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با پیشــرفت روز افزون علم پزشکی، بشر توانســت بر بسیاری از 
بیماری ها چیره شود و سالمت جسمانی را به خود و دیگران هدیه 
دهد. در روزگار پیشــین مقصود از طبابت و علم پزشــکی درمان 
امراض و بیماری های گوناگونی بود که گریبانگیر انســان می شد. 

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشــت: چندی پیش شــهروندی به یکی از پس از پیشرفت علم پزشکی، بشر به این فکر افتاد تا...
کالنتری های شهرستان نجف آباد مراجعه و عنوان کرد که فردی تحت عنوان کارگزار 
بیمه با تنظیم قرارداد صوری در قبال دریافت مبلــغ 15 میلیون تومان به وی، متعهد 
شده که سنوات پرداخت بیمه 20 ساله او را تا ســقف 30 سال به اداره بیمه پرداخت و 
وی را بازنشســته کند؛ اما این فرد پس از دریافت وجوه، متواری شده و به هیچ کدام از 
تعهداتش عمل  نکرده است. ســردار عبدالرضا آقاخانی افزود: بالفاصله پس از اظهارات 
مالباخته، پرونده بــه اداره جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ارجاع شــد و کارآگاهان 
به صورت ویژه موضوع را مورد بررســی قرار دادند که در جریان رسیدگی نیز 20 نفر از 

افرادی که توسط متهم مورد کالهبرداری قرار گرفته بودند نیز به پلیس آگاهی...

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کالهبرداری ۲۰میلیاردی از 
متقاضیان بازنشستگی در اصفهان

2000 تاکسی فرسوده در اصفهان تردد می کنند؛

نوسازی الک پشتی تاکسی های خورشیدی!

حال سینمای اصفهان
خوب است

15

6

جراحی زیبایی در ایران 7 برابر اروپاست؛

در آرزوی »پیت«-»جولی« شدن!

10

باالخره یک لیست از جیب بیرون آمد؛

این 1۰ نفر
2

تامین اجتماعی یک دهم بودجه 
درمان را هم هزینه نکرده است

10

به مناسبت روز دانشجو؛

سه قطره همیشه جاری
10

مدیرکل ســابق تبلیغات اســالمی اســتان اصفهان، 
حوزه علمیه اصفهان را یکی از قدیمی ترین حوزه های 
علمیه ایران دانســت و اضافه کرد: روزی حوزه علمیه 
اصفهان به عنوان جبهه و پیشانی حوزه ها بوده و از آن 

با نام »ام الحوزه« یاد می شده که بر حوزه علمیه قم نیز 
حق تقدم داشته است. شــاگرد آیت ا... مظاهری اظهار 
داشت: حوزه علمیه اصفهان طی 400 سال نام آورانی 

همچون شیخ بهایی و میرداماد را در خود پرورش...

مدیرکل سابق تبلیغات اسالمی اصفهان:

بازگشت آیت ا... مظاهری به اصفهان
آغازگر فصل جدیدی در حوزه علمیه بود 

15

ادامه در صفحه 15

 در شــهر اصفهــان نزدیــک بــه 2000 تاکســی فرســوده تــردد مــی کنــد کــه قــرار اســت از طریــق ثبــت نــام در ســایت نوســازی
 تاکسی های فرسوده، نو شوند. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان پیش از این در این رابطه گفته بود که 1366 تاکسی فرسوده برای نوسازی 

تشکیل پرونده داده اند که تاکنون 440 دستگاه آن تبدیل به احسن شده است.

ســید حســن هاشــمی، وزیر
بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشکی  دولت تدبیر و امید که در این ماه های پایانی 
دولت فعال تر و سخنورتر از همیشه ظاهر شده و به 
گفت و گو با رســانه ها می پردازد و در همایش ها و 
مراسم های مختلف شــرکت کرده و بعضا نقدهای 
تند و تیــزی هم بر زبــان می آورد، این بــار هم در 
برنامه »نبض« شبکه خبر صحبت های جالبی بیان 
کرده و سازمان تامین اجتماعی را مورد خطاب نقد 
و سواالت خود قرار داده است. در ادامه گزیده ای از 
ســخنان جالب توجه آقای وزیر را مــی خوانید که 
شاید بد نیست متولیان سازمان تامین اجتماعی هم 
این سخنان را بخوانند و به ســواالت وزیر بهداشت 

جواب دهند. 
  توسعه شبکه بهداشتی کشور، پوشش 24 میلیونی 
حاشیه نشینان در شبکه بهداشــتی، احداث مراکز 
جامعه خدمات سالمت، راه اندازی آمبوالنس هوایی، 
تکمیل بیمه ایرانیــان، بهره مندی روســتاییان از 
مکمل های ضروری، دسترسی بیشتر مردم به پزشک 
و متخصص و تربیت متخصص پزشــک خانواده که 

برای اولین بار در کشور انجام شده است.
  اقداماتی که دولــت یازدهم در حوزه بهداشــت 
عمومی، بهداشــت خانــواده و محیط انجــام داده 
بی ســابقه بوده و در هیچ دولتی این گونه کار نشده 
اســت . برای نمونه در طول تاریخ سه دهه گذشته 
سابقه نداشته اســت که 24 میلیون نفر زیر پوشش 

شبکه بهداشت قرار بگیرند.
  در کشور ما حرف زدن خیلی آسان است، بنابراین 
من فکر می کنم هر کاری که بر دانش و تجربه جهانی 
مبتنی باشــد، حتما موفق است و به هر حال سخت 
اســت همه ایده ها وعقاید مختلف را با گرایش های 
سیاسی متنوع با خود همراه کرد، مهم مردم هستند 

و ارائه دهندگان خدمت که اکثرا راضی هستند .
  از ادعا تــا واقعیت فاصله بســیار اســت، آمارها 
ادعای منتقدان را رد می کنــد. افزایش 8 درصدی 
مراجعه کنندگان به مراکز درمانی به دلیل تقاضای 
القایی نیســت ، به خاطر این اســت که قبل از آن 
امکانات نداشته اســت که مراجعه کند. باید بیمه ها 

که خرید خدمت می کنند را اصالح کرد.
  در کجای دنیا تولیت و مسئولیت سالمت تکه پاره 
اســت؟ تا دیروز می گفتند قانــون نداریم، حاال که 
قانون داریم چــرا آن را اجرا نمــی کنند؟ کدام یک 
از راهنماهای بالینــی که وزاری پیشــین زحمت 
کشیده اند نوشــته اند، اجرایی شــده است؟ وقتی 
بیمه ها با وزارت بهداشــت هماهنگ باشند بسیاری 
از این مشکالت وجود نخواهد داشت .به جای بهانه 

جویی باید قانون را اجرا کرد.
  سیاست های ابالغی رهبری باید قانون شود، اگر 
بر اســاس این سیاست ها تولیت ســالمت با وزارت 
بهداشت اســت، باید قانون این مساله را در موضوع 

آب ، غذا، مرکبات، ســموم، جاده ، و ... روشن کند. 
سالمت مردم به همه این دســتگاه ها وابسته است، 
اگر هماهنگ نباشند، سالمت مردم تامین نمی شود.

  همه بیمه ها می تواننــد در خود تامین اجتماعی 
تجمیع شــوند . البته به یک شــرط و آن اینکه این 
ســازمان بنگاهداری نکند. در کجای دنیا سازمان 
تامین اجتماعی کشتی و هواپیما دارد، در کجای دنیا 
تامین اجتماعی هتل و میهمانســرا و کارخانه دارد؟ 
بیشتر سرمایه این سازمان االن در آن بخش متمرکز 
شده اســت .االن مردمی که حق بیمه می پردازند 
آورده ای از آن ندارنــد. من می توانم آنقدر شــهر و 
روســتا را نام ببرم که حق بیمه می پردازند ولی یک 

مرکز درمانی و بیمارستان در آنجا نیست.
  بر اساس قانون 28 صندوق بیمه ای باید یکی شود 
چرا در این 5 ســال قانونی که تصویب شده را اجرا 
نکردند، چرا استیضاح نکردند، در انگلستان و سوئد 
که به تایید منتقدان بهترین نظام سالمت را دارند، 
ارائه دهنده و خریدار خدمت یکی است. این ها بازی 

با الفاظ است و با آن آبی برای مردم گرم نمی شود.
  علیرغم کاهش قیمت نفت و عدم گشــایش مالی 
پس از تحریم ها، طرح تحول با قدرت ادامه خواهد 
داشــت و مردم با اعتمادی که به قــدرت رای خود 
دارند، افــراد کارآمدتری را انتخاب مــی کنند که 
این طرح در دوره های بعد نیز معطل بودجه نماند.

