

را  مداحانــی  گاه 

می بینیم که بدون 

آواز  فنون  دانستن 

و موسیقی و رعایت 

قواعد کالمی، با صدای 

مداحــی  آزاردهنــده ای، 

می کنند. اینها هم به خودشان ضرر می رسانند 

و هم موجب آزردگی خاطر عزادار می شوند. 

   کودکی های سلیم
سلیم موذن زاده می گفت:  کودکی من هم مثل کودکی هر کس دیگری بود؛ با این تفاوت که من 

در خانواده ای زندگی می کردم که همگی صدای خوبی داشتند. 
در واقع صدا در خاندان ما موروثی اســت و از پدر به پسر به ارث می رســد. مرحوم ابوی حاج شیخ 
عبدالکریم هم واقعا داوود این خاندان بودند. صدای ابوی را هیچ کدام از ما نداریم؛ ایشــان مردی 

به غایت عارف و زاهد و مومن و عاشق اهل بیت بودند. 
در منزل ما که همین منزل است و من با تالش بسیار در حفظ آن کوشیده ام، همیشــه مراسم روضه خوانی و عزاداری برای امام حسین)ع( برپا بود. 

ابوی مجالس عزا ترتیب می داد و واعظان و مداحان شهر جمع می شدند و افاضه فیض می کردند. 
آن زمان ها مجالس عزا از انسان های بزرگ منش و نورانی صفت پر بود. مجلس عزا به هیچ وجه دســتاویز ریاکاری و اعمال ناپسندی چون غیبت و 

دروغ نبود. همه تالش می کردند به معنویت راهی بیابند و با خلوص نیت عزاداری می کردند. 
مجالس آن زمان شور عجیبی داشت، من همیشه افسوس می خورم که چرا دیگر آن مجالس تکرار نمی شوند.

آنها پنــج بــرادر بودنــد: نعیم، 
ســلیم، رحیم، محمــود و ودود. 
صدای خوش در خانواده شان موروثی 
بــود و آن را از پدرشــان »عبدالکریــم موذن زاده 
اردبیلی« که نخســتین موذن رادیــوی ایران بود 
به ارث بــرده بودند. هر پنــج برادر راه پــدر را در 
پیش گرفتنــد و تبدیل به مشــهورترین مداحان و 

موذن های جهان اسالم شــدند؛ تا جایی که یکی از 
آنها یعنی »رحیم موذن زاده اردبیلی« توانست اذانی 
را که در »بیــات ترک« خواند، در فهرســت میراث 

معنوی ثبت کند.
یکی دیگرشــان توانســت ضمن حفــظ اصالت و 
ارزش هــا، در شــیوه های نوحه خوانــی و مداحی 
نوآوری ایجاد کند. او »سلیم موذن زاده اردبیلی« بود 

که صبح دیروز برای همیشه جاودانه شد.

ســلیم معتقد بود که اگر من، رحیم و برادرانم اذان 
گفته و دل های مردمان مومــن را منقلب کرده ایم، 
به مدد انفاس پاک نبوی و توجهات ویژه اهل بیت و 

امام حسین)ع( است.
او در حضور آیت ا... عالمه طباطبایی، مفسر  تفسیر 
المیزان نیز مداحی داشــته که به زبــان عربی اجرا 

شده است.
در  ســال  1392 اذان ســلیم موذن زاده اردبیلی، 

برای نخســتین بار در تاریخ رادیــو و تلویزیون های 
جمهوری آذربایجــان از شــبکه ANS باکو پخش 
شد. همچنین وی در ۷۸ ســالگی در دستگاه بیات 
ترک اذان گفت. ویژگی این اذان، استفاده از سه بیت 
اشعار فارسی »شهریار« در فلسفه اذان، در مقدمه و 
اجرای ترجمه فارسی عبارات در قالب یک بیت شعر 

فارسی است.
ســلیم موذن زاده در مراســم ختم حیدر علی اف، 

رییس جمهور پیشین جمهوری 
آذربایجان، بــرای اجرای نوحه 

دعوت شده بود.
این مــوذن و مداح اهل بیت )ع( ســرانجام صبح 
روز دوم آذرماه 95 در ســن ۸0 سالگی در منزل 
شــخصی اش درگذشــت و لحــن داوودی اش 

جاودانه شد.

    تسلیت مجمع نمایندگان استان های اردبیل و آذربایجان؛ در پی درگذشت مرحوم سلیم 
موذن زاده اردبیلی

مجمع نمایندگان استان های اردبیل و آذربایجان طی پیامی، درگذشت مرحوم سلیم موذن زاده اردبیلی 
را تسلیت گفتند. سیدحمایت میرزاده، نماینده گرمی، در پایان جلسه علنی دیروز مجلس، به نمایندگی 
از مجمع نمایندگان استان های اردبیل و آذربایجان، به بیان مطالبی درخصوص مرحوم سلیم موذن زاده 

اردبیلی به شرح زیر پرداخت: »در ایام اربعین حسینی که بانوی قهرمان کربال حضرت زینب کبری )س( باید لب گشاید تا مسئولیت بزرگی را در پیام رسانی 
انقالب خونین حسین)ع( به جهانیان آغاز کند، انسانی لب فروبست که نمی شود این روزها نوحه جانســوزش را در رسای درد زینب )س( فراموش کرد که 
اگر زنده بود، شــاید نوحه امروزش این بود: زینب زینب/ کن زحیا زینب/ کان وفا زینب /درد آشنا زینب/ غرق بال زینب. استاد سلیم موذن زاده اردبیلی لب 
فروبست و روح بلندش به ملکوت اعال پیوست؛ ان شــاءا... با حســین زهرا )س( که یک عمر خادمش بود و ابوالفضل عباس )ع( که همیشه وفادارش بود، 
محشور شود. با تسلیت به هموطنان عزیز، مردم متدین آذربایجان و  هم استانی های شریف، از خدای مهربان، شادی روح آن سفر کرده،  صبر و شکیبایی 

برای خانواده، دوستان و همشهریان عزیز و سالمتی، توفیق و استمرار راهش را برای عاشقان راه حسین )ع( از درگاه احدیت آرزومندیم.«

 خبر تلخی بود! اســتاد ســلیم موذن زاده اردبیلی، شــاعر و مداح اهل بیت و سراینده نوای 
»زینب زینب« چهره در نقاب خاک کشــید. دوسال پیش، وقتی مشــابه این خبر به گوش 
رسید، اســتاد هنوز زنده بود. خودش خبر فوت خودش را تکذیب کرد و گفت : »من هنوز زنده ام«. این بار هم 
منتظر بودیم شاید بازهم تکذیب شود؛ شاید استاد از راه برسد و خبر رفتنش را تکذیب کند اما چشممان به راه 
خبرگزاری ها ماند و خبری نشد. این بار خبر واقعی بود. »سلطان الذاکرین« به پدر پیوست تا شاید در بهشت 
برای ارباب بی کفن ، »زینب زینب« را با همان صوت داوودی و صدای آسمانی اش بخواند. حنجره طالیی ایران 
رفت اما یاد و نامش در قلب ها و یادها می ماند؛ کسی که به طور متوسط روزانه پنج ساعت از عمر خود را صرف 
مداحی کرده و بیش از 2 هزار عنوان نوار کاســت مربوط به برنامه های او از زمان پیدایش ضبط صوت تاکنون 
به زبان های ترکی، فارسی و عربی موجود است. صدای گیرا در خانواده موذن زاده اردبیلی موروثی بوده و همه 
فرزندان و نوادگان مرحوم شــیخ فرج، این موهبت الهی را از او به یادگار برده اند. با این حال خودش می گفت: 

»صدای من در برابر پدرم قطره ای است در برابر دریا.«

زاینده 
رود
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پیشنهاد سردبیر: 
چرا بهره هوشی ملی مهم تر از بهره هوشی فردی است؟

معرفی نرم افزارمعما

محصول تیم روناک اندیشان وسیله ای است که میان شهروندان 
 و پیک ها ایجاد ارتباط می کند؛ اپلیکیشــنی که با داشــتن آن 
هر جای شــهر که باشــید می توانیــد نزدیک تریــن پیک های 
موتوری،  خودروهای شــخصی، وانت ها و کامیون ها به خودتان 
را روی نقشــه برای جابه جایی بار پیدا کنید. تهران، کرج، مشهد، 
اصفهان، شــیراز، تبریز؛ تقریبا تمام شهرهای بزرگ و پرجمعیت 
کشــور در با پیک پشتیبانی شده و خوشــبختانه محدودیتی هم 
برای گســترش این شــهرها وجود ندارد. پیک های با پیک هم 
درست مثل شــما کاربر اپلیکیشــن هســتند، با این تفاوت که 
اطالعات وسیله نقلیه و شــماره خود را در اختیارتان قرار داده اند 
تا بتوانید با آن ها تماس بگیرید. با وجود این شرایط و در حالی که 
 نظارت مستقیمی روی پیک ها نیست، شاید بپرسید پس چگونه 

می شود به آن ها برای حمل کاال اطمینان کرد؟
ســازندگان اپ برای رفع این ابهام امــکان امتیازدهی به پیک ها 
 را مهیا کرده اند. اگر از عملکرد هر کدام راضی باشــید، می توانید 

با دادن پنج ســتاره رضایــت خود را بــه اطالع دیگــر کاربران 
اپلیکیشن هم برســانید تا بدین شــیوه آن ها را برای پیدا کردن 
بهترین پیک کمک کرده باشــید. با گزینه هایی که در اختیارتان 
قرار گرفته، می توانید نزدیــک ترین پیک های موتوری، کامیون، 
وانت یا ماشــین های شخصی را روی نقشــه پیدا کرده و با اشاره 

روی آیکن آن ها به شماره تماس شان دسترسی پیدا کنید. 
 با پیــک در این حالــت تاریخچه تمــاس ها را ذخیــره می کند 
و ضمنا موقعیت تان را با پیک به اشتراک گذاشته تا زودتر به شما 
برســد. البته با وجود تمام مزایایی که گفتیــم، نمی توان کتمان 
کرد که با پیک هنوز اول راه اســت و راه درازی تا تبدیل شــدن 
 به یک ســرویس خوب و قابل اطمینان در پیش دارد. اوال تعداد 
 پیک ها به جز تهران در شــهرهای دیگر چندان مطلوب نیست، 

که این موضوع به جمعیت کم کاربران اپ بر می گردد.
 در نهایت ایده پشت این اپلیکیشــن واقعا شایسته تحسین است 
و در صورت تالش بیشــتر تیم توســعه دهنده و تکمیل امکانات 
فعلی، می تواند در کاهش مشکالت جابه جایی کاال در شهرهای 

بزرگ و شلوغ بسیار مفید و مثمر ثمر واقع شود.
 goo.gl/VuDh6e شــما می توانید برای گرفتــن این اپ بــه

مراجعه کنید.

معمای  2012
 بــا توجه به تســاوی های داده شــده عــدد مــورد نظر را 

به دست آورید.
7=2+1

31=4+3
71=6+5

127=8+7
9+10=؟؟؟

جواب معمای 2011
جواب 34. دو عــدد کناری با هم ضرب می شــوند و با عدد 

)1x9 ( +4=13 :وسطی جمع می شود ، به عنوان مثال
 بنابرایـــن بـــرای حـــل عالمـــت ســـوال می شــود:

) 5x6 ( +4 = 34 
کسانی که پاسخ صحیح معمای2010 را داده اند:

- محمد رضا باقری  از اصفهان.
لطفــا جــواب معماهــای طرح شــده را بــه همراه 

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

بفرستیدتا نام شما در همین صفحه آورده  شود.

معرفی اپلیکیشن با پیک؛ 

راهی آسان برای جستجوی 
پیک موتوری در سطح شهر

 چرا بهره هوشی ملی مهم تر 
از بهره هوشی فردی است؟

دانشــمندان علم اقتصاد در تحقیقات خــود ادعا کرده اند 
 میانگین بهره هوشــی هر کشــور در ســطح کلی مهم تر 
از میانگیــن بهره هوشــی فرد اســت. هوش در ســطح 
فــردی اهمیــت دارد و بر عملکرد شــخص در مدرســه، 
ســر کار و زندگی تاثیر می گــذارد و دهه هــا تحقیق این 
موضــوع را به خوبــی ثابــت کرده اســت. با ایــن حال، 
 گارت جونــز، اقتصــاددان دانشــگاه جــورج میســون، 
در کتاب جدید خــود تحت عنوان » چگونه بهره هوشــی 
کشــور شــما مهم تر از بهره هوشی شماســت؟ « نشان 
 داده کــه ســطح میانگیــن هوش یــک کشــور مهم تر 
از سطح متوســط هوش فرد اســت. جونز این موضوع را » 
پارادوکس بهره هوشی « ) آی کیو ( نامیده و این پارادوکس 
را به همراه همکارش دبلیو یوئل اشــنایدر حین بررســی 
ارتباط بین آی کیو و درآمد کشف کرد. در داخل یک کشور، 
ارتباط بین آی کیو و درآمد افراد کمتر مهم بوده و یک نمره 
 آی کیو پیش بینی کننــده یک درصد درآمد بیشــتر برای 
هر شخص است. اما در مقایسه بین کشورها، همان میزان 
 آی کیو پیش بینی کننده شــش درصد درآمــد باالتر برای 
هر شــخص اســت. جونز ســه رویکرد کلیدی را توصیف 
کرده کــه می توانند اثــرات جانبی مثبتــی را ایجاد کنند 
 که آن ســه رویکــرد عبارت انــد از: ارتباط بیــن آی کیو 
و صبــر، همــکاری و عملکــرد تیمــی. ایــن در حالــی 
 اســت که رویکرد چهــارم یعنــی بهره وری افــراد حاضر 
در پیرامون فرد، تاثیر ســه روند دیگــر را تقویت می کند. 
تمامی ایــن رویکردها توســط مطالعاتــی در حوزه های 
علــوم سیاســی  و  اقتصــاد، مدیریــت  روانشناســی، 
پشــتیبانی می شــوند. سیاســت ها برای افزایش سرمایه 
انســانی، آینــده اقتصــادی یک کشــور را درخشــان تر 
می کنند. در این میــان، افراد باهوش تر بیشــتر احتمال  
 دارد کــه صبورتر باشــند، لذت را بــه تعویــق بیاندازند 
و تمایل داشــته باشــند که منتظــر پــاداش بمانند. یک 
 متاتحلیل توســط محققانی بــه نام های نوحا شــاموش 
و جرمی گــری از این نکته پشــتیبانی می  کند. متاتحلیل 
دیگر توســط دانشــمندان نشــان می دهد بهره هوشــی 
 باالتر بــه معنای رفتــار اجتماعی بیشــتر و بهتر اســت 
و در بســیاری از محیط هــای اجتماعــی، گروه هــای 
 باهــوش رفتــار همکاری گونــه بیشــتری دارنــد. یکی 
از دالیل این کــه گروه های باهوش تر همکاری بیشــتری 
دارند این اســت که آن ها صبورترند. هر چــه افراد درباره 
اعتبارشــان دقت بیشتری داشــته باشــند، درباره منافع 
بلندمدتــی که از همــکاری ناشــی می شــوند، نیز دقت 

بیشتری خواهند داشت.

محققین دانشــگاه کولورادو با همکاری اندیشــمندان واحد علم و تکنولوژی 
دانشگاه ایلینوی، نخســتین تراشــه پزشــکی خود را طراحی کرده اند که از 
 Tech Tat برخی لحاظ بی شــباهت با مدلی که یک سال پیش توسط کمپانی
 معرفی شد، نیست. این تراشه که مستقیما روی پوســت انسان قرار می گیرد 
به سنسورهای به شدت حساسی مجهز بوده که می توانند امواج صوتی جاری در 
گوشت و استخوان انسان را لمس کرده و آنها را نظارت کنند. سنسور مورد بحث 
که از چند الیه سیلیکون ارتجاعی تشکیل شده بیشــتر از دو میلی متر ارتفاع 
نداشــته و در حال حاضر از طریق کابل با کامپیوتر ارتبــاط برقرار می کند؛ اما 
محققین در تالش هستند با تجهیز آن به بلوتوث، امکان اتصالش به تلفن های 
هوشمند را هم میسر سازند. این دیوایس در حال حاضر هنوز به مرحله تجاری 
 ،Science Advances نرسیده، اما با اشاره به پتانسیل های ذکر شده در مجله
می تواند کاربردهای پزشکی بسیار مفیدی داشــته باشد. از سنجش و تحلیل 
دقیق و ریزبینانه ضربان قلب گرفته تا گوش دادن به صدای خروپف برای انجام 
تحقیقات پیرامون خواب انســان، از جمله اصلی ترین توانایی های این تراشه 
پوشیدنی است. عالوه بر این دستگاه مذکور با تشخیص ارتعاشات صوتی ایجاد 

شده توسط حنجره انسان به گفتاردرمانی کمک خواهد کرد.

 وحید احمدی معاون پژوهشــی وزارت علوم  گفت: اسامی چند نفر از محققان 
در حوزه دامپزشکی در لیســت متخلفان علمی قرار دارد که نامه های جداگانه 
ای از طرف وزیر علوم و معاونت پژوهشــی این وزارتخانه برای بررسی و برخورد 
 با این افراد به دانشــگاه ها ارسال شــده است. وی افزود: اســامی افراد متخلف 
به دانشگاه ها ارایه شده و معاونان پژوهشــی وظیفه دارند به سرعت موضوع را 
رســیدگی کرده و نتایج را به وزارت علوم اعالم کنند. احمدی خاطرنشان کرد: 
معاونان پژوهشی موظف هســتند تا میزان تخلفات را تعیین کنند و پس از این 
مرحله موضوع در کمیســیون هیئت های انتظامی و کمیسیون های تخلفات 
رای برای این افراد صادر شود. احمدی تاکید کرد: رای صادره برای افراد متخلف 
 متناســب با میزان تخلف آنها صورت خواهد گرفت. وی عنــوان کرد: برخورد 
 با متخلفــان علمی ابالغیه فوری وزارت علوم اســت و پیگیر موضوع هســتیم 
 تا با متخلفان برخورد شــود. چندی پیش تعدادی از نشــریات وابسته به نیچر

58 مقاله دانشمندان ایرانی را به خاطر دســتکاری توسط نویسندگان رد کرد. 
 بر اســاس مقاله ای که در ســایت هفته نامه علمی nature، به چاپ رسیده، 
 در 58 مقاله که توســط 282 پژوهشــگر ایرانی نوشته شــده، نشانه هایی دال 

بر وجود دستکاری در روندهای ارزیابی علمی و انتشار آنها پیدا شده است.

فوریه امسال سونی دســتگاهی را با نام Xperia Ear معرفی کرد که به گوشی 
هوشــمند اندرویدی از طریق فناوری ارتباطی بلوتث 4/1 یا فناوری کوتاه برد 
NFC متصل می شــد و البته، این محصول بیش از یک هدســت معمولی بود. 
هدست هوشمند Xperia Ear عالوه بر آنکه می تواند صدا را برای کاربر پخش 
کند، قادر است در قبال یک دستیار مبتنی بر فرمان های صوتی هم به کار گرفته 
شود و شما از طریق این ابزار جانبی می توانید آخرین اخبار، اطالعات هواشناسی 
و برنامه های زمان بندی شــده خود را بشــنوید. همچنین این امکان برای شما 
فراهم شده است تا از طریق این هدســت بتوانید به صورت صوتی فرمان دهید 
تماس با شماره تلفن مورد نظر شما برقرار شود، جست وجوهای اینترنتی انجام 
دهید، مسیریابی کنید و متن های مورد نظر خود را به صورت صوتی تایپ کنید. 
تمامی این اتفاقات از طریق یک اپلیکیشن موبایلی ساده انجام می شود که روی 
گوشی هوشمند خود نصب می کنید. هدست هوشــمند Xperia Ear سونی 
هم اکنون پس از گذشــت چند ماه آماده ورود به بازار شده است و سونی اعالم 

کرد کاربران آمریکایی از تاریخ 13 دسامبر می توانند آن را خریداری کنند. 
قرار شده است در این تاریخ فروشگاه اینترنتی آمازون این محصول را عرضه کند 

و قیمت آن هم200 دالر در نظر گرفته شده است.

تراشه ای کوچک که پایشگر سالمت انسان 
خواهد بود

معاون وزیر علوم خبر داد:

نامه فرهادی درباره متخلفان علمی
هدست هوشمند Xperia Ear سونی 

عرضه شد 

اپــل بــه تازگــی کتابــی را منتشــر کــرده کــه در آن چیــزی جز 
عکس هــای محصــوالت20 ســال اخیــرش نیســت و دارای قیمت 
باالیــی اســت.  هفته گذشــته اپــل در اقدامــی متفــاوت محصولی 
غیــر الکترونیکــی را بــه فروشــگاه های اینترنتــی و فیزیکــی این 
 شــرکت اضافه کــرد. محصــول جدیــد اپــل، کتابی اســت بــا نام

 Designed by Apple in California کــه در دو انــدازه متفــاوت 
با قیمت های 199 و 299 دالر به فروش می رســد! البد اولین سوالی که 
برای تان پیش می آید این اســت که چه چیزی درون این کتاب هست 
که آن را تبدیل به محصولی تا این حد گران قیمت تبدیل کرده اســت؟ 
 این کتاب شــامل450 عکس با کیفیت و وضوح باال از محصوالت جدید 
و قدیم اپل است که با همکاری استیوجابز فقید و جانی آیو طی20 سال 
اخیر ساخته شــده اند. هنگامی که صفحات آن را ورق بزنید به جز چند 

صفحه  اول هیچ متنی را مشاهده نخواهید کرد.
با این حال شما می توانید با جستجویی ساده در اینترنت ویدئوی جعبه 
گشایی و ورق زدن کامل این کتاب را مشاهده کنید تا مجبور به پرداخت 

مبلغی هنگفت برای رفع کنجکاوی محتویات درون آن نباشید.

به نقل از کامپیوترورلد، ساخت هر یک از این ابررایانه ها بین200 تا300 
میلیون دالر هزینه خواهد داشت و تولید آنها از سال 2019 آغاز می شود. 
این ابررایانه ها در ســال 2023 برای اســتفاده آماده خواهند بود و البته 
ممکن است آماده ســازی نهایی یکی از آنها تا یک سال بعد هم به طول 

بیانجامد. وزارت انرژی ایاالت متحده متولی تولید این محصوالت است.
تصمیم گیری در این زمینه در دولت اوباما صورت گرفته و هنوز مشخص 
نیست آیا دولت ترامپ با صرف چنین هزینه ای برای تولید ابررایانه های 
مذکور موافقت خواهد کــرد یا خیر. ترامــپ در دوره تبلیغات انتخابات 
ریاســت جمهوری به این موضوع توجه خاصی نداشت و برخی اظهارات 
وی مانند بــی توجهی به تغییــرات خطرناک زیســت محیطی فعاالن 
عرصه فناوری را نگران کرده اســت. وزارت انرژی آمریکا هدف از تولید 
 ابررایانه هــای جدید را افزایش تــوان رقابت اقتصــادی ایاالت متحده 
و همین طور تســهیل تحقیقات پیچیده علمی، پزشکی، دفاعی، هوش 
مصنوعی و ... اعالم کرده است. در سال جاری میالدی150 میلیون دالر 
بودجه برای طراحی نرم افزارهای مرتبــط با این ابررایانه و پردازنده های 
حافظه آن در نظر گرفته شده اســت. در همین حال چین هم قصد دارد 
یک ابررایانه قدرتمند جدید را تا ســال2020 تولید کند بنابراین آمریکا 
امیدوار است بتواند ابررایانه ای با توان پردازش باالتر در مقایسه با رقیب 
 چینی عرضه کند. ابررایانه های جدید از توان پــردازش چند اگزافالپ

 ) exaflop ( برخوردار هستند. هر اگزافالپ برابر با1000 پتافالپ است 
و هر پتافالپ واحدی برای اندازه گیری سرعت پردازش است که برابر با 
یک هزار میلیون )10 به توان 15 ( عملیات محاســباتی در ثانیه است. 
ابررایانه های اگزافالپ50 برابر ســریع تر از ابررایانه های پتافالپ فعلی 

قادر به حل مسائل ریاضی و مشکالت طرح شده هستند.

تلفن های هوشــمندی که نمایشگر آن ها هیچ حاشــیه ای ندارد، بسیار 
جذاب هستند. اما آیا چنین محصوالتی ارزش پرداخت پول را دارند؟

افراد بسیاری در سرتاسر جهان به تلفن های هوشمند بدون حاشیه عالقه 
دارند. این افراد حتی اگر یکی از آن ها را هم نداشته باشند، باز هم دوست 
دارند که تلفن همراهی با نمایشگر بدون حاشیه بخرند. محصوالت بسیار 
منحصربه فردی در این خصوص عرضه شده اند که از این جمله می توان 
به Corner R از کمپانی شارپ و Mi Mix از شرکت شیائومی اشاره کرد. 
چنین محصوالتی به دلیل نمایشگر بدون حاشــیه  بسیار جذاب به نظر 
می رســند و در واقع بخش بسیار زیادی از قســمت جلویی آن ها توسط 
نمایشگر پوشیده شده است. اما همیشه هم زندگی شیرین نیست. چنین 
محصوالتی در برابر ضربه بسیار آسیب پذیر هستند و در این لحظه است 
که حواس همه مان جمع می شــود و به خودمان می آییم که آیا پرداخت 
پول نســبتا زیادی به چنین محصول جذابی ارزش این را دارد که با یک 
 بار به زمین افتادن از بین برود؟ کاربری در چین نسخه آزمایش شیائومی

Mi Mix را شکسته و همان طور که در تصویر مشاهده می کنید، نمایشگر 
 Mi Mix آن نیز آسیب جدی دیده است. باید در نظر داشت که شیائومی
از سرامیک ساخته شده است. البته الزم به ذکر است که سرامیک ساختار 
شکننده ای دارد و به همین دلیل اســتفاده از آن در ساخت بدنه دستگاه 
باعث می شــود که ریسک شکستن گوشی زیاد شــود. همچنین به نظر 
نمی رسد که شیشه این محصول نیز توسط گوریال گلس یا یاقوت کبود 
پوشیده شده باشد. در چنین شرایطی بهتر است که از قاب های محافظ 
گوشی و همچنین الیه های محافظ برای محافظت از شیشه استفاده کرد 

تا دستگاه به این راحتی ها آسیب پذیر نباشد. 
پس اگر منطقی باشیم بهتر اســت که گاهی اوقات با عالیق مان مبارزه 
کنیم. بدون شــک محصوالتی با نمایشگر بدون حاشــیه بسیار جذاب 

هستند، اما در واقع مقاومت زیادی در برابر ضربات ندارند.

کتاب یک میلیون تومانی اپل!

تالش آمریکا برای جبران 
عقب ماندگی در دنیای ابررایانه ها

نمایشگر می میکس شیائومی 
به راحتی می شکند

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

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

سالم. وقتی روی عالمت فولدر در نوار پایین ویندوز کلیک 
می کنم، به طور خودکار پوشــه Documents باز می شود. 
 می خواهــم به جای ایــن پوشــه My Computer نمایش 
داده شود. راهی وجود دارد که این اتفاق بیفتد. لطفا راهنمایی 

کنید.
A1360_****@yahoo.com

 بــا ســالم خدمــت شــما. بلــه. بــرای ایــن کار ابتــدا پوشــه
My Computer خود را از روی Deskto باز کنید. حاال در نوار آدرس 
 باالی صفحه، روی عبارت Computer راســت کلیــک کرده و گزینه

 Copy Address را انتخــاب کنید. ســپس روی عالمــت فولدر در 
نوار پایین ویندوز دوباره راســت کلیک کنید و در منوی باز شــده روی 
عبارت Windows Explorer مجددا راســت کلیک کنید. در منوی 
Tar� را انتخاب کنید. در پنجره باز شده در فیلد Properties  باز شده

 get باید عبارت windir%\explorer.exe % وجود داشــته باشد. 
حاال در انتهای این عبارت راست کلیک کرده و گزینه Paste را انتخاب 
 کنید. آن چیزی کــه پس از زدن Paste در فیلد قرار می گیرد، شــبیه

 Computer”::}{” اســت که در بین کروشه ها یک رشته عددی قرار 
 دارد. در ایــن عبــارت Computer و کوتیشــن ها )” ”( را پاک کنید 
و در نهایت پنجره را Ok کرده و ببندید. از این به بعد هرگاه روی آیکون 
 My Computer ،فولدر زرد رنگ در منوی پایین ویندوز کلیک کنید

شما ابتدا باز می شود.

پرسش و پاسخ

 فناوری

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

 آیا می دانید مصرف ســوخت خودروی شــما در فصل زمستان،
10 درصد بیش از حد معمول است؟

زمســتان قبل از این که شــما متوجه شــوید فرا می رسد، برای 
 همین دانســتن نکاتــی در رابطه بــا کاهش مصرف ســوخت 
در زمســتان می توانــد به شــما در ذخیره کردن مقــدار زیادی 
پول در ســفرهای طوالنــی مدت، کمــک کند. مــوارد زیادی 
وجود دارد که برروی مصرف ســوخت خودروی شــما در هوای 
ســرد تاثیر می گذارد. از لحاظ علمی، مولکول ها در هوای ســرد 

ســعی می کنند در فاصله  کمتری از هم حرکت کنند و دلیل آن 
هم، کم بودن میزان انرژی آن هاســت. این بدان معنی اســت که 
چگالی هوای سرد بسیار بیشــتر از هوای گرم است برای همین 
 کشــش آیرودینامیکــی برروی خــودروی شــما ) به خصوص 
 در ســرعت های بــاال ( بیشــتر خواهدشــد. ایــن پدیــده 
بر الســتیک های شــما هم اثر خواهدکرد و باعث می شــود باد 
آن ها کمتر شــود. این ســبب می شــود اصطــکاک و مقاومت 
میان تایر و زمین بیشتر شود و مصرف ســوخت خودرو باال رود. 

هوای ســرد همچنین ســیال های خودرو مانند روغن موتور یا 
روغن جعبه دنــده را چگال تر می کند و باعث اصطکاک بیشــتر 
 در موتــور و جعبه دنده می شــود. این اتفاق بیشــتر خــودرو را 
در ســفرهای کوتاه مــدت هدف قــرار می دهد زیــرا هرچیزی 
در خــودرو در دماهای باالتر، کارامدتر می شــود. شــما ممکن 
 اســت مقدار زیادی قــدرت صــرف اســتفاده از گرم کن کنید 
 یــا همین طور زمــان زیــادی را به گــرم کردن خــودرو پیش 
از حرکــت اختصاص دهیــد. خودروی شــما همیــن طور در 
 برف و یخ هم ســوخت بیشــتری مصرف می کند. به طور کلی، 
بــه صرفه ترین ســرعت، 45 مایل در ســاعت اســت. اگر جاده 
 پوشــیده از یخ باشــد، شــما مجبورید با سرعتی بســیار کمتر 
از این مقدار حرکت کنیــد. تایرهای خودروی شــما هم تماس 
کمتری بــا جاده خواهندداشــت که بــدان معناســت که تمام 
قدرت خودروی شــما به جاده منتقــل نخواهد شــد. تمام این 
دالیل کوچک ســبب تفاوتی بزرگ می شــوند. خوشــبختانه، 
شــما می توانید چند کار ســاده انجام دهید تا مصرف ســوخت 
خودروی خود را در هوای ســرد کاهش دهید. با اینکه کار زیادی 
در رابطه با آیرودینامیک خودروی خــود نمی توانید انجام دهید، 
می توانید مصرف ســوخت خــودرو را با چک کــردن میزان باد 
تایرها و همین طور اضافه کــردن مقداری بــاد در صورت لزوم، 
کاهش دهیــد. همین طــور می توانید از روغــن موتورهایی که 
برای هوای سرد طراحی شــده اند، اســتفاده کنید تا اصطکاک 
موتور خــودرو، کاهش پیدا کند. به جای این کــه در حالت توقف 
اقدام به گرم کردن خودروی خود کنید، شــروع به حرکت کنید. 
خودرو در این حالت با اســتفاده از گرمای موتور، بسیار سریع تر 
گرم می شود. شــما باید ســفرهای خود را تا حد امکان، یک تکه 
 کنید. بــه این معنی که چند ســفر را در یک ســفر جــای داده 
و دفعات زیادی اقدام بــه راه اندازی دوباره خودرو نکنید. ســعی 
کنید از سیستم ضدیخ بیش از حدی که الزم است استفاده نکنید. 
پارک کردن خودرو در پارکینگ های سرپوشــیده باعث می شود 

خودرو گرم تر بماند و زمان کم تری صرف گرم کردن خودرو شود.

 از لحاظ علمی، 
مولکول ها 

در هوای سرد 
سعی می کنند 

در فاصله  
کمتری از هم 
حرکت کنند 

و دلیل آن هم، 
کم بودن میزان 
انرژی آن هاست

چگونه مصرف سوخت خودرو در زمستان را کاهش دهیم؟

ماه اکتبر اخیر بود که تحلیلگران اطالعات ضــد و نقیضی درباره 
فروش ســاعت های هوشــمند دادند؛ در حالی که عده ای معتقد 
 بودند فــروش این دســتگاه ها در کاهش اســت، دیگــران خبر 
از افزایــش فــروش آنهــا مــی دادنــد. امــا ماجــرا هرچه که 
باشــد، برکســی پوشــیده نیســت که ســاعت های هوشمند 
 با وجــود تکنولــوژی بــی نظیــری کــه از آن بهره مــی برند، 
خســته کننده اند. اما محققان دانشــگاه کارنژی ملون به تازگی 
با اســتفاده از قطعات یک ســاعت هوشــمند، توانســته اند نرخ 
100 هرتزی شــتاب ســنج آن را به 4 کیلوهرتــز افزایش دهند. 
این افزایش3900 درصدی ســبب شــده تا اپلیکیشن ها بتوانند 

مجموعه ای گســترده از سیگنال های زیســت پژواک را بگیرند. 
این ســاعت که ViBand نــام گرفته، مــی تواند ژســت های 
حرکتی مختلفی، همچون ژســت های نمایش داده شده در فیلم 
ســینمایی » گزارش اقلیت « را برای اســتفاده در رابط کاربری 
تشــخیص دهد. به عنوان مثال یکی از اپلیکیشــن هــا به کاربر 
 اجازه می دهد با یک بشــکن، چراغ هــای اتاق را روشــن کند، 
با چرخاندن مشــت خود، میزان نــور را تغییر دهــد و در نهایت 
با یک تلنگــر، تنظیمات را تاییــد کند. اپلیکیشــن دیگری نیز 
این امکان را بــرای کاربــر فراهم مــی آورد تا بــا حرکت دادن 
دســت خود، در میان ســرویس های ویدیویــی روی تلویزیون 

خود حرکت کند و با یک بشــکن، گزینه مــورد نظرش را انتخاب 
کند. البته باید اعتراف کــرد که این گزینه، به شــکلی به مراتب 
کندتر نســبت به اســتفاده از کنترل معمولی صورت می گیرد. 
 گفتنی اســت که این ســاعت کارکردهــای دیگری نیــز دارد

 و به عنوان مثــال می تواند میزان تیرهای باقی مانده در خشــاب 
 یک اســلحه را به صــورت همزمــان نمایش دهد یا یک آشــپز 
با استفاده از اپلیکیشــنی مخصوص آشــپزی، می تواند از نواری 
 بــرای نمایش مدت زمــان هم زدن تخــم مرغ بهره مند شــود.

در نهایت، ســازندگان ساعت های هوشــمند باید بیشتر از سابق 
 توسعه قابلیت ها را در نظر داشته باشــند و احتماالت بی شمار را 
به مردم نشان دهند؛ چرا که مسلما امکان مطالعه پیغام ها روی مچ 

دست تان، به اندازه قابلیت های گفته شده در باال جذاب نیست.