مردم خدمتی گرفته اند و هرکــس بیاید باید آن را 
ادامه دهد.

  قرار نیست در طی این مدت کوتاه همه چیز گل و 
بلبل شود، سالهای سال مشکالت روی هم انبار شده، 
در دولت های گذشته سالمت هیچ وقت اولویت نبوده 
است، مسکن بوده ، جاده بوده، ریل بوده ، سد بوده، ما 
این همه مسکن مهر ساختیم، شما دو جا به من نشان 

دهید که فکر مرکز درمانی اش را کرده اند؟
  جامعه پزشکی بیجا متهم شــده اند که پول بین 
آنها توزیع شده، متاســفانه این نگاه آلوده به اغراض 

شخصی اســت. من بارها گفته ام به عنوان مسئول 
حوزه سالمت کســی حق ندارد بناحق علیه جامعه 
پزشــکی بتازد، نه به دلیل اینکه من پزشک هستم، 
بلکه به خاطر بی اعتمادی که ایجاد می شــود و در 
نتیجه ســالمت مردم به مخاطره می افتد. اگر این 
حرف درست نیســت خوب دســتگاه قضایی برود 
برخورد کند و اجازه ندهد هر کسی هر چیز دوست 

دارد بگوید.
  تربیت یک ساله پرســتار؟ مگر می شود. این هم 
از آن موضوعاتی بود که بد رسانه ای شد و برداشت 
اشتباه از آن کردند . پرستار جایگاهش رفیع تر از این 
است که در ایران است. مشــکل اینجاست که اجازه 
ندادند 40 رشته به عنوان واسط بین بیمار و پرستار 

تربیت شود.
  راهنمای بالینی معنایش این اســت که بیماری 
مراجعه می کند مثال به ام اس مبتالست، می گویند 
این تعداد آزمایش و این دارو برای او باید تجویز شود. 
خوب این یک روش دستوری است، من نمی توانم به 
پزشک بگویم تو باید این 10 تا آزمایش و صرفا این 
دارو را تجویز کنید.  در همه جای دنیا هم اینطوری 
اســت که بیمه ها راهنمای بالینی می نویسند. من 
االن می توانم برای شــما 10 جلد کتاب بیاورم که 
وزاری پیشین زحمت کشیده اند و راهنمای بالینی 

نوشته اند، کدام شان اجرایی شده است؟
  دولت اصال به بحــث واردات دارو ورود نمی کند . 
دولت فقط قیمت گذاری و نظارت می کند. یک جایی 
مانع افزایش قیمت می شود و برای بخش خصوصی 
صرف نمی کنــد دارو را وارد کند ودر نتیجه کمبود 
به وجود می اید. یا بیمه ها معوقــات داروخانه ها را 
نمی دهند،بنابرایــن در واردات دارو اخالل به وجود 
می آید. بخشــی از پزشــکان دارویی جدید خارج 
از فارماکوپه تجویــز می کنند که در بازار نیســت، 
کمبود کاذب ایجاد می شــود، موضــوع دارو خیلی 

پیچیده است.

وزیر بهداشت: 

کجای دنیا بیمه ها کشتی، هواپیما و هتل دارند؟
زاینده رود



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره 2019 |  سه شنبه 16 آذر  1395|  6  ربیع االول  1438

پیشنهاد سردبیر:
بابک زنجانی همکاری نمی کند

پارلمانمبارزه با فساددیدگاهسیاست خارجه

محســن رضایــی دبیر مجمــع تشــخیص مصلحت 
نظام در صفحه شخصی خود در اینســتاگرام نوشت: 
»عربســتان به زودی منزوی تر خواهد شــد. اسباب 
انزوای آل سعود در منطقه پشت ســر هم تحقق پیدا 
می کند. شکســت این پادشــاهی در یمن، شکســت 
عوامل و شــاگردان وهابیت یعنی داعــش در عراق و 
همچنین شکســت جبهه النصره و دیگر تروریست ها 
در ســوریه که بــا میلیاردهــا دالر ســعودی تقویت 
شده بودند، اوضاع عربســتان را به کلی به هم ریخته 
و آنهــا را بر ســرچند راهی دشــوار قرارداده اســت. 
 اکنون حاکمیــت عربســتان بدترین شــرایط خود

را می گذراند.
امیدوارم، مردم عربســتان از چنگال آل سعود، نجات 

پیدا کنند. 
مســئوالن کشــور ما فریــب تغییر موضــع موردی 
عربســتان را نخورند. آنها چهره نرم به خود می گیرند 
و البته ممکن اســت بــرای نجات خویش دســت به 
خودکشــی هم بزنند و در خلیج فــارس ماجراجویی 

کنند. برای هردو حالت آماده باشیم«.

غالمرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت ایران درباره 
ســرانجام اموال شــرکت نفت در صورت اجرای حکم 
اعدام بابک زنجانی گفت: از زمانی که مســئولین امر 
تصمیم گرفتند اموال بیت المال را که در اختیار متهم 
بوده، بازگردانند اموال داخل کشور که رقم آن حدود 2 
هزار میلیارد تومان است، مورد شناسایی قرار گرفت تا 

تحت تملک شرکت ملی نفت درآید. 
در مورد بقیه اموال و آنچه در خارج از کشــور منتسب 
به محکوم است نیز در برخی زمینه ها پیشرفت هایی 
داشته و در برخی زمینه ها نیز نتیجه ملموس و نهایی 

به دست نیامده است.
غالمرضا مهدوی اظهار داشــت: ما بارها تالش کردیم 
کمــک کنیم تا متهــم پول هایی را کــه در اختیارش 
 بوده برگرداند؛ اما شــاهد همــکاری مطلوب از جانب

وی نبودیم.
وکیل شــرکت ملی نفت تاکید کرد: مــا از تالش خود 
کوتاه نمی آییــم و امیدواریم متهم نیز متنبه شــده و 
کمک کند اموالی را که در اختیــار خود و یا ایادی اش 

قرار دارد، بازگردد.

محسن رضایی:

مسئوالن کشور فریب تغییر 
موضع موردی عربستان را نخورند 

وکیل شرکت ملی نفت: 

بابک زنجانی
همکاری نمی کند

وزیر سابق اطالعات:

نقض برجام نشان از قدرت و 
نفوذ ایران در دنیاست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: 

چین و روسیه در برابر تحریم های 
جدید آمریکا سکوت نکنند

حجت االســالم حیدر مصلحی طی یک سخنانی اظهار 
داشــت: وقتی آمریکا از نقض برجــام حرفی می زند در 
حقیقت این امر نشــان از وحشــت آنها از نفوذ ایران در 

دنیاست.
وی گفت: امروز دنیای اســتکبار از موشــک های ایران 
هراس دارد و می دانند موشــک های ایرانی آنها را هدف 
گرفته و این در حالی اســت که در دوران جنگ قادر به 

ساخت سیم خاردار هم نبودیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به نقض 
برجام از سوی آمریکایی ها، افزود: رهبر معظم انقالب در 
خصوص برجام بارها هشــدار دادند که به دشمن تکیه و 

اعتماد نکنید هر چند که ما اهل مذاکره هستیم.
وزیر اطالعات سابق افزود: متن برجام به فارسی ترجمه 
شده اســت ولی خیلی ها آن را نخوانده اند و محال است 

کسی آن را بخواند و احساس ذلت و سرافکندگی نکند.
 وی بیان داشــت: طی یک ســال اخیر کنگــره آمریکا 
۸۳ مصوبه جدید برای تحریم ها داشــته اســت و باید 

پرسید اگر مذاکره شده چرا این وضع ادامه دارد.