محققان ساعت هوشمندی با قابلیت های بی نظیر ساخته اند

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaperpedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2012  | November  23  ,2016  |  16Pages E-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره   2012  |  چهارشنبه  3  آذر   1395|  23 صفر  1438

اخبار علمی



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2012 | چهارشنبه 3 آذر  1395| 23 صفر  1438

پیشنهاد سر دبیر: 
تئاتر، ازحمایت هنرمندان خود محروم است

سینما

کودک و نوجوان

گاهــی در تصویرگری کتاب کودک اعمال ســلیقه 
می شود. حمیده خسرویان، درخصوص تصویرگری 
کتاب کودک و نوجوان گفت: تصویرســازی در ایران 
پیشــرفت زیادی کرده و خیلی خوب شــده است. 
حتی افراد تــازه کار در این عرصــه نیز خیلی خوب 
کار می کنند؛ منتهی گاهی تصویرگر در تصویرگری 
داستان های حوزه کودک و نوجوان که به وی سپرده 
می شــود، اعمال ســلیقه می کند و تنها ذهن و فکر 
خود را هنــگام تصویرگری به کار می بــرد؛ بنابراین 

تصویرش با متن کتاب فاصله دارد.
وی افزود: بــرای آنکــه تصویرگــر در تصویرگری 
کتاب کودک و نوجوان ســلیقه ای عمل نکند، باید با 

نویسنده کتاب مشورت کند.
تصویرگر کتــاب کــودک و نوجوان باید تناســب 
تصویرها با گروه ســنی کودک و نوجــوان را رعایت 
کند؛ مثال اگــر کتاب کودک را می خواند، یکســری 
 المــان هایــی را کــه مخصــوص کودک اســت، 
در تصویرگری خــود اعمال کنــد. تصویرگری باید 
مطابق ذهنیت کودک باشــد تا بتوانــد تصویرها را 

درک کند.
ایــن تصویرگر بــا اشــاره به راهــکار خــود برای 
تصویرگــران کــودک و نوجــوان اظهار داشــت: 
تصویرگران حوزه کودک و نوجــوان برای مطابقت 
تصویرهایشــان با گروه ســنی مخاطبــان، باید با 

نویسنده اثر مشورت کنند. 
نویســنده به طور حتم تنها طرف مشــورت نیست 
بلکه می تواند از نقاد تصویرســاز برای این امر کمک 
بگیرد. این نقاد، نویســنده و تصویرســاز اســت که 
 می تواند به نویســنده و تصویرگر در خلق بهتر اثرش 

کمک کند.

 تصویرگری برخی از کتاب ها
با نیاز کودکان تناسبی ندارد

به گزارش ایمنا، پس از اجرای این نمایش با هادی عسگری 
به گفت وگو نشستم. عسگری یکی از فعال ترین چهره های 
عرصه نمایش در شــاهین شــهر اســت که تاکنون در 40 
نمایش به ایفای نقش پرداخته و نویســندگی و کارگردانی 
بیش از 10 اثر را برعهده داشــته اســت. او از عدم حمایت 

هنرمندان تئاتر بسیار گالیه مند است.
آقای عسگری، شما نویسندگی آثار نمایشی تان را 
خود بر عهده دارید و به نظر می رســد یکی از دالیل 
موفقیت شما هم همین باشــد. اما در رابطه با »اسم 
من مژگانه، اینجا خونه منه«، ایده نمایشنامه چطور 
به ذهن شما رســید و اصال چرا به مسئله سوءتفاهم 

پرداختید؟
در واقع نگارش ایــن نمایشــنامه خیلی اتفاقــی بود. اگر 
دقت کرده باشید ایده اصلی نمایشــنامه، خیلی دم دستی 
و کلیشــه ای اســت. یک زن در رابطه با همســرش دچار 
سوءتفاهمی اســت که به ســوظن تبدیل می شود. یک بار 
وقتی در جمعی بودم، قرار شــد طرحی بدهیم و هر یک از 
افرادی که آنجا بودند با این طرح یک داســتان بسازند. من 
گفتم فکر کنید یک دختر وارد یک خانواده شود. هر کس، 
چیزی گفت، دختر باردار شود، دختر دزدی کند و... من به 
این فکر افتادم که همین موضوعات ســاده را هم می توان 
به تعداد انســان ها با پرداخت های مختلف، به داســتان و 
نمایشنامه تبدیل کرد و البته باید اضافه کنم که نمایشنامه 
این اثر، در حین کار نوشته شــد و هرچه جلوتر می رفتیم 

نمایشنامه هم کامل تر می شد.
شما در این نمایش، داســتانی ساده را با روایتی غیر 
خطی و فرمی را اجرا می کنید که بیش از هرچیز در 

زمان اتفاق می افتد، دلیل این اتفاق چیست؟
به نظر من مخاطــب وقتی جذب نمایش می شــود که هر 
10دقیقه یا نهایتــا 15 دقیقه چیز جدیدی کشــف کند و 
گرنه کار برایش مونوتون و کسالت آور می شود. همان طور 
که شما اشاره می کنید، در شــیوه پردازی اثر سعی کردیم 
به رئال جادویی نزدیک شــویم و در این راه، بیش از هرچیز 
برای مــن جنبه زیبایی شناســی ســمعی و بصــری کار 

اهمیت داشت.
یعنی سعی داشــتید با زیبایی های سمعی و بصری 

اثر، ارتباط بیشــتری با مخاطب برقرار شود. اما در 
چنین مواقعی همیشه این ریســک وجود دارد که 
جنبه های زیبایی شناختی، باعث پرت شدن مخاطب 
از داستان شود، شــما این چالش را چطور پشت سر 

گذاشتید؟
ســعی ما بر این بود که هر چیزی در نمایش باعث کشــف 
برای مخاطب باشــد. در نتیجه هرکــدام از این تکنیک ها 
و ابعاد زیبایی شــناختی در خدمت اثر بــود و کارکردی در 
پیشبرد نمایش داشــت. به عبارت دیگر صرفا تاکید بر زیبا 

شدن نبود.
موفقیت نمایش شــما، خیلی به عوامل پشت پرده 
بستگی دارد. یعنی نور و موســیقی به دلیل دکور 
ساده اما هوشمندانه شما از اهمیت باالیی برخوردار 
است و نبود عوامل متخصص پشت پرده در اصفهان، 
کمبودی است که همیشه حس شده. به نظر می رسد 
این موضوع در قســمت هایی به اجرای شما ضربه 

می زند. تا چه حد با این موضوع درگیر هستید؟
همین طور که اشــاره می کنید، این موضــوع واقعا چالش 
آزاردهنده ای است که در تمام نمایش ها هم به نوعی خود 

را نشان می دهد.
 ببینید، اثر ما بــه دلیل تکرارهای زیادی کــه درآن وجود 
دارد، به شــدت به ریتم وابســته اســت؛ یعنی اگر ریتم از 
دست برود، نمایش هم از دست می رود. برای مثال در اصل 

نمایشنامه، دکور در سه قســمت باید حرکت کند، ولی به 
دلیل نداشــتن نیرو، فقط یک جا که بازیگر بیرون از صحنه 

است، می توان دکور  را حرکت داد.
متاسفانه وقتی از کســی می خواهیم برای مدیریت صحنه 
همکاری کند، همه فکر می کنند منظورمان جارو کشیدن 
و تمیز کردن صحنه اســت ولی واقعا این طور نیست. مدیر 
صحنه در چنیــن اجراهایی که خود کارگــردان هم بازی 

می کند، می تواند دست راست کارگردان باشد.
وضعیت امروز نمایش را در شــاهین شهر و اصفهان 

چطور می بینیــد و به نظر 
شما آسیب اصلی نمای این 

دو شهر در چیست؟
ببینید، ما درآمــدی جز تئاتر 
نداریم. همــه به اتفــاق برای 
حمایــت از هنــر و هنرمنــد 
شــعار می دهند ولی 70درصد 
مخاطــب من را همســایه ها و 
دوســتانم تشــکیل می دهند! 
اهالــی تئاتــر و هنرمنــدان از 
یکدیگــر حمایت نمــی کنند. 
خود من بــرای هر نمایشــی 
همان چند شــب اول می روم، 
بلیت می خرم و تماشا می کنم 
ولی این باعث تاســف است که 
تئاتری ها اگر بخواهند نمایش 

مــا را ببینند، یا باید دعوتشــان کنیم یا بلیــت میهمان به 
آنها بدهیم. من اگر با این نمایش نتوانــم هزینه های تئاتر 
و بازیگرانم را بپردازم واقعا نمی توانم کار بعدی را بســازم و 

بازیگرم هم دیگر کار نخواهد کرد.
نمایش شما، به عنوان برترین نمایش جشنواره تئاتر 
استان برگزیده شــد، این موضوع تاثیری در دیده 
شدن نمایش شما طی این سه شب اجرا داشته است؟

اصال! فکر می کنم همان اهالــی تئاتر باید مخاطب و حامی 
اصلی تئاتر باشــند. چون نمایش را به صــورت رایگان در 
جشــنواره دیده اند، برای بار دوم و با تهیه بلیت به ســالن 

نمی آیند.
ما در دو اجرای جشــنواره حدود 270نفر مخاطب داشتیم، 

اما حاال...
برای اجرا در دیگر شــهرها، برنامه ای به عنوان اثر 

منتخب جشنواره اصفهان ندارید؟
از شــیراز برای اجرا پیشنهاد داشــته ایم که با توافق بر سر 

زمان، می توانیم در این شهر هم اجرا داشته باشیم.

کارگردان برتر جشنواره تئاتر استان:

تئاتر، ازحمایت هنرمندان خود محروم است

مخاطب وقتی جذب 
نمایش می شود 

که هر 10دقیقه یا 
نهایتا 15 دقیقه 

چیز جدیدی کشف 
کند و گرنه کار 

برایش مونوتون و 
کسالت آور می شود

نمایش »اســم من مژگانه، اینجا خونــه منه« به 
کارگردانی هادی عسگری که به عنوان اثر منتخب 
بیست و هشتمین جشنواره تئاتر استان نیز معرفی 
شده بود، حاال ســومین اجرای عمومی خود را در 

اصفهان به پایان می برد.

آگهی مناقصه - شهرداری زواره
»آگهی نوبت اول«

مرتضی صادقی - شهردار زواره

شهرداری زواره به استناد موافقت نامه شماره 832675 مورخ 
95/8/17 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 دوم

آگهی مناقصه - شهرداری زواره
» آگهی نوبت اول «

مرتضی صادقی - شهردار زواره

شهرداری زواره به استناد موافقت نامه شماره 832679 مورخ 
95/8/17 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 دوم

مدیر امور ســینمایی حوزه هنــری اصفهان گفــت: فیلم های 
سینمایی سیانور و یتیم خانه ایران در اصفهان با استقبال خوبی 

از سوی مردم روبه رو شد.
مصطفی حســینی، با بیان اینکه فیلم ســینمایی ســیانور تا 
13 آذر روی پرده اســت، اظهار داشــت: این فیلم هم اکنون در 
سینما ســاحل اصفهان روی پرده اســت، اکران آن در اصفهان 

موفقیت آمیز بوده و تا امروز استقبال خوبی از آن شده است.
وی با اشــاره به اکران فیلم یتیم خانه ایــران در اصفهان، گفت: 
این فیلم با استقبال خوبی از ســوی مردم روبه رو شد و تا زمانی 
که مخاطب داشته باشــد، روی پرده می ماند، همچنین سینما 

سپاهان پذیرای مخاطبان این فیلم است.
سیانور، فیلمی به کارگردانی بهروز شعیبی، نویسندگی مسعود 
احمدیان و تهیه کنندگی ســید محمود رضوی، در سال 1394 

تولید شد.
فیلم یتیم خانه ایران به کارگردانی ابوالقاســم طالبی، اشاره به 
خشکسالی و قحطی عظیم ایران، از سال 1295 تا 1300 دارد. 
این قحطی بــا فقر، بیچارگی و در نهایت بــا کاهش جمعیت در 
ایران مواجه شد که همین امر در سرنوشت جامعه ایران به ویژه 

ظهور دیکتاتوری پهلوی نقش مهمی داشت.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان، از تخریب بخش هایی 
از قسمت داخلی و خروجی سینما ایران خبر داد.

مصطفی حســینی مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان 
ضمن اعالم این خبر گفت: چند شــب پیش خبردار شــدیم که 
برای چندمیــن بار افرادی به ســراغ انبار و اثاثیه ســینما ایران 
رفته اند و به تخریب بخشی از قســمت داخلی سینما و قسمت 

خروجی آن پرداخته اند.
 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســینما ایــران طبــق دســتور 
مقام معظــم رهبری، به حوزه هنری واگذار شــده و هیچ نهادی 
حق تصرف و تبدیل آن را به کاربری غیر سینما ندارد، گفت: این 
سینما تا 31 تیرماه سال 92 کاربری سینمایی داشته است. قبل 
از تعطیلی آن نیز نامه ای مبنی بر واگــذاری آن به حوزه هنری، 
به بنیاد شهید ارســال شــده که هم اکنون مدعی مالکیت این 
سینماست، اما متاسفانه  این سینما به بانک زیرمجموعه تحویل 
داده شده و بانک هم آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است 
که هر دوی این اقدامات خالف قانون محسوب می شوند؛ چرا که 
سینما متعلق به حوزه هنری است و این ســینما به هیچ عنوان 
نباید به مکانی به غیر از ســینما تبدیل شود. حسینی با اشاره به 
اینکه بر اساس اســتانداردهای موجود در کشور، برای جمعیت 
3میلیون نفری اصفهان باید 60 سالن سینما راه اندازی شود در 
حالی که تعداد این سالن ها تا رسیدن به این میزان فاصله زیادی 
دارند، عنوان کرد: متاســفانه متولیان فرهنگی شهر در برابر این 
اقدام نادرست سکوت کرده اند و این مسئله ضرر بزرگی برای از 
دست رفتن سرمایه های فرهنگی شــهرمان محسوب می شود. 
این بی مهری هایی کــه در حق هنر هفتم می شــود، در آینده 

عواقب بدی را برای مردم شهرمان به همراه خواهد آورد.

 استقبال گرم از اکران »سیانور«
و »یتیم خانه ایران« در اصفهان

سینما ایران تخریب شد!

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 80/000/000 ریال می باشد.

نوبت دوم

مزایده

علی اکبر محمودی - شهردار درچه

1- شهرداری درچه با توجه به مصوبه شماره 609 مورخ 95/8/22 شورای اسالمی شهر در نظر دارد 

عملیات قطع درختان و فروش چوب درختان واقع در مســیر احداث طرح های شــهری شهرداری و 

درختان خشک سطح شهر را به افراد واجد شرایط واگذار نماید لذا از متقاضیان درخواست می گردد 

جهت دریافت اسناد مزایده تا مورخ 1395/9/20 به شهرداری درچه مراجعه فرمایند.

زمان تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه حراست شهرداری تا ساعت 14 روز یکشنبه 95/9/21 

زمان برگزاری مزایده: ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 95/9/22 در محل ساختمان شهرداری می باشد.

نوبت اول

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2012  | November 23, 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILPedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2012  | چهار شنبه   3  آذر   1395 |  23  صفر 1438

پیشنهاد سردبیر: 
غذاهای محلی از بـام ایـران پر کشید

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد گفت: دومین نمایشگاه 
محصوالت اقتصــاد مقاومتی به مناســبت هفته بســیج در شــهرکرد 
افتتاح شد.سرهنگ اســماعیل مولوی در آیین افتتاح دومین نمایشگاه 
محصوالت اقتصــاد مقاومتی، با اعالم این خبر، گفت: در این نمایشــگاه 
محصوالت 676 واحد تولیدی در بازه زمانی منتهی به سال 95 در قالب 
اقتصاد مقاومتی برپا شــده است.وی این نمایشــگاه را بخش کوچکی از 
توانمندی های بخش اقتصاد مقاومتی در ســطح شهرســتان دانست و 
گفت: هدف از برگــزاری این نمایشــگاه اتصــال تولیدکنندگان بخش 

اقتصاد مقاومتی با بازار و نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی است.
مولوی اظهار کرد: در این نمایشــگاه غرفه های محصــوالت گلخانه ای، 
پرورش دام و طیور و بلدرچین، غرفه عفاف و حجاب، غرفه عســل بومی 
محلی و غرفه صنایع دســتی وجود دارند. این نمایشــگاه از اول تا هفتم 
آذرماه در خیابان اقبال الهوری، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح 

استان برای بازدید عالقه مندان برپا خواهد بود.

مدیــرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحــال و بختیاری در بیســت 
 و پنجمین جلســه کارگروه مخاطرات زیســت محیطی اســتان گفت: 
راه اندازی ســامانه پایــش برخط تصفیه خانه شــهرک هــای صنعتی 
شــهرکرد و بروجن تا 15 آذرماه امســال در راســتای افزایش نظارت و 
کنترل آالینده ها انجام می شود. شــهرام احمدی افزود: افزایش میزان 
فضای سبز شــهری و ایجاد کمربند سبز در شــهرکرد و دیگر شهرهای 
اســتان از دیگر برنامه هایی اســت که از ابتدای امســال توسط مدیران 
استان پیگیری و اجرا شد. وی ادامه داد: کاهش مصرف سموم نیز به طور 

جدی از سوی حفاظت محیط زیست استان پیگیری می شود.

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: تاکنون سه هزار و 800 
تن علوفه به صورت نقدی و مدت دار میان عشــایر توزیع شــده است و 
حدود 500 تن دیگر با معرفی به پشــتیبانی امور دام به قیمت یارانه دار 
750 تومان در اختیار عشــایر قرار می گیرد. یحیی حسین پور با اشاره به 
نبود مرکز عرضه تولیدات عشــایر در اســتان اظهار کرد: تنها نمایشگاه 
دائمی عرضه تولیدات عشایر شامل صنایع دســتی و تولیدات گیاهی در 
شهرستان کوهرنگ وجود دارد. وی با اشــاره به وجود میادین عرضه دام 
سبک عشایر در استان، افزود: این میادین در مسیر هفشجان واقع است 

که دام سبک عشایر به استان اصفهان فرستاده می شود.
مدیرکل امور عشایر استان با اشاره به نبود مشکل در خصوص توزیع آرد 
میان عشایر استان، خاطرنشان کرد: ســهمیه ماهانه آرد عشایر 810 تن 
بوده که سرانه هر نفر در ماه 9 کیلوگرم است و به دلیل اینکه قوت اصلی 

عشایر نان است، این میزان باالتر از سرانه شهری است.

مســئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
چهارمحال وبختیاری گفــت: برخورد دو خودرو در محــور لردگان به 
سردشت گردنه گلوار، هشــت مصدوم برجا گذاشت. محسن ابراهیمی 
با اعالم این خبر، اظهار کرد: این حادثه بین دو دستگاه خودروی نیسان 
و ســواری پیکان رخ داد که در این حادثه هشت نفر مصدوم شدند. وی 
خاطرنشــان کرد: مصدومان این حادثه پس از انجــام اقدامات درمانی 
تکنسین های فوریت های پزشــکی 115به بیمارستان شهدای لردگان 

اعزام شدند.

 مدیرکل تعزیرات حکومتــی چهارمحال و بختیاری از محکومیت
 744 میلیون ریالــی متخلف قاچاق پوشــاک خارجی در محور 
مواصالتی لــردگان - بروجن خبــر داد. محمدرضا عمرون اظهار 
کرد: به دنبال کشــف و ضبط 1331 سوپ پوشــاک خارجی در 
محور مواصالتی لردگان - بروجن از یک خودرو ســواری سمند، 
پرونده تشکیل و به شعبه ویژه رســیدگی به تخلفات قاچاق کاال 
و ارز شهرستان بروجن ارجاع داده شد. وی خاطرنشان کرد: پس 
از رسیدگی و اجرای تشــریفات قانونی و با توجه به قاچاق بودن 
کاالی توقیفی، متهم عالوه بر ضبط کاال به پرداخت 744 میلیون 

ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم  شد.

 مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره( چهارمحــال و بختیاری گفت: 
950 کودک کمتر از شش سال در شهرستان های شهرکرد، بن، سامان، 

بروجن و فارسان با مشکل سوء تغذیه مواجه هستند.
علی ملک پور  با اشــاره به اینکــه دو هزار کودک تحــت حمایت کمیته 
امداد در مناطق محروم شهرســتان های لردگان، کیار، اردل و کوهرنگ 
با مشکل سوء تغذیه مواجه هســتند گفت: ماهیانه 600 هزار ریال برای 
ســبد کاالی کودکان مواجه با ســوء تغذیه پرداخت می شــود و هر ماه 

کارت های خرید شارژ می شود. 
ملک پور گفت:طی هفت ماهه سال جاری هشت میلیارد و 400 میلیون 
ریال برای کودکان مواجه با سوء تغذیه هزینه شده است. مدیرکل کمیته 
امداد اســتان خاطرنشــان کرد: خیرین و نیکــوکاران می توانند جهت 
مشــارکت در این طرح، عالوه بر مراجعه حضوری به دفاتر کمیته امداد 
در سطح اســتان، از طریق  ســایت hamsofreh.ir با انتخاب خود به 

نیازمندان سطح استان کمک کنند.

نورا... غالمیــان دهکردی شــهردار شــهرکرد از زیباســازی و اجرای 
پروژه های مختلف نقاشی دیواری روی دیوارهای این شهر خبر داد.

  غالمیان دهکــردی ادامــه داد: پروژه های نقاشــی دیــواری در ابعاد 
 مختلف توســط ســازمان رفاهی، تفریحی شــهرداری شــهرکرد در

 برخی از قســمت های سطح شــهر اجرا شــده و هم اکنون نیز در حال 
اجراست.

 وی خاطرنشــان کرد: تاکنون نقاشــی دیواری های مختلــف، در ابعاد، 
متراژ، مساحت و موضوعات متنوعی چون بزرگداشت شخصیت خواجه 
نصیرالدین، طرح های ســنتی، نمدمالی، آکواریوم، کتاب و کتاب خوانی 

و... در قسمت های مختلف سطح شهر شهرکرد انجام شده است.

به مناسبت هفته بسیج؛

 گشایش دومین نمایشگاه 
محصوالت اقتصاد مقاومتی 

راه اندازی سامانه پایش تصفیه خانه 
شهرکرد و بروجن

 توزیع بیش از سه هزار تن علوفه
 میان عشایر استان

تصادف در محور لردگان به سردشت 
هشت مصدوم برجای گذاشت

محکومیت میلیونی برای قاچاق 
پوشاک خارجی در استان

950 کودک با سوء تغذیه مواجه هستند

دیوارهای شهرکرد  زیبـاسـازی می شوند

کمتر کودک چهارمحالی است که در حال حاضر نام غذاهایی همچون»کله جوش« 
و» اماج«برایش مفهومی داشته باشد، اما غذاهایی همچون فالفل؛ پیتزا، سوسیس و... 

برایش لذتبخش ترین غذاها به شمار می روند.
استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های کوچک و عشایری کشور است که در 

مرتفع ترین نقطه زاگرس قرار دارد.
این استان با پیشینه تاریخی، دارای فرهنگی غنی با ســنت های خاص و ویژه است. 
شرایط سخت زندگی در ارتفاعات زاگرس و مقابله با سرمای طاقت فرسای این استان، 
وجود گیاهان متنوع در مراتع و وابستگی به دامپروری در طول تاریخ، زمینه طبخ انواع 

غذاهای سنتی و خاص را در این استان فراهم کرده است.
چهارمحال و بختیاری دارای غذاهای محلی و سنتی مختص استان است که بسیاری 

از آنها ارزش غذایی بسیار باالیی دارند.
تغذیه از دیرباز در فرهنگ چهارمحالی ها از ارزش زیادی برخودار بوده؛ چرا که زندگی 
در گذشته این اســتان نیازمند قدرت بدنی باال بوده است. ســختی کار در گذشته و 
تحمل سرمای طاقت فرسا در این استان تغذیه ای متفاوت با دیگر نقاط کشور را رقم 

زده است.
غذاهای محلی همچون کله جوش، روغن حیوانی با عسل و شــیره، پرورد دوغ، اماج 
 و... غذاهایی هســتند که مختص اســتان چهارمحال و بختیاری بوده و ارزش غذایی 

زیادی دارند.
مردان قدیم این استان با بهره گیری از این غذاها شغل های سخت و طاقت فرسا را به 

راحتی انجام می دادند و سالمت آنها در طول عمر،حفظ می شد.
به عنوان مثال کال جوش یا کله جوش یکی از غذای چهارمحال و بختیاری اســت که 

مردم این استان برای استحکام استخوان های بدن مصرف می کردند.
برای پختن آن ابتدا کشک را می ســایند و در آب ریخته و حرارت می دهند. در ظرف 
دیگری پیاز سرخ می کنند و سپس پیازهای خردشده را به همراه مغزها از جمله گردو 

و بادام درون کشک حرارت داده شده  ریخته و غذا را آماده می کنند.
پرورد دوغ غذای محلی دیگری از استان چهارمحال و بختیاری است که این غذا شامل 

سبزی)گیاهان کوهســتانی(، برنج، دوغ، آرد و پیازداغ است. سبزی را بعد از شستن و 
خرد کردن می پزند، سپس برنج و دوغ را به آن اضافه می کنند بعد که برنج پخته شد 
کمی آرد را در آب حل کرده و بــه آن می افزایند تا آب آش به صــورت غلیظ درآید و 
پیازداغ را هم اضافه می کنند. مصرف روغن حیوانی که از کره بز و گوسفند گرفته شده 
و با عسل و یا شیره مخلوط می شود یکی از غذاهای متداول عشایر در این منطقه بوده 
است. مصرف این غذا به علت انرژی بسیار باال و همچنین ایجاد گرمای نهان در بدن در 

زمستان ها در این استان بسیار متداول بوده است.
 در حال حاضــر کمتر بانــوی چهارمحالی اقدام بــه پختن و تهیه غذاهــای بومی و

 محلی این استان می کند و هم اکنون غذاهای جدید و فست فودها جای این غذاهای 
محلی را گرفته اند.

توسعه فضای مجازی و آموزش غذاهای جدید، تبلیغات گسترده فست فودها، پخش 
برنامه های آموزشی غذا در تلویزیون، محبوب بودن فست فودها در بین کودکان و ... 
موجب شده که غذاهای بومی و محلی از فهرست پخت و پز بانوان چهارمحالی در این 

استان خارج شود.
در گذشــته نان محلی که شــرایط تهیه آن کامال طبیعی بوده، مصرف روزانه مردم 
این اســتان بوده اســت و از طرفی پختن نان در خانه یکی از مهم ترین وظایف بانوی 

چهارمحالی به شمار می رفت.
 در حال حاضر در نقاط مختلف اســتان انــواع نان های مختلــف جوامع دیگر پخته

 می شود و دیگری خبری از تنور و پخت نان محلی در خانه ها نیست.
به عنوان مثال در خیابان آیت ا...کاشانی شــهرکرد، در سال گذشته یک واحد تهیه و 
فروش فالفل فعالیت خود را آغاز کرد و به علت اســتقبال مردم هم اکنون بسیاری از 

مغازه های این خیابان به تهیه و فروش فالفل پرداخته اند.
بسیاری از کارشناسان تغذیه اعتقاد دارند که ســالمت انسان در پی تغذیه مناسب و 

داشتن تحرک مناسب حفظ می شود.
یکی از بانوان چهارمحالــی در این زمینه گفت: کودکان امروزی با کودکان گذشــته 

بسیار متفاوت شده اند و تغذیه این کودکان از دغدغه های اصلی خانواده هاست.
منافیان تاکید کرد: هم اکنون کودکان، بســیاری از غذاها را نمی خورند و مادران به 
اجبار غذاهایی مطابق میل کــودکان تهیه می کنند که این غذاها بیشــتر در بخش 

غذاهای سرخ کردنی و فست فودها قرار می گیرند.
وی بیان کرد:  کودک 10 ساله من باید حتما غذاهایی که مورد میلش است را بخورد 
اگر این طور نشــود اصال غذا نمی خورد. بســیاری مواقع پیش آمده که من برای کل 
اعضای خانواده یک غذای محلی را پخته ام و از طرفی مجبور شــده ام برای کودکم از 

بیرون غذای آماده تهیه کنم.
تغذیه نامناسب می تواند سالمتی انسان را به خطر بیندازد

کارشناش ارشد تغذیه اظهار داشت: سالمتی بهترین نعمت خداوند به شمار می رود 
که حفظ این سالمتی بر عهده خود انسان است.

فاطمه موسوی گفت: بدن انســان نیازمند انرژی اســت و انرژی بدن از تغذیه ایجاد 
می شود.

وی ادامه داد: تغذیه نامناسب می تواند سالمتی انســان را به خطر انداخته و کاری با 
انسان بکند که تا آخر عمر در رنج و عذاب باشد.

وی بیان کرد: در گذشته تغذیه های انسان بســیار سالم بوده و انسان ها با بهره گیری 
از این غذاها همیشه سالم و ســرحال بوده اند؛ اما هم اکنون تغذیه نامناسب در برخی 
خانواده ها موجب شده که سالمت بسیاری از افراد ابه خطر بیفتد و دچار بیماری های 

مختلف همچون چربی، دیابت، پوکی استخوان، فشار خون و... شوند.
این کارشناس تغذیه ادامه داد: در گذشته کمتر کسی از تغذیه دچار بیماری می شد؛ 
اما در حال حاضر بیشتر بیماری ها در پی تغذیه نامناسب و بهره گیری از مواد غذایی 

بی ارزش ایجاد می شوند.
وی با اشاره به اینکه غذاهای چرب و فســت فودها جای غذاهای سالم و بومی محلی 
 گذشــته را گرفته اســت، عنوان کرد: فرهنگ بهره گیری از غذاهایی که سریع آماده 

می شوند فرهنگی نادرست است که در اروپا رواج پیدا کرد.
 این کارشناس تغذیه بیان کرد: متاســفانه فرهنگ فست فودها در کشور ما روز به روز 

در حال گسترش است.
وی با اشاره به اینکه در اســتان چهارمحال و بختیاری دیگر خبری از غذاهای بومی و 
محلی با ارزش عذایی باال نیست، عنوان کرد: کله جوش، انواع آش ها و... از مهم ترین 
غذاهایی بوده اند که در این استان پخته می شدند و هم اکنون خبری از این غذاهای 

با ارزش نیست.

معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری 
از اجرای طرح تجربیــات مدیران به منظور اجــرای برنامه های 

اقتصاد مقاومتی در این استان خبر داد.
علیرضا شجاعی در  گردهمایی مستندسازی تجربیات مدیران در 
اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی تنها یک 
شعار نیست بلکه حاصل تبادل نظر نخبگان اقتصادی کشور بوده 

و پاسخی راهبردی به یک مسئله کالن است.
شــجاعی گفت: برنامه اقتصاد مقاومتی اســتان حداقل تا سال 
یک هزار و 400 اجرا می شــود و برنامه ششم توسعه نیز بر اساس 

سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی است.
معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه استان به عنوان ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، طرح مستندسازی تجربیات مدیران در اجرای 
برنامه های اقتصــاد مقاومتی را با هدف حفــظ و مدیریت بهینه 
ســرمایه ها و دارایی های فکری در زمینه اقتصــاد مقاومتی برای 
استفاده آیندگان با توجه به شرایط بومی اســتان در دستور کار 
خود قرار داده است. وی تصریح کرد: از مزایای این طرح که برای 
اولین بار در کشــور انجام می شــود می توان به افزایش بهره وری 
سازمان ها با رویکرد اقتصاد مقاومتی، انتقال مجموعه تجربیات، 
هم افزایی و ایجاد بســتر مناســب مبادله تجربه ها و اندیشه های 
سازمانی نام برد. شــجاعی گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
یک هزار و 20 طرح بــا ارزش مالی 15644 میلیارد ریال تصویب 
و به بانک های عامل معرفی شــده اند که بــه تفکیک 371 طرح 
 در بخش صنعــت و بازرگانی، 618 طرح در بخش کشــاورزی و 

31 طرح در بخش گردشگری است.

 معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی 
درمانی چهارمحال وبختیاری از شناســایی 800 بیمار مبتال 

به دیابت طی سال جاری در این استان خبر داد.
عبدالمجید فدایــی در کارگاه یک روزه دیابت در دانشــگاه 
علوم پزشــکی شــهرکرد اظهار کــرد: امســال فاکتورهای 
ســالمتی روی 360 هزار نفر باالی 30 سال در چهارمحال و 

بختیاری انجام و 800 بیمار مبتال به دیابت شناسایی شد. 
وی مجمــوع مبتالیان به دیابــت در این اســتان را 12هزار 
نفرعنوان کرد و افزود: این درحالی اســت که وجود 27 هزار 

بیمار مبتال به دیابت در استان پیش بینی می شود.
 فدایی با بیان اینکه در گذشــته بیماری هــای غیرواگیردار 
چندان مورد توجه حوزه ســالمت نبود، بیان کــرد: در این 
راستا سند بیماری های غیرواگیر در حال تدوین بوده و برش 
اســتانی این ســند برای چهارمحال و بختیاری تنظیم شده 
است. وی افزود: در این سند 10 ســاله 13هدف بین المللی 
و ملی مدنظر اســت که کنترل مبتالیان بــه دیابت یکی از 
این موارد به شــمار می رود. وی ادامــه داد: زمینه مقابله با 
بیماری های غیرواگیردار در مراکز بهداشــتی انجام شــده و 
به این منظور در مراکز ســالمت جامعه، کارشناسان تغذیه و 

ســالمت روان به کارگیری شــده اند. فدایی راه اندازی نظام 
»ان سی دی« شــامل شناســایی بیماران مبتال به دیابت، 
فشــارخون، ســرطان ها، بیماری هــای ریوی ، تنفســی و 
بیماری های روانی را از دیگر اقدام های مرکز بهداشت استان 
برشمرد و گفت: در این راستا از اوایل دی ماه امسال سالمت 

جمعیت باالی 20 سال استان پایش می شود. 

به منظور اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد؛

اجرای طرح تجربیات مدیران در چهارمحال و بختیاری
 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خبر داد:

شناسایی 800 بیمار دیابتی در چهارمحال و بختیاری

در شهر

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرســتان اردل گفت: در نیمه نخست سال جاری 
460 فقره وام کارگشــایی با اعتبار 3 میلیارد و 250 میلیون ریــال به مددجویان تحت 
حمایت پرداخت شد.  نصرت ا.. موسایی افزود: این تسهیالت به  صورت وام قرض الحسنه 
از منابع دولتی و کمیته امداد، به منظور کمک به حل مشکالت درمانی، پرداخت بدهی، 
هزینه تحصیلی، خرید لوازم ضروری منزل و تعمیرات مســکن به مددجویان پرداخت 
شده است.  وی با اشاره به راه اندازی و شــکل  گیری صندوق قرض  الحسنه امداد والیت 
در استان ادامه داد: این صندوق به منظور خدمت به پرداخت سریع تر و بهتر تسهیالت 
قرض الحسنه به مددجویان راه اندازی شــده است و به هیچ عنوان فعالیت بانکی ندارد و 
نظام کاری آن امدادی و خدمات به صورت قرض الحســنه می باشد. موسایی اضافه کرد: 
خیرین می توانند با نیت خالص ســرمایه خود را در این صندوق قــرار دهند تا به عنوان 

قرض الحسنه به نیازمندان واقعی کمک شود. 