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با تاکید بر اینکه قانــون تمدید تحریم های ایران 
توســط آمریکا نقض برجام اســت گفت:  انتظار می رود 
چین، روسیه، شورای امنیت و سایر اعضای اروپایی گروه 

1+5 با اعالم موضع با این عضو متمرد خود برخورد کند.
سید حسین نقوی حسینی با اشــاره به مصوبه مجلس 
و ســنای آمریکا درباره تمدید تحریم هــای ایران گفت: 
مذاکره جمهوری اسالمی با کشــورهای عضو گروه 5+1 
 بــوده و اکنون آمریکا بــه عنوان یک عضــو از این گروه 
بر خالف تعهدات بین المللی و برجام اقدام کرده است. از 
این رو انتظار جمهوری اسالمی دفاع سایر اعضا از حیثیت 
خود و حقوق بین المللی است. انتظار می رود کشورهایی 
همچون چین و روسیه در برابر این مصوبه سکوت نکنند 
چرا که آمریکایی ها به صراحت برجام را نقض کرده که با 
چنین روالی دیگر اعتمادی به توافقات بین المللی نداریم. 
وی با تاکید بــر اینکه این تحریم ها نقض برجام اســت، 
گفت:  باید قاطع و محکم در برابر این نقض آشکار بایستیم 

و قطعا مجلس عکس العمل نشان می دهد.

بین الملل

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که بشار اسد بخشی از روند 
سیاسی در این کشور خواهد بود. به گزارش روسیاالیوم، 
جان کری وزیر خارجه آمریکا گفــت: جنگ داخلی در 
سوریه جز در صورت حضور معارضان در نهادهای دولتی 
این کشور، پایان نمی یابد. وی طی سخنانی در نشست 
سابان 2016، گفت: بحران سوریه راه حل نظامی ندارد 
و این بحران حتی در صورتــی که حلب دیگر یک هدف 
نظامی استراتژیک برای طرف های درگیر نباشد، پایان 
نمی یابد.کری تاکید کرد: بایــد درک کرد که این جنگ 
بدون وجود درک سیاســی راه های حضــور نیروهای 
معارض در نهادهای دولتی در سوریه، پایان نمی یابد. وزیر 
خارجه آمریکا گفت: ما آماده مذاکرات در خصوص روند 
سیاسی انتقال قدرت در ســوریه هستیم و اسد،بخشی 
از این روند خواهد بود و مردم ســوریه در صورت اجرای 
این روند می توانند در خصوص انتخاب رهبرانشــان در 
انتخابات تصمیم گیری کنند. وزیر خارجه آمریکا تاکید 
کرد که حل سیاسی بحران سوریه همچنان ممکن است 

و مشورت ها و مذاکرات در این باره در ژنو ادامه دارد.

پارلمان عراق در تاریخ 6 آذر گذشته رأی به پیوستن نهاد 
الحشد الشعبی به مجموعه نیروهای امنیتی و نظامی عراق 
داد، رأیی که در آن تصریح شــده بود که الحشد الشعبی 
یک نیروی ملی اســت؛ اما با این حال برخی جریان های 
سیاســی داخلی و منطقه ای به همراه تبلیغات رسانه ای 
سعی کردند، این تصمیم پارلمان را فرقه گرایانه و مذهبی 

جلوه دهند.
به نوشــته وبگاه عراقی »شــفق نیوز«، »هدی ســجاد« 
از نمایندگان پارلمــان عراق و عضو ائتــالف ملی، دیروز 
دوشنبه، در بیانیه ای اعالم کرد که برخی جریان های اهل 
سنت در داخل پارلمان اصرار دارند تا ۳0 درصد نیروهای 
الحشد الشعبی از اهل سنت باشــد و الحشد الشعبی را بر 
مبنای گروه های مذهبی تقسیم بندی کنند. او تاکید کرد: 
ما هیچ وقت نخواســته ایم که الحشد الشــعبی بر مبنای 
مذهب و گروه های سیاسی شکل بگیرد و اجازه نمی دهیم 
چنین ماده ای در تدوین بودجه ســال 2017 جای داده 
شود. اصرار برخی جریانات داخلی عراق برای سهم خواهی 
در الحشد الشــعبی در حالی اســت که حداقل 25 گروه 

نظامی اهل سنت داخل الحشد الشعبی حضور دارند.

جان کری:

اسد، بخشی از روند سیاسی 
سوریه خواهد بود

مخالفت نمایندگان پارلمان عراق 
با سهم خواهی در الحشد الشعبی

عادل آذر در این نشســت خبری گفت : اولین گزارش به 
دست آمده از بررسی حقوق های نامتعارف در صحن علنی 
مجلس قرائت شد و گزارشــی جدید در آینده نیز مطرح 
می شود. رییس دیوان محاســبات کشور با اشاره به اینکه 
پیچیدگی و چندوجهی بودن ایــن پرونده زمان زیادی را 
از نظر حسابرسی و بررســی ابعاد مالی می طلبید، یادآور 
شد: هشدارهای مقام معظم رهبری، مطالبات بر حق مردم 
و سران ســه قوه باعث شد تا دیوان محاســبات با اولویت 
قراردادن حقوق های نامتعارف در زمانی کوتاه و فشــرده 
آن را به سر انجام برساند. عادل آذر گفت: بیش از 9۳ هزار 
پرونده در دســتگاه های مختلف حاکمیتی بررســی شد 
که دامنه این بررسی ها شــامل مدیران پایه به باال، هیئت 
مدیره شــرکت های دولتی، رؤسای ســه قوه، نیروهای 
مسلح، مجلس، وزارت اطالعات، قوه قضاییه، هیئت علمی 
دانشگاه ها و موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم 
رهبری اداره می شــوند، بوده اســت. وی تصریح کرد: در 
گزارشی که تقدیم مجلس شد مشخص گردید که از 9۳ 
هزار پرونده، ۳97 نفر حقوق مازاد دریافت می کرده اند که 
تحت عنوان حقوق نامتعارف شناخته می شوند. به عبارت 
بهتر سقف 20 میلیون تومان حقوق متعارف در نظر گرفته 
شد و مازاد آن به عنوان حقوق نامتعارف تعیین گردید که 
مبلغ کل این پرداخت های نامتعــارف 2۳ میلیارد و 200 

میلیون تومان بود که باید به خزانــه برگردد؛یعنی دیوان 
محاسبات مشخص کرد که کل پولی که باید برگردد 2۳ 

میلیارد و دویست میلیون تومان است.
 رییس دیوان محاســبات کشــور با بیان اینکه ما در آن 
گزارش وعــده دادیم کــه در کوتاه ترین زمــان ممکن و 
حداکثر در 40 روز موضــوع دریافت هــای نامتعارف را 
بررسی و گزارش نهایی رابه مجلس بدهیم، گفت: زمانی 
که وارد بررسی جزییات شدیم متوجه شدیم که موضوع 
پیچیده است و مدیران نکات و اعتراضاتی را مطرح کردند. 
وی با اشاره به حجم کار این بررسی ها افزود: اگر بخواهیم 
به صورت یک روال اداری اینها را بررســی کنیم یک روال 
9 ماهه را می طلبید؛ اما تذکــرات مقام معظم رهبری که 
فرمودند باید سریع به نتیجه برسید باعث شد تا کارکنان 
دلســوز دیوان محاسبات با کار مســتمر و بدون تعطیلی 

پیگیر این موضوع باشند.
 رییس دیوان محاســبات کشــور درباره نتایج بررســی 
دریافت هــای نامتعارف گفت: من با عالــی ترین مقامات 
دســتگاه ها درباره این پرونده گفت وگو داشتم و حتی در 
ستاد مبارزه با مفاســد حضور یافتم و گزارش کار دادم و 
در دیدار با مقامات مختلف و معــاون اول رییس جمهور 
مطالبی را مطرح کردیم و مستندات را گفتیم و نتیجه آن 
شد که از ۳97 نفر ۳۸7 نفر اقدامات الزم را برای استرداد 