رییس برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری گفت: از آغاز سرشــماری سال 95 تاکنون 
878 هزار و 129 نفر سرشماری شــده اند. حبیب ا... وفایی اظهار داشت: از مجموع 878 
هزار و 129 نفــر، 580 هزار و 905 نفر بــه صورت حضوری و 353 هــزار نفر به صورت 
 اینترنتی ثبت نام کرده اند. وی با اشــاره به تعداد خانوارهای غایب در سرشماری افزود:

 8 هزار و 109 خانوار در سرشماری غایب گزارش شده اند. 
وفایی با اشاره به نسبت جنسی در استان بیان کرد: براســاس آمار سرشماری سال 95 
تاکنون، نسبت جنســی در اســتان 105 و در کشور 104 اســت. وی خاطرنشان کرد: 
براساس آمار سرشماری ســال 95 تاکنون بعد خانوار نیز در کشور 3/3و در استان 3/51 
اســت. رییس برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه استان از نظر پیشرفت 
پوشش خانوار در جایگاه 9 قرار دارد، خاطرنشان کرد: از لحاظ شاخص تلفیقی کیفی با 

95/1چهارمحال و بختیاری جزو استان های  برتر است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقــل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: 
95 درصد از محورهای اصلی و فرعی به منظور افزایش ضریب ایمنی جاده های اســتان 
در فصل زمستان، لکه گیری و آسفالت شد. شهرام ندیمی اظهار کرد: لکه گیری و روکش 
مجدد آسفالت، نصب عالئم راهنمایی و رانندگی و خط کشی راه های ارتباطی استان با 

هدف افزایش ضریب ایمنی تردد به مرحله اجرا درآمد. 
به گفته وی، 19 تن شــن و نمک شــامل چهار هزار تــن نمک و 15 هزار تن شــن در 
راهدارخانه های اســتان برای جلوگیری از لغزندگی جاده های برف گیر اســتان توزیع 
شده و در حال ذخیره سازی گازوئیل و سوخت مورد نیاز ماشین آالت راهداری هستیم. 
ندیمی  ادامه داد: 297 راهدار در قالب 38 اکیپ ثابت و ســیار همراه با 235 دســتگاه 
ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین و 52 دستگاه تراکتور از نیمه آذرماه جاری در طرح 

زمستانی این استان فعال می شوند.

پرداخت 460 فقره وام به مددجویان 
شهرستان اردل

878 هزار نفر در چهارمحال و بختیاری 
سرشماری شدند

95 درصد از محورهای استان لکه گیری و 
روکش آسفالت شد

اخبار

خبری از عطر غذاهای محلی در کوچه ها نیست؛

غذاهای محلی از بـام ایـران پرکشید
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ابالغ وقت رسیدگی
9/13 در خصوص پرونده کالسه 950910 خواهان حسین چپ نویس با وکالت 
معصومه نوربخش و پدرام داوری دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سحر 
مظاهری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/7  ساعت 10 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:26615 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای 

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

9/14 در خصوص پرونده کالسه 950886 خواهان بانک سینا به مدیریت آقای 
شهریار خان محمدی به وکالت منیره هادی پور دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت 1- مهدی پورجم 2- تورج عطایی 3- راضیه منصور زاده  تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/10/28  ساعت 8/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:26617 شــعبه 14 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 129 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/15 در خصوص پرونده کالسه 950841 خواهان جعفر کامران دادخواستی 
مبنی بر الزام به خواندگان به انتقال قطعی سند به طرفیت  مهدی محمودی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/22  ساعت 9/30 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صوق 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:26618 شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای 

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

9/17 در خصــوص پرونــده کالســه 885/95 خواهــان عباســعلی مرادی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهرداد ســلیمانی- فاطمه ســلیمانی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 95/11/10 ساعت 
3/30 عصر 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 ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 26621 شعبه 28 مجتمع 

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

9/18 در خصوص پرونده کالســه 950548خواهان شــرکت تعاونی اعتبار 
حسنات با نمایندگی هیات تصفیه با وکالت سید علی حسینی آزاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت اشرف پاکزاد  تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز یکشــنبه مورخ 95/10/26  ســاعت 10 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از 
وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابــان چهار راه وکال 
 مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه

 ثانی دادخواســت و ضمائــم را اخذ نماییــد. در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:26622 شعبه 
 12 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 125 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9510100352905511 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /19
9409980358600848 شماره بایگانی شعبه: 951055  شاکی سمیه واحدی 
شکایتی علیه متهم سید مجتبی صالحی فرزند سید مرتضی با موضوع تدلیس 
در ازدواج  تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نمــوده که جهت 
رسیدگی به شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 337  ارجاع و به کالسه 9409980358600848 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/10/20 و ساعت 9 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن  متهم  و به تجویز ماده 174 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 نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:26544 شعبه 103 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 103 جزایی سابق( 

) 162 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/22 در خصــوص پرونده کالســه 678/95 خواهــان عباســعلی نبوی نیا 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی پوریای ولی و فرنوش رحیمی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/6  ساعت 17 عصر تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر 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:26599 شــعبه 16 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/23 در خصوص پرونده کالسه 656/95 خواهان سارا جعفری دادخواستی 
مبنی بــر مطالبه بــه طرفیــت مجتبی افشــین پور تقدیــم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای مورخ 95/10/6  ســاعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شــعبه 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:26598 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 110 کلمه، 1 کادر(
احضار

9 شــماره ابالغنامــه: 9510100354704963 شــماره پرونــده:  /24
9409980359500378 شــماره بایگانی شــعبه: 950792نظر به اینکه شاکی 
آقای جواد موسوی شکایتی علیه آقای مسعود مالعلی و خانم فرزانه اردشیر 
دائر بر مشــارکت در کالهبرداری در دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 121 
جزایی سابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 223 ارجاع و به کالسه 
بایگانی 950792 ک 121 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/10/28 ساعت 
8 صبح تعیین شده است و نظر به این که متهم مجهول المکان می باشد به استناد 
ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یک نوبــت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی طبع و نشــر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت 

رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهده نمود. م الف:26590 شعبه 

121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)121 جزایی سابق( ) 167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9510100351008160 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /25
9509980351000419 شــماره بایگانی شــعبه: 950541  خواهان/ شــاکی 
علیرضا روح االمین گرگابی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم احمدرضا 
ســاوج  به خواســته اعســار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212  ارجاع و به 
کالسه 9509980351000419 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/22 
و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:26593 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 173 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9510100351209963 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /26
9409980351200923 شماره بایگانی شــعبه: 941032  تجدیدنظرخواهان/ 
شاکی مصطفی رمضانی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم فریبا شریفی 
و اصغر شریفی و رضا رضائی برزانی و حسین روناسی و محمود روناسی 
و زهره اسدی و پری رخ روناســی و محمد روناسی و زهره روناسی و مهدی 
روناسی و رضا روناسی و ناهید روناسی و ستاره روناسی و مرتضی روناسی 
و حســن رضائی برزانی و علی روناسی و پروین روناســی و شهال افشاری  
به خواسته تجدید نظرخواهی از دادنامه شــماره 9509970351201289 در 
پرونده کالســه 941032 ح 12  تقدیم این دادگاه نموده  نظر به اینکه تعدادی از 
تجدید نظر خواندگان فوق مجهول المکان اعالم شده مراتب حسب درخواست 
تجدید نظر خواه یک مرتبه آگهــی و از تجدید نظر خوانــدگان فوق دعوت می 
گردد ظرف ده روز از تاریخ انتشار با مراجعه به دفتر شعبه 12 دادگاه حقوقی 
اصفهان و دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدید نظر خواهی هر 
گونه پاســخی دارند کتبًا اعالم و اال پــس از انقضای مهلت مذکــور پرونده با 
همین کیفیت به دادگاه های تجدید نظر اصفهان ارسال خواهد شد.مشخصات 
ابالغ شــونده حقیقی: حســین روناســی فرزند ابوالقاســم ، مدارک پیوست: 
در خصــوص تجدیدنظــر خواهی آقای مصطفــی رمضانی به طرفیت شــما 
نســبت به دادنامه شــماره 9509970351201289 صادره از این شــعبه به 
 پیوســت نســخه ثانی دادخواســت و ضمایم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ 
می شود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امــور مدنی چنانچه پاســخی دارید ظــرف ده روز پس از رویت 
اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با همین 

کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 
م الف:26581 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 276 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغنامــه: 9510100350508519 شــماره پرونــده:  /27
9509980350500375 شماره بایگانی شــعبه: 950439در خصوص تجدید 
نظر خواهی شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران با وکالت آرش سلیمان نژاد 
به طرفیت فریبرز عزیزی نایینی فرزند حسن و داود کشاورز فرزند تقی و هلیا 
رادفر فرزند پرویز نسبت به دادنامه شــماره 9509970350501213 صادره 
از شــعبه پنجم حقوقی اصفهان در پرونده 950439 ح 5 تجدید نظر خواهی به 
شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون  آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از 

رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با 
همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف:26577 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

9510100352205884 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغنامــه: /28
9509980352200378 شماره بایگانی شــعبه:950383 ابالغ شونده حقیقی: 
محمد غرضی  به نشــانی مجهــول المکان، مــدارک پیوســت:  در خصوص 
تجدید نظر خواهی محســن رویین بخت به طرفیت شــما نســبت بــه دادنامه 
شــماره 950860 صادره از این شعبه، به پیوست نســخه ثانی دادخواست و 
ضمائیم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شــود. مقتضی است حسب ماده 
346 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه 
پاســخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید 
 یا به دادگاه تحویــل دهید و اال پرونده بــا همین کیفیت به تجدید نظر ارســال 
 می گردد. م الف:26576 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

  ) 110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

9510100351508043 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغنامــه: /29
9509980351500019 شــماره بایگانــی شــعبه:950024  تجدیدنظر خواه 
خانم فیروزه زرین کمر دادخواست تجدید نظر از حکم صادره در این دادگاه به 
طرفیت تجدیدنظر خواندگان علیرضا گالبدار فرزند محمود و غالمرضا حاجی 
آقایی تقدیم و نامبرده را مجهول المکان اعالم نموده است بدینوسیله مراتب در 
روزنامه کثیر االنتشار درج می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف 10 روز جهت 
ابالغ تجدید نظرخواهی به وی در این دادگاه حاضر و نسخه ثانی دادخواست 
تجدید نظر خواهی و ضمائم پیوســت به نامبرده تحویل گردد تا در پاســخ به 
اعتراض الیحه دفاعیه خود را تقدیم این دادگاه نماید. م الف:26575 شــعبه 15 

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

پرونــده:  9510106836505921 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /30
9509986836500805 شــماره بایگانی شــعبه: 950912 خواهان/ شــاکی 
ســمانه فالح دار دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم ســید صالح حکاک به 
خواسته حضانت و لغو حضانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع 
شهید قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ 
باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 2- اتاق 203 ارجاع و به 
کالسه 9509986836500805 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/11 
و ساعت 10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:26567 شعبه 5 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 

قدوسی( ) 178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9510100371800373 ابالغیــه: شــماره   9 /31
8909980350801051 شماره بایگانی شعبه:940013  پیرو آگهی های منتشره 
در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای اکبر ناعم اصفهانی که مجهول المکان 
می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شــماره 9109970350801424 
صادره از شعبه 8 و پرونده کالســه 940013 شــعبه 8 اجرای احکام دادگاه 
حقوقی اصفهان ظرف سه روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به هرگونه 
اعتراضی نسبت به نظریه کارشناسی در خصوص مزایده اقدام نمایید در غیر 
این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود. 
م الف:26566 اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

) 101 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  9510100350307056 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /32
9509980350300424 شماره بایگانی شعبه: 950532  خواهان/ شاکی اصغر 
جعفرپور  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم داود کیان ارثی به خواســته 
اعســار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305  ارجاع و به کالسه 9509980350300424 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/09 و ساعت 8 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده داود کیان ارثی و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:26562 شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9510100350306982 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /33
9509980350300636 شــماره بایگانی شــعبه: 950777  خواهان/ شــاکی 
رضا ندیمی شــهرکی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم احمد قاســمی 
میرآبادی به خواســته تامین خواســته و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305  ارجاع و به 
کالسه 9509980350300636 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/09 
و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده احمد قاسمی 
میرآبادی و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز مــاده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف:26561 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9510100350307036 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /34
9509980350300599 شماره بایگانی شعبه: 950736  خواهان/ شاکی امیر 
پیمان مشــرف دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم مهدی صادقی و محمد 
جواد دمندان به خواسته مطالبه خســارت دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه 
دادرســی و تامین خواسته و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال 
خ شهید نیکبخت ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
305  ارجاع و به کالسه 9509980350300599 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/11/10 و ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده محمد جواد دمندان و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  
پس از نشــر 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:26560 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9510100350107528 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /35
9509980350100513 شــماره بایگانی شــعبه: 950620  خواهان/ شــاکی 
سید مهدی حســینی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم جواد الماسی  به 
خواســته اعســار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 333  ارجاع و به کالسه 

9509980350100513 ثبــت گردیده کــه وقت رســیدگی آن  1395/10/08 
و ســاعت 12 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
 و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:26559 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 172 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9510100351110068 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /36
9509980351100293 شماره بایگانی شعبه: 950320  خواهان آیت اله باقری 
دادخواستی به طرفیت  خواندگان حسن امیری و مانترا امیری با والیت قهری 
خوانده ردیف دوم و ســید امیر مقدس  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی بــه شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 356  ارجاع و به کالسه 
9509980351100293 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/10/27 و 
ساعت 10 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده سید امیر 
مقدس 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 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:26555 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 188 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9510100351110015 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /37
9509980351100693 شماره بایگانی شــعبه: 950749  خواهان علی عالئی 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده احمد قاســمی میرآبادی  به خواسته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت دادرسی و تامین 
خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال - خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 356  ارجاع و به کالســه 9509980351100693 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/10/21 و ساعت 12 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان  و به تجویز مــاده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:26554 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 177 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100351110029 شــماره پرونــده:  ابالغیــه:  9 شــماره  /38
9509980351100439 شــماره بایگانی شــعبه: 950476  خواهان حســین 
مرتضوی دادخواستی به طرفیت  خواندگان حمیدرضا خیری و محمد دانشور 
و اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان به خواســته ابطال اجرائیه) موضوع 
اجراییه مالی است(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 9509980351100439 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/26 و ساعت 10 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشــر 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:26553 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9510100350808272 شــماره پرونــده:  ابالغیــه:  9 شــماره  /39
9509980350800746 شــماره بایگانی شــعبه: 950943  خواهان/ شــاکی 
امیر پیمان مشرف دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم محمد جواد دمندان 
به خواســته اعســار از پرداخت هزینه دادرســی و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرســی و مطالبه خســارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 315  ارجاع و به کالسه 
9509980350800746 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/10/25 و 
ساعت 10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:26549 شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 186 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  9510100354005110 شــماره  ابالغیــه:  9 شــماره  /40
9409980359501942 شــماره بایگانی شــعبه: 950989  خواهان/ شــاکی 
علیرضا جبل عاملی دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم ســاالر پرستو به 
خواســته کالهبرداری تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رســیدگی بــه شــعبه 114 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهــان) 114 
جزایی ســابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 347  ارجاع و به کالسه 
9409980359501942 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/10/08 و 
ساعت 8/30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:26545 شعبه 114 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 114 جزایی 

سابق( ) 174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

9510100372100179 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغنامــه: /41
9509980351100347 شماره بایگانی شــعبه:950263 ابالغ شونده حقیقی: 
اکرم السادات معرک نژاد فرزند احمد به نشانی مجهول المکان، مهلت حضور از 
تاریخ ابالغ: 3 روز، محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- 
200 متر پایین تر از ساختمان مرکزی به سمت شیخ صدوق- ساختمان اجرای 
احکام حقوقی، علت حضور: در خصوص دعوی مهــدی حاجی عبدالرحمانی 
خواجوئی به طرفیت ابوالقاسم و محمد علی و راضیه السادات و اکرم السادات 
و صالح و مهر السادات و صادق همگی شهرت معرک نژاد و بتول معرک نژاد 
به قیومیت خانم اشــرف معرک نژاد با توجه به اینکه پالک ثبتی 5101 بخش 4  
اصفهان 2/775/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. در مهلت مقرر فوق جهت 
مالحظه نظریه کارشناســی اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا در این شعبه حاضر 
شوید. م الف:26564 اجرای احکام شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 139 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9510100351210012 ابالغیــه: شــماره   9 /42
9409980351200254 شــماره بایگانی شــعبه:940288  پیــرو آگهی های 
منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه محمد رحمانی و محمد امیری 
که مجهول المــکان می باشــد ابالغ می گــردد چــون وفق دادنامه شــماره 
9409970351202294 صادره از شعبه 12 حقوقی در پرونده شماره 940288 
ح 12 محکوم به 120000000 در حق محکوم له آقای محمدرضا مصری نژاد 
و نیم عشر دولتی شده اید  ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت 

به اجرای مفاد اجرائیه  اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. اجراییه: 
شــماره اجراییــه:9510420351200403  بموجب درخواســت اجراي حکم 
مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9409970351202294 محکوم 
علیه 1- محمد امیری به نشانی شاهین شهر خ عطار فرعی 11 شرقی ساختمان 
ایلیای دو طبقه دوم 2- محمد رحمانی به نشــانی شهرســتان اصفهان خ امام 
خمینی مارچین خ مولوی پ 20 محکومند به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال 
بابت اصل به نحو تضامن و نیز پرداخت مبلغ 6/150/000 ریال بابت خسارت 
دادرسی به نحو تساوی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/03/02 تا زمان 
وصول و نیز پرداخت نیم عشــر دولتی در حق محکوم له محمدرضا مصری 
نژاد فرزند جواد به نشانی شهرستان اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش میر 
ســاختمان 99 طبقه زیر زمین با وکالت آقای محمد علی افتخاری رنانی فرزند 
احمد به نشانی اصفهان خیابان فردوسی مجتمع پزشکی فردوسی طبقه سوم 
دفتر وکالت آقای مجتبی نیک دوســتی. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. ابالغ رای: خواهان: 
آقای محمدرضا مصری نژاد فرزند جواد بــا وکالت آقای محمد علی افتخاری 
رنانی فرزند احمد به نشانی اصفهان خیابان فردوسی مجتمع پزشکی فردوسی 
طبقه ســوم دفتر وکالت آقای مجتبی نیک دوســتی، خواندگان 1- آقای محمد 
امیری به نشانی شاهین شهر خ عطار فرعی 11 شرقی ساختمان ایلیای دو طبقه 
دوم 2- آقای محمد رحمانی به نشانی شهرستان اصفهان خ امام خمینی مارچین 
خ مولوی پ 20، خواسته ها: 1- مطالبه خســارت دادرسی 2- تامین خواسته 
3- مطالبه وجه چک 4- مطالبه خســارت تاخیر تادیه. رای دادگاه: دعوی آقای 
محمدرضا مصری نژاد با وکالت آقای محمد علــی انصاری به طرفیت آقایان 
محمد رحمانی و محمد امیری به خواسته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال وجه 
چک شماره 622248 مورخ 94/3/2 عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید با توجه به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطا لبه وجه خواسته دارد و اینکه 
خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی د اشته باشد اقامه و 
ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 519 و 522 قانون  آئین دادرســی مدنی حکــم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول بر اساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی و بالســویه به پرداخت 6/150/000 ریال بابت خسارت 
دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز 

قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود. 
م الف:26580 اجرای احکام شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  

) 837 کلمه، 9 کادر(
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حصر وراثت
9/43  آقای قاسم پور بافرانی به شناسنامه شــماره 2  به شرح دادخواست به 
کالســه 159/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان فاطمه رحیمی بافرانی به شناســنامه شــماره 91 
در تاریــخ 1395/8/13 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: قاســم پور بافرانی )همسر( 
2- حســین پور بافرانی)پســر( 3- شــهربانو پور بافرانی) دختر( 4- صدیقه 
پــور بافرانی)دختر( 5- پرویــن پور بافرانــی) دختر( 6- صاحبــه جان پور 
بافرانی)مادر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 275 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

نایین) 139 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/2 شماره صادره: 1395/43/295755 نظر به اینکه آقای سید حسین احمدی 
فرزند سید علی درخواست حذف استثناء، پس از تعیین بهاء ثمنیه اعیانی 117 
سهم مشاع از 523/93 سهم چهار سهم و نیم مشاع از 14 سهم ششدانگ پالک 
16/79  واقــع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق متعلق به خانم فاطمه 
رضائی برزانی همســر مرحوم عباس رضائی اســت را نمــوده و در اجرای 
تبصره یک مــاده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت، کارشناســی رســمی 
دادگستری میزان بهاء ثمنیه اعیانی سهم متقاضی از پالک فوق الذکر را به مبلغ 
دو میلیون و سیصد و چهل هزار ریال برآورد و اعالم نموده است و متقاضی 
مبلغ مزبور را طبق قبض شــماره 9510428182738781 مورخ 1395/8/18 
به حساب سپرده ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان واریز نموده و چون 
ذی نفع فاقد نشانی اســت  لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر 
مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شود  تا ذینفع جهت 
دریافت بهاء تعیین شده به ثبت اســناد و امالک منطقه غرب اصفهان مراجعه و 
در صورتی که تضییع حقی شده باشــد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به 
مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به ثبت 
اسناد و امالک منطقه غرب تسلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه 
ذینفع به مراجع قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند 
 مالکیت متقاضی بدون اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. 
 م الف: 26552 اداره ثبت اســناد و امالک غرب اســتان اصفهــان ) 252 کلمه،

 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/590 شماره صادره : 1395/43/298081نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 31/9553 مجزی شده از پالک 31 اصلی در اجرای موضوع قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
محمد علی قمی نژاد فرزند مصطفی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 
95/09/29 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشار: چهار شنبه 1395/09/03 م الف: 25964 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان) 155 کلمه، 2 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

8/707 شماره صادره : 1395/43/299614نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 65/27 مجزی شــده از پالک 65 اصلی در اجرای موضوع قانون 
تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به 
نام احمدرضا شفیعی عاشق آبادی فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در روز پنج 
شنبه مورخ 95/09/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: چهار شــنبه 1395/09/03 م الف: 26442 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان) 156 کلمه، 2 کادر(  

رای اصالحی
- پیرو رای شــماره 139560302006011537 مورخ 95/08/12 آقای رحمت 
ا... قصری خوزانی مالکیت نامبرده 18 حبه از 72 حبه صحیح می باشد. لذا بدین 

ترتیب مالکیت نامبرده اصالح می گردد. 
- پیرو رای شــماره 139560302006011540 مورخ 95/08/12 آقای فتح اله 
قصری خوزانی مالکیت نامبرده 12 حبه از 72 حبه صحیحی می باشد. لذا بدین 

ترتیب مالکیت نامبرده اصالح می گردد.
- پیرو رای شــماره 139560302006011539 مورخ 95/08/12 خانم طاهره 
مسعودیان خوزانی مالکیت نامبرده 24 حبه از 72 حبه صحیح می باشد. لذا بدین 

ترتیب مالکیت نامبرده اصالح می گردد.
- پیرو رای شــماره 139560302006011538 مــورخ 95/08/12 خانم الله 
هاشــمی مالکیت نامبرده 18 حبه از 72 حبه صحیح می باشد. لذا بدین ترتیب 
مالکیت نامبرده اصالح می گــردد. نبی ا... یزدانی، رئیس ثبت اســناد و امالک 

خمینی شهر 
اجرائیه

8 شــماره اجرائیــه: 9510423727100160 شــماره پرونــده:  /709
9309983727100661 شــماره بایگانی شــعبه: 931099 به موجب دادنامه 
شــماره 9409973727100460- 94/4/8 محکوم علیهــم محمد حاجی زاده 
زندوانی فرزند جعفر به نشــانی مجهول المکان و هادی زندوانی فرزند حسن 
به نشــانی شهرســتان نایین زندوان کوچه شــماره 1  پالک 104 و علی رضا 
حاجی زاده زندوانی فرزند جعفر به نشــانی نایین خیابان نواب صفوی کوچه 
B پالک21 و علی زندوانی فرزند حســن به نشانی شهرســتان نایین زندوان 
کوچه 1 پالک 121 و ماشااله مالبابایی نائینی فرزند ابوالقاسم به نشانی نائین 
خیابان میرزاکوچه شماره 5 منزل دوم سمت چپ فاقد پالک و مجتبی زندوانی 
فرزند محمود به نشانی شهرستان نایین زندوان کوچه استخر و رضا زندوانی 
فرزند عبدالحمید به نشانی مجهول المکان متضامنًا محکومند به پرداخت مبلغ 
2/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته، مبلغ 78/310/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی، مبلغ 54/600/000  ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر 
تادیه چک موضوع دادنامه از تاریــخ 93/2/25 لغایت زمان اجرای حکم به نرخ 
روز و بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له بانک توسعه و تعاون 
به نمایندگی مهدی قادری زفره به نشانی اصفهان خیابان توحید نبش چهار راه 
توحید مدیریت شعب بانک توسعه و تعاون  و همچنین پرداخت 5 درصد محکوم 
به، بابت نیم عشــر دولتی در حق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل 
و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواســت محکوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
 تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات

 می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکــوم له یا تودیع وثیقــه یا معرفی کفیل توســط محکوم 
 علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.  
 م الــف: 273 شــعبه دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان نائیــن ) 514 کلمه، 

2 کادر(  
حصر وراثت

8/710  خانم آذر الملوک سلیمانی نایینی به شناســنامه شماره 153  به شرح 
دادخواست به کالسه 156/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین سلیمانی نایینی به شناسنامه 

شــماره 2188 در تاریخ 1395/7/1 در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: آذر الملوک 
سلیمانی نایینی) دختر( 2- فیروزه سلیمانی نایینی) دختر( 3- سوسن سلیمانی 
 نایینی)دختر( 4- علی سیلمانی نایینی)پســر( 5- احمد سلیمانی نایینی) پسر(

 6- عباس سلیمانی نایینی)پســر( 7- داود ســلیمانی نایینی)پسر( 8- کوکب 
سلیمانی نایینی) همسر(. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 272 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 149 

کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/4 شــماره صادره: 1395/43/300612 نظر به اینکه محمد هادی مهرعلیان 
با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شــماره: 18408-95/8/15 دفترخانه 337 
اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند مالکیت  سه دانگ مشــاع از ششدانگ پالک 
شــماره: 826 فرعــی از 7 اصلی واقع در بخــش 14 ثبت اصفهــان که در ذیل 
ثبت 28962 مورد ثبــت در صفحه 466 دفتــر جلد 265 امالک تحت شــماره 
چاپی 559827 صادر و تســلیم گردیده و به موجب انتقال شــماره 16710- 
1393/10/13 دفترخانه 337 اصفهان به وی انتقال یافته و اظهار داشته که سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

 م الف: 26630 اداره ثبت اســناد و امالک غرب اســتان اصفهان ) 221 کلمه، 3 
کادر(  

فقدان سند مالکیت
9/5 شماره صادره: 1395/43/300261 نظر به اینکه خانم خاتون پوالدی فرد 
با تسلیم برگ استشهاد شهود مدعی فقدان ســند مالکیت چهار دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالک شــماره 26/370 باقیمانده  بخش 14 اصفهان گردیده که در 
صفحه 257 دفتر 268 ذیل شــماره ثبت 19220 به نام وی ثبت و ســند صادر 
شده و به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور سند المثنی 
 نموده  لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی

 می شــود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آ نچه در این آگهی ذکر شده 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا  مراتب صورتجلسه و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی  ســند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
 شد. م الف: 26638 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان ) 178 کلمه، 

2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/6 شماره صادره: 1395/43/292441 نظر به اینکه بهمن موجودی با تسلیم 
دو برگ استشهاد شهود شماره: 47602-95/7/2814 دفترخانه 112 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت  هجده ســهم و سیصد و بیست و سه- سیصد 
و چهل و یکم سهم مشاع به اســتثنا بها ثمنیه اعیانی یکصد و نود و دو سهم و 
شصت و سه صدم سهم ششدانگ  پالک شماره: 540 فرعی از 28 اصلی واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبــت 3111984 مورد ثبت در صفحه 59 
دفتر جلد 1000 امالک تحت شماره چاپی 139537 صادر و تسلیم گردیده و به 
موجب انتقال شــماره 12989- 1391/5/15 دفترخانه - اصفهان به وی انتقال 
یافته و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 

اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 26644 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان ) 248 کلمه، 3 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/7 شماره صادره :1395/02/299364 نظر به اینکه خانم اعظم محمدی فبض 
)فیض( آباد فرزند جواد  باستناد یک برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ زمین پالک شماره 
186 فرعی از 19530 اصلی مجزی شده از باقیمانده 7 و 8 فرعی از اصلی مذکور 
واقع در بخش دو نایین که در صفحه 359 دفتر 78 امالک ذیل ثبت 1720 به نام 
ســیمین حبیبیان نائینی  ثبت و ســندمالکیت صادر گردیده  و طی سند انتقال 
28604 مورخ 1375/06/12 دفتر یک نائین به خانــم اعظم محمدی فیض آباد  
منتقل گردیده و معامله دیگری انجام نشــده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده   لذا طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت اســناد و امالک 
مراتب یک نوبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 
روز به اداره ثبت اسناد و امالک نایین مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا با مدارک 
مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا 
وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 274 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

نایین)208 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/8 در خصــوص پرونده کالســه 1509/95 خواهــان علیرضــا فرازبخت 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت محمد شیران تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/18 ساعت 11 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 ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 26604 شــعبه 6 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/10 در خصوص پرونده کالســه 162/95 خواهان آقای حســن ســهرابی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال موضوع یک فقره سفته  
به طرفیت خانم پروین شــریفی نیامیرآبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای  روز سه شــنبه مورخ 95/10/21 ســاعت 5/5 تعیین گردیده است. لذا با 
عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 18 مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی شده و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 26609 شــعبه 18 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/12 در خصوص پرونده کالســه 749/95 خواهان اکبر صادقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت احمدرضا ابراهیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 95/10/6  ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
 م الــف:26613 شــعبه 31 شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

 ) 107 کلمه، 1 کادر(

اخبار

شــهردار نجف آباد گفت: در راســتای تبدیــل نجف آبــاد از معبر 
گردشــگران بــه مقصد اصلــی چنین ســفرهایی، طی چند ســال 
اخیر اقدامات زیرســاختی و بســیار خوبی در ســطح شــهر انجام 
 گرفتــه و در آینــده نیز با تــداوم این تالش ها، شــاهد شــکوفایی 

پتانسیل های موجود در این بخش خواهیم بود.
 مســعود منتظــری اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی را 
از مهــم ترین سیاســت هــای شــهرداری جهــت رونــق صنعت 
گردشــگری نجف آبــاد دانســت و گفــت: در همین راســتا اخیرا 
 تعــدادی از راهنمایــان تورهــای گردشــگری معتبــر کشــور، 
 در بازدیــد از جاذبــه هــای گردشــگری و مراکــز تاریخی شــهر 
از نزدیــک با پتانســیل هــای موجود در این بخش آشــنا شــدند.

 منتظری بــا اشــاره به رونــق کم نظیــر فعالیــت هــای عمرانی 
در نجف آبــاد برخــالف رکود موجــود در بســیاری از شــهرهای 
 کشــور بیــان داشــت: اجــرای پــروژه هــای شــاخصی ماننــد 
باغ گل ها، بــاغ موزه، بازســازی و تجهیــز خانه تاریخــی نوریان، 
راه اندازی اولیــن موزه مردم شناســی در خانه تاریخــی مهر پرور، 
برنامه ریزی جهــت احیا محــور تفریحی بوســتان زندگی، احداث 
 پــارک کوهســار و بهســازی و تقویت فضای ســبز موجود شــهر 
 از جمله اقداماتی هســتند که به تقویت صنعت گردشــگری شــهر

کمک خواهند کرد.
 وی بهســازی، احــداث و تعریــض معابــر شــهری بــه منظــور 
روان ســازی ترافیــک و زیباتــر کــردن محیــط شــهری را دیگر 
سیاســت مهم مجموعــه تحت مدیریت خود در ســال هــای اخیر 
 دانســت و اضافه کــرد: تکمیــل رینگ هــای ترافیکی در شــمال 
و جنوب شهر نیز با ادامه احداث معابری مانند بلوار فجر، ادامه خیابان 
 شــهدا، تعریض معابر موجود در مســیر رینگ ها و تکمیل بسیاری 

از اصالحات هندسی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

شهردار نجف آباد:

نجف آباد مقصد گردشگری می شود

سرپرســت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان نطنز 
اظهار داشــت: در 6 ماهه اول ســال جاری، تعداد 7 فقره حکم 
 قطعی صادره از مراجع قضایی با موضــوع خلع ید و رفع تصرف 
از اراضی ملی بــا حضور مامــوران ایــن اداره در معیت عوامل 
انتظامی اجــرا و در مجموع میــزان 6297/38 هکتار از اراضی 

ملی خلع ید و رفع تصرف شده است.
مهندس ســعید زمانی گفت: تصرف مجدد اراضی خلع ید شده 
مطابق ماده 693 قانون مجازات اســالمی مســتوجب مجازات 

حبس از 6 ماه تا 2 سال خواهد بود.
وی گفت: شــماره تلفن 1504 به عنوان خــط ارتباطی یگان 
حفاظت منابع طبیعی با مــردم به صورت شــبانه روزی آماده 
 گرفتن گــزارش درباره وقــوع حریق در عرصه هــای جنگلی 
و مرتعی، تصرف اراضی ملــی، تخریب عرصه های منابع طبیعی 
نظیر قطع درختان، بوته کنی، ساخت و ساز و برداشت غیر مجاز 

در عرصه ها است.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیز داری نطنز خبر داد:

رفع تصرف بیش از 38 هکتار 
از اراضی ملی نطنز

رییس اداره فرهنگ وارشــاد اســالمی شهرســتان 
دهاقان گفت: جای نمایشگاه فصلی کتاب در دهاقان 

خالی است.
ولــی ا... توکلی بــا بیان ایــن مطلب اظهار داشــت: 
متاســفانه مکانی کــه برای برگــزاری نمایشــگاه 
کتاب مناســب باشــد و از نظــر دید و رفــت و آمد 
مــردم مشــکل نداشــته باشــد، فراهــم نشــده و 
مســئوالن در این بــاره باید بیشــتر توجــه کنند. 
 وی بــا اشــاره بــه برگــزاری دو نمایشــگاه کتاب 
در پژوهش ســرای دانش آموزی و سالن بنیاد شهید 
 شهرســتان، اذعان داشــت: با اینکه این دو نمایشگاه 
با فروش تخفیف دار در حال فعالیت هستند، اما مکان 
برگزاری هر دو نامناسب است و در دید مردم نیستند.

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان 
دهاقــان، باتوجه به ســرانه مطالعه کتــاب در ایران، 
اذعان داشــت: هر شــهروند ایرانی در روز 13دقیقه 
مطالعه دارد و از دالیلی که موجب استقبال نکردن از 
مطالعه می شود می توان به گرانی کتاب، کمبود وقت 
و ســلیقه ای نبودن کتاب اشــاره کرد که این دالیل 
 نتیجه مصاحبه با بعضی از مردم بوده اســت. توکلی 
 با توجــه به عضویــت 4 درصــدی مــردم اصفهان 
 در کتابخانــه هــا، تصریــح کــرد: انتظــار داریــم 
با ریشــه یابی مشــکالت مطالعــه و فراهــم کردن 
کتــاب  مطالعــه  فرهنگســازی  بــه   امکانــات، 

و مطبوعات کمک شایان شود. 
وی گفــت: باتوجه بــه تخفیف30 تــا50 درصدی 
 کتاب در نمایشــگاه ها و امانــت دادن 15روزه کتاب 
در کتابخانه ها بخث خرید با قیمت گران، تا حدودی 

رفع می شود.
ایجاد انگیزه برای مطالعه کتاب فراهم شود 

وی ایجــاد انگیــزه، عالقــه و احســاس نیــاز را از 
مســائل مهم تاثیرگذاری بــر مطالعه عنــوان کرد و 
 افزود: تا ایــن موارد نباشــد هرچقدر تــالش کنیم 
تا دانش آموز را به مطالعه وادار کنیم بیهوده اســت، 
 همان طور کــه دانش آموز روز اول با کامپیوتر آشــنا 
می شــود و می تواند به تمامی مســائل وارد شــود؛ 
ثابت شــده در مســائل فیزیــک، شــیمی و ریاضی 
 هــم توانمنــدی هایــی دارد. حســینی باتوجــه 
به اینکــه بعضی از کتــاب هــای موجــود در بازار 
 ارزش مطالعه نــدارد، تصریــح کرد: ایجــاد انگیزه 

در جامعه برای دانش آموزان و مردم باید فراهم شود.