وجوه اضافی انجام دادند. عادل آذر بــا ارائه آماری درباره 
میزان پرداخت ها گفت: از مجمــوع مبلغ 2۳۳ میلیارد و 
627 میلیون و 7۸۳ هزار و ۳50 ریال، عددی معادل 214 
میلیاردو 27۳ میلیون و ۸96 هزار و 947 ریال بابت اضافه 
دریافتی برگشت داده شده است. وی افزود: اگر بخواهیم 
درصــدی در نظر بگیریــم مبلغ پرداخت شــده معادل 
92 درصد کل وجوهی اســت که باید پرداخت می شــد. 
رییس دیوان محاســبات کشــور با بیان اینکه متاسفانه 
10 نفر از ۳97 نفــر علی رغم پیگیری هــای دیوان با ما 
 همکاری نکرده اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده اند، گفت:

 ما به التفاوت رقمی که گفته شد مربوط به این ده نفر است 
که عبارتند از:

1. مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره سابق بانک 
ملت

2. مدیر عامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره سابق و سه 
نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی بانک قرض الحسنه مهر 

ایران
۳ .مدیر عامل فعلی شرکت مدیریت طرح های صنعتی

4 .مدیر عامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی
عادل آذر افزود: این افــراد مبلغی معادل حدود 2 میلیارد 
تومان از وجوه پرداخت های نامتعارف را به خود اختصاص 
داده اند و تا کنون هیچ رقمی را باز گشت نداده ا ند. وی در 
پاسخ به سوالی در مورد اینکه گزارش دوم دیوان محاسبات 
درباره پرداخت های نامتعارف چه زمانی ارائه می شــود، 
گفت: گزارش دوم دیوان محاســبات به صــورت کامل و 
مســتند به روال معمول تقدیم رییس مجلس می شود و 
به تشــخیص وی به صحن علنی یا به کمیسیون برنامه و 
بودجه و یا کمیســیون اصل نود ارجاع خواهد شد. رییس 
دیوان محاسبات با اشاره به اینکه دیوان محاسبات بازوی 
نظارتی حاکمیت در قوه مقننه اســت، گفت: اگر گزارش 
در کمیسیون ها به نتیجه رســید و یا تشخیص دادند این 
گزارش در صحن علنی ارائه شود این موضوع می تواند در 
صحن قرائت شــود. رییس دیوان محاسبات کشور درباره 
تمهیدات این دیوان برای مبارزه با فساد گفت: ما باید زمان 
رسیدگی هایما ن را کوتاه کرده و چنین چالش هایی را با 
سرعت بیشتری بررسی کنیم. وی با بیان اینکه باید تالش 
کنیم رصدهای مســتمر و آنالین داشته باشیم، گفت: ما 
یک سامانه نظارت الکترونیک تحت عنوان »سنا« داریم 
که فعال به طور کامل مستقر نیست و البته باید رصدها را 
ماهانه پیگیری کنیم تا بر اساس مصوبه 95/5/11 حقوق 
و دستمزد، در این زمینه بررسی های بیشتر انجام شود که 

البته این مصوبه تکلیف را روشن کرده است.
رییس دیوان محاسبات کشــور در پاسخ به سوالی درباره 
نقش مردم و رسانه در بررسی حقوق های نامتعارف عنوان 
کرد: جا دارد واقعا از حساسیت مردم عزیز به بحث صیانت 
از بیت المال و پاسداری از ثروت ملی و همچنین از صدا و 

سیما بابت هشدارها تشکر کنیم.

رییس دیوان 
محاسبات کشور 

گفت: متاسفانه 
10 نفر از 397 

نفر با ما همکاری 
نکرده و مبلغ 

مازاد را برگشت 
نداده اند

عادل آذر رییس دیوان محاسبات در نشست خبری که در محل ساختمان دیوان محاسبات کشور برگزار شد با اشاره به اینکه موضوع 
پرداخت های نامتعارف به طور جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شده است، گفت: کار بسیار فشرده، وسیع و فنی درباره ابعاد 

و محتوای این پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق های نامتعارف و مبلغی که این افراد مازاد بر حقوقشان دریافت کردند، انجام شد.

باالخره یک لیست از جیب بیرون آمد؛

این 10 نفر

عکس روزیادداشت

یادداشت

درحاشیه

دیدار وزرای امور خارجه ایران و چین
محمد جواد ظریــف وزیر امور خارجه ایران بامداد دوشــنبه در 
رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی وارد شهر پکن شد 
و در اولین روز سفر کاری خود با »وانگ یی« همتای چینی خود 

در محل وزارت امور خارجه این کشور دیدار و گفت و گو کرد.

همه چیز طبق میل ایران پیش رفت؛

کوس رسوایی آمریکا 

ادعای تازه درباره ایران

رونمایی از نامزدهای 96

در تمامــی مذاکــرات ، طــرف های سیدرسول  رضایی
مذاکــره کننده یک ســری از اهداف 

آشکار و پنهان را دنبال می کنند. 
مذاکرات هســته ای ایران و 1+5 نیز می تواند شــامل این قاعده 
باشــد؛ بنابراین اگر بخواهیــم از این دید به مذاکرات هســته ای 
ایران و 1+5 و شــکل گیری برجام نگاهی بیندازیم، می توان گفت 
که هدف آشــکار ایران بــرای توجیه مذاکره با غــرب را در درجه 
اول، اثبات این موضوع به دنیا دانســت که ایران به دنبال ســالح 
هسته ای نیســت؛زیرا همان طور که مقام معظم رهبری نیز بارها 
اشــاره و تاکید کرده اند استفاده از بمب اتمی شــرعا حرام است؛    
اما بدون شــک هر دو طرف اهداف دیگری از این مذاکرات دنبال 
کرده و می کنند که مســئوالن کشــورهای درگیــر در مذاکرات 
آنها را بیان نمی کنند.  برای پی بردن به این اهداف پنهان شــاید 
الزم اســت کنکاش های ریز بینانه ای در اظهارنظرهای مسئوالن 
طرف های مذاکره کننده انجام داد. اگــر بخواهیم به طور اجمالی 
و بر اســاس نظر کارشناســان این اهــداف را بیان کنیــم به این 
نتیجه می رســیم که به احتمال قوی غربی هــا همچنان به دنبال 
براندازی نظام جمهوری اسالمی هســتند و در حقیقت امیدهای 
آنان بعد از اتفاقات ســال ۸۸ برای رســیدن به این هدف بیشتر 
 شد. مســئوالن کشــورهای غربی و نیز آمریکایی ها بارها گفته اند 
»که به دنبال تجزیه منطقه غرب آســیا هســتند«  بدون شــک 
اصلی ترین مشکل بر سر راه آنها ایران است. پس تا وقتی جمهوری 
اسالمی ایران را از سر راه بر ندارند، به این هدفشان نخواهند رسید. 
اما در مقابل مسئوالن جمهوری اســالمی نیز خوب می دانند که 
غرب به دنبال چیســت و به همین دلیل همواره در پی راهکاری 
برای مقابله با این هدف شــوم غرب بوده اند و پس از وقایع ســال 
۸۸ و به دنبال تحرکات جدید جبهه غربی و آمریکایی علیه نظام، 
تالش کردند تــا در مقابلــه و مقاومت در برابر دسیســه جهانی، 
مقاوم تر هم بشــوند. در راستای ناکام گذاشــتن غرب در رسیدن 
هدف تجزیه غرب آسیا نیاز به واکاوی وقایع سال ۸۸ بود.مسئوالن 
کشورمان در این واکاوی ها دریافتند که غرب به وسیله امپراتوری 
رســانه ای که دارد موفق به القای یک موضوع مهم به جامعه ایران 
و به خصوص قشر جوان ایرانی شده است و آن اینکه: » اصلی ترین 
ریشــه مشــکالت ایران در نداشــتن رابطه خوب با غرب اســت 
و ریشه این مشــکل نیز از سوی غرب نیســت بلکه مشکل اصلی، 
جمهوری اسالمی اســت و در حقیقت اگر جمهوری اسالمی قصد 
بهبود رابطه با غرب را داشته باشــد غربی ها در این زمینه مشکلی 

نخواهند داشت.«
بر اســاس آنچه گفته شد جمهوری اســالمی فرصتی به غرب داد 
تا آنچه واقعیت است، برای همه آشکار شــود . حقیقتی که حاال و 
در دوران پسابرجام با عهدشکنی های مکرر طرف مذاکره کننده، 
به خوبی و عریان تر از همیشــه رخ عیان کرده و نشــان داده که 
مشــکل از کجا بود! ایران به هدف خود رســیده؛ پای میز مذاکره 
نشســت، به دنیا ثابت کرد اهــل گفت و گو بــوده و اهل بمب اتم 
ساختن نیســت. مواضع جمهوری اســالمی ایران روشن شد. در 
ســوی مقابل این اروپایی ها و به ویژه آمریکایی ها بودند که رسوا 
 شــدند. آمریکایی هایی که از ابتدا هم رهبر معظم انقالب بر لزوم 
بی اعتمادی به آنها تاکید می کردند و حاال این روزها، رسانه های 
خودشــان هم صحت گفته های رهبر انقــالب و پیش بینی های 

دقیق ایشان را تایید کرده و حتی مورد تحسین قرار می دهند.  