رییس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی دهاقان:

جای نمایشگاه فصلی کتاب 
در دهاقان خالی است

خبر

 بسیج ســپاهی اســت مســلح به ایمان و مجهز به عشق 
 و ریسمانی است برای باال رفتن از شانه  های خیس آسمان 
 و عطری اســت آســمانی که از جوانه  های ایمــان تراوش 
می کند و پایگاهی اســت برای مشــت های گره شده غیور 
مردانی از سالله رسول گرامی اســالم و پیروان خط امامت 
و والیت. ســالروز تشــکیل بســیج مســتضعفان، یادآور 
خاطره پرشــکوه مجاهداتی اســت که در دوران هشــت 
ســاله جنگ تحمیلی، زیباترین تابلوهای ایثار و فداکاری 
همراه با نجابت و فروتنی و توأم با شــجاعت و رشــادت را 
ترسیم کرده اســت. خاطره جوانمردان پاکدامن و غیوری 
که شیران روز و زاهدان شــب بودند و صحنه نبرد. فرمانده 
سپاه ناحیه شــاهین شهر و میمه به مناســبت فرارسیدن 
هفته گرامیداشت بسیج، بســیج را نه یک تشکل بلکه یک 
فرهنگ و یک حرکت فرهنگی خواند و گفت: بسیج مصداق 
کامل عشق، ایثار و شــهادت بوده و از بدو تاسیس در همه 
عرصه های نظام مقدس جمهوری اسالمی همواره راهگشا 

و منشاء خیرات و برکت های فراوانی بوده است.
سرهنگ پاسدار ســیدعلی مشــیر صدری، هفته بسیج را 
فرصت مغتنمی برای معرفی نقش بســیج بــه عنوان نهاد 

 مردمی اثر گذار و دســتاوردهای آن به جامعــه بیان کرد 
 و افــزود: باید همه اقشــار مردم با دســتاوردهای بســیج 
آشــنا شــوند تا در توســعه و ترویج ایــن فرهنگ تالش 
 کنند.وی با بیان اینکه شــعار محوری هفته بســیج امسال 
» بســیج، انقالبی و خدمتگزار « نامگذاری شــده است از 
برگزاری اجتماع بزرگ و حماسی اقشار مختلف بسیجیان 
شهرستان با حضور فرماندهان دوران دفاع مقدس خبر داد 
 و افزود: همزمان بــا پنجم آذر ماه همایــش مدافعان حرم 
در شــاهین شــهر با ســخنرانی یکی از فرماندهان ارشد 
انتظامی استان در ورزشگاه تختی این شهر برگزار می شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شاهین شــهر و میمه اضافه 
 کرد: نظیر این همایش در شــهرهای گز برخــوار و میمه 
 با حضور خانواده های معظم شــهدا و اقشــار بسیج برگزار 
و ســپس کلیه بســیجیان در صفوف به هم پیوســته نماز 
عبادی سیاسی جمعه شهرهای شــاهین شهر، گز و میمه 

شرکت خواهند کرد.
هر مسجد و پایگاه یک نشست بصیرت افزایی 

با محوریت انقالبی گری
وی افزود: به مناســبت گرامیداشــت هفته بســیج، حوزه 

 مقاومت بســیج خواهران شــهر گز و دو پایــگاه مقاومت 
در شاهین شهر افتتاح می شود.

مشیر صدری با بیان اینکه دشمنان همواره به دنبال گرفتن 
روحیــه انقالبی از ملت و جوانان ما هســتند خاطرنشــان 
کرد: بیشــترین تاکیدهای رهبر معظم انقــالب بر انقالبی 
بودن، انقالبی ماندن و انقالبی عمل کردن اســت، بنابراین 
 برگزاری نشســت هــای بصیــرت افزایی و روشــنگری 
 با موضوع انقالبی گــری با محوریت بیانــات رهبر انقالب 
از جمله برنامه های هفته بسیج است که در کلیه پایگاه ها 
 و مساجد شهرستان با حضور کارشناسان و هادیان سیاسی

برگراز می شود.
برگزاری یادواره های شــهدا ضرورت و رسالت 

امروز جامعه است
سرهنگ پاسدار ســیدعلی مشــیر صدری امینت و اقتدار 
 ایــران اســالمی را مرهون خون پاک شــهیدان دانســت 
 و با اشــاره به اهمیت زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهدا 
 و ترویج فرهنــگ ایثار و شــهادت تاکید کــرد: برگزاری 
یــادواره های شــهدا ضــرورت و رســالت امــروز جامعه 
اســت و بهترین فرصــت بــرای تقویــت روحیــه ایثار 
 و شــهادت در جامعــه بــه ویــژه جوانــان اســت کــه 
بر همین اساس برگزاری یادواره های شهدای آبروی محله 

از دیگر برنامه های هفته بسیج درشهرستان است.
اجرای طرح واکسیناسیون طیور علیه بیماری 

نیوکاسل در مناطق مختلف شهرستان
فرمانده ســپاه ناحیه مقاومت بسیج شــاهین شهر و میمه 
اقدامات بسیج سازندگی در محرومیت زدایی را قابل تقدیر 
 دانســت و با بیان اینکه نقش و جایگاه بســیج ســازندگی 
در توسعه و پیشرفت کشور بر کسی پوشیده نیست تصریح 
کرد: بســیج ســازندگی این ناحیه به منظور تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی با هماهنگی اداره دامپزشــکی شهرستان 
از ســوم تا پنجم آذر اقــدام به واکسیناســیون طیور علیه 
 بیماری نیوکاســل در 13 شــهر و روســتای شهرســتان

خواهد کرد. 
 وی به مسابقات ورزشــی در ســطح پایگاه های بسیج که 
در سالن های صالحین برگزار می شــود اشاره کرد و افزود: 
دیدار با خانواده های معظم شــهدا، غبارروبی و عطرافشانی 
گلزار مطهر شهدا، تقدیر از پیشکسوتان و بسیجیان نمونه 
و برتر اقشار و معاونت های بسیج، برپایی ایستگاه سالمت، 
برگزاری یادواره های شــهدا و اجــرای برنامه های مختلف 
فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه های هفته بسیج در سطح 

شهرستان است.

بسیج مصداق کامل 
عشق، ایثار و شهادت 
بوده و از بدو تاسیس 

در همه عرصه های 
نظام مقدس جمهوری 

اسالمی همواره 
راهگشا و منشاء 

خیرات و برکت های 
فراوانی بوده است

نام بسیج یادآور خاطره عزیزترین نهاد و بزرگ ترین مردان تاریخ ما اســت. نهادی که به تعبیر امام راحل 
تشکیل آن » یقینا از برکات و الطاف جلیه خداوند تعالی بود « و » شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است 

که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد «.

فرمانده سپاه ناحیه شاهین شهر و میمه خبر داد:

برگزاری همایش مدافعان حرم همراه با تجمع بزرگ بسیجیان 

پیشنهاد سردبیر: 
برگزاری همایش مدافعان حرم همراه با تجمع بزرگ بسیجیان
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10
18 میلیون ایرانی 

در نوبت صدور کارت ملی هوشمند

قندهای زندگی تان را آب کنید 

 ســخنگوی ســازمان ثبت احوال کشــور با بیان اینکه فاطمه 
و امیرعلی دارای بیشترین فراوانی در نامگذاری های سال جاری 
اســت، گفت: از ابتدای ســال تاکنون با ثبت 67 نام نامناســب 

جلوگیری شده است.
ســیف ا... ابوترابی در نشســت خبری خود از ثبت احوال کشور 
در چند ماهه اخیر پرداخــت و اظهار کرد: در آســتانه صدمین 
ســال تاســیس ثبت احوال قرار داریم. این ســازمان در ســوم 
دی ماه 1297 تاســیس شده و اولین ســند هویتی کشور برای 
بانویی به نام » فاطمه ایرانی « صادر شــده است و همواره فاطمه 

محبوب ترین نام بوده است.
وی افزود: در ســال جاری نیز نام » فاطمه « بیشــترین فراوانی 
 را در جمعیــت انــاث و » امیرعلی « نیــز بیشــترین فراوانی را 

در جمعیت ذکور داشته است.
 ابوترابی با اشــاره به ممنوعیــت نامگذاری نام های نامناســب 
بر روی موالید گفــت: از ابتدای ســال تا کنون بــا ثبت 67 نام 

نامناسب مانند ژاکلین و کاترین جلوگیری شده است.
وی با اشــاره به بیش از 107 میلیون رکــورد اطالعات هویتی 
ایرانیان در پایگاه اطالعات جمعیت کشــور گفــت: بیش از 64 

میلیون کارت شناسایی ملی برای ایرانیان صادر شده است.
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال با بیان اینکه یکــی از خدمات 
فعلی سازمان صدور کارت ملی هوشــمند است، گفت: دولت ما 
را مکلف کرده و مرجع صدور کارت هوشــمند هستیم. نزدیک 
 به 12 میلیــون و 894 هــزار و 621 کارت تا امروز صادر شــده 
و در استان های مختلف در حال توزیع اســت. بر این اساس10 
میلیون و 436 هزار و 808 کارت توسط پست تحویل شده است.

ابوترابی ادامه داد: همچنیــن 18 میلیون و 793 هزار و 284 نفر 
ثبت نام خود را تکمیل کرده اند و در نوبت قرار دارند.

قنــد از روزگار پیشــین نقــش پررنگی  سعید نریمانی
در زندگی و ادبیات ما داشته است؛ از چای 
قند پهلو گرفتــه تا ضرب المثــل هایی چون »قنــد دردل آب 
 کردن« و حتی ســاییدن قند بر ســر عروس و دامــاد حکایت 

از رابطه شیرین قند و مردم ما دارد.
 در بین شــهرهای ایران هم می توان شــهرهایی پیــدا کرد که 
ســوغات شــان قند یا مواد قندی اســت. در هــر روی قند، از 
 دیرباز میهمان دلپذیر خانواده ها بوده اســت، تا اینکه سر و کله 
بیماری هایی چون دیابت  در جامعه پیدا شــد. بررسی ها نشان 
داد که این میهمان خوشمزه عامل بســیاری از بیماری ها است. 
پس از این بود که رابطه قند و خانواده ها اندکی شــکرآب شــد. 
پزشکان و دوستداران سالمت انســان همه را از مصرف بی رویه 
 قند برحذر داشــتند. راهکار هــای مختلفی بــرای جلوگیری 
و درمان دیابت پیشنهاد شد. اما با وجود این همه اقدامات دیابت 
در جهان گسترش پیدا کرد و در ایران سومین بیماری خطرناک 

پس از بیماری های قلبی - عروقی و سرطان لقب گرفت.
مصرف میوه و ســبزی، انجام فعالیت های ورزشی در دستور کار 
فرا گرفت تا ریشــه این بیماری کنده شــود، اما رابطه قند و ما 

گسترده تر از آن بود که تصورش را بکنیم. 
کافی اســت اندکی به زندگی پیرامون خود دقت کنید تا متوجه 
حضور پررنگ قند شوید. امروزه و بر خالف روزگار پیشین تغذیه 
دانش آموزان را انواع مواد قندی تشــکیل داده اســت. روزگاری 
نان پیچیده شده به پنیر و خرما عضو اصلی تغذیه دانش آموزان 
 بود، اما حال انواع کیک ها و بیســکوییت ها که تشــکیل شــده 
از قند هستند مشتری های پر و پاقرصی در بیان نوجوانان دارند. 
اگرچه نان و پنیر و چایی شــیرین دیگــر در میز صبحانه حضور 
پررنگی ندارد، اما قند به شــکل انواع مربا و بــا طعم های متنوع 

جای صبحانه معمول گذشته را پر کرده است.
انواع شــکالت های صبحانه و خامه های به ظاهر عسل هم عضو 
اصلی میز صبحانه ما شده اند. همه خانواده ها از ضررهای نوشابه 
با خبر هستند و عده بسیاری ســعی کرده اند تا این نوشیدنی را 
از سفره خود حذف کنند، اما چه کسی منکر این است در بیشتر 
رستوران ها و فست فودی ها این نوشیدنی، فروش قابل توجهی 
دارد؟ هر چند انواع دلســتر هم دست کمی از نوشــابه ها ندارد.

از نوشــیدنی های قندی که فاصله بگیریم، خود بــه خود  انواع 
شیرینی ها  را به خاطر می آوریم. 

آیا تا به حال دقت کرده اید که چرا ما در هر مراســم شادی باید 
شیرینی مصرف کنیم؟حتما  به این خاطر که با خوردن شیرینی 

کام مان شیرین می شود.
اما در برخی از خانه ها کار به جایی رســیده اســت که شیرینی 
 عضو ثابت مواد غذایی خانه شده اســت. معموال در هر میهمانی 

یا دورهمی پذیرایی با شیرینی همراه است. 
مردم این دوره برای رفتگان خــود خرما خیرات می کنند و برای 
 زنده ها شــیرینی به ارمغان می برند. گویا ســالمتی رهگذران 

و ناشناسان از دوستان و اقوام با ارزش تر است!
خوشــبختانه اگــر به جای جــای کشــور عزیزمان هم ســفر 
 کنید، در بین خوراکی های محلی و ســوغاتی ها محال اســت 
 از مواد قندی خبری نباشــد. از نــان برنجی کرمانشــاه گرفته 
 تــا باقلوای یــزد و ســوهان قــم و همین گــز اصفهــان همه 
از مواد قندی تشکیل شده است و چه کسی یارای این را دارد که 

از چنین خوراکی های شیرینی چشم پوشی کند. 
 باری، مشــکل قنــد اضافی بــا کم تحرکــی و عدم اســتفاده 
 از ســبزی ها و ماهی همراه شــده و عامل بســیاری از امراض 
شده اســت. حتما شــنیده اید که پای فالنی را به خاطر قند باال 
 قطع کرده اند. پس بهتر اســت پیش از این اتفاق ناخوشــآیند 

پای قند را تا حد ممکن از زندگی خود قطع کنیم.

در بعد خانوادگی نیز افراد همواره بهانه هایی برای دور هم بودن 
و گذراندن لحظــات خوش دارند و برنامه ریــزی برای تعطیالت 
و مسافرت، ســرزدن به پاتوق های فرهنگی مثل سینما و تئاتر، 
رفتن به رستوران، ورزش کردن و همه و همه در راستای افزایش 
 رضایــت درونــی و گذراندن اوقــات فراغت به نحــوی مطلوب 

و در نهایت به دست آوردن نشاط و شادی است. 
اما واقعیت آن است که افراد چه معیارهایی برای به دست آوردن 
 نشاط و شاد زیســتن دارند و چطور احساس شــادی می کنند؟ 
 به بیانی دیگر افــراد جامعه میان هیجانــات زودگذر و لحظه ای 

با شیرینی ها و لذت های واقعی چقدر تفکیک قائل هستند. 
نشــاط اجتماعی یکی از مولفه های اصلی توسعه اجتماعی است 
و منظور از نشاط، احســاس درونی بهجت و سرور توام با رضایت 
قلبی است که لزوما با خنده همراه نیست ولی احساسی است که 
موجب لذت در فرد می شود و به بیانی دیگر، شادی می تواند یک 
هیجــان کاذب و زودگذر حتی منفی باشــد در حالی که ماهیت 

نشاط اصیل، مثبت، با دوام و پایا است. 
مدیر گروه انسان شناسی دانشگاه تهران، با طرح این موضوع که 
باید میان مفهوم شادی و نشاط تفاوت قائل شویم، گفت: شادی 
حالت زودگذر، ناپایدار و هیجانی اســت که حتی می تواند کاذب 
و منفی نیز باشد و گاهی با اســتفاده از مواد روانگردان و الکل هم 
در فرد ایجاد می شود، اما نشاط سطح عمیق تری از شادی است 
و در واقع احساسی درونی شــده در فرد اســت که دوام و ثبات 

 دارد. احمد نادری با اشاره به اینکه در علوم اجتماعی به طور کلی 
و به طور ویژه در علم انســان شناســی، تعمیم های بسیار کالن 
معنایی وجود ندارد و نمی توان برای دنیا نسخه ای کلی پیچید، 
گفت: موسسه نظرســنجی گالوپ ایران را دومین کشور غمگین 
دنیا پس از کشور عراق معرفی کرده است، اما مشکل اساسی که 
در این نظرسنجی، سنجش کشورهای خاورمیانه با پارامترهایی 

است که در کشورهای غربی، معرف میزان نشاط و شادی است. 
 برای سنجش میزان نشــاط باید از معیارهای بومی 

استفاده کرد 
وی ادامه داد: نشــاط، پدیده بین المللی نیست که در همه جای 
دنیا با پارامترهای یکســان قابل اندازه گیری باشد بلکه مقوله ای 
فردی و اجتماعی اســت که از جامعه به جامعــه دیگر، از منطقه 
 بــه منطقه دیگر و حتــی از محلی بــه محل دیگر تفــاوت دارد 
و بر همین مبنا برای ســنجش میزان نشــاط باید از پارامترهای 
بومی استفاده کرد.  نادری تصریح کرد: برای سنجش مقوله هایی 
چون احساس نشاط یا سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی باید 
از پارامترهای فرهنگی و محلی استفاده کرد و احساس نشاط در 
ایران یا خاورمیانه با معیارهای فرهنگــی این خطه اندازه گیری 
می شــود؛ چرا که معیارهایی مانند رفتن به مکان های متداول 
در عرف برخی کشورهای غربی مانند دیسکو، بار یا محیط هایی 
 شبیه اینها، شاخص های مناسبی برای ســنجش میزان شادی 

و غم نیست. 

 ســنجش نشــاط اجتماعی باید براساس فرهنگ 
ارزیابی شود 

 مریــم جاللی دهکــردی مدیر در حــوزه فرهنگ و رســانه نیز 
با بیان اینکه طیفی از معنا در مورد مفهوم نشــاط و شادی وجود 
 دارد، افزود: نشاط و شــادی از هیجان همراه با افزایش آدرنالین 

تا ابتهاج و سرور را در بر می گیرد. 
وی گفت: در ارزیابی ها و نظرسنجی ها، تعابیر مختلفی از مفهوم 
نشــاط وجود دارد و در این گــزارش ها جامعه ما بــا معیارهای 
دیگری سنجیده شده که اشتباه اســت و براساس این معیارهای 

اشتباه، طبیعی است که نتیجه هم اشتباه خواهد بود. 
جاللــی تاکیــد کــرد: معیارهای ســنجش نشــاط اجتماعی 
 بایــد براســاس فرهنــگ ارزیابی شــود و مهــم تــر اینکه ما 
 زیرســاخت های هویتی و ســرمایه اجتماعی داریم کــه اتفاقا 
به ارتقای نشاط اجتماعی کمک می کند، اما متاسفانه جامعه ما 
 شتاب دهنده هایی برای اســتفاده از این مولفه ها نداشته است 

تا نشاط اجتماعی را افزایش دهد. 
وی تصریح کرد: آمــوزه های دینــی و فرهنگ شــیعی ما دنیا 
 را مزرعه آخرت می داند و بر نقش انســان و موثــر بودن تاکید 
شده اســت، اما با معیارهای غربی مقوله رفاه ارجح است و اینکه 
 اگر من رفاه نــدارم، پس آرامش و آســایش و نشــاط هم ندارم 
 و بر این اســاس فاصله میان آســایش، آرامش و رفاه به نشــاط 

و شادی تعبیر شده است. 
جاللی با اشــاره به اینکه کاربرد هــر واژه در هر جــا بار معنایی 
متفاوتی ایجاد می کند، گفت: در یــک دوره لذت به معنای لهو 
 و لعب، هیجانات کاذب و لــذت جویی های دنیوی تعبیر شــد 
و از بعد ابتهاج، سرور و شادی غافل شــدیم و در واقع بعد زشت 
موضوع نشاط که لهو و لعب است برجسته شد و از این منظر لذت 
را تقبیح کردیم ولی از ابتهاج سالم و سرزندگی که بخش سازنده، 
تولیدکننده و شــتاب دهنده ای برای بروز نشاط اجتماعی است 
و در دین مبین اسالم و در آموزه ها و ســنت های ادبی هم بر آن 

تاکید شده است، غافل ماندیم. 
در آموزش راه های ارتقای نشاط اجتماعی کم کاری 

کردیم 
وی اظهارکرد: نشــاط درون جــوش و خودانگیختــه از طریق 
آموزش در افراد ایجاد می شود. متاســفانه در سال های گذشته 
بخش درون زای نشــاط اجتماعی بدین معنا کــه من تحت هر 
شرایطی بتوانم شاد باشــم و خودکنترلی داشته باشم، به خوبی 
 در افراد نهادینه نشده است؛ چرا که وظایف خانواده ها به مدارس 
محول شده و آموزش و پرورش و آموزش عالی هم تک بعدی کار 
کردند و در آمــوزش راه های ارتقای نشــاط اجتماعی کم کاری 
کردیم و از تربیت انسان های شــاد فاصله گرفتیم که یک ضعف 

آموزشی است. 
 جاللی با تاکید بر اینکــه متولیان حوزه اجتماعی باید نســبت 
به مقوله نشــاط افزایی دقت نظر داشته باشــند، گفت: متولیان 
اجتماعی به تعبیر روانشناســان، باید بستر شــادی هایی را که 
می تواند در جامعه شــکل گیرد، فراهم کنند تا نشاط اجتماعی 

کمرنگ نشود؛ البته اگر نگاه بدبینانه نداشته باشیم. 
 این مدیــر حوزه فرهنــگ و رســانه تصریح کرد: پیــش از این 
مناسک هایی برای بروز و ابراز شادی وجود داشت و کارکردهای 

آشــکار و نهان بســیاری را در بر می گرفت، اما امــروزه به دلیل 
برخی تجملگرایی ها، کمرنگ یا حذف شــده اســت؛ به عنوان 
نمونه برگزاری مراسم عروسی که هفت شبانه روز بهانه ای برای 
 شــادی و باهم بودن افراد بود و در واقع کارکرد اجتماعی داشت؛ 
از حنا بندون تا بلــه برون و خرید بازار که همــه اینها چون رنگ 
تجمل و زیاده خواهی گرفت، حذف شد و هیچ چیزی جایگزین 
آنها نشــد. جاللی به وضعیت نشــاط و شــادی زنان در جامعه 
 اشــاره کرد و گفت: زنان نســل امــروز در اجتمــاع، در معرض 
 موج هــای مختلفــی از زندگــی اجتماعی قــرار گرفتــه اند 
و با موضوعات و دغدغه های بیشــتری مواجه هســتند که بعضا 

ممکن است، آنها را از موضوع نشاط اجتماعی دور کند. 
 امید به زندگی از مولفه های سنجش نشاط اجتماعی

 حســن عماری روانشــناس اجتماعی و مشــاور خانواده گفت: 
از جمله مولفه های ســنجش نشــاط و شــادی در افراد جامعه، 
میزان امید به زندگی، میزان کامیابی و توفیق شهروندان و میزان 

هدفمندی افراد است. 
وی اظهارکرد: برخی اختالالت روانی که البته جزو اختالالت حاد 
به شمار نمی آید بلکه از مشکالت درون فردی ناشی از تعارضات 
و ناکامی های فردی سرچشمه می گیرد که باید مورد توجه قرار 
گیرد. عماری گفت: به نظر می رسد نگرانی افراد برای آینده خود 
و فرزندان، تامین اجتماعی و مشــکالت اقتصــادی از جمله فقر 
و بیکاری عواملی است که بر میزان نشــاط اجتماعی تاثیرگذار 

است. 
 این روانشــناس اجتماعی ادامــه داد: میزان رشــد اختالالت 
روانی با مقوله نشــاط اجتماعی رابطه معکوس دارد به طوری که 
 هر چقدر میزان اختالالت و مشــکالت روانــی افزایش پیدا کند 

از میزان نشاط اجتماعی کاسته می شود. 
عماری ادامه داد: تعارضاتی که افــراد در خود یا با دیگران تجربه 
می کنند، بخشی از آنها ناشــی از عوامل اقتصادی است و بخشی 

هم فرهنگی و ناشی از خالء مدیریت است. 
وی گفت: نهادینه نشــدن مهارت های زندگــی در افراد جامعه 
 موجب می شــود که راه های بروز نشــاط اجتماعــی را ندانند 
 و در بســیاری از موارد از جمله کنترل خشم، توانایی حل مسئله 
و مقابله با اســترس مشــکل داریم به طوری که اغلب موارد هم 

افراد به صورت لحظه ای تصمیم گیری و رفتار می کنند. 
عماری تاکیدکرد: مســئوالن و سیاســتگذاران باید بر کامیابی 
 های افراد تمرکز کنند تا در ســطح اجتماعی افــراد از کودکی 
کامیابی های مختلف را تجربه کنند و طعم موفقیت را بچشــند 
و بابت آن پاداش بگیرند؛ هرچند که این موفقیت ها چشــمگیر 
نباشــد. وی اضافه کرد: یکــی از راهکارهای موثر ایجاد نشــاط 
اجتماعی این است که سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها مبتنی 
بر شایسته ساالری باشــد تا افراد در قبال تالش هایی که انجام 

می دهند، نتیجه بگیرند. 
زمانی که مردم جامعه ای از نشــاط اجتماعی برخوردار باشــند، 
شــاخص های کیفیت زندگی ارتقا پیدا می کنــد به طوری که 
وفاق، همبســتگی، تعلق اجتماعی، تعامالت اجتماعی مطلوب، 
رضایت از زندگی و همچنین ســالمت روانــی و اجتماعی افراد 
افزایش پیدا کرده و طبیعی اســت که به موازات آن آسیب های 

اجتماعی کاهش پیدا می کند.

ایران دومین کشور غمگین دنیا؛

نشاط اجتماعی؛ از هیجان تا ابتهاج

خبر

یادداشت 

با مسئوالن

اخبار کوتاه

شادی 
حالت زودگذر، 

ناپایدار و هیجانی 
است که حتی 

می تواند کاذب 
و منفی نیز باشد 

و گاهی با استفاده 
از مواد روانگردان 
و الکل هم در فرد 

ایجاد می شود

تنها ۳۵ درصد زنان تحصیلکرده، شاغلندآیا جرایم اتباع در کشور افزایش پیدا کرده است؟رشد ثبت نام ایثارگران در مدارس شاهد

پیشنهاد  سردبیر:
قندهای زندگی تان را آب کنید 

 رییــس پلیــس آگاهــی تهــران در خصوص اســتفاده 
 از کارآگاهــان زن در بدنــه پلیس آگاهی گفت: بســیاری 
از کارآگاهان زن در پرونده هایی که مــال باخته یا مقتول، 

خانم هستند، ورود می کنند.
اســتفاده   ســردار محمدرضــا مقیمــی در خصــوص 
از کارآگاهــان زن در پرونــده هــا، گفــت: اخیــرا آزمون 
 کارآگاهــان را برگــزار کردیــم و قســمت عمــده ای 

از شرکت کنندگان را زنان تشکیل می دهند. 
 وی با بیان اینکه در منابع انســانی پلیس عالوه بر کارآگاه، 
 کارآگاه یــار نیــز وجــود دارد، افــزود: نقــش اصلــی 
کارآگاه یار کمک به کارآگاهان اســت که عمده آنان را نیز 
پلیس های علمی تشــکیل می دهند. رییس پلیس آگاهی 
افزود: پلیس کشف جرایم علمی که تشخیص هویت هستند 
را اغلب خانم هایی تشــکیل می دهند که تحصیالت عالی 

دارند و به بررسی صحنه جرم هم آشنایی الزم را دارند.
ســردار مقیمی در خصوص جزییات و نحوه کار کارآگاهان 
زن گفــت: در پرونده هایی که مــال باخته یــا مقتول زن 
 باشــند، کارآگاهان زن در صحنه حضور پیدا کرده و نسبت 

به تشکیل پرونده اقدام می کنند. 

این پرونده ها از لحاظ طبقه بنــدی علمی برای کارآگاهان 
زن دســترس پذیر اســت. وی افزود: در پرونــده هایی که 
اتفاقی برای یک خانم افتاده و فرد تمایل به افشای آن ندارد، 
کارآگاهان زن ورود کرده و ابعاد مختلف پرونده را بررســی 
می کنند به همین منظور پرونده هایی داشتیم که اطرافیان 

خانم متوجه جزییات پرونده وی نشدند. 
در برخی از پرونده ها پیگیری مجــرم را کارآگاه آقا برعهده 
گرفته و ابعــاد دیگر به ویژه بررســی ابعــاد علمی برعهده 

کارآگاه زن قرار می گیرد. 
رییس پلیــس آگاهی تهران همچنیــن در خصوص تفاوت 
آمار قتل با ســالح ســرد گفت: در قتل هایی که به صورت 
تصادفــی رخ می دهــد، پیش بینــی قبلی وجــود ندارد 
 و تا لحظــه قبل از وقــوع، فرد برنامــه ای برای اســتفاده 
 از ســالح نــدارد ولی متاســفانه چــون ســالح در جیب 
بسیاری از جوانان وجود دارد، بر اســاس هیجانات موجود 

اقدام به استفاده از سالح می کنند. 
 مقیمی افزود: متاســفانه بســیاری از جوانان ما سالح سرد 
 با خــود حمل مــی کننــد کــه ایــن موضــوع از لحاظ 

آسیب شناسی نیاز به بررسی دارد.

رییس سازمان جوانان هالل احمر گفت: ساالنه4۵0 هزار 
دانش آموز طــی طــرح دادرس، آموزش های کمک های 
اولیه را می بینند. مســعود حبیبی دربــاره فعالیت های 
ســازمان جوانان هالل احمر گفت: بیــش از یک میلیون 
 نفر عضو ســازمان از رده ســنی ۵ تا 29 ســال هستند 

و با سازمان جوانان هالل احمر همکاری دارند.
وی درباره عضویت دانش آموزان در این ســازمان افزود: 
 در مدارس متوســطه تعداد 8 هزار کانــون دانش آموزی 

در 8 هزار مدرســه وجــود دارد کــه بــه دانش آموزان 
مهارت های امدادی را آموزش می دهد.

رییس سازمان جوانان هالل احمر بیان کرد: طرح دادرس 
را در مــدارس با همکاری وزارت آمــوزش و پرورش اجرا 

می کنیم.
وی اضافــه کرد: ســاالنه تعــداد4۵0 هــزار دانش آموز 
 آموزش های کمک هــای اولیــه را می بینند تــا هنگام 

رخ دادن اتفاقی، تصمیم درست بتوانند بگیرند.
 رییــس ســازمان جــوان هالل احمــر تاکیــد کــرد: 

کلیه آموزش های طرح دادس در مدارس رایگان است.
حبیبی تصریح کرد: تعــداد 3 هزار و۵00  کانون غنچه ها 

را نیز در مهدکودک ها داریم.
وی ادامه داد: کانون غنچه ها آموزش های نوع دوســتانه 
و بشردوســتانه را در قالب بازی به کودکان ارایه می دهد. 
برای نمونه جشنواره نقاشی » آشــتی آشتی « و » سیاره 

مهربانی «، مهرورزی و نیکی را به کودکان یاد می دهد.
 رییس ســازمان جوانان هالل احمر با اشــاره به ماهنامه 
» ماه مهربان « نیز گفت:  قصه های بشردوســتانه در این 

ماهنامه آمده است که میان کودکان توزیع می شود.

مدیــرکل امور شــاهد و ایثارگران 
 وزارت آمـــــوزش و پــــرورش 
 از رشــد ثبت نام جامعه ایثارگری 
در مدارس شــاهد خبر داد و گفت: 
 از370 هــزار دانش آموز شــاهد 
ثبت نام شده در مدارس،170 هزار 
نفر از خانواده درجه یک ایثارگران 
بودند، اما اکنون ایــن آمار به240 

هزار نفر رسیده است.
محمدحسین کفراشی، در پاسخ به 
اینکه آیا در قانــون جامع ایثارگران که اخیرا بندهایی از آن مصوب شــد به مدارس 
شاهد اشــاره ای شــده اســت یا خیر؟ اظهار کرد: ماده 67 این قانون به مساعدت 
بنیاد شهید اشاره دارد و بنیاد شهید موظف اســت به فرزندان جانبازان در آموزش 
و پرورش  و همچنین در دانشگاه ها کمک سرانه آموزشی بپردازد. وی افزود: مدارس 
شاهد بر اساس مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی ادامه حیات می دهد و با توجه 
به ساختاری که شورا برای ما تعریف کرده اســت فعالیت های مان پیگیری و نظارت 
می شوند. مدیرکل امور شــاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت 
ثبت نام در مدارس شــاهد اظهار کرد: طی دوسال اخیر توانســتیم پوشش جامعه 
ایثارگری را در مدارس شاهد افزایش دهیم و بنیاد شهید اعالم کرد که هیچ شکایتی 

از خانواده معظم شهدا  و ایثارگران درباره ثبت نام در مدارس شاهد نداشته ایم.

دبیر فراکســیون زنــان و خانواده 
مجلــس با اشــاره بــه اشــتغال 
 3۵ درصــدی زنــان تحصیلکرده 
در کشــور، گفت: از این میزان تنها 
1۵ درصد در دســتگاه های دولتی 
مشــغول به کار هســتند. معصومه 
آقاپور، با اشــاره به انتصابات جدید 
در دولــت و بــه کارگیــری زنان 
تحصیلکــرده در مناصــب بــاالی 
دولتی افــزود: زنــان تحصیلکرده 
ایران از قابلیت های زیادی برخوردارند، این در حالی است که تنها 3۵ درصد از زنان 
تحصیلکرده وارد کار می شــوند و از این میزان فقط 1۵ درصد در دستگاه های دولت 
است. وی با تاکید بر لزوم حمایت از زنان شاغل و تصویب طرح هایی در پشتیبانی از 
مادران شــاغل ادامه داد: در حال حاضر قانون 9 ماهه مرخصی زایمان الزامی نیست. 
اگرچه چندین بار لوایحی در مجلس آمده و مجلس مصوباتی داشــته اســت، اما به 
دلیل بار مالــی تحمیلی برای دولت، شــورای نگهبان آن را رد کرده اســت. در حال 
 حاضر دولت و دســتگاه ها مکلف به اجرای این قانون نیســتند با این حال در برخی 
دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها و همچنین سازمان های نظامی در حال اجراست. 
دبیر فراکســیون زنان و خانواده مجلس تاکید کرد: مابه التفاوت مرخصی شش ماهه 

و 9 ماهه زایمان باید از سوی دولت پرداخت شود و این بار مالی زیادی را می طلبد.

هرچند وقت یکبار در گوشــه و کنار اخبار حوادث، خبــری در مورد جرایم 
اتباع خارجی منتشر می شــود، افرادی که داخل کشورمان دست به اقدامات 
مجرمانه زده و دستگیر شده اند، اما تا کنون آمار موثقی در مورد جرایم اتباع 

خارجی در کشور منتشر نشده است.
 جرایم اتباع خارجــی در ایران، گزاره ای اســت که تا کنــون کلمه افزایش 
یا کاهش هیچ گاه با قطعیت با آن همراه نشــده اســت، برخی از شهروندان 
 معتقدند که حضور اتباع چند کشــور خاص ســبب بروز یکســری جرایم 
 در کشــور شــده اســت و گروهی دیگر نیز چنین نتیجه گیری را نادرست 

می دانند. 
نحوه انتشار اخبار و عدم دسترســی به تمام پرونده ها نیز سبب شده تا نتوان 
با مراجعه به اخبار در ایــن مورد نظر قطعی داد، امــا در ماه های اخیر تعداد 
اخباری که در آن اتباع خارجی مجرم یا شــریک جرم بوده اند، بیشــتر روی 

خروجی رسانه ها قرار گرفته است.
ســردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس آگاهی ناجا، دربــاره جرایم اتباع 
خارجی در کشــور می گوید: درباره جرایم اتباع خارجی نمی توان به سادگی 
 و صرفا با بررســی پرونده هــا و اخبار گفت کــه جرایم افزایــش یا کاهش 
داشته است، در کشور ما و در مجموع در وقوع بسیاری از جرایم شاهد کاهش 
شاخص ها هســتیم و این آمار شــامل تمام جرایم و مجرمان اعم از ایرانی و 
غیرایرانی می شود، اما اگر بنا باشد مشخصا جرایم اتباع خارجی بررسی شود 

باید عوامل مختلفی را مدنظر قرار داد.

رییس پلیس آگاهی تهران:

ورود کارآگاهان زن به پرونده هایی که برای زنان تشکیل می شود
رییس سازمان جوانان هالل احمر:

ساالنه بیش از ۴00 هزار دانش آموز، آموزش های امدادی یاد می گیرند

 تقویم رسمی کشــور ما مملو از اعیاد مذهبی، جشــن های ملی و تاریخی بسیار اســت که آحاد ملت ایران، این مناسبت ها را 
به رسمیت می شناسند و در این روزها مهم ترین اتفاقات زندگی شخصی خود از جمله برپایی مراسم ازدواج را رقم می زنند.
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تاریخ پیشنهاد سردبیر: 
قدیمی ترین زیارت نامهداستان یک»عشق« در جنگ جهانی دوم

حضرت عباس)ع(
تصویری از قدیمی ترین زیارت نامه حضرت عباس)ع( را در زیر 

مشاهده می کنید.

قاب روز

»جنی ناتر« در ســال 1941 و زمانی که تنها بیســت ویک سال 
داشــت »اریک کورنیش« بیست وشش ســاله را برای اولین بار 
مالقات کرد. شــعله های جنگ رو به افزونی بود و هیچ یک از آنها 
نمی خواستند عاشق شوند؛ اما رابطه عاشــقانه آنها با ارسال نامه 
پا برجا ماند.بعد از مدتی کورنیش در دریا ناپدید شــد؛ اما ناتر که 
اکنون نودوشش سال دارد پس از ناپدید شدن او نیز به نامه هایش 

ادامه داد.  
***

افســر جوانی از من دعوت کرد کــه با او به کافه بــروم. کنار این 
مرد جوان با چشــمانی آبی و دســتانی بســیار زیبا نشستم. با 
خجالــت گفتم:»دســت های زیبایــی دارید، با این دســت ها 
 چــکار می کنیــد؟« او پوزخنــد کنایــه داری زد و گفــت:

 » قصاب هستم.« اسمش اریک کورنیش بود و بیست وشش سال 
داشت. پدرش در بازار گوشت لندن کار می کرد و به همین دلیل 

درباره دستانش این طور شوخی کرد.
قبل از ملحق شــدن به نیروی دریایی، در دانشکده اقتصاد لندن 
در رشــته اقتصاد تحصیل کرده بود. او در نیروی دریایی کاپیتان 
قایق موتوری اژدر انداز بود که برای مبارزه با کشتی های جنگی 
آلمان اعزام می شــدند. من هم برای نیروی دریایی کار می کردم 
و به امواج رادیویی فرکانس باالی ارتش آلمان گوش می دادم. در 

سوئیس تحصیل کرده بودم و کامال به زبان آلمانی تسلط داشتم.
اریک به پورتسموث اعزام شــد و از آنجا نامه های تقریبا رسمی 
برای من می فرســتاد و آنها را با نام و ســمت کامــل خود امضا 
می کرد؛ اما به تدریج نامه هایش جالب تر شــد. به من عالقه مند 
شده بود. فکر می کنم به ســن کم من اهمیتی نمی داد؛ بنابراین 

من هم سعی کردم او را بشناسم.
خاطراتی از نامزدم در جنگ جهانی دوم

در یکی از نامه هایش داستانی افسانه ای درباره مردی فقیر نوشت 
که در کلبه ای زندگی می کرد. این مــرد در رویاهایش به همراه 
زنی به تپه یــا قایقرانی در دریا می رفت. صــورت زن را نمی دید، 
اما زن همیشــه کنارش بود. تا اینکه باالخره یک روز شاهزاده ای 
بیرون کلبه اش پیدا شد. اریک در نامه اش نوشت: »اکنون من آن 
شاهزاده را پیدا کردم.« زیاد باهم قرار می گذاشتیم. پس از مدتی 

او را »ریک« صدا می کردم.
25 نوامبر 1941

زمانی که گفتی آیا هنوز حاضرم با تــو ازدواج کنم یا نه، 
خیلی تعجب کردم. قبال هم بهت گفتم، می خواستم با تو 
ازدواج کنم؛ اما تو شدیدا مخالف بودی و به همین خاطر 

تصمیم گرفتم دیگر این مسئله را مطرح نکنم...
مانع دیگری که بر سر راه ما قرار دارد جنگ است. کامال 
شــرایط را درک می کنم. خطرات زیادی در زمان جنگ 
وجود دارد و ممکن اســت اتفاق های بــدی رخ دهد و 
متاسفانه تمام عواقب این خطرات برای تو خواهد بود...

ریک
پدرم همیشه می گفت: »جنی، تنها زمانی ازدواج کن که مطمئن 

شدی بدون آن مرد زندگی خوشی نخواهی داشت.«
از ازدواج می ترســیدم چون والدینم از هم جداشده بودند و ریک 
این موضوع را می دانست. هیچ وقت فکر نمی کردم بخواهم ازدواج 

کنم و بچه دار شوم. حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما زمانی 
که با ریک آشنا شدم، همه چیز به آرامی تغییر کرد. آدم جدیدی 

شدم.
25 نوامبر 1941

چقدر خاطرات در مقایسه با واقعیت ناچیز و حقیر است.
ریک

گفته بودم دوستت دارم؟
برای اولین بار در زندگی حس کردم تمام وجودم سرشار از عشق 
است. هرگز چنین احساسی نداشتم. با هر مالقات احساساتمان 
شدیدتر می شــد؛ با اینکه گاهی اوقات تنها نیم ساعت یکدیگر را 
می دیدیم؛ اما هر ســه روز یک بار همدیگر را می دیدم و اگر به هر 

دلیلی قرارمان کنسل می شد، برای هم نامه می نوشتیم.
7 دسامبر 1941

به محض اینکه اخبار شــروع جنگ با ژاپن را شــنیدم 
می خواستم باهات تماس بگیرم. بودن با تو به من کمک 
می کرد زیرا حس عجیبی دارم و نمی خواهم بدون تو با این 
دنیا روبه رو شــوم. در دوران جنگ و مرگ، زندگی برایم 

معنای جدیدی پیداکرده...
فکر می کنم حوادث جدید، زمــان ازدواج ما را به تعویق 
می اندازد. پــس می خواهم جوری رفتــار کنم که انگار 

ازدواج  کرده ایم و اهمیتی به تشریفات و رسوم ندهم.
ریک

    
ریک اقتصــاددان ماهــری بــود و آرزو داشــت بــه »جامعه 
ملل«بپیوندد )ســازمانی قبل از ســازمان ملل متحــد( آرزوی 
دیگرش این بود که یک قایق بادی اســکونر بخرد و دنیا را با آن 

بگردد. زمانی که باالخره نامزد کردیم، یک جعبه سیگار نقره ای 
بزرگ به او هدیه دادم و در آن این جمله را حک کردم: »از طرف 
 خدمه به کاپیتان«؛ زیرا قرار بود در کشــتی اســکونر فقط من 

همراهش باشم.
افســوس که ســال ها بعد از خانه ام سرقت شد. اشــیای زیادی 
دزدیده شد؛ اما دزدیده شــدن آن جعبه سیگار بیشترین صدمه 
را به مــن زد. زمانی که ریــک در خدمت بود، به صــدای موتور 
قایق هایی گوش می کردم که به دریا می رفتند. یک شب به صدای 
قایق ها گوش نکردم زیرا می دانســتم ریک در خدمت نیست؛ اما 
کاروان دریایی بزرگی داشت به کانال نزدیک می شد و به همین 
دلیل او و ناوگانش را به کانال فرســتادند. کاروان آلمانی بســیار 

بزرگ بود. بزرگ ترین نبرد کانال رخ داد و قایق ریک غرق شد.
قایقی شبیه به قایق ریک

سیگنالی از کشــتی آلمانی ها دریافت شــد: »کاپیتان قایق... را 
گرفته ایم.« اسم قایق هرگز مشــخص نشد. با خود گفتم:»حتما 
ریک اســت.« خودم را متقاعد کردم که یا به اسارت درآمده و یا 

جایی در فرانسه گیر افتاده و دارد تالش می کند به خانه برگردد.
14 مه 1942

عزیزترینم، هنوز هم نمی توانم باور کنم ناپدیدشده ای. 
فکر می کنم دلیلش این اســت که هرگــز واقعا ناپدید 
نخواهی شد و من همیشه با تو هستم... چگونه می توانم 
این عشق وصف ناپذیر را ابراز کنم و چگونه باید بگویم که 
به جز تو چیزی برایم اهمیت ندارد.دوستت دارم و منتظر 

پاسخت هستم.
جنی

خبر گم شــدن افراد در جنگ حداکثر تا دو مــاه بعد از حادثه به 

خانواده هایشان می رســید. خودم را متقاعد کرده بودم که ریک 
اسیرشده و هرروز برایش نامه می نوشتم. هرگز ناامید نشدم.

مه 1942
همان طور که می دانی این طوالنی ترین مدتی است که از 
هم دور بوده ایم. دو هفته گذشته است و نمی دانم بدون 
تو زنده می مانم یا نه. اگر می دانستم زنده ای می توانستم 
برای آینده برنامه ریزی کنم، اما حتی این را هم نمی دانم. 
تو را در میان هر صفحه از کتاب هایی که ســعی می کنم 
بخوانم و هر کلمه از چیزهایی که می نویســم، می بینم. 

همیشه در ذهنم هستی.
جنی

برخی نامه هایم حتی امروز هم مرا به گریه می اندازند. زندگیم پر 
از رنج و عذاب شد. نامه هایم گریه هایی از اعماق قلب هستند. تنها 
یک بار توانستیم به مدت پنج روز باهم به نیوهمشایر برویم و این 

طوالنی ترین زمانی بود که با آرامش در کنار هم سپری کردیم.
ریک در نیوهمشایر

چند ماه بعد نیروی دریایی وســایل ریک را بــرای خانواده اش 
فرستاد. چیزی که ما را نگران کرد این بود که جلیقه نجاتش در 
میان وســایل بود. تصویری از او در ذهنم مجسم شد که شدیدا 
مجروح شده؛ اما ســعی دارد خود را به ســاحل برساند و مصمم 

است به خانه بازگردد.
10 ژوئن 1942

زندگی با جزییات روزانه و بی اهمیتش در جریان است؛ اما 
با این تفاوت که گردش زمین و درخشش خورشید برای 

من متوقف شده اند.
جنی

جنی در یکی از پایگاه های بمب افکن آمریکا در نزدیکی 
نوریچ؛ 1943

یکی از خدمه های قایق ریک از اردوگاه اسرای جنگی برایم نامه 
نوشــت و گفت که گلوله ای به صورت ریک اصابــت کرد و به زیر 

عرشه کشتی پرتاب شد؛ نمی شد او را نجات داد.
اواخر ســال 1946 مرگ ریک را پذیرفتم؛ اما حتی آن موقع هم 
با سیلی از اشک از خواب می پریدم. همان سال »ژان ناتر« از من 

درخواست ازدواج کرد. او یک مامور مخفی بود.
ژان ناتر

 برای ژان نامه ای نوشــتم و گفتم: »نمی توانم با تــو ازدواج کنم. 
 هنوز هم شــب ها از خواب بیدار می شــوم و بــرای ریک گریه

 می کنم و این ازدواج منصفانه نیســت.« در پاسخ برایم نوشت: 
»دیگر هرگز چنین چیزی نگــو. غم و اندوه تــو جزئی از وجود 
توست که من عاشقش هستم.« او همه چیز را می دانست و چیزی 
را از او پنهان نکردم. دوران بســیار دردناکی بود؛ اما باهم ازدواج 
کردیم و رابطه خوبی داشتیم. من چهار فرزند و ده نوه دارم و اولین 
نتیجه ام تازه متولدشــده است. از ســال 1946 دیگر برای ریک 
 نامه ننوشــتم و تا یک ســال پس از مرگ ژان )2011( نامه ها را 

نگاه نکردم.
این دو مرد زندگی من را شکل دادند. هر دوی آنها را دوست دارم. 
اما ریک همیشه عشــق اولم خواهد بود. از دست دادن ریک غم 

بسیار جان سوزی بود. همیشه عاشقش خواهم بود.

جاذبه های تاریخی سمرقند؛

درخواستی که منجر به اعدام شد

ترامپ و پول هایش

مسجد بی بی خانم بسیار شاعرانه است به خصوص در رابطه با افسانه ای 
که در رابطه با ساخت و ســازش وجود دارد.دستور ساخت این مسجد 
توسط بی بی خانم معشــوقه تیمور لنگ و به افتخار بازگشت تیمور از 
هند داده شــد. معماری که ساخت این مســجد را قبول کرد دیوانه وار 
عاشق ملکه شد و اتمام کار را به تعویق انداخت.بی بی خانم خشمگین 
از تاخیر بود و سعی داشت قبل از برگشــت تیمور، بنا ساخته و تکمیل 
شود. هنگامی که از معمار درخواست کرد هر چه سریع تر کار را به اتمام 
برساند معمار گفت که بیماری دارد و تنها درمان بیماری هم با بوسیدن 
ملکه بهبود می یابد و اجازه خواســت تا ملکه تیمور لنگ یعنی بی بی 
خانم چینی را ببوسد. ملکه در جواب گفت نمی تواند این کار را بکند ولی 
در عوض می تواند بندگانش را به انتخاب معمار هدیه دهد. معمار قبول 
نکرد و گفت عشق ملکه آن را می ســوزاند و تنها راهش بوسیدن خود 
ملکه اســت. ملکه برای تکمیل هدیه مجبور به توافق گستاخانه معمار 
شد. تیمور با خوشحالی از سفر برگشــت تا هدیه اش را ببیند. به گفته 
یکی از نسخه ها تیمور لنگ متوجه درخواســت معمار به معشوقه اش 
شد و دســتور داد وی را اعدام و ســپس در زیرزمین که کتابخانه اش 
قرار داشــت دفن کنند و حجاب را برای جلوگیری از وسوســه مردان 
برای تمام زن ها و دختران اجبار کرد. امروز، مســجد بی بی خانم یکی 
از محبوب ترین مکان های بازدیدی توســط گردشگران است. دو سال 

پیش آن را تا حدودی بازسازی نیز کردند.

هری بنسون یکی از مشهورترین عکاســان جهان است که  در طول 
دوران کاری خود تقریبا توانسته از همه رؤسای جمهور معاصر آمریکا 
عکس بگیرد.این عکس متعلق به زمانی است که بنسون در آتالنتیک 
ســیتی به ســر می برد . آن طور که در ذیل عکس هایش نوشته در 
ســال 1990 دونالد ترامپ که به تازگی کازینــوی »تاج محل« در 
آتالنتیک ســیتی را افتتاح کرده خودش پیشنهاد می دهد که محل 
عکســبرداری در مقابل صندوق کازینو در حالتی که او یک میلیون 
دالر پول نقد را در دســتانش گرفته، باشد. بنســون می گوید تا آن 

موقع هیچ وقت این مقدار پول را یک جا با چشمان خود ندیده بود.

»ریک همیشه عشق اولم خواهد بود«

داستان یک »عشق« در جنگ جهانی دوم

زنان در جنگ جهانی دوم
در جنگ جهانی اول که بیش از 10 میلیون نفر را به کام مرگ فرستاد و 
میلیون ها نفر را آواره کرد بیش از هرکس زنان قربانی ســوء استفاده، 

بردگی و تجاوز قرار گرفتند.
پس از شروع جنگ جهانی اول، زنان در کشورهایی که مورد تهاجم قرار 
گرفته بود به صف مدافعان کشور پیوستند. بسیاری از آنها در کشورهای 
درگیر جنگ در کنار مردان در خانه و کارخانه، ســازمان های دولتی 
پشــتیبانی جبهه ها بودند و گروهی دیگر داوطلبانه به یادگیری فنون 

نظامی پرداخته و به خط مقدم نبرد اعزام شدند.
در حالی که هزاران زن نظامی در جبهه های نبرد جان خود را از دســت 
می دادند بسیاری دیگر که زنده می ماندند قربانی سوء استفاده و تجاوز 
می شدند. مورخان گزارشات بسیاری از تجاوز سربازان امپراتوری آلمان 
به زنان بلژیکی در جریان جنگ منتشــر کرده اند که از آن به عنوان 
جنایت جنگی یاد می شود. در این میان جنگ، خانه و زندگی بسیاری 
از زنان را گرفت و آنان را آواره کرد. شــمار زیادی نیز خانواده و همسر 
خود را از دست دادند و تا پایان عمر در سختی و تنگدستی گذراندند. 
 در ادامه به آلبوم عکس های جنگ جهانی اول و وضعیت زنان در جنگ 

نگاهی می اندازیم.

گنجینه تاریخ

نوستالژی
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پیشنهاد  سردبیر:
اتومبیلرانی» آفرود « آسیب جدی به محیط زیست می زند سرشماری پستانداران حیات وحش 

منطقه کرکس آغاز شد

پایش و شناسایي واحدهاي
 آلوده کننده هوا در خمیني شهر

 نخستین مسابقه ملي عكس 
» من، مدرسه، دوچرخه «

تصاویری زیبا از طبیعت پاییزی ارتفاعات رومانی

رییس مرکز سالمت محیط سازمان محیط زیست:

مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا 
کم شده است

حیات وحش شاخص منطقه کرکس، در سال 1395 سرشماری 
می شوند.

به گزارش ايمنا، بر اساس هماهنگي و برنامه ريزي صورت گرفته 
برنامه آماربرداري از پســتانداران شــاخص منطقه حفاظت شده 

کرکس شامل کل و بز ، قوچ و میش و گراز وحشي انجام شد.
اين برنامه سرشماري حیات وحش شاخص با مشارکت نیروهاي 
يگان حفاظت محیط زيســت، کارشناسان محیط طبیعي، ريیس 
و مامورين منطقــه، همــكاران ادارات حفاظت محیط زيســت 
شهرســتان هاي نطنز، اردستان، کاشــان، اداره پارك ملي کاله 
قاضي و با همــكاري گروه هــاي کوهنورد، ســازمان هاي مردم 
نهاد غیردولتي، کوه نوردان و عالقــه مندان به طبیعت و همیاران 
محیط زيســت در قالب تشــكیل گروه هاي مختلــف و با روش 
مشاهده مســتقیم انجام شد. بر اســاس نتايج حاصل شده از اين 
آماربرداري افزايش قابل توجهي در آمار ســال 95 نسبت به سال 
قبل قابل مشاهده اســت. وجود زيســتگاه هاي متنوع، پوشش 
گیاهي غني و تداوم حفاظت و برنامه هاي مديريتي موثر از عوامل 
افزايش قابل توجه در جمعیت حیات وحــش علفخوار در منطقه 

حفاظت شده کرکس محسوب مي شود.
امید اســت با افزايش امكانــات و نیروهاي اجرايــي محیط بان و 
همكاري مردم و جوامع محلي در حفاظت از منطقه و تنوع زيستي 
آن، شاهد افزايش قابل توجهي از جمعیت حیات وحش متناسب 

با ظرفیت برد زيستگاه در اين منطقه در سال هاي آتي باشیم.

به گزارش پايگاه اطالع رساني محیط زيســت اصفهان» پارما « 
از اداره حفاظت محیط زيست شهرســتان خمیني شهر، با توجه 
به افزايش غلظت آالينده ها ي هوا در اصفهان و شهرســتان هاي 
اطراف، ماموران و کارشناســان اداره محیط زيســت شهرستان 
 خمیني شــهر اقدام به پايش و شناســايي واحدهاي آالينده هوا 
 در ســطح شهرســتان کردند. طــي ايــن پايش هــا ماموران 
محیط زيست متوجه انتشار دود بسیار غلیظ و آالينده در سمت 
کمربندي شــمال خمیني شهر به ســمت نجف آباد شده و پس 
از بررســي، محل تخلیه زباله هاي يكي از شــهرهاي شهرستان 
شناسايي شــد. کارشناســان پايش زيســت محیطي ابتدا نوع 
پسماند دفع شده را بررسي و ضمن هماهنگي با آتش نشاني زباله 
هاي آتش گرفته را خاموش کردند. ) زباله هاي تخلیه شده و آتش 
گرفته شامل ضايعات خانگي، کارگاهي، صنعتي، الستیك چرخ 
و ... بود. ( اداره حفاظت محیط زيســت شهرستان خمیني شهر 

پیگیر دفع غیر اصولي پسماند و آتش زدن آن شدند.

نخســتین مســابقه ملي عكس » من، مدرســه، دوچرخه « براي 
 دانش آموزان سراســر کشــور جهت ثبت تصاويــر خالقانه خود 
از ســفر با دوچرخه، همــراه با پويــش ترافیك شــهر اصفهان، 
براي احیاي دوبــاره فرهنگ دوچرخه ســواري در ايــران برگزار 
می شــود.  جلســه هماهنگي  نهايي برگزاري نخســتین مسابقه 
 ملي عكس در راه مدرســه با عنوان: » من، مدرســه، دوچرخه «

 برگزار شــد. اين مســابقه قرار اســت در دو بخش دانش آموزي 
و مردمي در آذر ماه ســال جاري برگزار شــود. در بخش نخست 
دانش آمــوزان مي توانند تصاويــر خالقانه از حرکــت با دوچرخه 
به سمت مدرســه را تهیه کرده و آن ها را به ســايت مسابقه ارسال 
کنند. در بخــش مردمي عموم عالقــه مندان مي تواننــد با تهیه 
تصاوير از دانش آموزان دوچرخه ســوار در مســیر مدرســه، آثار 
خود را براي شــرکت در اين مسابقه ملي ارســال کنند. برگزاري 
 نخستین جشــنواره سراسري عكس » من، مدرســه، دوچرخه «

فرصت مناسبي براي دانش آموزان سراسر کشور به حساب مي آيد 
تا با ثبت تصاوير خالقانه خود از ســفر با دوچرخه، همراه با پويش 
ترافیك شهر اصفهان، براي احیاي دوباره فرهنگ دوچرخه سواري 
در ايــران، گام بردارنــد. براي آگاهي بیشــتر از نحــوه برگزاري 
 و نــوع جوايز لطفا بــه ســايت اداره کل حفاظت محیط زيســت
 اســتان اصفهــان بــه آدرس www.isfahan-doe.ir يــا

 http://new.isfahan.ir مراجعه فرمايید. گفتنی اســت مهلت 
ارسال آثار تا 1۲ آذر 95 تعیین شده اســت. از آنجا که شهرداری 
اصفهان در تحقق شعار » ســه شــنبه های بدون خودرو « به ياد 
روزهايی که اصفهان را شــهر دوچرخه ها می نامیدند سعی بسیار 

داشته است، انتظار می رود که از اين مسابقه استقبال خوبی شود.

ريیس مرکز سالمت محیط سازمان محیط زيست تاکید کرد:  بر اساس 
آمار، مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در دو سال گذشته کاهش داشته 
است. خســرو صادق نیت ريیس مرکز ســالمت محیط و کار سازمان 
 حفاظــت محیط زيســت ضمن برشــمردن زيان های جدی ســرب 
و بنزن موجود در هوا برای ســالمتی انســان گفت: بنزن هوا اکنون به 
 طور چشــمگیری کاهش پیــدا کرده و از ســال 13۸3 عمال ســرب 
از آالينــده هــای کالن شــهرهای ما حذف شــده اســت. وی افزود: 
 شــاخص هــای کنونــی در غالب ايام ســال بــه گونه ای اســت که 
 از ۶ شــاخص ما، 5 شــاخص ســالم يا پــاك هســتند و در حالی که 
NO ۲در سال های گذشــته نگرانی اصلی ما آالينده هايی مثل ازن و

بــود، اآلن اين آالينده ها در وضعیــت قابل قبول و زير حد اســتاندارد 
هســتند و نگرانی اصلی ما امروز ذرات زير ۲/5 میكرون است که قبل از 

سال 1391 اصال اندازه گیری و سنجش نمی شد. 
 صادق نیت ضمن اعالم اين که برای ما بیش از هر چیز مســائل مربوط 
 به اورژانس اســت که اهمیــت دارد، تاکیــد کرد: بررســی هايی که 
 در رابطه با بیماری هــا و مرگ و میر ناشــی از آلودگی هوا داشــتیم 
و آمارهای اولیه که به دســت آورديم، نشــان می دهد تعداد مرگ کل 
 در ســنین باالی3۰ ســال بر اثر عوامل مرگ منتســب به آثار ناشی 
 از آلودگی هوا در ســال 139۲ نسبت به ســال 1393 اثرات کاهشی 
داشته است و در ســال 139۴ نســبت به ســال 1393 روند کاهش 
ادامه داشته است. ريیس مرکز ســالمت محیط و کار سازمان حفاظت 
محیط زيســت تصريح کرد: اثرات کوتاه مدت نسبت به بلند مدت روند 
بیشتری را نشــان می دهد و انتظار ما اين است که اين روند کاهشی را 

در بلند مدت بیشتر شاهد باشیم.

اخبار

طبیعت گردی

به گزارش مهر، سعید متصدی گفت: تا به امروز ما تالش مان را 
مديريت نكرده بوديم. ســال 13۷9 طرح جامع کاهش آلودگی 
هوا را برای1۰ ســال نوشتیم که متاســفانه تنها تا سال 13۸۴ 
اجرا شد، اما بخشــی از همان برنامه1۰ ســاله را طی سه سال 

اجرا کرديم.
متصدی افزود: به هر شــكل برنامه جامع آلودگی هوا را دوباره 
از ســال 9۲ آغاز کرديم که از اولین مصوبات دولت بود. در سال 
 93 راهكارهای اجرايی کاهش آلودگی هوا را پیشــنهاد داديم 
و همچنین در ســال 95 مصوبه دولت در زمینه کاهش آلودگی 

هوا ارايه شد که همگی متكی بر اسناد علمی است. 
 اجرای برنامه هــا نیز با توجه بــه توان داخل ايران بوده اســت 
و بدون کمك گیری از بنگاه های خارجــی فعالیت های خود را 
در اين زمینه آغاز کرده ايم و ۴5 محور فعالیتی تدوين شــد که 

بسیاری از آنها هم اکنون به نتیجه رسیده است.
pbb ۳۰ به pbb ۶۰۰ کاهش بنزن هوا از

وی تصريح کرد: ما در ســال های گذشــته يعنی ســال9۰ و 
 91 بدترين شــرايط را داشــتیم. بنزن هوا طی اين ســال ها 
از pbb  ۶۰۰ به pbb ۳۰ رسیده اســت، چطور می توان منكر 

اين مسئله شد؟

معاون محیط زيســت انسانی ســازمان حفاظت محیط زيست 
تاکید کرد: برخی افــراد کارهايی انجام می دهنــد که به نفع 
مصالح نظام جمهوری اســالمی ايران نیســت و آب در آسیاب 
 دشــمن می ريزند. برخی افــراد زحمات فرزندان اين کشــور 

در زمینه بهبود کیفیت محیط زيست را تخطئه می کنند.
متصــدی تصريح کــرد: تاکنــون در برنامه جامعــی که برای 
آلودگی هوا تهیه و اجرايی شده اســت از هیچ مشاور و مستشار 
خارجی کمكــی نگرفتیم. خودروهای ما امــروز با توان داخلی 
به استاندارد يورو ۴ رســیده اند ولی متاسفانه عده ای ادعاهايی 
را مطرح می کنند که هیــچ پايه علمی و اجرايــی ندارد. اخیرا 
ادعا شــد ۴۴1 نفر در اثر آلودگی هوا جان باخته اند. چه کسی 
می تواند طی يك هفتــه چنین اطالعاتی ارايــه دهد؟ يا کس 
ديگری ادعا می کند که شــاخص1۸۰ در آلودگی هوا به معنای 
بمب اتم است. شاخص های آلودگی هوا تقسیم بندی مشخصی 
دارد و روشن اســت که در هر مرحله چه اتفاقاتی می افتد و چه 
توصیه هايی بايد داشته باشیم. شــاخص باالی15۰ برای همه 
گروه ها مضر اســت ولی اگر شــاخص بین1۰۰ تا15۰ باشــد 
برای گروه های حســاس آســیب زا و خطرناك است. اين گروه 
شــامل ورزشــكاران حرفه ای، بیماران قلبی و تنفســی، زنان 

 باردار، کودکان و ســالمندان اســت. اين افراد برای شبكه های 
معلوم الحال که برای براندازی نظــام حرکت می کنند خوراك 
تهیه می کنند. اين حرف ها مبنا ندارد، اين افراد کسانی نیستند 
که برای حفــظ نظام و کمك به ارتقای محیط زيســت فعالیت 
کنند و در حقیقــت تالش جوانان و برنامه ريزان اين کشــور را 
هدر می دهند. وی وارونگــی را يك پديده طبیعــی خواند که 
کسی نمی تواند برای آن راهكار داشــته باشد و گفت: کشور ما 
از سال135۰ دچار آلودگی هوا بوده اســت و هر شهری که به 

کالنشهر تبديل شده در زمره شهرهای آلوده قرار گرفته است.
تعداد روزهای پاک و ســالم در تهران افزایش پیدا 

کرده است
 معاون محیط زيســت انسانی ســازمان حفاظت محیط زيست 
با ارايــه نمودارهای مربوط به روزهای ســالم و پاك و ناســالم 
هشت کالنشهر کشــور طی ســال های 91 تا 95 گفت: قطعا 
 تعداد روزهای ســالم و پاك در تهران و ساير کالنشهرها نسبت 
به ســال های 91 و 9۲ افزايش داشته اســت. در تهران در سال 
9۲، ۲۰۲ روز سالم، در ســال 93، ۲33 روز سالم، در سال 9۴ 

نیز ۲1 روز پاك و ۲33 روز سالم داشتیم.
رسانه ها، دانشمندان ایرانی را دلسرد نكنند

 معاون محیط زيســت انسانی ســازمان حفاظت محیط زيست 
با ارايه جداول مختلفــی از کاهش محســوس آلودگی هوا در 
 شهر تهران و اصفهان و برخی شــهرهای ديگر تاکید کرد: اين 
 نشــان دهنــده کار و فعالیــت ماســت. هــر چند ســازمان 
محیط زيســت صرفا به عنــوان کنتــرل کننــده آالينده ها 
 فعالیت می کند، اما امروز ۷ میلیون لیتر ســوخت يورو ۴ فقط 
در اصفهان توزيــع می شــود و ۲۶ میلیون لیتــر بنزين يورو 
۴ را با توان داخلــی تولید کرده ايم، امروز حتی کاتالیســت ما 
 ايرانی اســت. اما تمام اتفاقاتی که در رســانه ها می افتد منجر 

به دلسرد کردن دانشمندان ايرانی می شود.
متصدی با بیان اينكه در شهر کرج هم بهبود محسوس وضعیت 
هوا در نمودارها به چشــم می آيد، گفت: بــه هیچ وجه حاضر 
نیســتیم زير بار اطالعــات دروغ برويم، هر عــدد و اطالعاتی 
 که اينجا ارايه می شــود حاصل آنالیز ايســتگاه های ماست که 

هر3۰ ثانیه يك بار وضعیت را ثبت می کنند.
وی با اذعان به اينكه وضعیت آلودگی هوا در اهواز در سال های 
اخیر بدتر شده است، تصريح کرد: دلیلی هم ندارد بگويیم هوای 
 اهواز بهتر شده اســت، چرايی آن يك پديده طبیعی به نام گرد 

و غبار است که با آن دست و پنجه نرم می کنیم.
متصدی تاکید کرد: يــك ريال عوارض آاليندگی به ســازمان 
 محیط زيســت نمی رســد و تنها زحمــت آن با همــكاران ما 
 در ادارات کل اســت کــه برخوردها را تشــديد کــرده ايم. ما 
تولید کننده آلودگی نیســتیم بلكه ناظر بــر کنترل آالينده ها 
 هســتیم. معاون محیط زيست انسانی ســازمان محیط زيست 
در پاســخ به پرسشــی درباره جمشــید آرين کــه خودروی 
الكتريكی اختــراع خود را به نشــانه اعتراض به درياچه ســد 
منجیل انداخته اســت، گفت: اوال که اين کار اشــتباهی است 
زيرا آلودگــی ناشــی از باتری، ســمی اســت و بنابراين غرق 
 کردن خودرو کار درستی نیســت. ثانیا امضا نامه ای که ايشان 

در شبكه های اجتماعی به اســم رياست سازمان محیط زيست 
منتشر کرده است، جعلی اســت. وی توضیح داد: سال 1۸1۶ 
يعنی قبل از خودروهای احتراقی، خودروی برقی ابداع شد، بعد 
دنیا به ســمت احتراق داخلی رفت و اين خودروها تا اواخر قرن 
۲۰ رشــد کردند. خودروهای برقی تا اواخر قرن۲۰ مشــكالت 
مهمی برای تولیــد داشــتند. از جمله بحث باتری، مســافت 
پیمايش کم، سنگینی باطری و عدم کارکرد مناسب مطرح بود.

متصدی ادامــه داد: اگر يك خودروی برقی قــرار بود بعد از۲۰ 
کیلومتر پیمايش دوباره دو ساعت شــارژ شود يا سنگین بودن 
بدنه آن باعث می شد کاربری چندانی نداشته باشد، طبیعی بود 
که با اقبال چندانی رو به رو نشود. بعد مبحث تغییر اقلیم باعث 

شد رويكرد به سمت خودروهای برقی پیشرفت کند.
معاون محیط زيســت انسانی ســازمان محیط زيست تصريح 
 کرد: امروز خودروهايی داريم که با يك بار شارژ،۴۰۰ کیلومتر 
می روند. باتری آنها نیز لیتیومی است که مشكل باتری قديمی 
را ندارد و معروف ترين آنها خودروی تسال است و خودروی بولد 
شولت که خودروی سبز سال شناخته شــده و 15 قطعه آن را 

شرکت LG ساخته است.
محیط زیســت بحث خودروهای برقــی را دنبال 

می کند
 وی افزود: ســازمان محیط زيســت اين بحــث را دنبال کرده 
و تالش کرده تا همگام با کشورهای ديگر دنیا، سود بازرگانی را 
برای خودروها و موتورهای برقی حذف کند. همچنین با وزارت 
صنايع تالش می کنیم تا بتوانیم اين خودروها را در ايران تولید 
کنیم. ايران خودرو سال گذشته اولین خودروی هیبريد خود را 

ارايه کرده و اآلن مراحل ساخت آن طی می شود.
متصدی با بازگشــت به سوال نخســت و اشــاره به خودروی 
اختراعی جمشید آرين تصريح کرد: من جزيیات عدم پذيرش 
خودروی ايشان در حدود 15 ســال پیش را نمی دانم، اما برايم 
سوال است که چرا ايشــان در ۸ سال گذشــته اين موضوع را 
پیگیری نكرده اســت. معاون محیط زيست انســانی سازمان 
محیط زيســت تصريح کرد: ســازمان محیط زيســت به هیچ 
 وجه در هیچ شــرايطی و برای هیچ تولید کننــده ای اغماض 
 نمی کند. ما در بحــث بازاريابی و تجارت نیز وارد نمی شــويم 
و تنها مســئله ما ســالمت مردم اســت. اگر قرار اســت کسی 
خودرويی تولید کند، اســتانداردهای ما مشخص است. آنها را 
 رعايت کنند و بروند خودروی شــان را تولید کنند و بفروشند. 
به عالوه، ســازمان حفاظت محیط زيســت با خودروهای تمام 
برقی و آالينده صفر هیچ مشــكلی ندارد. وی تاکید کرد: آقای 
آرين هیچ گاه از ســازمان حفاظت محیط زيســت درخواست 
شماره گذاری برای خودروهايش نكرده اســت. اگر خودرويی 
 تولید شده و به فروش می رســد، ما نه حامی تولید کننده ايم 
و نه حامــی خريدار. ما تنها حامی ســالمتیم. هر شــرکتی که 
خودرو تولید کند، مجوز محیط زيســت می گیرد، ايشــان هم 
 می توانند درخواســت کرده و اين مجــوز را بگیرند. متصدی 
در خصوص حمايت مالی از تولید خودروهای برقی توضیح داد: 
معاونت فناوری رياست جمهوری به ابداعات و اختراعات کمك 

می کند، اما کار ما فقط نظارت بر رعايت استانداردها است.