وبسایت خبری عیون الخلیج که مدتی است اخبار مربوط به ایران 
را در کانون توجه دقیق و شدید خود قرار داده مدعی شد:ساعاتی 
بعد از آنکــه ایران ســیطره کامل بر تنگــه هرمز را اعــالم کرد، 
پاکستان دست به سالح هسته ای و دیگر سالح های حساس برد 

تا آنها را به عربستان منتقل کند.
عربستان اینک ایران را در اولویت کشــورهایی قرار داده که با آنها 
از در مواجهه وارد شــده است.عربستان طی ســه دهه گذشته با 
پاکســتان تفاهمات محرمانه برای مجهز شدن به سالح هسته ای 

داشته است.

ســیدمحمد حســینی وزیر ارشــاد دوران احمدی نژاد که برای 
سخنرانی به مناسبت روز دانشجو به دانشــگاه زنجان رفته بود، از 
کاندیداهای احتمالی اصولگرایان برای انتخابات 96 رونمایی کرد 
 و گفت: اصولگرایان قطعا گزینه هایی برای انتخابات ســال آینده 
در نظر گرفته اند؛ اما بحث اصلی رســیدن به اتفاق نظر در خصوص 
یک گزینه برای معرفی اســت و نبایــد به چند گزینه برســد. از 
جبهه های مختلــف اصولگرایان افرادی در نظر گرفته شــده و در 

نهایت یک فرد معرفی خواهد شد.
در بین این افراد حتی عده ای هستند که در معرض رای مردم قرار 

نگرفته اند.

کافه سیاست

در راستای اتفاقات و حواشی های صورت گرفته در روزهای اخیر پیرامون 
سخنرانی های چهره های مختلف سیاسی و رســانه ایی و لغو تعدادی از 
آنها، در جدیدترین لغو چنین جلســه هایی ، مناظــره »زنده باد مخالف 
من« که قرار بود روز دوشــنبه با موضوع »بررســی آزادی بیان در دولت 
یازدهم« در دانشگاه بوعلی ســینای همدان برگزار شــود، لغو شد. این 
 مناظره قرار بود میان »مهدی رحمانیان« مدیر مســئول روزنامه شرق و
 »حمید رســایی« مدیر مســئول هفته نامه »9 دی« در ســالن چمران 
دانشکده علوم پایه دانشگاه بوعلی سینا برگزار شــود؛ اما به دلیل حضور 
نیافتن مهدی رحمانیان لغو شــد. روابط عمومی دانشــگاه بوعلی سینا 
همدان با انتشار مطلبی در شبکه های اجتماعی اعالم کرد که این مناظره 
به دلیل حضور نیافتن مهدی رحمانیان مدیر مســئول روزنامه شرق در 
همدان، برگزار نخواهد شد. دانشگاه بوعلی سینا همدان بیش از 12 هزار 

دانشجو در رشته و مقطع های مختلف دارد.

گزارش واشنگتن تایمز از 
پیام روحانی به ترامپ

لغو مناظره در دانشگاه 
بوعلی سینای همدان

واشنگتن تایمز در گزارشــی نوشت : داســتان بزرگ خاورمیانه در سال 
2016 لزوما محدود به جنگ ســوریه نخواهد شــد؛ چرا که ظهور محور 
روسیه و اسالم شیعه شامل ایران، سوریه، حزب ا... و دیگر نیروهای نظامی 
مورد حمایت ایران است. حســن روحانی رییس جمهور ایران عنوان کرد 
که تهران و مســکو به همکاری های خود در جنگ سوریه ادامه می دهند 
تا زمانی که هدف آنها یعنی شکست تروریســم و بازگشت صلح و امنیت 
کامل به منطقه محقق شود؛ البته تروریســم در میان گروه های مختلف 
در خاورمیانه و غرب تعریف متفاوتی دارد. ممکن است که تاکید بر ادامه 
همکاری های میان روسیه و ایران از سوی رییس جمهور ایران، خطاب به 
دولت دونالد ترامپ گفته شده باشــد که در حال ترسیم سیاست خارجی 
جدید دولت این کشور است. موضع ترامپ در جنگ سوریه و رابطه با ایران 
همچنان شفاف اعالم نشده است. با این حال، ترامپ آشکار اعالم کرده که 

برای شکست داعش آمادگی دارد.
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قاب اقتصاديادداشت

پیشنهاد سردبیر:
سامانه کنترل سقف درآمد افراد!

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ســازمان 
توســعه تجارت گفت: 50 درصد هزینه نمایشگاهی 
صادرکنندگانی که به منظور توسعه صادرات و بازاریابی 
در نمایشــگاه های تخصصی - صادراتی کشــورهای 
هدف )تعیین شده از سوی ســازمان توسعه تجارت( 

شرکت می کنند،  به آنها پرداخت می شود.
مجتبی خسروتاج افزود: صادرکنندگانی که به صورت 
هدفمند در نمایشگاه های کشــورهایی شرکت کنند 
که از نظر بازارسنجی مورد ارزیابی قرار گرفته و زمینه 
توســعه صادرات کاالهای ایرانی در آنهــا وجود دارد، 
از سوی سازمان توســعه تجارت، حمایت و پشتیبانی 
مالی خواهند شــد و یارانه صادراتی دریافت می کنند.

وی با اشاره به اینکه 48 کشور به عنوان بازارهای هدف 
صادراتی از سوی ســازمان توسعه تجارت، مشخص و 
اسامی آنها در پایگاه اطالع رســانی این سازمان اعالم 
شده است، افزود: در این پایگاه اطالع رسانی، ظرفیت 
هریک از کشورها برای صادرات کاالهای ایرانی، ارزیابی 

و مشخص شده است.
رییس سازمان توســعه تجارت ایران، همچنین عصر 
یکشنبه در جلســه کارگروه توســعه صادرات استان 
اصفهان که پیرامون مشکالت صادرات فرش دستبافت 
این اســتان برگزار شــد، گفت: صادرکنندگان فرش 
دســتبافت اگر در کشــورهایی مانند روسیه، چین، 
هند و برزیل نمایشــگاه فرش دایر کننــد، 50 درصد 
هزینه نمایشگاهی آنها به صورت رایانه ای از سوی این 
ســازمان پرداخت می شود. وی با اشــاره به اینکه هر 
کاالی صادراتی از جمله فرش باید دارای کد شناسایی 
و رهگیــری تولید کننده باشــد، گفت: ســامانه ای 
همانند سامانه مبارزه با قاچاق کاال باید برای صادرات 
فرش راه اندازی شود. خســروتاج میزان رشد صادرات 
فرش کشور را در هفت ماه نخســت امسال 17درصد 
اعالم کرد و گفت: صادرات فرش بــه بازارهای جدید 
از جمله روســیه، برزیل، چین و هند باید مورد توجه 
قرار گیرد و صادرکنندگان فــرش باید زمینه صادرات 
فرش دستباف ایران به این کشــورها را بیش از پیش 
فراهم کنند. وی با بیان اینکــه در حوزه صادرات فرش 
از پیشنهادها و نظرات استقبال می کنیم، افزود: فرش 
ایران در دنیا صاحب نام و مورد استقبال است بنابراین 
از حضــور صادرکننــدگان فرش دســتباف ایران در 
نمایشگاه های بین المللی که متقاضی فرش دستباف 

ایران هستند،  حمایت می کنیم.