دیدگاه

يك بوم شــناس معتقد اســت که اتومبیلرانی آفرود آسیب های 
جدی به طبیعــت وارد می کند، اين در حالی ا ســت که اين روزها 
 باب شده گروه های فعال در اين حوزه از شعارهای زيست محیطی 
در تفريحات خود اســتفاده می کنند. اتومبیلرانی يا موتورسواری 
 آفــرود ) off road ( يــا خــارج از جاده که چند ســالی اســت 
 در کشــور رونق پیدا کــرده و بیشــتر با هدف رونق گردشــگری 
در کشور انجام می شود؛ انتقادات بســیاری را به دلیل آسیب زدن 

به محیط زيست در پی داشــته، اين در حالی است که برخی از اين 
گروه ها برای پوشــاندن اين مسئله از شــعارهای زيست محیطی 
اســتفاده می کنند، برای نمونه ۲9 آبان ماه مسابقات آفرود با شعار 
حفاظت از يوزپلنگ ايرانی برگزار شد. اســماعیل کهرم، در مورد 
اتومبیلرانی و موتورسواری آفرود و تاثیر آن بر محیط زيست گفت: 
زمانی که يك مســیر به دفعات زياد محل عبور خودرو می شــود، 
خاکش آن منطقه فشرده شده و منفذهايی که در زير آن به عنوان 

النه حیوانات قرار دارد، تخريب می شــود و حیوانات داخل يا فرار 
می کنند يا می میرند. وی ادامه داد: همچنین براســاس تحقیقی 
که در ســوئیس انجام داديم، متوجه شــديم جانوران از جاده فرار 
می کنند يعنی حیوانات  جاده را به عنــوان يك منطقه خطرناك 
می شناســند و از آن عبور نمی کنند  و اين موضوع به بچه های آنها 
نیز منتقل می شود بنابراين تكلیف جاده مشخص است، اما زمانی 
که خودرو خارج از جاده » آفرود « حرکت می کند، حیوانات غافلگیر 
می شــوند و ســبب له شــدن حیوانات در زير چرخ اين ماشین ها 
می شود، زيرا حیوانات نمی دانند که قرار است از اين مناطق ماشین 
بگذرد.  اين بوم شناس با اشاره به گســترش اتومبیلرانی آفرود در 
کويرهای ايران افزود: از آنجا که در بیابان آفتاب تند است، حیواناتی 

همانند مارمولك ها، الك پشــت ها، گربه های شــنی و... برای دور 
بودن از آفتاب در زير خاك النه می سازند و  آفرود النه  آنها را خراب 
می کند. کهرم با بیان اينكه اين نوع از اتومبیلرانی به پوشش گیاهی 
نیز آسیب می زند، توضیح داد: تحقیق شــده است که هشت هزار 
جانور به يك بوته بزرگ گون وابسته هســتند و از سايه و میوه اش 
استفاده می کنند يا در آن برای شكار کمین می کنند. با اين حساب 
وقتی اتومبیل های آفرود از روی اين بوته رد می شــوند، مشخص 
است که اين نوع تفريح می تواند به محیط زيست آسیب بزند. مشاور 
ريیس سازمان حفاظت محیط زيست گفت: رفتن به طبیعت اصول 
خاصی دارد و اين گونه نیست  که عده ای با ماشین آخرين سیستم 

هوس بیابان گردی کنند و اسمش را اقدام محیط زيستی بگذارند.

هر يك از فصل های سال، زيبايی های خاص خود را دارد. برخی سفیدی زمستان، عده ای گرمای تابستان و اشخاصی هم باران های بهاری را می پسندند، اما پايیز به علت هوای مطبوع، ريزش برگ درختان و رنگارنگ شدن طبیعت، پادشاه فصل ها لقب گرفته است.

یک بوم شناس معتقد است؛

اتومبیلرانی» آفرود « آسیب جدی به محیط زیست می زند

معاون سازمان محیط زیست ضمن ارایه گزارش از بهبود وضعیت آلودگی هوا طی سال های گذشته تاکید کرد: 
ما تولید کننده آلودگی نیستیم بلكه ناظر بر کنترل آالینده ها هستیم.

برخی افراد کارهایی 
انجام می دهند که 
به نفع مصالح نظام 
جمهوری اسالمی 

ایران نیست 
و آب در آسیاب 

دشمن می ریزند. 
برخی افراد 

زحمات فرزندان 
این کشور در زمینه 

بهبود کیفیت 
محیط زیست را 
تخطئه می کنند

معاون سازمان محیط زیست:

ما ناظر آلودگی هوا هستیم نه تولیدکننده

اتفاقات روز

مديرکل حفاظت محیط زيســت خراســان رضوی از مشــاهده 
 گونه » يلوه نوك سبز « برای نخســتین بار در شهرستان نیشابور 
 اين اســتان خبــر داد. حمید صالحــی گفت: مامــوران پناهگاه 
حیات وحش حیدری بــا همراهی برخی اعضای ســازمان های 
 مردم نهاد نیشــابور يك گونه پرنده بــه نام » يلوه نوك ســبز « 
 در محــل کال خیرآباد اين پناهگاه مشــاهده کردنــد. وی افزود: 

 ايــن گونــه بــا نــام علمــی » porzanapusilla « بــرای 
 نخستین بار اســت که در نیشابور مشاهده شــده است. وی هدف 
از گشــت ماموران يگان حفاظــت و اعضای ســازمان های مردم 
 نهــاد در پناهگاه حیــات وحش حیــدری را شناســايی ماهیان 
رودخانه ای بخش ســرواليت اين شهرســتان ذکر کرد و گفت: 
 اين مامــوران همچنین موفق به مشــاهده و ثبــت نوعی ماهی 
با نام » ســیاه ماهی گل خــور « ) تیل خوس ( و تعــدادی پرنده 
 آبــزی و کنار آبــزی در ايــن محل شــدند. مديــر کل حفاظت 
محیط زيســت خراســان رضوی اظهار کــرد: پیــش از اين نیز 
کارشناسان اداره حفاظت محیط زيســت نیشابور در گشت های 
 مشترك با اعضای ســازمان های مردم نهاد اين شهرستان موفق 
به مشــاهده و ثبت گونه های نــادر و کمیــاب همچون کرکس 
مصری، هما، دال سیاه، هوبره، دودك، آنقوت، تنجه، گیالر، اردك 
سرحنايی، فیلوش، دال معلولی، لك لك سفید، حواصیل ارغوانی 
و کاکايی شده بودند. گونه  های جانوری اين مناطق شامل گرگ، 
کفتار، گربه وحشــی و روباه، قوچ و میش اوريال، کل، بز و نیز گونه 

های پرنده از نوع هما، عقاب طاليی، سار، گپه و شاهین و ... است. 

ريیــس اداره حفاظــت محیط زيســت آران و بیــدگل از نجات 
يك قالده کفتار در منطقه شــكار ممنوع يخاب اين شهرســتان 
 خبر داد. اللهیار دولتخــواه، اظهار کرد: نیروهــای يگان حفاظت 
 محیط زيســت آران و بیدگل، پس از گیر افتادن يك قالده کفتار 
در تله، آن را نجات دادند. وی اظهــار کرد: نیروهای يگان حفاظت 
 پس از نجات کفتــار از تلــه، وی را تیمار و محل آســیب ديده را 

ضد عفونی و آن را در طبیعت رهاسازی کردند. 
دولتخواه افــزود: کفتار گرفتار شــده در تله از نوع کفتــار راه راه، 
گوشتخوار متوسط االندازه با ســری بزرگ که دارای دست هايی 
 بلندتر از پاها اســت، بود. ريیس اداره حفاظت از محیط زيســت 
آران و بیدگل از تمامی دوســتداران و گردشــگرانی که از منطقه 
شكار ممنوع يخاب بازديد می کنند، درخواست کرد تا در صورت 

مشاهده حوادث مشابه اين اداره را مطلع کنند.
 کفتارها عمدتا الشــه خوار بــوده و به اين وســیله نقش مهمی را 
 در پاکســازی طبیعــت و جلوگیــری از انتشــار بیمــاری هــا 
و آلودگی ها برعهده دارند. کفتارها معموال در طول شــب فعالیت 
 کــرده و در طــول روز، در النه های شــان اســتراحت می کنند، 
ولــی در مناطقی کــه از امنیت کافــی برخوردار باشــند در روز 
 نیز قابل مشــاهده هســتند. کفتارها اغلب به صورت يك جفت 
 و در مــواردی در گــروه هايــی بیشــتر از چهارفــرد زندگــی 
 می کنند. منطقه شكار ممنوع يخاب در۲۰ کیلومتری ابوزيدآباد 
 آران وبیدگل و با مســاحت۲۶۰ هــزار هكتار بــه دلیل مجاورت 

با پارك ملی کوير يكی از زيستگاه های ارزشمند کشور است.

نجات یک قالده کفتار
 در منطقه یخاب

مشاهده » یلوه نوک سبز « 
در خراسان رضوی
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پیشنهاد  سرد بیر: 
قانون انسان بودن

هر ســه نفرمان با ترس و تعجب، همزمان به پشــت سر 
برگشتیم و دیدیم که پیرمردی با لباس سبز و خاک آلود 
 کارگران شــهرداری در حالی که سیگاری گوشه لب دارد 
و بیلی را در دســت گرفته رو به ما، در حــال نظاره اتفاق 
اســت. برای چند لحظه، بین ما چهار نفر، سکوتی حاکم 

شد. 
اما حسام خیلی سریع رو به او کرد و گفت: 

- ببخشید، شما یه دفعه خیلی ناغافل ما رو صدا زدید...
- ببخشید اگر ترسوندمتون... من رحیم هستم، کارگر این 
قبرســتون... خونه مون یه کمی باالتر از این قبرستونه... 
ولی امشب چون شب بیســت و یکم ماه رمضون هست و 
مردم میان اینجا، اومدم که حواســم به قبرستون باشه... 
داشــتم این اطراف دور می زدم که دیدم شــماها اینجا 

هستید...
 - خب بله، اما ببخشــید منظور شــما از مواظب بودن ما 

چی بود؟
- منظورم این بود که داخل اون قبر نرین...

حتی برای شوخی وخنده؟
- چطور؟

این جمله را فربد با حالتی تمســخرآمیز به زبان آورد که 
پیرمرد کمی دلخور شد و سپس گفت:

- پســرجون من چهل ســاله که دارم توی این قبرستون 
کار می کنم... چیزهایــی دیدم که تو حتــی خوابش رو 
 هم نشــنیدی... این هم که بهت گفتم حتی برای شوخی 
و خنده هم وارد این قبر نشــین برای خودتون بود وگرنه 

به من چه؟

 او این حرف را زد و خواســت برود که من مانعش شــدم 
و گفتم:

- به دل نگیر آ قا رحیم... بچه ها داشــتن باهات شــوخی 
می کردن... حاال چرا این حرف رو می  زنی؟

پیرمرد، چینی به پیشانی اش انداخت و سپس گفت:
 - به دو دلیــل... اول این که تــوی این قبــر آدم بدذات 
 و گناهکاری به خاک ســپرده شــده بود و امــواج کردار 
 و گناهانش، هنوز تــوی قبر وجود داره، بعــد هم این که 
 این قبر هنوز ســی ســال کامل از عمرش نگذشــته بود 
و خانواده بی وجدان این بدبخت در گذشــته برای دو زار 

پول یواشکی، قبر این مرحوم رو فروختن...
پیرمرد نفسی تازه کرد و دوباره دقیق شد و گفت:

- قبری رو که زیر ســی ســال درش باز بشــه ارواح اون 
سرگردون و حیرون می شن... 

برای همیــن خوابیــدن توی ایــن قبر، براتــون خیلی 
خطرناکه...

 اگر دوســت دارید حس تــوی قبر خوابیــدن رو تجربه 
 کنید بیاییــد ببرمتون اون ســمت که قبرهــای خالی 
و استفاده نشــده هســت و هیچ خطری نداره و هم این 
که حــس توی قبــر خوابیــدن رو تجربه کرده باشــید.

 پیرمرد این را گفت و ســاکت شــد، اما ایــن فربد احمق 
 دســت بردار نبود و دوبــاره با همان لحن تمســخرآمیز 

رو به پیرمرد کرد و گفت: 
- قربونت پدرجان... ما نیاز به قبر کلید نخورده و نوســاز 
نداریــم... همین قبرهای دســت دوم هــم، کار ما رو راه 

می اندازه.

پیرمرد این بار به وضوح بهش برخورده بود و در حالی که 
زیر لب زمزمه می کرد:

» افسوس که جوون ها نمی دونن و پیرها نمی تونن « ما را 
ترک کرد و در تاریکی گم شد. 

بعد از مکثی هر سه نفر ما بی اعتنا به حرف های آقا رحیم، 
دوباره جو رفتن داخل قبر را پیدا کردیم و حسام به داخل 
قبر رفت و داخل آن دراز کشید... چند دقیقه طول کشید 

تا او باال آمد. 
ما کامال ساکت و بی حرف بود. نمی دانستم که چه اتفاقی 
برای او رخ داده است. اما فکر کردیم که بهتر است چیزی 
نگوییم و برای همین فربد دومین نفری بود که داخل قبر 
شد و بعد هم نوبت به من رسید، داخل قبر که شدم و دراز 
کشــیدم، اولین چیزی که نظرم را جلب کرد، ماه مهتابی 

بود که حاال درست باالی سرم قرار گرفته بود. 
خاک داخل قبر هنــوز خیس بود، اعتــراف می کنم که 
جرات نداشتم به اطراف نگاه کنم و حسابی ترسیده بودم. 
از همه بدتر، ماجرا این بود که هم قبر ســمت راســتی و 
هم قبر ســمت چپی داخلش مرده بود و تصور این که در 
 چند ســانتی متری تو، از هر دو طرف مــرده ای در خاک 

آرمیده است، هم ترسناک بود و هم چندش آور...
 برای اولین بار در زندگی ام ترســیده بودم و می خواستم 
از جایم برخیزم که احســاس کردم قادر به بلند شــدن 

نیستم، باور کنید دروغ نمی گویم... 
هر چه تالش کــردم دیدم هیچ کــدام از اندام هایم تحت 
اختیار من نیست و در نهایت مجبور شدم نعره ای بزنم که 
باعث شد فربد و حســام به کمکم بیابند و به هر وضعیتی 

که بود، دست مرا بگیرند و بلندم کنند. 
هر سه از ترس مانند بید در حال لرزیدن بودیم و من برای 
فربد و حسام تعریف کردم که در داخل قبر، گویی که برق 
 به تنم وصل شــده باشد ماندن مسخ شــده ها هیچ کدام 

 اندامم تحت اختیار من نبودند...

حین راه رفتن، محکم باشید 
فیگور های بدن تاثیر باالیی در درک مخاطب از حاالت 
 شــما خواهد داشــت. بنابراین وقتی ایســتاده هستید 
یا حین راه رفتن خیلی محکم و قوی باشــید تا اعتماد 
به نفس و قدرت شما را نشــان دهد. در غیر این صورت 
پیامی که به مخاطب خود می دهید، خوشایند نخواهد 
بود. شانه های خود را عقب ببرید و عضالت سینه  خود را 

در حالی  که صاف ایستاده اید، رها کنید.
 پاهای تان بهم نچسبد 

شاید فکر کنید کسی به پاهای شــما توجهی ندارد، اما 
 حالت درســت پا قدرت شما را نشــان می دهد. پاهای 
 به هم چســبیده معموال بــرای افراد خجالتی اســت. 
به عنوان یک قاعده  کلی، پاهای شــما باید در راســتای 
 شــانه ها در حالی که به ســمت بیــرون اشــاره  دارند، 
 قرار گیرند. در چنین حالتی اعتمــاد به نفس باالتری را 
 به نمایــش می گذارید. پــس از کنار هم قــرار دادن پا 

یا روی هم انداختن آن ها خودداری کنید.
در همین حین بــه جهت پاهای خود نیــز دقت کنید. 
 معموال پاهای بــاز و به ســمت بیرون عالقــه، احترام 
 و اعتماد شــما را می رســانند در حالی که پاهای بسته 

و جهت روبه رو بی میلی شما را منتقل می کنند.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانیــد اگر یک ماهی قرمــز را در یک اتاق تاریک قــرار دهید، کم کم 
رنگش سفید می شود؟ 

 آیا می دانید که زنبور عســل ۵ چشــم دارد که ۲ تا اصلی در بغل ســر و ۳ تا 
بر روی سر آن قرار دارد؟

آیا می دانید که خوردن یک سیب اول صبح، بیشــتر از قهوه باعث دور شدن 
خواب آلودگی می شود؟

آیا می دانید که گــرم ترین نقطه جهان نقطه ای به نام گنــدم بریان در کویر 
لوت ایران با ۷۵ درجه گرما است؟

موفقیت

هایالیت

همه ما در زندگی ناگزیر از برقراری ارتباط با یکدیگر هستیم، اما در بسیاری 
موارد در ارتباطات کاری یا خانوادگی خود دچار مشکالتی می شویم که علت 

اصلی آنها را نمی دانیم.
شناسایی مشکل

ممکن است احساس کنید آدم خوبی نیستید و نمی توانید موفق شوید. ممکن 
است احســاس کنید قدرتی در اختیار ندارید و درست مانند روزهای کودکی 
احساس تنهایی می کنید. ممکن است نتوانید به خود یا دیگران اعتماد کنید 
و... اما باید برای مقابله با این احساســات، اقدامی کنید و با باالبردن ســطح 
آگاهی خود یا رفتن نزد مشاور دالیل اصلی آن را دریابید. البته شاید شناسایی 
احساسات و ابراز آنها دشــوار باشد. شاید احساســات مختلفی مانند خشم، 
اندوه و عصبانیت داشته باشید ولی این کار ارزشــش را دارد؛ اگرچه می تواند 
 ناراحت کننده باشــد، اما موثر خواهد بود. بنابراین لحظــه ای وقت بگذارید 
و ببینید در گذشــته، در دوران کودکی در خانه و مدرسه چگونه با شما رفتار 

می شده است؛ آیا احساس ترس و تنهایی می کردید؟
آیا به شــما می گفتند ضعیف و ناتوان هســتید و عرضه انجــام هیچ کاری را 
ندارید؟ یا برعکس همیشــه همه  چیز برای تان مهیا بــوده و اجازه نمی دادند 
 زحمت تجربه هیچ مشــکلی را به خود بدهید؟ پاســخ به این گونه پرسش ها 
به شــما کمک می کند متوجه شوید اکنون در چه شــرایطی قرار دارید؟ اگر 
نمی توانید با دیگران ارتباط موثری داشته باشید و در تعامالت اجتماعی خود 
یا در ارتباط با زندگی خانوادگی تان موفق نیســتید، عامل اصلی آن چیست؟ 
 شــاید هیچ گاه نمی دانســته ایم باید برای توجه داشــتن یا احترام گذاشتن 
به دیگران ابتدا به خوبی به حرف های شــان گوش دهیم. شــاید در کودکی 
یاد نگرفته ایم چگونه خوب حرف بزنیم، خوب گوش بدهیم و بعد با شجاعت 
نظرمان را بیان کنیم، اما در دوران کودکی هرطور با شــما رفتار شده، اکنون 
 می خواهید موفق باشــید و مصمم هســتید که با خود و دیگران روابط سالم 

و موفقی داشته باشید.
روابط موفق

فراموش نکنید روابط شما تاثیر زیادی بر جسم و روان تان دارد، زندگی شما 
را متحول می کند و بر چگونگی تصمیم گیری های مهم شــما در زندگی تاثیر 
می گذارد. نخســتین موضوعی که در ارتباط با دیگران باید به آن توجه کنید 
این اســت که بتوانید عزت نفس و اعتماد به نفس الزم را داشــته باشید چون 
 غیرممکن اســت عزت نفس کافی داشــته باشــید، اما اجازه بدهید دیگران 
با شــما بدرفتاری کنند یا شــما را آزار دهند. برای باال بردن اعتماد به نفس 
خود، توانایی های تان را بشناسید و به جای تمرکز بر نقاط ضعف تان، به نکات 
مثبتی که دارید توجه کنید. ســعی کنید قبل از آنکه به کمک دیگران بروید، 
به فکر خودتان باشید. البته ممکن است فکر کنید توانایی کمک به دیگران را 
دارید، اما باید بدانید بدون توجه به خود و قبــل از اینکه کاری برای باالبردن 

عزت نفس خود انجام دهید، نمی توانید به دیگران نیز به خوبی کمک کنید.

- بخش عمده تاریخ حدس است و بقیه آن تعصب. 
-  واقعیت فیلمی است که بد ساخته شده است. 

 - بهتر اســت درک تان نکننــد و تنها بمانیــد، تا اینکه 
زندگی تان را به توضیح دادن بگذرانید. 

- سخاوت، بخشیدن بیشــتر از توان است و غرور، ستاندن 
کمتر از نیاز. 

- مشکل این است که آدم های باهوش پر از شک هستند؛ 
در حالی که آدم های احمق پر از اعتماد به نفس. 

- شهامت یعنی ایستادن و سخن گفتن. 
شهامت همچنین یعنی نشستن و گوش دادن. 

-  همه ما فقط حســرت بی پایان یک اتفاق ســاده ایم که 
جهان را بی جهت، یک جور عجیبی جدی گرفته ایم. 

 - هراسناک تر از نابینانی، دیدن اســت با دو چشم باز که 
چه بر سر سر زمین مان می آید. 

- آری! برای شنا کردن در جهت مخالف جریان رود قدرت 
و جرات الزم است و گرنه هر ماهی مرده ای می تواند همسو 

با جریان آب شنا کند. 

روابط موفق، زندگی شیرین تر ) 4 (
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جنگ جهانی اول همچون یک بیماری وحشــتناک، تمام دنیا رو فرا 
گرفته بود. در میدان نبرد، یکی از ســربازان به محــض این که دید 
 دوســت تمام دوران زندگــی اش در باتالق افتاده و در حال دســت 
و پنجه نرم کردن با مرگ اســت، از مافوقش اجازه خواســت تا برای 

نجات دوستش برود و او را از باتالق خارج کند.
مافوق به ســرباز گفت: اگــر بخواهی می توانی بــروی، اما هیچ فکر 
کردی این کار ارزشــش را دارد یا نه؟ دوستت احتماال مرده و ممکن 

است تو حتی زندگی خودت را هم به خطر بیندازی.
 حرف های مافوق اثری نداشت و سرباز به نجات دوستش رفت. 

 به شــکل معجزه آســایی توانست به دوســتش برســد، او را روی 

شانه هایش کشید و به پادگان رساند.
افسر مافوق به سراغ آن ها رفت. 

 ســربازی را کــه در باتالق افتــاده بود، معاینــه کرد و بــا مهربانی 
و دلسوزی به دوســتش نگاه کرد و گفت: من به تو گفتم که ارزشش 

را نداشت. 
دوســتت مرده اســت! خودت را هم بیهوده زخمی و خسته کردی.

سرباز در جواب گفت: قربان ارزشش را داشت.
افسر با حالت تعجب نگاه کرد و پرســید: منظورت چیه که ارزشش 

را داشت؟
سرباز جواب داد: زمانی که به او رسیدم هنوز زنده بود، من از شنیدن 

چیزی که او گفت، احساس رضایت قلبی می کنم.
 او گفــت: » جیــم ... مــن مــی دونســتم کــه تــو بــه کمــک 

من می آیی. «

وقتی که نوجوان بودم، شــبی با پدرم در صف خرید بلیط 
سیرک ایستاده بودیم. 

جلوی ما خانواده ای پرجمعیت ایستاده بود.
به نظر می رسید وضع مالی خوبی ندارند. 

 شــش بچه مودب که همگی زیر دوازده ســال داشــتند 
و لباس هایی کهنه، در عین حال تمیـــز پوشیده بودنـد. 
 دوتا دوتا پشــت پــدر و مادرشــان، دســت همدیگر را 
 گرفتــه بودند و بــا هیجان زیــادی در مــورد برنامه ها و 
شعبده بازی هایی که قرار بود ببینند، صحبت می کردند.

 وقتی به باجه بلیت فروشــی رســیدند، متصــدی باجه 

از پدر خانواده پرسید: چند عدد بلیت می خواهید؟ 
 پدر خانــواده جواب داد: لطفا شــش بلیت بــرای بچه ها 

و دو بلیت برای بزرگساالن. 
متصدی باجه، قیمت بلیت ها را اعالم کرد.

پدر به باجه نزدیک تر شــد و به آرامی از فروشــنده بلیت 
پرسید: ببخشید، گفتید چه قدر؟! 

متصدی باجه دوباره قیمت بلیت ها را تکرار کرد. 
ناگهان رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به همســرش 
 انداخــت. بچه ها هنــوز متوجــه موضوع نشــده بودند 
 و همچنان ســرگرم صحبت درباره برنامه های ســیرک 

بودند. 
معلــوم بود که مــرد پول کافی نداشــت و نمی دانســت 
 چه بکنــد و به بچــه هایی کــه بــا آن عالقه پشــت او 

ایســتاده بودند چه بگوید. ناگهان پدرم دست در جیبش 
برد و یک اسکناس بیست دالری بیرون آورد و روی زمین 
انداخت. سپس خم شد و پول را از زمین برداشت، به شانه 
مرد زد و گفت: ببخشــید آقا، این پول از جیب شما افتاد! 
 مرد که متوجه موضوع شــده بود، همان طور که اشــک 

از چشمانش سرازیر می شد، گفت: متشکرم آقا.
مرد شریفی بود ولی در آن لحظه برای اینکه پیش بچه ها 

شرمنده نشود، کمک پدرم را قبول کرد ...
بعد از این کــه بچه ها به همــراه پدر و مادرشــان داخل 
سیرک شــدند، من و پدرم آهســته از صف خارج شدیم 
و به طرف خانه برگشــتیم و من در دلم به داشتن چنین 
 پدری افتخار کردم و آن زیباترین سیرکی بود که به عمرم 

نرفته بودم.

بهترین سیرکی که نرفتم

سودوکو

تلنگری بر روح

قانون یکم: به شما جســمي داده مي شود. چه جسم تان را 
دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طول زندگي 

در دنیاي خاکي با شماست.
قانون دوم: با دوســتان مواجه مي شــوید. در مدرســه اي 
غیر رسمي و تمام وقت نام نویسي کرده اید که » زندگي « نام دارد. 
در این مدرســه هر روز فرصت یادگیــري دروس را دارید. چه این 
 درس ها را دوســت داشــته باشــید چه از آنها بدتان بیاید، باید 
 به عنوان بخشــي از برنامه آموزشي براي شــان طرح ریزي کنید.

قانون سوم: اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. رشد فرآیند 
آزمایش است، یک سلسله دادرسي، خطا و پیروزي هاي گهگاهي، 
 آزمایش هاي ناکام نیز به همان اندازه آزمایش هاي موفق بخشــي 

از فرآیند رشد هستند.
قانون چهارم: درس آنقدر تکرار مي شــود تا آموخته شود. 
درس ها در اشکال مختلف آنقدر تکرار مي شوند تا آنها را بیاموزید. 

وقتي آموختید مي توانید درس بعدي را شروع کنید.
قانون پنجم: آموختن پایان ندارد. هیچ بخشــي از زندگي 
 نیست که درسي نباشــد. اگر زنده هســتید درس هاي تان را نیز 

باید بیاموزید.
قانون ششــم: جایي بهتــر از اینجــا و اکنون نیســت. 
 وقتي » آنجاي « شــما یک » اینجا « مي شــود بــه » آنجا «یي 

مي رسید که به نظر از » اینجا «ي فعلي تان بهتر است.
قانون هفتم: دیگران فقط آینه شــما هســتند. نمي توانید 

از چیزي در دیگران خوش تــان بیاید یا بدتان بیایــد، مگر آنکه 
منعکس کننده چیزي باشد که درباره خودتان مي پسندید یا از آن 

بدتان مي آید.
قانون هشــتم: انتخاب چگونه زندگي کردن با شماست. 
 همه ابــزار و منابع مورد نیــاز را در اختیــار دارید، اینکــه با آنها 

چه مي کنید، بستگي به خودتان دارد.
قانون نهم: جواب هــاي تان در وجود خودتان اســت. تنها 

کاري که باید بکنید اینست؛ نگاه کنید، گوش کنید و اعتماد کنید.
قانون دهم: تمام اینهــا را در بدو تولــد فراموش مي کنید. 
 اگر مشکالت دانســتني هاي درون را از میان بردارید، همه اینها را 

به خاطر خواهید آورد.

قانون انسان بودن

بیگانه اگر وفا کند 
خویش من است

یکی بود، یکی نبــود. ماری بود و سوســماری. آنها با هم دوســت بودند صبح تا 
 عصر توی بیابان می گشتند شب هم که می شــد توی یک سوراخ می خزیدند. 
نزدیکی های آن ها موشــی النه داشت. موشــی با هوش که همیشه می ترسید 
یک وقت خدای نکرده آن دو تا چشمانش به موش و بچه هایش بیفتد و کارشان 
زار شود. موش می دانســت که مارها از خوردن موش لذت می برند. در کنار آنها 
 موجود خطرناک دیگری زندگی می کرد که دشــمن مار و سوســمار به حساب 
می آمد. خار پشــتی که دلش برای یک مار و سوسمار خوشــمزه، لک زده بود. 
 از قضای روزگار یک روز خار پشــت از جلــوی النه آنها عبور کــرد و صدای مار 

و سوسمار را شنید.
 بسیار خوشحال شــد و به فکر شــکار آنها افتاد. با این فکر به النه آنها حمله کرد 
و مار بیچاره و سوسمار بخت برگشته دشمن را باالی سرشان دیدند و به سرعت 
به طرف صخره ها خزیدند . سوســمار که تند تر از مار حرکت می کرد شــکاف 
ســنگی را پیدا کرد و خودش را توی آن چپاند. مار هم به آن شکاف سنگ رسید 
و دوستش گفت: کمی جمع و جور شــو تا من هم بیایم توی شکاف سنگ پنهان 
شوم.  سوسمار گفت: شکاف سنگ باریک است و جایی برای تو نیست . مار گفت 
: چرا جا هســت . اگر کمی خودت را جمع کنی برای من هم جا هست عجله کن 
االن خار پشت می آید و مرا می خورد. سوسمار گفت: پس زود باش فرار کن. اگر 
تو فرار کنی دنبال تو می آید و من از شــرش خالص می شوم. هر چه مار التماس 
کرد،  سوسمار گفت: هر کس باید به فکر خودش باشد. حرف های مار و سوسمار 
را موش هم می شنید، موش کجا بود؟ موش توی همان صخره النه داشت. دلش 
برای مار سوخت و با خودش گفت: از جوانمردی به دور است که به او کمک نکنم. 
با این فکر مار را صدا کرد و گفت: هر چند تو دشــمن موش هســتی، اما اگر قول 
بدهی که با من و بچه های من کاری نداشته باشی تو را در النه ام پنهان می کنم. 
مار قول داد و به النه موش خزید، خار پشت هرچه گشــت مار و سوسمار را پیدا 
نکرد و برگشت. سوسمار از سوراخ بیرون آمد و مار را صدا کرد و گفت: بیا بیرون. 

خطر تمام شد یکی از موش ها را خودت بخور و یکی را بنداز پایین من بخورم. 
مار گفت: برو دیگر هیچ دوستی و رفاقتی میان من و تو وجود ندارد. 

 من مــی خواهم با موش دوســت باشــم. سوســمار خندید و گفت: مــا هر دو 
خزنده ایم. موش بیگانه است. مار گفت: تو بی وفایی. موش با وفا است. من هرگز 
به آنها آسیبی نخواهم رساند. دل موش آرام گرفت. از آن به بعد هر وقت بخواهند 

ارزش وفاداری را مثال بزنند، می گویند: ) بیگانه اگر وفا کند، خویش من است. (

ضرب المثل

دوستی باتالقی

دلنوشته
وقتی ناگهان اندوه سنگینی وارد شده است...

وقتی ناگهان رنج عمیقی وارد شده است... 
 به ســادگی این بدین معناســت که حاال، فضای بیشــتری 
در خودت داری و اول بایــد هزینه داشــتنش را بپردازی و 
این چنین قلبت، بزرگ و بزرگ تر شده اســت و در ادامه به 
 همان اندازه شادی و ســرور ناب، خواهی گرفت هنگامی که 
بار الکتریکی محتوایی فضای وارد شــده درونت که می تواند 
 هر نوعی از رنج نیز باشــد، تخلیه شــد، فضا خالی شده است 

و دل برزگ برای جشن بزرگ، آماده شده است. 
بنابرایــن ارزش آن را دارد و همــه رنــج این بزرگ شــدن 
فضای درونت را بــا کمال میــل بپذیر زیرا پاداشــی که در 
 انتظار توســت، به مراتب بزرگ تر از رنجی است که متحمل 

می شوی. 
افراد زیادی هر روز می گویند زمان کافــی ندارند، در حالی 
که دقیقا همان مقدار زمان را در روز دارند که به بیل گیست، 
استیو جابز، ادیســون، رونالدو، پاســتور، مادر ترزا، لئوناردو 

داوینچی، آلبرت انیشتین و ... داده شده بود. 
 دوســتان عزیزم زمان برای همه انســان ها بــه یک صورت 
 می گذرد. همه در ابتدا یک شــرایط را دارند و البته هر کسی 

با شناخت استعداد خویش می تواند بهترین باشد. 
همین امروز ساعاتی را به اینکه آیا در زمینه استعداد خویش 

گام برداشته اید یا خیر، بپردازید. 
به شــما قول می دهم که اگر خود را باور کنید، قطعا بهترین 

هستید. 
خدایا، برای همسایه ای که نام مرا ربود، نان برای دوستی که 
قلب مرا شکست، مهربانی برای آنکه روح مرا آزرد، بخشایش 

و برای خویشتن خویش، آگاهی و عشق می طلبم... 
 خدایــا؛ در آن هنگام که غــرور مرا در آغوشــش می گیرد، 

به تو پناه می برم. 
در آن هنگام که هوس چون زیبارویی زشــت طینت، به من 

اشاره می کند، به تو پناه می برم. 
 در آن هنــگام که هر صدایی جــز صدای تو به گوشــم زیبا 

می شود، به تو پناه می برم. 
 در آن هنــگام که مرا بر دســت ها مــی برند، بــی هیچ زاد 

و توشه ای، به تو پناه می برم. 

کاریکاتور

قبرستان مرموز ) قسمت سوم  (
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پیشنهاد سردبیر: 
نقش جهان چگونه رابطه مدیران اصفهانی را شکرآب کرد؟

فضای مجازی

قاســم حدادی فر کاپیتان با اخالق تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان 
در ابتدای فصل با مصدومیت جدی روبه رو شــد و تا اواخر امســال 
نمی تواند تیمــش را همراهی کند. او در آخرین پســتش در صفحه 
 شــخصی اش تولد مهرداد قنبــری بازیکــن جوان و خــوش آتیه

 هم تیمی اش را تبریک گفت و او را با عنوان برادر خطاب کرد. مهرداد 
قنبری نیز فصل گذشــته به علــت مصدومیت، بیــش از چند هفته 
نتوانســت تیمش را همراهی کند؛ اما در این فصل به ترکیب اصلی 

بازگشته و تاکنون عملکرد قابل قبولی نیز از خود ارائه کرده است.

 تبریک اینستاگرامی کاپیتان
 به مهرداد قنبری

فدراسیون بالتکلیف تیراندازی که هنوز سرنوشت نهایی پرونده 
قضایی اش مشــخص نیســت و به درد بی پولی گرفتار اســت با 
پذیرش میزبانی رقابت های قهرمانی ســالح بادی آسیا، شرایط 
خود و برگزاری این رقابت ها را دوچندان دشــوار کرده است. در 
شرایطی که تنها چند روز تا آغاز مســابقات قهرمانی سالح بادی 
آســیا در تهران زمان باقی اســت، بودجه برگزاری این رقابت ها 

هنوز تامین نشده است. 
مســئوالن فدراســیون تیراندازی برای تامین بودجه، دســت 
به دامن وزارت ورزش شــده اند و نامه ای به این وزارت ارســال 
کرده اند؛ اما بهتر بود فدراســیون تیرانــدازی با وجود بدهی های 
میلیاردی که هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می کند، میزبانی 

رقابت هایی که قدرت تامین هزینه آن را ندارد بر عهده نگیرد. 
با وجود این مشــکالت، فدراســیون تیراندازی هنوز هم تکلیف 
ســرمربی تیم ملی تفنگ ایران را مشــخص نکرده است. بعد از 
المپیک و پایان دوران هدایت الزلو ســوچک، فدراسیون نشینان 
اعالم کردند که با این مربی مجاری قــرارداد پاره وقت می بندند 
اما با ایــن حال الزلو اعالم کرد تا خواســته هایش تامین نشــود 
حاضر به قبول هدایت تیم تفنگ ایران نیســت. تیم تفنگ ایران 
اکنون زیر نظر ابراهیم اینانلو تمرینــات خود را پیگیری می کند. 
فدراسیون ایران که میزبان رقابت هاســت، تدارک مناسبی برای 

آمادگی تیم های خود ندارد. 
اردوهای تیراندازی خیلی دیر شروع شــد و تیم تفنگ نیز بدون 
ســرمربی تمرین می کند. تعدادی از تیراندازان رشته تپانچه نیز 
چندی پیش با تحریــم انتخابی تیم ملی، حاضر به شــرکت در 

رقابت های قهرمانی آسیا نشده اند. 
با تمام مشــکالت موجود، ایــران میزبان قهرمانی ســالح های 
 بادی آسیاســت و باید در انــدک فرصت باقی مانده مشــکالت 

مرتفع شود.

برای هر واکنش صد در صدی و مناسب تیبوت کورتیس دروازه بان 
چلسی مبلغ 98 هزار پوند در نظر گرفته شــده است. طبق توافق 
3 جانبه آنتونیو کونته، رومن آبرامویچ و تیبوت کورتیس برای هر 
واکنش مناســب دروازه بان بلژیکی آبی پوشــان استمفورد بریج 
مبلغ 98 هزار پوند دریافتی در نظر گرفته شــده که با توجه به رقم 
4560 تومانی پوند در بازار آزاد، دستمزد هر واکنش 446 میلیون 
وهشتصد هزار تومان می شــود. تیبوت کورتیس 6 کلین شیت را 
در رقابت های لیگ برتر این فصل بر جا گذاشــته است و هر میزان 
واکنش های مناســب نشان دهد رقم های دســتمزد نجومی اش 
بیشتر می شود. این گزارش حاکی است؛ آنتونیو کونته به آبرامویچ 

توصیه کرده بود تا با کورتیس اینگونه قرارداد ببندد.

کریستیانو رونالدو، فوق ســتاره رئال مادرید با قهرمانی در یورو 
2016 و چمپیونزلیگ به عنوان شــانس اصلــی در کنار ریاض 
محرز، مسی و گریزمان برای کســب توپ طال رقابت می کند. او 
مدعی شــده که خودش شایســته ترین بازیکن برای کسب این 

عنوان است.  
ســتاره پرتغالی گفت:» هدفم این اســت که توپ طال را هر سال 
ببرم و سال پیش موفق به این کار نشدم. امیدوارم این بار بتوانم. 
اینکه شانس اول کسب آن باشم منطقی است ولی فکر نمی کنم 

کلیدی باشد. امسال مادرید فوق العاده بود. 
در واســط فصل کارمان تمام شــده بود ولی ناگهان به خودمان 
آمدیم، اتفاقی که برای پرتغال نیز رخ داد. این نشــان می دهد که 
فوتبال یک ماراتن اســت نه دوی ســرعت. موضوع این است که 
چه کسی در پایان برنده می شود.« رونالدو درباره روز فینال یورو 
گفت:» همیشه خوب می خوابم و شــب فینال هم مثل همیشه 

خوب خوابیدم. 
بیدار شدم و می دانستم که روز ویژه ای خواهد بود و هنگام صرف 
صبحانه، جو خیلی خوبی بود. با خانواده ام صحبت کردم و کمی 
با آنها وقت گذراندم. مهم ترین چیز به عنوان کاپیتان این بود که 

آرامشم را حفظ کنم. 
می دانستم که کلید موفقیت خونســردی است. با هم تیمی های 
فرانســوی ام در رئال صحبت کردم  و پیش از رقابت ها، همه این 
شوخی را مطرح می کردند که پرتغال زود حذف خواهد شد و من 

تعطیالت زیادی در تابستان خواهم داشت.«

درد بالتکلیفی مدیریتی کم بود که...

در فدراسیون تیراندازی چه خبر 
است؟

 هر واکنش دروازه بان آبی ها
 447 میلیون تومان آب خورد!

رونالدو:

من باید شانس اول توپ طال باشم

منهای فوتبال

فوتبال جهان

ضرر چند میلیاردی ستاره تیم ملی فوتبال مقصر جدید مصدومان لیگ برتر
استقالل و پرسپولیس از جمله تیم های لیگ برتر هستند که مصدومان 
زیادی در فصل جاری داشــتند. وریا غفوری، خســرو حیدری و کاوه 
رضایی از جمله مصدوم های اســتقالل هســتند و در پرسپولیس هم 
بیرانوند، عالیشــاه و حاال محسن مسلمان آســیب دیده اند. تیم های 
دیگر هم مصــدوم داده اند و حاال حســین فرکی مقصر تــازه ای برای 
این مصدومیت ها پیدا کرده اســت؛ کارلوس کی روش. سرمربی سایپا 
می گوید تعطیالت لیگ برتر به خاطر تیم ملی باعث این مصدومیت ها 
شده است که شاید این مســئله واکنش کادر فنی ایران را به هم همراه 
داشته باشد. فرکی در این باره گفته: »وقفه های طوالنی در لیگ، یکی از 
دالیل افزایش مصدومیت بازیکنان در همه تیم ها و ازجمله تیم ماست.« 
البته بعضی ها هم این مصدومیت ها را به ضعف بدنی تیم ها و تمرینات 

غیر حرفه ای ربط می دهند. نظرات در این زمینه متفاوت است.

شاید پایان فصل از فوتبال خداحافظی کنم

با اعالم شرایط کسب ســهمیه المپیک، کاراته شــرایط جدیدی پیدا 
کرده و فدراســیون باید هرچه زودتر برنامه های خــود را برای حضور 
در بازی های المپیک 2020 توکیو آمــاده کند، اما هنوز نه تنها تکلیف 
رییس آن مشخص نشده که شــاید به نوعی رکوردار تعداد مسئولینی 
است که اکنون همگی با سرپرست اداره می شوند)!( سرپرست دبیری، 
سرپرست نایب رییسی، سرپرســت کمیته داوران، سرپرست سازمان 
لیگ و...جامعه ورزش به خوبی می دانند که فدراســیون کاراته بیش از 
یک سال اســت که بدون رییس اداره می شود. سرپرست فعلی هرچند 
عملکرد خوبی داشته اما به دلیل مسئولیتش در مجموعه ورزشی آزادی 
عمده زمانش را صرف اداره امور این مجموعه سپری می کند تا خود به 
خود زمان کافی برای مدیریت فدراسیون کاراته نداشته باشد. این روزها 
حسین سیدی مشاور سرپرست در اتاق ریاست فدراسیون حضور دارد 
و به قولی امــور مربوطه را انجام می دهد. حضور ســیدی چندان مورد 

استقبال اهالی این رشته قرار نگرفته و رفته رفته صدای اعتراض برخی 
از اهالی این رشته را در آورده که برای دیدن سرپرست باید ساعت ها به 
انتظار بنشینند و یا مشــکالت خود را با آقای مشاور در میان بگذارند تا 
وی به سرپرســت انتقال دهد. از طرفی مسابقات انتخابی تیم های ملی 
پایه برای اعزام به رقابت های آســیایی اندونزی با حرف و حدیث بسیار 
همراه بوده که حتی اعتراض برخی مربیان تیم ملی بانوان را هم درآورد. 
حقوق معوقه تیم های ملی، پاداش های که وعده داده شــد اما خبری 
از آن نیســت ، نتایج ضعیف بانوان در رقابت های جهانی اتریش، بدهی 
سنگین فدراسیون و.... همه دست به دســت هم داده تا بار دیگر با آغاز 
حواشــی و اعتراضات، لزوم برگزاری مجمع و تعیین تکلیف این رشته 

پیش از پیش ضرورت یابد.  
کارشناسان معتقدند حال که مسابقات جهانی به پایان رسیده و تکلیف 
مســابقات آســیایی نوجوانان، جوانان و امیدها هم هفته آتی مشخص 
می شود، ضرورت دارد این فدراســیون همواره مدال آور در بازی های 
آسیایی و مسابقات کشورهای اســالمی بتواند با شناخت مدیر خود در 
5 ماه باقیمانده تا مسابقات کشــورهای اسالمی برنامه ریزی خود برای 

موفقیت در این رویدادها را به سرانجام رساند.

تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال روسیه، از وسیله نقلیه جدید خود رونمایی کرد.
تیم کرک گروژنی که میالدمحمدی، مدافع تیم ملی کشورمان را در اختیار دارد، با 25امتیاز از 14بازی و 
به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به زسکامسکو، در رده چهارم لیگ برتر فوتبال روسیه قرار گرفته است.

قاب  روز درحاشیه

لژیونر ایرانی سوار گرگ می شود! 

ایمان مبعلی یکــی از باتجربه تریــن بازیکنان 
شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر است که 
با پیراهن نفت تهران روزهای پایانی فوتبالش را 
سپری می کند. وی که روزگاری مقابل علی دایی 
بازی می کرد حاال شاگرد اوست و در مرکز زمین 
نفت، عصای دست او هم هست.مبعلی در پاسخ 
به این پرسش که چه زمانی از فوتبال خداحافظی 
خواهد کرد گفت:  تا زمانی که فیکس بازی کنم 
در صحنه باقــی می مانم. حاال شــاید در برخی 
بازی ها بحث تاکتیکی باشــد. این فرق می کند، 
اما اگر مربی یک بازیکن که از مرز 30 ســالگی 
گذشته را بخواهد باشد و 10 یا 15 دقیقه آخر به 

بازی بیاید یا اگر فیکس است دقیقه 60 بخواهد 
تعویض بشــود من چنین شــرایطی را دوست 
ندارم. سعی می کنم چنین اتفاقی برای فوتبالم 
رخ ندهد و زودتر خداحافظی می کنم. شاید هم 

آخر فصل از فوتبال خداحافظی کردم.

در انتظار تصمیم وزیر ورزش؛

کاراته و 400 روز مدیریت با سرپرست

مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان در مورد باجه هــای بلیت 
فروشی ورزشگاه نقش جهان  گفت: بلیت فروشی با هیئت 
فوتبال است؛ اما زیرســاخت آن بر عهده باشگاه بوده و ما 
باید زیرساخت آن را در اختیارشــان قرار دهیم؛ در همین 
راستا 6 باجه بلیت فروشــی دیگر در ورزشگاه تعبیه شده و 
پنجره هایی سه تایی شده است تا مشکلی در بلیت فروشی 
نداشته باشیم. محســن طاهری افزود: در بازی قبلی یک 
باجه بلیت فروشــی وجود داشــت و به همین دلیل کمی 
مشکالت به وجود آمد؛ اما اکنون 7 یا 8 باجه بلیت فروشی 

وجود دارد و از این بابت دیگر مشکلی نداریم.
وی در مورد صحبت های اخیر ویســی و گالیه او از برخی 

مشکالت درون باشگاه نیز بیان کرد: همه عوامل و کسانی 
که در باشــگاه در حال فعالیت هســتند بر این باورند که 
ویســی نتیجه می گیرد و همه بر این موضوع متفق القول 
هستند؛ شاید او از یک سری مسائل دلخوری هایی داشته 

باشد، اما من نمی دانم موضوع چیست! 

پس از حضور تیم ملی فوتبال ایــران در جام جهانی 2014 
برزیل، فدراســیون جهانی فوتبال مبلغی را به عنوان پاداش 
به ایران اختصاص داد که بخشی از این مبلغ حدودا 3 میلیون 
دالری نیز به باشگاه ها و بخشــی دیگر به داوران تعلق دارد 
اما تحریم های آمریکا علیه ایران مانع از دسترسی فدراسیون 
به این منبع مالی شــد. پس از روی کار آمدن مهدی تاج به 
عنوان رییس فدراسیون فوتبال ایران، او به همراه حمیدرضا 
آصفی، عباس ترابیان و سفیر ایران در سوئیس جلسه ای را با 
جیانی اینفانتینو و فاطما سامبا سامورا، رییس و دبیرکل فیفا 
برگزار نمودند و برای تسهیل در دریافت پول از سوی ایران، 
راهکارهایی را هم پیش بینی کردند.عبــاس ترابیان درباره 

اینکه آیا پس از گذشت چندین ماه از این مالقات، فدراسیون 
ایرانی توانســته به منبع مالی خود دست یابد، گفت: در این 
چندماه فعالیت هایی انجام شده و ما هم توانستیم به بخشی 
از این پول دسترسی داشته باشــیم؛ اما چون در جریان امور 

مالی نیستم نمی دانم این مبلغ در چه حدی است.

بخشی از پول بلوکه شده فیفا 
آزاد شد

 دلیل دلخوری ویسی  را 
نمی دانم 

23
به تازگی خبردار شــدیم یکی از ســتارگان فوتبال ایران که در تیم 
ملی هم توپ می زند به دلیل عدم آشــنایی با تجــارت، ضرر و زیان 
چند میلیاردی را متحمل شده اســت. این فوتبالیست سرشناس که 
در سال های گذشــته پول بســیار خوبی آن هم به صورت دالری از 
فوتبال درآورده یک ســال پیش تصمیمی گرفت که حاال با پشیمانی 
همراه شده است. طرف بدون آشنایی با علم تجارت و کاسبی سرمایه 
گذاری وسیعی در پوشاک انجام داده که ضرر میلیاردی برایش به بار 
آورده است. جالب آنکه ستاره ملی پوش هنوز هم نمی خواهد بپذیرد 
که شکست خورده و به رغم توصیه دوستان و اطرافیان تصمیم گرفته 

کماکان در این عرصه فعالیت کرده و جبران مافات کند. 
البته درآمد هنگفت فوتبالیســت معروف به او اجازه این ولخرجی و 

ضرر میلیاردی را می دهد!

ورزشــگاه مجددا به بهره برداری رســیده نقش جهان به شکلی 
غیرمنتظره به عامل اختالف بین مدیران ارشد دو باشگاه اصفهانی 
بدل شد.  اواســط هفته پیش و چند روز مانده به دیدار ذوب آهن 
در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی اطالعیه ای روی خروجی 
سایت رسمی این باشــگاه قرار گرفت که تعجب اهالی فوتبال و 

اصحاب رسانه را برانگیخت.
اطالعیه جنجالی

در اطالعیه ذوب آهن ضمــن تاکید بر برگزاری دیــدار این تیم 
برابر ماشین سازی در استادیوم همیشــگی فوالدشهر، ورزشگاه 
مجددا گشــایش یافته نقش  جهان با صفاتی چون »نیمه کاره« 
و »کارگاهی« توصیف شــده بــود؛ البته در کنــار این اطالعیه 
کنایه آمیز تصاویری از خرابی ها و قسمت های تکمیل نشده نقش  

جهان هم در سایت و صفحه رسمی ذوب آهن منتشر شد.
این اتفاق در حالی افتاد که ســعید آذری به عنــوان مدیرعامل 
ذوب آهن در روز افتتاحیه نقش جهان در این ورزشــگاه حضور 
داشــت و حتی در گفت وگو با ایمنا از احتمــال برگزاری برخی 
دیدارهــای ذوب آهــن در نقش جهــان در صــورت صالحدید 
مربیان این تیــم خبر داده بود. بــا وجود وعده انتقــال برخی از 
مسابقات ذوب آهن به نقش جهان از سوی مدیرعامل این باشگاه 
کسی انتظار تحقق آن به این زودی را نداشــت زیرا تصور بر این 
بود که بــازی ایــن تیم با 
همان  در  ماشین سازی 
فوالدشهر  اســتادیوم 
برگزار خواهد شــد به 
خصوص که از سوی 
سازمان لیگ هم این 
ورزشــگاه به عنوان 
محل برگزاری دیدار 
تیم اصفهانــی برابر 
حریــف تبریزی در 
مرحلــه یــک 

هشتم نهایی جام حذفی اعالم شده بود.
واکنش سپاهانی ها

اما واکنش سپاهانی ها به »کارگاهی« توصیف شدن ورزشگاه تازه 
افتتاح شده آنها چه بود؟ مدیرعامل سپاهان سعی کرد تا از دادن 
پاسخ صریح در این باره طفره برود: »توضیحی در این مورد ندارم. 
به هرحال نقش جهان شــرایطی دارد و نظر دوستان نیز این بوده 

است و لطف کردند چنین نظری داده اند.«
 محسن طاهری فرضیه به تفاهم نرسیدن دو طرف بر سر مسائل 
مالی را هم رد کرد: »آنها که صحبتی از پول نداشته اند. به هرحال 
نظرشــان این بوده و من هم می گویم دستشان درد نکند.« چند 
روز بعد، آذری در پاسخ به پیگیری ایمنا درباره چرایی انتشار آن 

اطالعیه هم ترجیح داد تا صحبتی نکند.
مبلغ نجومی صحت داشت؟

با گذشــت یک هفته از آن ماجرا و در حالی که به نظر می رسید 
این موضوع کم کم در حال فراموش شــدن است خبری در برخی 
رسانه ها پیچید مبنی بر اینکه ســپاهان برای اجاره نقش جهان 
به ذوب آهن از باشگاه همشهری مبلغ 120 میلیون تومان آن هم 

فقط برای یک مسابقه مطالبه کرده است.  
موضوع فقط پول نبود

120 میلیون تومان رقمی بود که رسانه ها آن را از قول مدیرعامل 
ذوب آهن مطرح کردند؛ اما از گفته های آذری اینطور بر می آید که 
همه اختالفات و دلخوری ها ریشــه در مسائل مالی نداشته است: 
»نشستی با محسن طاهری داشــتیم که او به شوخی این مسئله 
را مطرح کرد که ما باید برای هر بازی ذوب آهن در ورزشگاه نقش 
جهان 120 میلیون تومان پول بدهیم که من هم این مسئله را با او 
ادامه ندادم. ضمن اینکه به غیر از این موضوع، مسائل دیگری هم 
وجود دارد. محدویت های زیادی هم برای بازی کردن ما در نقش 
جهان در نظر گرفته اند که باعث شــده ما فعال قید این موضوع را 
بزنیم. به طور مثال اینکه تنها هزار هوادار ما می توانند به ورزشگاه 

بیایند یا باید با خودمان سرویس بهداشتی سیار بیاوریم!«
طلبکار، بدهکار شد

علت دلخوری مدیران ذوب آهن از همتایان سپاهانی شان دالیل 
دیگری هم داشته است زیرا این ســختگیری برای استفاده 
ذوب آهن از ورزشگاه نقش جهان در حالی از سوی باشگاه 
همشــهری اعمال شده است که ســپاهانی ها هنوز بابت 
اجاره فوالدشهر به ذوب آهن بدهکارند. طبق محاسبات 
آذری، ســپاهان بابت بازی در فوالدشــهر حدود 350 
میلیون تومان به ذوب آهن بدهکار است که قرار شده 
بخشی از آن را ســازمان لیگ از محل درآمدهای 
سپاهان پرداخت کند و بخشی دیگر را که 200 
میلیون تومان اســت ســپاهان مستقیما به 

ذوب آهن بپردازد.

بازی به شرط قرارداد
به غیر از مطالبــه مبلغ نجومی، صاف نشــدن بدهی های قبلی و 
شرط و شروط عجیب برای استفاده از نقش جهان دلیل احتمالی 
دیگری هم وجود داشــته که موجبات دلخــوری آذری را فراهم 
آورده اســت و آن تاکید طاهری بر لزوم انعقاد قرارداد بوده است: 
»ما همیشه با باشگاه سپاهان تعامل مثبت داشته ایم و حتی یادم 
هست زمانی که این تیم به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد 
من به محمدرضا ساکت )مدیرعامل وقت ســپاهان( زنگ زدم و 
گفتم میزبانی آن بازی را به عنوان هدیه باشگاه ذوب آهن به طور 
رایگان انجام می دهیم. بنابراین، انتظار نداشتم برای یک بازی در 
جام حذفی مسئوالن باشگاه ســپاهان به ما بگویند تا زمانی که 
قرارداد نبندید، اجازه برگزاری بازی در ورزشــگاه نقش جهان را 

به شما نمی دهیم.«
دعوا باال گرفت

دعوای رسانه ای مدیرعامالن سپاهان و ذوب آهن از این هم فراتر 
رفت و کنایه آذری مبنی بر اینکــه کارهای بزرگ آدم های بزرگ 

می خواهــد واکنش طاهــری را به 
دنبال داشت: »اشــکالی ندارد و 
بگذارید هر طور که دوست دارد 
کنایه بزنــد. کال نحوه گفتمان 
آذری همینطور اســت؛ اما در 
شأن من نیست که جوابش را به 
این شکل بدهم.«و اینگونه بود 

که روابط مدیران ارشد دو باشگاه 
ناباورانه رسانه ها  پیش چشمان 

و هــواداران اصفهانی 
شکرآب شد.

خارج از گود

مهدی تاج چند روز پیش گفته بود از این پس یا فدراسیون 
فوتبال باید در مورد تیم امید تصمیم گیرنده باشد یا کمیته 

ملی المپیک.
 وی این را اضافه کرده بود که صحبت هایــی در این باره با 
کمیته ملی المپیک داشــته و اینها قبول کرده اند تصمیم 
گیرنده نهایی و تنهــا در مورد تیم ملی امید، فدراســیون 
فوتبال باشد و در نهایت قرار شــده بود کمیته ملی المپیک 

این را مکتوب به فدراسیون فوتبال اعالم کند.
با گذشت چند روز از ادعای مهدی تاج مشخص شد کمیته 
ملی المپیک برنامه ای برای دادن نامه به فدراسیون فوتبال 
ندارد. اصغر رحیمی، رییس مرکز تیم های ملی کمیته ملی 
المپیک در این باره می گوید:» سال هاســت که نه فقط در 
فوتبال، بلکه در هیچ رشــته ای دخالت نمی کنیم. در واقع 
فدراســیون خودش مربی مورد نظر را مــی آورد و قرارداد 
می بندد و اگر به مشــکلی برخورد کرد، باید پاسخگو باشد. 
موضوع انجام امور تیم امیــد در زمان های قبل و حتی دوره 
کفاشیان هم همینگونه بوده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.«

در دوره قبــل فدراســیون فوتبال قصد داشــت کرانچار را 
برای تیم امید به خدمت بگیر؛د امــا وزارت ورزش و جوانان 
با حضور این مربــی در کادر فنی تیم امیــد مخالفت کرد و 
در نهایت هدایت این تیم به محمد خاکپور محول شــد که 
تجربیات ناموفقی در تیم های فوالد و اســتیل آذین داشت. 
مخالفت با حضــور کرانچار در تیم امید به بهانه مشــکالت 
شخصی در حالی صورت گرفته بود که این مربی سال های 

سال در پرسپولیس و سپاهان کار کرده بود.
به نظر می رســد با این اظهار نظرها چالش بین فدراسیون 
فوتبال و کمیته ملی المپیک بر ســر اداره تیــم ملی امید 
 وجود خواهد داشت. به خصوص که اصغر رحیمی می گوید:

» معموال فدراســیون کارهای این تیم را انجام می داده، اما 
زمانی که این تیم ســهمیه بگیرد، از آنجا به بعد ارتباطمان 
تنگاتنگ تر و نزدیک تر خواهد بود. ضمن اینکه اعزام نهایی 

هم بر عهده ماست.«
این حرف ها یعنی اینکه کمیته ملی المپیک به فدراسیون 
فوتبال دســتخط نمی دهد و همچنان دوست دارد در مورد 
تیم ملی امید تصمیم گیرنده باشــد. تیمــی که دهه های 
متمادی از صعود بــه المپیک بازمانده اســت. هر چند این 
زمزمه هم وجود دارد که فوتبــال از المپیک 2020 حذف 
شــود که در این صورت کمیته ملی المپیک و فدراســیون 
 فوتبال بعد از دهه هــا از چالش هایی که بــرای هم ایجاد 

می کنند نجات می یابند.

تکرار ماجرای تکراری تیم ملی امید؛ 

المپیک به فدراسیون 
دستخط نمی دهد 

از مبلغ نجومی تا سرویس بهداشتی سیار!

نقش جهان چگونه رابطه مدیران اصفهانی را شکرآب کرد؟
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پیشنهاد سردبیر: 
ارتش موش ها در اصفهان رژه می رود

گزارش

پروژه نورپردازي درختان خيابان بيدآبادي، از سوي سازمان زيباسازي 
شهرداري اصفهان اجرا شد. مديرعامل ســازمان زيباسازی شهرداری 
اصفهان با بيان اين خبــر گفت: درختان خيابان بيدآبــادي از نوع بيد 
است و نورپردازي آنها با نورهاي رنگي جلوه خاصي به اين محله قديمي 
مي دهد. مهدي بقايي با بيان اينكه محله بيدآباد از محالت بسيار مهم، 
معروف و تاريخي اصفهان و مورد توجه گردشــگران داخلي و خارجي 
است، افزود: در محدوده اين خيابان از ابتداي خيابان )از سمت طيب( 
تا حمام علي قلي آقــا، ۱۵۶ پروژكتور به صورت دفنــي با طيف رنگ 
RGB كار شــده اســت كه مي تواند ۱۶ ميليون رنگ متنوع را در اين 
خيابان ايجاد كند. وی ادامه داد: بر اين اساس شب ها اين محله تاريخي 
روح بخش و چشــم نواز می شود كه در جذب توريســت تاثير بسزايی 
دارد. مديرعامل سازمان زيباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اينكه 
اصفهان شهر شب است و پروژه هاي نورپردازي جايگاه ويژه اي در اين 
شهر دارد، بيان كرد: اصالح روشنايي زيرگذر امام علي)ع(، نورپردازي 
پل فلزي، پــل چمران، زيرگذر مفتح و اقارب پرســت، ميدان شــهيد 
رجايي و غيره از طرح هاي نورپردازي ســازمان زيباسازي اصفهان در 

سال جاري است.

مديرمنطقه يک شــهرداری اصفهان اظهار كرد: ترميم آسفالت 
خيابان شــيخ بهايی به طول ۱۵00 و عــرض ۱2 متر تكميل 
شــد. حميد عصــارزادگان افزود: بــرای اجرای آســفالت اين 
خيابان 4ميليارد ريال در نظر گرفته شــده است. مدير منطقه 
يک شــهرداری اصفهان ادامه داد: روكش آسفالت خيابان های 
شهيد دكتر بهشتی، آيت ا... كاشانی، شيخ بهايی، شمس آبادی، 
خلجا، چهارباغ پايين و خيابان شــيخ بهايی در دستور كار قرار 

گرفته است.

مدير اجرا و نظارت سازمان عمران شهرداری اصفهان اظهار كرد: پروژه 
عظيم احيای ميدان امام علی )ع( با هدف رونق بخشــی بافت تاريخی 

مركز شهر اصفهان، در 3 فاز طراحی شد. 
رضا امينــی افزود: فاز اول شــامل احــداث زيرگذر و فاز دوم شــامل 
احداث ميدان اصلی امام علی)ع( در ســال های گذشته به بهره برداری 

رسيده است.
مديراجرا و نظارت سازمان عمران شــهرداری اصفهان با اشاره به اينكه 
احداث اســكلت موزه امام علی )ع( تاكنون 9۵ درصد پيشرفت داشته 
اســت، اضافه كرد: پس از تكميل ايــن طرح، آثار مكشــوفه در طرح 
احيای ميدان امام علی)ع( در اين موزه برای جذب توريست به نمايش 

گذاشته می شود.

با نورپردازی درختان؛

 خیابان بیدآبادی
شب ها چشم نوازتر می شود

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل ترمیم آسفالت
خیابان شیخ بهایی

مدیر اجرا و نظارت سازمان عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 95 درصدی احداث 
اسکلت موزه امام علی)ع(

شهرداری

طرح زوج يا فرد يكــی از راهكارهايی بود كه برای كاهش آلودگی 
هوا در كالن شهرهای كشــور، همچون اصفهان اجرا شد. اجرای 
اين طرح در قلب شــهر اصفهان، ابتدا مشكالتی را برای كاركنان 
سازمان های دولتی و غير دولتی همچون استانداری و شهرداری 
مركزی كه در هسته مركزی شــهر اصفهان قرار دارند، به دنبال 
داشــت و به همين دليل ســاعت اجرای آن را از ساعت ۱۶ تا 20 
به ســاعت 8 تا ۱3 موكول كردند تا كاركنــان اداره های واقع در 
محدوده ترافيكی بتواند در ســاعاتی كه اين طرح اجرا نمی شود، 
با خيال آســوده و بــه راحتی تردد كننــد و نگرانــی و بيمی از 

جريمه شدن نداشته باشند.
اما محدوده اجرای طرح تنهــا محدود به شــهرداری مركزی و 
استانداری اصفهان نيســت بلكه اين طرح در خيابان هايی اجرا 
می شود كه شــمار قابل توجهی مركز درمانی دارد و برای افرادی 
كه مجبورنــد به مراكز درمانــی واقع در اين محــدوده ترافيكی 

مراجعه كنند، مشكل ساز شده است.
عليرضا صلواتی، معاون حمل و نقل ترافيكی شهرداری اصفهان، 
در اين باره می گويد: با افزايش حساســيت ها نســبت به موضوع 
آلودگی هوا، مســئوالن به دنبال راهكاری عملی بودند و يكی از 
طرح های قابل اجرا، محدوديت تردد خودروها بر اســاس شماره 

پالک آنها بود كه از سه سال گذشته در حال اجراست.
صلواتی در پاســخ به اين ســوال كه يكی از مشكالت طرح زوج و 
فرد، وجود مراكز درمانی متعدد و پزشــكان در اين منطقه است، 
خاطرنشــان می كند: ما به دنبال جريمه كسی نيستيم، اما برای 
بيمارانی كه به تناوب نيازمند مراجعه هستند، كارت های تردد و 
تاكنون نزديک به 2000 مجوز تردد برای ورود به محدوده صادر 

شده است.
ســرهنگ رضا رضايی، رييس پليس راهور اصفهان نيز می گويد: 
ساعت اجرای اين طرح به شكلی برنامه ريزی شده است تا كسانی 
كه می خواهند وارد اين محدوده شــوند و يا محل سكونتشان در 
اين محدوده اســت، مشكلی برای تردد نداشــته باشند و افرادی 
كه ســاكن اين محدوده ترافيكی هســتند و يا محل كارشان در 
اين محدوده است، می توانند در ســاعت هايی كه اين طرح اجرا 

نمی شود، تردد كنند.
 ساخت پارکینگ در محدوده ترافیکی

قرار گرفتن ســه پاركينگ عمومی طبقاتی بزرگ )فرشــادی، 
طالقانــی و باغ گلدســته( دراين محــدوده ترافيكــی، از ديگر 
اشكاالت طرح نوبت بندی خودروها در اصفهان است كه اگر اين 
پاركينگ ها خارج از محدوده اجرای طرح ســاخته می شد، مردم 
می توانســتند در روزهای غير مجاز، خودروی شخصی خود را در 
پاركينگ عمومی پارک كنند و با وســيله نقليه عمومی وارد اين 

محدوده ترافيكی شوند.
به گفته غالمرضا شــيران، عضو شورای اســالمی شهر اصفهان، 
مسئوالن اجرايی شــهرهای ايران مدعی هستند كه اجرای طرح 
محدوديت ترافيكی، عالوه بر كاهش آلودگی هوا، ميزان سفرهای 
شــهری را كم می كند و ســرعت ها را افزايش می دهــد؛ اما اين 

مشكالت با اجرای طرح زوج يا فرد برطرف نمی شود.

چالش های طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان؛

مداوا با چاشنی جریمه 

مديركل بحران استان اصفهان در حاشيه افتتاح پانزدهمين 
نمايشــگاه تجهيزات و تاسيسات سرمايشــی و گرمايشی 
اظهار كرد: نمايشگاه ها جايی است برای اينكه بدانيم در چه 
شرايطی قرار داريم و آگاه شويم كه چه ايده هايی برای بهبود 
مسير ارائه شده  و به منصه ظهور درآمده است. منصور شيشه 
فروش، به ضرورت پيشگيری از آلودگی ها به ويژه در فصول 
پاييز و زمستان اشــاره كرد و افزود: طرح جامع پايش كيفی 
هوای شهر اصفهان اجرايی شده است و در اين راستا، احداث 
زيرگذرها، خروج خودروهای فرســوده از سطح شهر، طرح 
معاينه فنی خودروها، طرح زوج و فــرد و... برای منابع آلوده 

كننده متحرک در نظر گرفته شده است. 
وی اضافه كرد: حدود يک ميليون مشــترک گاز در اصفهان 
وجود دارد كه شهروندان با كاهش درجه حرارت منازلشان 
می تواننــد باعث كاهش ســوخت گاز و كمــک به كاهش 

احتمال وقوع اينورژن در شهر شوند. 
شيشــه فروش خاطرنشــان كرد: در مناطق عشــايری و 
روستاها، برای استفاده كمتر از گياهان و درختان و سوزاندن 
آنها، سيستم های گرمايشی توزيع می شــود. وی در پاسخ 
به پرســش يكی از خبرنگاران مبنی بر اينكه آيا گاز شهری 
اصفهــان دارای ناخالصی اســت، گفت: گازی كه در شــهر 

اصفهان استفاده می شود، استاندارد است.

رييــس اداره عمليات امــداد و نجات هالل احمر اســتان 
اصفهان، با اشــاره به برنامه ريزی انجام شــده درخصوص 
خدمت رســانی در ايام اربعين اظهار كــرد: از 20 آبان تا 
۵ آذر ماه همه پايگاه های بين شــهری هالل احمر استان 
اصفهان آماده باش شدند. محمد محمدی افزود: همچنين 
يک تيم دوازده نفره تخصصی امداد و نجات به سرپرســتی 
معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر اســتان اعزام شد 
كه تا چند روز بعد از اربعين حسينی در شهر مقدس كربال 
حضور دارد؛ افــراد ديگری نيز اعزام و توســط هالل احمر 

مركز در نقاط مختلف جا نمايی شده اند.
محمدی ادامــه داد: اعزام و اســتقرار آمبوالنس و اتوبوس 
آمبوالنس در مرز و شــهر العماره عراق و نيز اعزام نيروهای 
امداد و نجــات در درمانگاه های ايرانی كه از ســوی هالل 
احمر برپا شــده، از ديگر فعاليت های در حــال انجام برای 

خدمت رسانی به زائران است.
رييــس اداره عمليات امداد و نجــات جمعيت هالل احمر 
اســتان اصفهان، در پايان با اشــاره به تغييــرات جوی در 
روزهای آتی تاكيد كرد: اســكان اضطراری برای مسافرانی 
كــه از پيــاده روی اربعين بــاز می گردند، فراهم شــده و 
نيروهای جاده های مواصالتی به استان های مرزی در حال 

آماده باش هستند.