ريیس سازمان توسعه تجارت اصفهان خواستار شد:

 افزايش صادرات فرش ايران 
به بازارهای جديد

نگاه روز

در پی اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتــی و به منظور 
حمایت از صنایــع داخلی و همچنین جلوگیــری از خروج 
مقادیر قابل توجهی ارز از کشــور، هم اکنون با همکاری های 
به عمل آمده بــا معادن در بخش هــای مطالعاتی مربوط به 
ارتقای کیفیت مواد، 100درصد نیاز فــوالد مبارکه به گروه 
سنگ آهن از داخل کشور تامین می شود. در ادامه گزیده ای 
از صحبت های مهدی توالییان، معاون خرید شــرکت فوالد 

مبارکه را در همین باره می خوانید:
  در بخش قطعات از ابتدای ســال جاری تاکنون 8۹ درصد 
مبلغ سفارشات خرید فوالد مبارکه به ارزش بیش از ۳4 هزار 
میلیارد ریال از داخل کشور تامین می شود که این میزان در 
مقایسه با سال قبل یک درصد رشد را نشان می دهد. بخش 
عمده این مبلغ مربوط به تامین مواد اولیه و انرژی مورد نیاز 
شرکت، مشــتمل بر گروه ســنگ آهن و گندله و سایر اقالم 
است که در مقایسه با سال های ۹۳ و ۹4 رشد چشمگیری از 

لحاظ تامین از داخل نسبت به خرید خارج داشته است.
  گروه سنگ آهن شامل کنســانتره و گندله است. در حال 
حاضر مواد نامبرده از معادن گل گهر، بافق ، زرند، ســنگان و 
سیرجان تهیه می شود در حالی که پیش از این بخشی از این 

نیاز، از کشورهای بحرین و هند تامین و خریداری می شد.
  پیرو دســتور رهبر معظــم انقالب مبنی بر پیاده ســازی 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی و همچنین با توجه به اینکه 
فوالد مبارکه در دوران ســخت تحریم ها تنها راه نجات خود 
را در بومی ســازی تجهیزات و تامیــن داخلی اقالم مصرفی 
می دیــد، بنابراین از همان آغاز سیاســت کالن شــرکت بر 

این اصل استوار شــد که کل نیازهای خود را در بخش اقالم 
مصرفی و تجهیزاتی از داخل کشــور تامین کند، با این شرط 
که در هر موقعیتی بایــد ارتباط خود را با دنیــای فناوری و 
تکنولوژی بیرون از ســازمان و کشــور حفظ نماید، چراکه 
شــرکتی که داعیه جهانی شــدن دارد، نمی توانــد خود را 

محصور و از دانش روز دنیا جدا کند.
  به منظور دســتیابی بــه دانش فنی ســاخت قطعات، در 
قدم اول از شــرکت های فنی مهندســی برای حرکت در راه 
تهیه نقشه ها و مهندســی معکوس مدارک و قطعات دعوت 
به همکاری کرد؛ تا اینکه تعداد قابل توجهی از نقشــه های 
ســاخت اقالم مورد نظر استخراج شــد و در اختیار تیم ها و 

شرکت های سازنده قرار گرفت.
  اگرچه فوالد مبارکه برای کســب این موفقیت و در این راه 
سرمایه گذاری های زیادی انجام داد، اما سرانجام بارها و بارها 
با اصالح نقشه  ها و فرآیند ساخت، با همیاری مجموعه های 
مختلف به مرحله ای رسیدم که بســیاری از قطعات مدنظر، 
 یا با ســاخت داخل یا با اعمال روش های مختلف جایگزین

 شــدند. دســت یابی به دانش فنی و ســاخت برخــی از این 
تجهیزات در حالــی اتفاق افتــاد که بســیاری از این اقالم  
انحصارا در اختیار برخی از کشــورهای اروپایی، آســیایی، 

آمریکا و ژاپن بود.
  نهضت بومی  سازی صنعت فوالد بعد از امضای برجام نیز با 

سرعت بیشتری به حرکت خود ادامه داد.
  پس از امضای برجام، شــرکت های معتبــر و قدرتمندی 
در زمینه ســاخت تجهیزات و احداث خطوط تولید، با ورود 

به کشور ایران، مشــخصا با فوالد مبارکه وارد مذاکره شدند 
تا خدمات و قطعات مورد نیاز این شــرکت را تامین کنند و 
با برنامه ریزی های بســیار دقیق، متقاضی ورود به بازار ایران 

شده اند.
  مدیریت فوالد مبارکه در اهــداف کالن خود انتقال دانش 
فنی و نهادینه کردن دانش در کشور ایران را مدنظر قرار داده 

است.
  شــرکت های خارجی که خواهان همکاری با فوالد مبارکه 
هستند، فقط به شــرط انتقال دانش فنی ساخت قطعات در 
کشــور ایران و ارائه محصول با کیفیت و قیمت تمام شــده 
کامال رقابتی، می  توانند با ما همکاری داشته باشند. به خاطر 
داشته باشیم گذاشتن چنین پیش شرط  های مهمی با این 
سیاست انجام شــد که از این رهگذر، شــرکت  های داخلی 
در کنار شــرکت های خارجی باشــند و در نتیجه همکاری 
با آنها توانمندتر شــوند؛ در عین حال این امر سبب می شود 
فرصت  های شــغلی زیادی در کشور ایجاد شــود و جوانان 
مستعد و تحصیل کرده ایرانی بتوانند در بخش های مختلف 

استعدادهای خود را شکوفا کنند.
  به مرور زمان شرایطی ایجاد می شــود که با نهادینه شدن 
دانش روز دنیا در کشــور خودمان، پس از احداث طرح ها به 
جایی می  رسیم که برای تامین قطعات و خدمات به مشکل 
خاصــی برنخواهیم خــورد. همچنین در ایــن حالت دیگر 
شرکت های ســازنده از حالت یک فروشــنده مطلق خارج 
می  شــوند و ضمانت کرده  اند تجهیزات مورد نیاز را با همان 
کیفیت ساخته شــده در خارج از ایران و با قیمتی رقابتی با 

همکاری شرکت  های ایرانی ارائه کنند.
  یکی دیگر از مزیت های اجرای این سیاست این است که با 
نهادینه شدن این رویکرد، کشور ایران هم می تواند همانند 
کشورهای چین و کره، تکنولوژی های اروپایی را در نزد خود 
بومی سازی کند و چه بسا که بسیاری از تجهیزات مورد نیاز 
صنایع خاورمیانه و منطقه را ایران با مشــارکت کشورهای 

اروپایی در کشور بسازد و برای آنها صادر کند.
  فراموش نکنیم وقتی دانش ســاخت یک تجهیز در کشور 
نهادینه می شــود، متعاقب آن می  توان بسیاری از تجهیزات 
مشــابه مورد نیاز ســایر صنایع را نیز با اســتفاده از همان 

تکنولوژی در کشور، بومی سازی و به بازار عرضه کرد.
  از آنجایی که بســیاری از کشورها آماده ســرمایه  گذاری 
در ایران هســتند، ما در ادامــه راه خواهیم توانســت مانند 
کشورهای چین و ترکیه تجهیزات ساخته شده در کشورمان 
را با کیفیت مشــابه برندهای معروف دنیا به ســایر کشورها 

صادر کنیم.