گاز اصفهان
استاندارد است

اعالم آمادگی اسکان اضطراری 
برای مسافران اربعین

هالل احمر نظام مهندسیمدیریت بحران

اجرای نخستین  مسابقه ملی 
عکس در راه مدرسه

مقررات ملی ساختمان
به روز نیست

شــهردار اصفهان  با بيــان اينكه تالش مديريت شــهری 
اصفهان در سال جاری، فرهنگ ســازی در حوزه گرايش به 
پاک روها بوده اســت، تصريح كرد: پويــش مردمی ترافيک 
شهر با حمايت مديريت شهری اصفهان با اجرای طرح هايی 
نظير سه شــنبه های بدون خودرو و معرفی شعارهايی نظير 
»يک روز خوب، دوچرخه، سه شــنبه، چهاربــاغ« به دنبال 
فرهنگ سازی برای اســتفاده از انواع پاک رو نظير دوچرخه، 
دوچرخه برقی، موتــور برقی و حتی خــودروی برقی بوده 
است. مهدی جمالی نژاد، به پيشــنهاد دفتر مشاركت های 
مردمی سازمان محيط زيست برای اجرای نخستين مسابقه 
ملی عكس »در راه مدرسه« اشــاره كرد و ادامه داد: با توجه 
به همراهی مسئوالن سازمان محيط زيســت با شهرداری 
اصفهان و درخواست های صورت گرفته در اين زمينه، شهر 
اصفهان ميزبانی نخستين مسابقه ملی عكس در راه مدرسه 
را با شــعار »من، مدرســه، دوچرخه« بر عهده گرفت. وی 
اضافه كرد: مديريت شهری اصفهان تالش دارد تا با برگزاری 
نخســتين جشــنواره سراســری عكس »در راه مدرسه«، 
فرصت مناسبی برای دانش آموزان سراسر كشور فراهم كند 
تا با ثبت تصاوير خالقانه خود از ســفر با دوچرخه، همراه با 
پويش ترافيک شــهر اصفهان، برای احيای دوباره فرهنگ 

دوچرخه سواری در ايران، گام بردارند.

رييس كميسيون محيط زيست، انرژی و استاندارد سازمان 
نظام مهندسی ســاختمان اســتان اصفهان گفت: بيش از 
۵7 درصد انرژی ســاختمان، صرف تاسيســات سرمايشی 
و گرمايشی می شــود. اين موضوع باعث شــده كه آلودگی 
هوای ناشی از مصرف انرژی در ســاختمان ها، در رتبه دوم 

آلوده كننده ترين ها پس از حمل و نقل قرار گيرد.
احمدرضا طاهری اصل با اشاره به برخی از مشكالت موجود 
در راه استفاده از سيســتم های نوين گرمايشی و سرمايشی 
در ســاختمان ها، خاطرنشــان كــرد: تناســب اقليم برای 
طراحی سيستم های گرمايشــی و سرمايشی وجود ندارد و 
همچنين بيشتر طراحان و مهندسان با سيستم های جديد 
آشنا نيســتند؛ به عنوان نمونه ديگ های چگالشی به خوبی 
می توانند با سيســتم های خورشــيدی هماهنگ شوند؛ در 
حالی كه بسياری از طراحان شيوه موازی كردن اين دو را با 
هم نمی دانند. وی با بيان اينكه مقررات ملی ساختمان به روز 
نيســت، افزود: مبحث ۱4 )مربوط به تاسيسات مكانيكی(، 
مبحث ۱۶ )تاسيسات بهداشتی(، مبحث ۱7 )لوله كشی گاز 
طبيعی(، مبحث ۱9 )صرفه جويی( و مبحث 22 )تعميرات، 
نگهداری و بازرســی ادواری( در مقررات ملی ســاختمان با 
مباحث تاسيسات در ارتباط هستند، اما به روز نيستند و اين 

يک اشكال محسوب می شود.

خبر

مدير دارالقرآن بسيج اصفهان با اشاره به اجرای طرح تربيتی اسوه حسنه پيامبر 
اكرم)ص( توسط دارالقرآن بسيج استان اصفهان اظهار داشت: اين طرح از جمله 
طرح هايی است كه ابالغی نبوده و به صورت ابداعی توسط دارالقرآن بسيج استان 
از ابتدای سال تاكنون اجرا شده است. عظيم هاشم زاده افزود: با انجام تحقيقات، 
روشی برای تدريس قرآن كريم بر اساس روايات منســوب به پيامبر اكرم)ص( 
تدوين شــده اســت كه در اين روش، پيامبر اكرم)ص( بر اســاس آن، قرآن را 

فراگرفته و به همين روش، آن را به ديگران آموزش داده اند.
وی با اشاره به تفاوت روش تدريس قرآن كريم در طرح اسوه حسنه ادامه داد: اين 
روش بر اساس علوم روز و در مسير آموزش قرآن تدوين شده و برای نخستين بار، 
عالوه بر آموزش مهارت های قرآنی همچون تجويد، صوت و لحن و غيره، موضوع 
تربيت قرآنی و زندگی به روش قرآن را به صورت توأمان دنبال و عملياتی می كند.

 اســتاندار اصفهان با اشــاره به گــزارش ارائه شــده درباره كنگره نكوداشــت 
آيت ا... العظمی مظاهری در اواخر آذرماه امســال گفت: برگــزاری اين كنگره، 
بزرگ ترين رويدادی است كه در ارتباط با نكوداشت مفاخر استان برگزار می  شود.

رسول زرگرپور افزود: ايشان خود قائل به برگزاری مراسم نكوداشت نيستند و اين 
كنگره در حقيقت تحت عنوان رونمايی از آثار اين مرجع عالی قدر برگزار می شود.

اســتاندار اصفهان گفت: بركات وجودی ايشان از ابعاد مختلف مادی و معنوی بر 
هيچ كس پوشيده نيست و در جلساتی كه با علمای اعالم و مراجع عظام تقليد قم 
صورت گرفت، علما تعابير بسيار بزرگی را در رابطه با شخصيت آيت ا... مظاهری 
عنوان كردند كه نشان دهنده شأن معنوی ايشــان درحوزه علميه قم است. وی 
اظهار داشــت: آيت  ا... مظاهری اثرگذاری عميقی در اصفهان داشتند و بايد اين 

نكوداشت در بهترين شرايط و باالترين سطح برگزار شود.

آیت ا... مظاهری اثرگذاری عمیقی در اصفهان داشتنداجرای طرح تربیتی اسوه حسنه در اصفهان 

فرمانده ناحيه مقاومت بســيج امام صــادق)ع( اصفهان، از 
برگزاری 380 عنوان برنامه بســيج در استان اصفهان خبر 
داد و اظهاركرد: هفته بسيج امسال با شعار محوری »بسيج، 
انقالبی و خدمتگزار« برگزار خواهد شد. علی مقواساز افزود: 
از نمايشــگاه اقتصاد مقاومتی كه عرضه كننــده توليدات 
داخلی و بومی بســيجيان اســت نيز  در اين هفته رونمايی 
می شــود. فرمانده ناحيه مقاومت بســيج  امــام صادق)ع( 
اصفهان گفت: سركشــی و ديدار از خانواده معظم شــهدا و 
ايثارگران، بازديد از آسايشــگاه جانبازان و سرای سالمندان 
و مراسم عطرافشــانی و غبارروبی گلستان شــهدا، از ديگر 
برنامه های ناحيه بسيج مقاومت امام صادق)ع( اصفهان در 
هفته بسيج است. وی ايجاد امنيت پايدار در سطح محالت 
شهر اصفهان با عنوان »تســليح پايگاه های سراسر استان« 
را از ديگر اقدامات ايــن ناحيه اعالم كرد و عنوان داشــت: 
برگزاری بيش از 20 يادواره شــهدا و 200 نشست بصيرتی 
با هدف تبيين فرمايشــات مقام معظم رهبــری با موضوع 
انقالبی گری در سطح مساجد، حوزه ها و پايگاه های بسيج، 
از ديگر برنامه هاســت. مقواســاز خاطرنشــان كرد: برنامه 
كوه گشــت و پيــاده روی خانوادگی پيشكســوتان جهاد و 
شهادت و بسيجيان، در روز جمعه ۵ آذرماه نيز برگزار خواهد 
شد. وی از اعزام سراسری خانواده های معظم شهدا به مشهد 
مقدس خبر داد و تصريح كرد: تيم منتخب دفاع شــخصی 
بســيج خواهران نيز جهت تمرين های تخصصی به تهران 
اعزام خواهند شد؛ همچنين گروهی از دانش آموزان خواهر 

به اردوی راهيان نور مناطق جنوب اعزام خواهند شد.
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج  امام صادق)ع( اصفهان اذعان 
داشــت: اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم و شروع 
به كار كارگروه پرورش قارچ در راســتای اقتصاد مقاومتی، 
از ديگر برنامه های ناحيه بســيج مقاومت امــام صادق)ع( 

اصفهان است. 
وی از برنامه نمادين حماسه شــكوه و اقتدار بسيجيان خبر 
داد و متذكر شد: اين برنامه روز جمعه ۵ آذرماه با سخنرانی 
آيت ا... سيد يوسف طباطبايی نژاد، نماينده ولی فقيه و امام 
جمعه اصفهان و حضور يكپارچه بسيجيان در مصالی امام 
خمينی)ره( اصفهان برگزار خواهد شــد كه فرمانده ســپاه 
صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان نيز در ادامــه، به ارائه 

گزارشی از فعاليت های سپاه استان می پردازد.
مقواســاز در پايان يادآور شد: رژه حماســی موتورسواران 
و تاكســی رانان بســيجی، برپايی ايســتگاه های صلواتی و 
موكب های نماديــن محرم و صفــر نيز از ديگــر اقدامات 
حوزه های ناحيه بسيج مقاومت امام صادق)ع( اصفهان است.

فرمانده ناحیه بسیج امام صادق)ع( اصفهان خبر داد:

برگزاری بیش از 200 نشست 
بصیرتی در هفته بسیج

با مسئوالن

آســياب معده شــان همه چيز را خرد می كنــد و در خورد و 
خوراک نيز با محيط ســازگاری دارند چراكه از تار و پود فرش 
و لباس گرفته تا پی منازل مســكونی، ريشه گياهان و پنير و 
گوشت و پسماندهای خشک و تر را می خورند و روز به روز به 
عرض و طول آنها نيز افزوده می شود؛ به گونه ای كه در بسياری 
از موارد تشخيص موش و گربه های امروزی از يكديگر دشوار 

شده است.
اما اين روزها مسئوالن از فست فود خور شدن اين موجودات 
موذی سخن به ميان می آورند و بر اين باورند كه اين موجودات 
در اطراف فروشگاه های عرضه كننده فست فود، بيش از ديگر 

نواحی شهری ديده می شوند.
ســرعت تكثير آنها بين همگان زبانزد اســت و از سوی ديگر 
سرعت تردد آنها در شهرها را نيز بايد با دستگاه های زمان سنج 
در دوی ماراتن ســنجيد و به جرئت می توان گفت كه سرعت 
برخی از آنها را بايــد در گينس ثبت كرد. شــهر اصفهان نيز 
از حضور اين حيوانــات مرموز بی نصيب نمانــده و برخالف 
فعاليت های شــبانه روزی شــهرداری برای تميزی شــهر، 
همواره شاهد حضور آنها در ســطح شهر و در جوی های آب و 

مادی ها، روی پل ها و بعضا در بافت های فرســوده هستيم به 
گونه ای كه برخی از شــهروندان به اين باور رسيده اند كه بايد 
حضور موش ها را در شــهر بپذيرند و حضور آنها را به رسميت 

بشناسند.
موش هایی که عامل ســقوط درختان چهارباغ 

شده اند
در اين راســتا محمد اطبايی، يكــی از مغــازه داران خيابان 
چهارباغ عباســی كه اين روزها از حضور موش ها در جوی  آب 
و مادی های خيابان تاريخی چهارباغ ناراضی است، می گويد: 
تردد موش ها در اين خيابان، چهره شــهر را برای شهروندان 
و همچنين گردشگران زشــت كرده و ضروری است كه برای 
رفع اين مشــكل چاره ای انديشيده شــود. او كه معتقد است 
شهرداری درخصوص مبارزه با موش ها عملكرد نسبتا خوبی 
دارد، می افزايد: اين در حالی است كه رفتار نادرست شهروندان 
و همچنين همكاران ما در فروشگاه های مواد غذايی، عملكرد 
شهرداری را تحت الشعاع قرار می دهد. اين شهروند اصفهانی 
با اشاره به اينكه موش های شهر اصفهان بعضا در تنه درختان 
رخنه كرده و آنها را از درون خالی كرده اند، می افزايد: می توان 

گفت يكی از داليل ســقوط درختان در هنگام بــاد و توفان، 
خالی شدن تنه توسط موش هاست چرا كه ريشه و درون تنه 
درختان را جويده و آنها را سســت كرده است كه نمونه آن را 

تاكنون در خيابان چهارباغ اصفهان شاهد بوده ايم.
 موش های اصفهان نژاد نروژی دارند

اما در اين راستا غالم رضا ساكتی، رييس اداره خدمات شهری 
شــهرداری اصفهان، در گفت وگو با مهر كه معتقد اســت با 
افزايش تعــداد حيوانات موذی در اصفهان روبه رو نيســتيم، 
می گويــد: در حال حاضر در شــهر اصفهان بــا دو نوع موش 
قهوه ای و موش نروژی روبه رو هســتيم كه بخش عظيمی از 
جمعيت آنها را نژاد نروژی تشكيل می دهد. وی با بيان اينكه  
۱۵ اكيپ در ۱۵ منطقه شــهرداری اصفهان، فرآيند مبارزه با 
حيوانات مــوذی و به ويژه موش ها را دنبــال می كنند، اضافه 
می كند:  اين اكيپ ها حداقل ســالی چهار مرحلــه مبارزه با 
موش ها را با توجه به شرايط مورد نياز انجام می دهند. رييس 
اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با بيان اينكه برای 
كنترل افزايش تعداد موش هــا و ديگر حيوانــات موذی در 
شهر اصفهان، روش های بيولوژيكی، شيميايی و مكانيكی را 
در دســتور كار داريم، اظهار می كند: اين سه مرحله در شهر 
اصفهان، اجرايی و سعی بر آن شــده است تا برای از بين بردن 
موش ها كمترين استفاده را از سم داشته باشيم. وی با اشاره به 
كم كردن يک هزار و 300 كيلوگرم سم از ميزان سم مصرفی 
برای از بين بردن موش ها در اصفهان ادامه می دهد: همچنين 
تالش شده سم هايی كه برای مقابله با موش استفاده می شود 
بيشترين سازگاری را با محيط زيست داشته باشد. ساكتی با 
تاكيد بر اينكه چنانچه در ســاماندهی موش ها كوتاهی شود 
اين موجودات به سرعت توليد مثل كرده و به تعداد آنها افزوده 
می شود،  اضافه می كند: از اين رو ما در سطح شهر اصفهان تمام 
توان خود را برای حذف سه نياز اصلی اين موجودات يعنی آب، 
غذا و سرپناه در دستور كار قرار داده ايم و اين در حالی است كه 

به افزايش همكاری شهروندان در اين زمينه نيازمنديم.
 بدون همکاری مردم، نمی توان وجود موش ها را در 

اصفهان به صفر رساند
وی ارائــه آموزش های چهره به چهره به كســبه اصفهان را از 
ديگر اقدامات شــهرداری در حوزه مقابله بــا موش ها عنوان 
می كند و می افزايد: مادامی كه شــهروندان و كسبه همكاری 
الزم را با شهرداری نداشته باشــند نمی توان  وجود موش ها 
را در اصفهان به صفر رســاند. ۶77 خيابان آلوده به موش در 
شهر اصفهان شناسايی شــده اســت كه در 3۵9 عدد از اين 
خيابان ها اصالح ســاختاری انجام شده اســت. رييس اداره 
خدمات شهری شهرداری اصفهان، تغيير زمان بندی آبياری 
سبزه ها و درختان، مبارزه مكانيكی و استفاده از تله های فلزی، 
زنده گيری و استفاده از چســب را از جمله اقدامات فيزيكی 
مبارزه بــا موش ها در اصفهــان عنوان می كنــد و می گويد: 
همچنين در استفاده از سم، روش های پفكی، كيكی، واكس 
بلوک، پلــت و... با توجه به نــوع خوراک قالب مــوش به كار 

گرفته  می شود.

 در حال حاضر در 
شهر اصفهان با دو 
نوع موش قهوه ای 

و موش نروژی 
روبه رو هستیم 

که بخش عظیمی 
از جمعیت آنها 

را نژاد نروژی 
تشکیل می دهد

همه جا هستند؛ شهر و روستا، باغ و بازار، خانه و ویرانه باال و پایین شهر هم برایشان فرقی ندارد. برایشان فرقی 
ندارد در کدام کشور نیز باشند چرا که هم در خیابان های نیویورک دیده می شوند و هم در دورافتاده ترین روستاها 

در آفریقای جنوبی. شهرها و روستاهای ایران نیز از حضور این موجودات در امان نمانده اند.

خسارت میهمانان فرنگی در نصف جهان؛

ارتشموشهادراصفهانرژهمیرود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم : 
ژلــه پرتقال، ژله لیمــو و ژله 
آلبالو  از هرکدام یک بســته، 
ژالتین 3 ورق، شکر 3 قاشق 
آناناس  کمپوت  چای خوری، 

و خالل پسته به مقدار الزم.
طرز تهیه:

 هر ورق ژالتیــن را جداگانه 
در نیم لیوان آب ســرد حل 
کرده، ســپس پــودر یکی از 
بســته های ژله را بــه همراه 
یک لیوان آب و یک قاشــق 

شــکر در آن بریزید و روی حرارت مالیم قرار دهید تا رنگ ژله شــفاف شــود. ژله را 
 در ظرف چهار گوش کوچــک و تقریبا تخت پیرکس ریختــه و در یخچال  قرار دهید

 تا ببندد.
 به این ترتیب ســه رنگ ژله در ظروف مختلف تهیه کرده اید.  بعد از بسته شدن ژله، 
 لبه کاردی را با آب خیس کنید، ســپس ژلــه را به صورت چهار گــوش برش داده و 

جدا کنید.
 آنگاه در ظرف مورد نظری که برای سرو ژله درنظر گرفته اید، قرار دهید. بین ژله ها را 

با کمپوت آناناس پر کرده، سپس روی آن را با خالل پسته تزیین کنید.

 چاپ بیســت و پنجــم کتــاب » ریتــم در موســیقی« تالیف
» شهرام مظلومی« از سوی انتشارات» ســروش« منتشر و روانه 

بازار نشر شد.
این کتاب مجموعه درس ها و تمرین های طبقه بندی شده ریتم 
اســت که در شــش فصل تدوین شــده و تاکید مطالب بیشتر بر 

اجرای فیگورهای ریتمیک و پیوند آنها با یکدیگر است.
در این کتاب طــرز اجرای فیگورهای ریتمیک بــه دو طریق ارائه 
شده اســت. ابتدا با حرکت دست و پا، ســپس با ضربات انگشتان 
دســت. اجرا به طریقه اول مقدمــه ای برای اجــرای دقیق تر و 
طریقه دوم پرداختن به جزییات فیگورهاســت.در سه فصل اول، 

ضرب ســیاه مختص یک پریود کامل دو قسمتی )رفت و برگشت 
پا( و ســیاه نقطه دار مختص یک پریود ســه قســمتی )ترسیم 
حرکت فضایی دســت به صورت مثلث( انتخاب شــده است. در 
فصل چهارم نویســنده تغییر شــکل در ضرب میزان های)ساده 
و ترکیبی( را برای عالقه مندان به موســیقی تدوین کرده اســت.

ریتم ها و میزان های لنگ ،اختالط فیگورهای ریتمیک ســاده و 
 ترکیبی و تمرین های ویژه اصول گفته شده، در فصول پنج و شش

 آمده است.
این اثر، قابل توجه هنرجویان موســیقی اســت و کمک زیادی به 
مطالعه بیشتر در زمینه تئوری موســیقی می کند.چاپ بیست و 
چهارم این اثر در ۷۷ صفحه، شــمارگان دو هزار نسخه و با قیمت 
۶۰۰۰ تومان توسط انتشارات سروش در اختیار عالقه مندان هنر 

موسیقی قرار گرفته است.

رژیم غذایی افراد مبتال به روماتیسم مفصلیدسر ژله مکعبی

لبخندک

گوناگون

برنامه های آموزشی

 در رژیم غذایی افراد مبتال به روماتیســم مفصلی بهتر است دو ســوم رژیم غذایی از 
میوه ها و ســبزیجات تازه و غالت کامل باشد. همچنین یک ســوم باقیمانده از رژیم 
غذایی این افراد را لبنیات کم چرب و منابع پروتئینی بدون چربی مانند گوشــت های 

بدون چربی یا حبوبات تشکیل دهد. 
مصرف مقادیر فراوانی فیبر در رژیم غذایی این افراد توصیه می شــود؛ زیرا فیبر باعث 
کاهش سطح پروتئین واکنشگر C که یکی از نشانگرهای التهاب است، می شود. برای 
این منظور مصرف سبزیجات خام، مصرف میوه ها با پوست، افزایش مصرف حبوبات و 

مغزهای روغنی و نیز مصرف نان های سبوس دار توصیه می شود.
 مکمل های مورد نیاز برای افراد مبتال به روماتیسم مفصلی

سلنیم:نوعی آنتی اکسیدان است و باعث کاهش التهاب می شود. محققان دریافته اند 
که در بدن بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید، ســلنیم کمتری وجود دارد. سلنیم در 
غالت کامل، بادام برزیلی، تخمه آفتابگردان، سیر، جگر و جانوران دریایی مانند میگو، 
خاویار، ماهی و ... به فراوانی یافت می شود؛ اما مصرف سلنیم به صورت مکمل احتمال 
ابتال به دیابــت را افزایش می دهــد. در نتیجه قبل از مصرف مکمل ســلنیم حتما با 

پزشک خود در این رابطه صحبت کنید.
 ویتامیــن D: ویتامین D و کلســیم که بــرای پیشــگیری از اســتئوپروز تجویز 
می شــود به کاهش ریســک آرتریت روماتوئید در زنان مســن کمک می کند. زیرا 
ویتامین D عالوه بر اســتحکام استخوان، باعث تنظیم سیســتم ایمنی نیز می گردد. 
بهترین منابع ویتامین D عبارتند از: تخم مرغ، مواد غذایی غنی شده با ویتامین  D  و 

روغن ماهی.

  ریتم در موسیقی

ســراغ کســانی می رویم کــه هرگز از 
حسین)ع( نشنیده اند

پویــش اهالــی  کــه  شــهرهایی  از   یکــی 
 »Who is Hussain«در آن فعالیــت دارنــد 
تورنتو اســت. جایی که حــاال جوان هایش یک 
سالی اســت در زمینه معرفی امام حسین)ع( به 
مردم آن منطقه در حال فعالیت هستند. گروهی 
که طبق گفته خودشــان بیشــتر اعضای آنها را 
جوانانی با ملیت های مختلف تشکیل می دهند تا 
دورهم جمع بشوند و ماجرای امام حسین)ع( را 
برای مردمی که تابه حال چیزی از او نشنیده اند 
تعریف کنند تا جایی که آقای »امتیاز کرمعلی« 
لیــدر گــروه »who is Hussain«در تورنتو 
درباره فعالیتشــان این طور می گوید: »ما وقتی 
از امام حسین)ع( برای مردم اینجا می گوییم آنها 
به شدت شگفت زده می شــوند. برای همین هم 
واکنش های مثبتی از خودشــان نشان می دهند 
و همیشه دوســت دارند که بیشــتر درباره این 
موضوع بدانند ولی از طرفی هم ما عموما ســراغ 
کسانی می رویم که مسلمان نباشند؛ کسانی که 
تا پیش از این هیچ وقت چیزی از امام حسین)ع( 

نشنیده اند.«
معرفی امام حسین)ع( به عنوان یک مصلح 

اجتماعی
»Who is Hussain«کمپینــی اســت که نه 
فقط در ایام عزاداری شــهادت اباعبدا... بلکه در 
تمام روزهای ســال به فعالیــت می پردازند و به 
قول خودشــان هیچ برنامه و اصــرار خاصی هم 
برای تغییر دین آدم های دور و برشــان ندارند و 
بیشتر به دنبال حرکت به ســمت مفهوم غریب 
»عدالت اجتماعی« در دنیای امروز هســتند که 
در این بین نماینده این حرکت را امام حسین)ع( 
می دانند. برای همین هــم یکی از نکته های مهم 
در فعالیت هایشــان چگونگی ارتبــاط گرفتن و 
حرف زدن با آدم هایی است که تا به حال درباره 
واقعه عاشورا و کربال چیزی نشنیده اند و حاال به 
 واسطه این جنبش قرار است با قصه کربال و قیام

 امام حســین)ع( آشــنا شــوند. به همین دلیل 
وقتی از اعضای این گروه درباره چگونگی ارتباط 
گرفتن آنها با مردم می پرســیم بــه این جواب 
می رسیم »ما سر صحبت را با معرفی کردن امام 
حسین)ع( شــروع می کنیم و از او به عنوان یک 
مصلح اجتماعی حرف می زنیــم و بعد از آن هم 
شــروع می کنیم به بحث درباره ایثار و فداکاری 
برای چیزی که امام حســین)ع( بــه خاطرش 
ایســتادگی کرد مثل عزت، برابــری، عدالت و 
درسی که او به بشریت داد و آن این بود: مرگ با 

عزت بهتر از زندگی با ذلت است. «

»Who is Hussain« با کمپین
آشنا شوید

دوره موشک باران، مدرسه ها را تعطیل کرده  نداشاه نوری
بودند. ما هــم کالس اولی هایــی بودیم که 
هنوز نصف کتاب  فارســی را تمام نکرده و سوادمان نم داشت و 
بعید بود سال بعد بتوانیم از پس تصمیم کبری که هیچ، تصمیم 
صغری هم بر بیاییــم. آن دوره تلویزیون برنامه های آموزشــی 
پخش می کــرد و بــه جای زنــگ تفریــح برایمــان کارتون 
می گذاشــت. ما هم لمیده پای تلویزیون و درحالی که دهنمان 
یک لحظه از جنبیــدن نمی افتــاد امالی گل، لیــوان و ژاله و 
پژمرده را یاد گرفتیم. سال ها گذشته و هرگز فرصت نکردیم از 
معلم هایی تشکر کنیم که حتی اسمشان هم خاطرمان نیست؛ 
اما وقتی نــه کالس تقویتی بود، نه کتاب کمک آموزشــی و نه 

حتی مدرسه ای سنگ اول زندگی ما را راست گذاشتند. 
دری به دنیای تازه

»لطفا برگــه دان هــا را از جای خود خــارج نکنیــد!« تقریبا 
روی هرکــدام از جعبه های برگــه دان کتابخانــه، یکی از این 
یادداشت ها گذاشته بودند؛ اماجالب بود که حریف ما نمی شدند. 
نمی دانم این برگه دان چه خاصیتی داشت که حتی وقتی دقیقا 
می دانستی دنبال چه کتابی هســتی باز آدم را ساعت ها اسیر 
خودش می کرد. آنقدر که یک عده از پا  مــی افتادند، چهارزانو 
روی زمین می نشستند و برای ادامه کارشان )با عرض معذرت( 

راهی جز درآوردن برگه دان ها از سرجایشان نداشتند. 
رفتن ســراغ برگه دان های کتابخانه حســی مثــل رفتن توی 
صندوقخانه خانم جان داشــت. مثال آدم را می فرستادند دنبال 
میل بافتنی شــماره 5 و جای میــل را هم خبر مــی دادند؛ اما 
همیشــه توی صندوقخانه چیزی هیجان انگیزتر از میل بافتنی 
پیدا می شد مثل یک قوطی پر از دکمه های جور واجور. زندگی 
گاهی راه خــودش را 
مــی رود و کاری بــه 
نقشــه های ما ندارد. 
درســت مثــل کتابی 
کــه تصادفــی از توی 
کتابخانــه  برگــه دان 
پیدا می کنــی و دری 
به دنیایی تــازه برایت 

باز می شود.

جدول  2012

 استخری از نوشابه 
 برای جلوگیری از زنگ زدگی!

یک مرد اهل لیتوانــی ویدئویی از خودش منتشــر کرده که در 
آن ۶ هزار نوشــابه دو لیتری را در گودالی می ریزد و سپس یک 
آئودی زنگ زده را داخل آن غرق می کنــد! آن هم به این دلیل 
 که تصور می کند مواد داخل نوشــابه می توانــد در از بین رفتن 

زنگ زدگی ماشین موثر باشد.
این مرد ۷3 ساله یک گودال بزرگ را در مزرعه شخصی خودش 
آماده می کند و با پالســتیک  ضخیمی برایش عایق می سازد و 

سپس ۱۲ هزار لیتر نوشابه را در آن خالی می کند.
جالب است بدانید به طور کلی این تجربه متفاوت و عجیب برای 
این مرد در حدود هشــت هزار دالر خرج داشته است.شایعه ها 
و البته ویدئوهای زیادی از تاثیرات نوشــابه روی آهن زنگ زده 
وجود دارد و این مــرد لیتوانی هم از آنها الهام گرفته اســت، اما 
او با غرق کردن ماشــین در این مقدار نوشــابه آسیب جدی به 
بخش های دیگر ماشــین رســانده و حتی برای خارج کردن آن 

مجبور شده از جرثقیل  استفاده کند.

تصاویر روز

 کشاورزان چین با علوفه موانعی برای ثبات تپه های شنی 
می ســازند، این کار به منظور جلوگیری از طوفان شن و 

بیابان زایی صورت گرفته است.

عکس هوایی کوه های صخره ای در استان هونان چین

کشکول

خرید۲۰ میلیاردی کودک 
1۰ ساله !

کودک ۱۰ ساله اماراتی ســه پالک خودرو را در یک حراجی به 
ارزش تقریبی ۲۰ میلیون درهم خرید.

 در مزایــده ای که برای فــروش چند پالک خــودرو در امارات 
برگزار شــد، 5۰ پالک خودرو به ارزش تقریبی ۲۶ میلیون دالر 

به فروش رسید. 
 در جریان این مزایده، یک کودک اماراتی بــه نام »عبدا...« که 
هنوز ۱۰ سالش تمام نشــده بود، ســه پالک خودرو شامل دو 
پالک با شــماره های ۱۱ و ۷ را با قیمــت ۶ میلیون و ۱5۰ هزار 
درهم و ۱3 میلیون و 4۰۰ هــزار درهم خرید.  این کودک که به 
همراه برادر کوچک ترش در مزایده شــرکت کرده بود، گفته که 

پالک ۷ را به نشانه ۷ امیرنشین امارات خریداری کرده است. 
 این پســربچه همچنین پالک سومی هم به شــماره ۱۱۱۱۱ 
خریداری کرد و بابت آن مبلغ یک میلیــون و 88۰ هزار درهم 
پرداخت کرد.  این در حالی است که بر اساس قوانین راهنمایی 

و رانندگی امارات، کودکان زیر ۱8 سال اجازه رانندگی ندارند.

عطری که با آن دیگر بوی بد محیط 
آزارتان نمی دهد!

بنیاد بیل و ملیندا گیتس با همــکاری گروهی از محققان فعال 
در تولید عطر و اســانس اقدام به تولید عطــری منحصر به فرد 
کردند که با استشــمام آن دیگر هیچ بوی زننــده ای در بینی 
تشخیص داده نمی شــود. عملکرد عطر جدید به گونه ای است 
که پس از استشمام، مستقیما بر ســلول های گیرنده بویایی در 

بینی اثر گذاشته و از تشخیص بوهای زننده جلوگیری می کند.
این عطر درست مشــابه هدفون های محافظ ورود امواج صوتی 
اضافی از محیط به گوش درونی عمل  می کنــد؛ بنابراین برای 
جلوگیری از تشــخیص بوهای زننده در بینــی عطر جدید را از 
بدترین بوی زننده موجود تولید کردند و با افزودن مواد اضافی 

استشمام آن را امکان پذیر ساختند.
هدف اصلی بنیاد بیل و ملیندا گیتس از سرمایه گذاری در تولید 
عطر جدید، بهسازی وضعیت ســرویس های بهداشتی عمومی 
در کشــورهای در حال توسعه برای جذب بیشــتر مردم برای 
استفاده از آنهاســت. محققان همچنین برای عطر جدید نوعی 
خنثی کننده نیــز تولید کرده اند که با استشــمام آن وضعیت 

بویایی به حالت اولیه باز می گردد. 

افقی
۱- نویســنده فقید کتاب های دیو و بازدید، زن زیادی، 
سه تار و شــوهر سیمین دانشور- ســلوک کردن- ساز 

پرسرو صدا
۲- قصه گو- مهاجم تیم رئال مادرید- حصار و دیوار

 3- عظمــت- نــام قدیم تیســفون- رنگیــن کمان یا
قوس قزح

4- لقمه- پدر زن چارلی چاپلین و نویســنده رمان آنا 
کریستی- پرستار

5- ارعاب و ترسانیدن- پیگیری کردن
۶- کاشف آبله که خودش در اثر مرض آبله مرد- گیاهی 

معطر که در دوغ و ماست می ریزند- سستی و ضعف
۷- از اجسام هندسی- خیاالت واهی- نیمه راضی

8- گرانیت- صنعتی در شعر فارسی- ماشین کشاورزی
9- فرار از ترس- شتر مرغ- مکانی مقدس برای عبادت

۱۰- هراسه- پارچه آخرت- نوعی مار
۱۱- ارزنده و نفیس- ازدیاد اوره خون

۱۲- مالیات- دروازه بان فقید شوروی- برکه
۱3- حمدونه- رنجر- عالمت مفعول بی واسطه

 ۱4- ســالح میرزا کوچــک جنگلــی- بازیگر 
فیلم هــای عمر مختــار و زنده بــاد زاپاتا- تیم 

فوتبال فرانسه
 ۱5- راز- از شــهرهای اصفهان- فیلم رخشــان

 بنی اعتماد
عمودی

۱- ســبزی آهن دار- کتاب اتل لیلیان وینچ- 
فلزهادی

۲- تخم حشرات- پشیمانی- کارها
3- مادرعــرب و فیلم النگ- زرشــک- گیاه 

خارشتر
4- قاتل حضــرت علی اصغــر )ع(- مخترع 

میکروسکوپ- بانی تلگراف
5- کدخدای ده- فعال و پر انرژی

۶- زنگ کاروان- نام کوچک گوتنبرگ و اشترواس و 
کرایف- بیگانه و فیلم جان شلی زمینگر

 ۷- دشــمنان- نوعی کشــتی که کشــتی دیگر را 
می کشد- کار وراج

8- بهشت- گرانمایه- پدرمرده
 9- مــادر ورزش هاســت- خبــاز- از فیلمبرداران 

چیره دست ایرانی
۱۰- کتاب پیرکونی و فیلم آنتونی مان- با شــما در 

یک جا کار می کند- عالمت تجاری
۱۱- یار مهربان و غمگســار- کارگردان نامی فیلم 

روزهای شیرین زندگی
۱۲- جیوه و سیماب- نوعی کاله شاپو- آهو
۱3- اشاره جمعی به نزدیک- وسیله ها - باز

۱4- کاشف آسپیرین- زگیل- انجمن و کلوپ
۱5- نویســنده رمان رابینســون کروزوئه- ســاز 

هندی- پیل الکتریکی
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امام صادق  )علیه السالم(: 
آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمى مال و ثروت 

يافتم. 
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