معاون خريد شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه؛ به دنبال نهادینه کردن دانش در کشور

به مرور زمان شرايطی 
ايجاد می شود که با 

نهادينه شدن دانش 
روز دنیا در کشور 

خودمان پس از 
احداث طرح ها، به 
جايی می  رسیم که 
برای تامین قطعات 
و خدمات به مشکل 
خاصی برنخواهیم 

خورد

فقط هزينه ده ها میلیوني نگهداري 
پورشه در تهران را ببینید

با مسئوالن

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشــاره به افزایش قیمت گوشت 
گوسفندی در بازار گفت: با توجه به افزایش قیمت دالر در بازار، روند 

صعودی قیمت  این محصول نیز در بازار ادامه خواهد داشت.
علی اصغر ملکی، درخصوص تغییر قیمت گوشت گوسفندی در بازار 
گفت: با فرارســیدن ایام اربعین و بازگشت زوار میزان مصرف گوشت 
افزایش یافته و این امــر موجب افزایش قیمــت دام زنده به کیلویی 
14هزار و 500 تا 15 هزار و 500 تومان شده اســت. وی در این باره 
ادامه داد: از طرفی ســرمای هوا و کندی حمل و نقل موجب افزایش 
500 تا هزار تومانی قیمت این محصول در بازار شــده اســت. رییس 
اتحادیه گوشت گوسفندی، در توضیح قیمت هر کیلو گوشت تصریح 
کرد: نرخ هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه را بین ۳6 تا 

۳7 هزار تومان اعالم کرد.

رییس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی گفت: پتانســیل باالیی در 
تولید برخی از محصوالت خشــکبار در کشــور وجود دارد اما به سبب 
اتخاذ برخی از سیاســت های نادرست، به یک کشــور وارد کننده در 
این حوزه تبدیل شــده ایم. رضا نورانی رییس اتحادیه ملی محصوالت 
کشــاورزی، درخصــوص وضعیت صادرات خشــکبار اظهار داشــت: 
در مجموع تولید محصوالت باغی، امســال نســبت به ســال گذشته 
روند افزایشــی را تجربه کرده اســت. وی افزود: در شش ماهه نخست 
ســال جاری 467 هزارتــن از انواع محصــوالت باغی به ارزشــی بالغ 
بر ۹14میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شــده که به نســبت سال 
گذشته از نظر وزنی 47 درصد و از لحاظ ارزشی 8 درصد افزایش داشته 
اســت. نورانی بیان کرد: همچنین طبق آمار موجود، حدود 40هزارتن 

پسته با ارزشی بالغ بر ۳81 میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد. 

 گرانی دالر
 صادرات خشکبار گريبان بازار گوشت را گرفت

از واردات پیشی می گیرد؟

رییس کمیســیون تجــارت، خدمات و ارتباطــات اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: در برنامه ششــم توسعه، ظرفیت 
صادرات صنایع دســتی باید از ۳50 میلیون دالر به یک 
میلیارد دالر افزایش یابد. مسعود گلشیرازی، با بیان اینکه 
امســال تراز تجاری کشــور در بخش صادرات و واردات 
مثبت شــد، اظهار کرد: امروز فعاالن حــوزه تجارت در 
ســخت ترین دوران نقل و انتقاالت و عقد قراردادها قرار 
دارند، اما تعــدادی از آنها براســاس پارامترهای تعیین 
شــده وزارت صنعت، به عنــوان صادرکننــدگان نمونه 
انتخاب شــدند. وی با بیان اینکه بایــد فرهنگ صادراتی 
در اســتان اصفهان شــکل گیرد، گفت: در کمیســیون 
تجارت اتاق اصفهان، پــس از رایزنی های مختلف به این 
نتیجه رســیدیم که فقط تجلیل از صادرکنندگان کفایت 
نمی کند و باید نشست های تخصصی در هفته صادرات در 
چهار حوزه صنعت، معدن، کشــاورزی، خدمات و صنایع 
دستی برگزار شــود و مشــکالت صادرکنندگان در آن 
نشست ها بررسی شــود، همچنین مقرر شد موضوع »تد 

صادراتی« را در استان راه اندازی کنیم.
اهم ســخنان رییــس کمیســیون تجــارت، خدمات و 

ارتباطات اتاق بازرگانی اصفهان را در ادامه می خوانید:
  با وجــود مزیت صنعتی بودن اســتان و شــکل گیری 
سرمایه عظیم صنعتی در اصفهان، متاسفانه بازاری وجود 
ندارد و صنایع خوابیده اســت. از ســوی دیگر در بخش 
صنایع دستی زیربناها شکل گرفته، اما حریم جغرافیایی 

ثبت نشده است.
  دانشــگاه ها یکی دیگــر از مزیت های اســتان اصفهان 
است، اما از وجود دانشجویان و فارغ التحصیالن استفاده 
بهینه ای نمی شود و در مجموع ارتباط دانشگاه و صنعت 

به خوبی شکل نگرفته است.
  )با اشــاره بــه مولفه های حــوزه سیاســت گذاری در 
بخش صادرات(: نــگاه بازار محور به جــای تولید محور، 
توجه ویژه به ابــزار تعرفه ترجیحی، واقعی ســازی نرخ 
ارز با روند تدریجی، حذف مالیــات و عملکرد مالیاتی از 

شــرکت های صادراتی، توجه ویژه به حمل و نقل ریلی و 
توجه به شرکت های مدیریت صادرات و حمایت از آنها، از 

مولفه های سیاست گذاری در بخش صادرات است.
  ایجاد برندهای صنایع دســتی، توجه بــه ثبت حریم 
جغرافیایی و توجه بــه برندینگ و تجــارت الکترونیک، 

ازجمله زیرساخت های بخش توسعه صادرات است.
  فعاالن اقتصــادی باید با صاحبان صنایع شــرکت های 
مدیریت صادرات بــه عنوان کلید توســعه ارتباط برقرار 
کنند. افت فعالیــت حوزه معدن و همچنیــن نامهربانی 
بخش مالیات با شرکت هایی که از اصفهان صادرات انجام 

می دادند، موجب کاهش صادرات از استان شده است.
  کمیســیون تجارت اتاق اصفهان تالش می کند با تمام 
امکانات خود نســبت به راه اندازی شرکت های مدیریت 

صادرات و تجاری سازی آن اقدام کند.
  کمک به ایجــاد راه اندازی شــرکت مدیریت صادرات، 
برگزاری تد صادراتــی و هفته صادراتی، بررســی ایجاد 
چند نمایشــگاه اختصاصی و دایمی در کشورهای هدف 
صادرات، لزوم مطالبه تحقق برنامه ششــم توسعه در امر 
صادرات، لزوم راه اندازی دفاتر بازرگانی در کشــورهای 

هدف و... از جمله وظایف اتاق در بخش صادرات است.
  عالوه بر تحقق برنامه ششــم توســعه، تحقــق برنامه 

اصفهان 1400 را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم.

ريیس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان از داليل کاهش صادرات استان گفت:

نامهربانی بخش مالیات با صادرکنندگان اصفهان

بازارنگاه روز

قیمت انواع ماشین لباسشويی خانگی

LG WM-378NW - ال جی

1،970،000
تومان

2،199،000
تومان

LG WM-372NT -   ال جی

2،030،000
تومان

2،040،000
تومان

SAMSUNG 1432 S -  سامسونگ

1،970،000
تومان

2،270،000
تومان

SAMSUNG P149 SH - سامسونگ

2،699،000
تومان

2،880،000
تومان

شرايط برای صادرات مناسب نیست

رتبه 4 صادرات در شأن اصفهان نیست

سامانه کنترل سقف درآمد افراد!

مصوبه سنا، اتفاق جديدی نیست

ســهل  عبدالوهاب 
اتاق  آبادی؛ريیــس 
بازرگانــی اســتان 
اصفهان: مشــکلی در 
بخــش صنایع دســتی 
داریــم، اگــر دلخوری 
خود را اعــالم می کنیم 
به این دلیل اســت که 
شــرایط تولیــد آنطور 
نیســت که صادر شود، 
شــده  تمــام  قیمــت 

تولید ما با دنیا متعارف نیســت و ســبب جلوگیری از رقابت ما 
با بازار جهانی می شــود.  گفته می شود که باید رایزنی اقتصادی 
صورت گیرد اما این در حالی است که حتی رایزن های سیاسی 
و اقتصادی جواب تلفن این افــراد را نمی دهند. صادرات دغدغه 
صادرکنندگان است، بســیاری از صادرکنندگان حتی نیازی به 

حضور در کشور ندارند اما برای کشور خود دغدغه دارند.

رســول زرگرپــور؛ 
استاندار اصفهان: سال 
اقتصاد مقاومتی بهترین 
فرصت است که رویکرد 
مردمــی محــور، بنیاد 
محور و صادرات محور در 
آن به خوبــی وجود دارد 
و در حــال حاضر در این 
فرصت طالیــی می توان 
قوانین و موانع را برطرف 
کرد تا راه صادرات سهل 

و آسان شود و در استان باید از این فرصت حداکثر استفاده را برد. 
در شأن استان اصفهان نیســت که در رتبه 4 صادرات باشد؛ باید 
هدف گذاری خود را برای بهبود صادرات داشــته باشیم و همه با 

همکاری یکدیگر به این مهم دست یابیم.

محمدباقرنوبخــت؛ 
سخنگوی دولت: 

حقوق ۹۳ هــزار و 470 
نفر از مدیران را بررسی 
کردیــم. از ایــن تعداد 
حــدود 4 دهــم درصد 
یعنی حــدود ۳۹7 نفر، 
بیش از 20تا60 میلیون 
تومان دریافــت کردند. 
جمع حقــوق همه آنها، 
چه کسانی که قانونی و 

چه کســانی که غیر قانونی دریافت کردنــد، 2۳ میلیارد تومان 
اســت. این تبعیض و این حقوق ها، ناعادالنه بوده اســت. برای 
جلو گیری از این تبعیض، ســامانه ای طراحی شــده است که 
درآمدهای افراد در آنجا، مشخص و با این کار سقف درآمد افراد 

کنترل می شود.

لیــاز؛  ســعید 
اقتصادی:  کارشناس 
اخیر  مصوبــه  دربــاره 
آمریــکا الزم می دانــم 
بگویــم کــه در عمــل 
اتفاق جدیــدی نیفتاده 
اســت. ما بایــد منتظر 
ایــن باشــیم و ببینیم 
که آیــا دولــت جدید 
ایالــت متحــده آمریکا 
بــر بانک هــای اروپایی 

فشــار خواهد آورد یا خیر؟ به نظر من آنچه تاکنون مانع اجرای 
کامل آزادســازی روابط بانکی ایران و اروپا شده، بدعهدی اروپا 
نیست و آنچه رجل سیاســی ما مطرح می کنند، در جهت فشار 
به آمریکاست که من نیز با آن موافقم؛ چرا که این اعتراضات در 

نهایت کارساز است.
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

غذاهايی که گرسنگی را سرکوب می کنند

امیر هوشــنگ احســانی متخصص پوســت و مو گفت: اســتفاده از 
خمیردندان و سیب زمینی )به میزان کمتر( در روند ترمیم زخم تاثیر 
منفی دارد. هنگامی که از خمیردندان برای درمان سوختگی استفاده 
می شود، مواد موجود در آن آسیب بیشــتری به پوست می رساند. وی 
افزود: استفاده از خمیر دندان در مواقع ســوختگی برای زخم  موجب 
افزایش یا تغییر درجه  سوختگی می شود و این بدان معناست که افراد 
ممکن اســت با قرار دادن این ماده روی محل آسیب دیده، سوختگی 
درجه دو خود را به یک ســوختگی درجه  ســه تبدیل کنند؛ به همین 
ســبب توصیه می شــود به هیچ عنوان از خمیر دندان بــرای درمان 
سوختگی استفاده نشود. این پزشــک متخصص در خصوص بهترین 
روش های درمان گفت: شست وشــوی فراوان با آب ولرم و ســرم های 
فیزیولوژی، بهترین روش برای التیام سوختگی است. وی بیان داشت: 
الزم است خانواده ها در منزل پماد سوختگی داشته باشند تا در مواقع 
ضروری پس از استریل کردن محل آســیب دیده و شست و شوی آن، 
با استفاده از گاز استریل و پماد ســوختگی زخم را بپوشانند. احسانی 
خاطرنشــان کرد: در صورت در دســترس نبودن پماد و سایر داروها 
می توان از عسل برای ترمیم و درمان زخم استفاده کرد و برای این کار 
باید از سالمت عسل مورد اســتفاده مطمئن شد؛ هر چند که احتمال 

میکروبی شدن عسل بسیار پایین است.

موز یکی از میوه های مقوی نواحی گرمســیری اســت اما آیا می دانید 
زمان خوردن این میوه بر مفید یا مضر بودن آن اثر می گذارد؟

 کارشناسان به افراد توصیه می کنند برای دریافت بهترین خواص میوه 
موز و نیز جلوگیری از افزایش قند خون، حتمــا این میوه مغذی را در 
وعده صبحانه مصرف کنند. بررسی ها نشان می دهند خوردن میوه موز 
به همراه کره بادام زمینی در وعده صبحانه می تواند مانع از افزایش قند 
خون شود. این میوه، سرشار از ویتامین ها وانواع مواد معدنی از جمله 
منیزیم، پتاسیم و فیبر است و برای سالمت دستگاه گوارش، پوست و 
مو و عملکرد بســیاری از اعضای بدن مفید است. کارشناسان در عین 
حال به افراد توصیه می کنند به دلیل وجود خاصیت اسیدی در موز، آن 
را به همراه کربوهیدرات ها مصرف کنند تا خاصیت اســیدی این میوه 
به بدن آنها آسیب نرســاند. بدترین زمان برای خوردن این میوه، پس 
از صرف کامل وعده غذایی به ویژه شب هاســت زیرا باعث گرسنگی و 
تحریک اشتها و عالقه به خوردن مجدد غذا می شود؛ همچنین به دلیل 
قند باال و عدم تحرک افراد در شــبها، این میوه می تواند باعث ابتال به 

دیابت و افزایش وزن در آنها شود.

یک متخصص طب ســنتی گفت: درمان دیســک کمر را می توان با 
انداختن زالو و ماساژ گودی کمر به وســیله روغن بادام تلخ انجام داد. 
سیدجالل حسینی متخصص طب سنتی، با اشــاره به درمان دیسک 
کمر به وسیله داروهای گیاهی، اظهار داشت: ترکیب روغن سقز و بادام 
تلخ را روی کمر باید به آرامی ماســاژ داد تا فشار ناشــی از آن از روی 
رگ های سیاتیک برداشته شــود. برای بهبود دیسک کمر و درد ناشی 
از آن می توان هفته ای یک بار در اطراف محــل درد زالو انداخت تا درد 
ناشی از آن ساکت شود. انجام حرکات ورزشی مناسب می تواند گودی 
کمر را از بین ببرد و یک آرامش خاصی را برای فرد بیمار به همراه آورد.

افراد مبتال به دیســک کمر باید شــب ها از پتو به جای تشک استفاده 
کنند تا گودی کمر آنها به حالت عادی برگردد. همچنین 10 گرم دنبه 
گوسفندی به اضافه 2 قاشق مرباخوری زردچوبه و چهار عدد خرما به 
همراه 20 گرم آرد گندم و 20 گرم قرص ضد درد کمر را با هم مخلوط 
و آن را به پارچه ای آغشته کنید؛ سپس روی کمر گذاشته و تا صبح به 

همان حالت قرار دهید.

 محققان استرالیایی دریافتند دسترسی میکروب های روده به نیتروژن 
در روده، نقش مهمی در تنظیم تعامل بین میکروب های روده و جاندار 
میزبانشان ایفا می کند. اندرو هلمز، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »رژیم های بســیار متفاوتی وجود دارد که ادعا شده موجب 
افزایش سالمت روده می شود. اما فاکتورهای پیچیده بسیاری از جمله 
ترکیب غذا، الگوی تغذیه و سابقه ژنتیکی در این مورد نقش دارند.« به 
گفته محققان، تعادل باکتری های روده در میکروبیوم، نقش اصلی را 
در فعالیت هایی نظیر تنظیم عملکرد ایمنی و سالمت دستگاه گوارش 
ایفا می کند و با ســایر پیامدهای ســالمتی نظیر چاقی مرتبط است.

در تحقیق جدیــد، ۸۵۸ موش با 2۵ رژیم غذایی متفاوت متشــکل از 
مقادیر متفاوت پروتئین، کربوهیدرات و چربی تغذیه شــدند. باوجود 
تنوع گســترده باکتری های روده، دو الگوی واکنش اصلی در مطالعه 
پدیدار شــد: فراوانی گونه های میکروب براســاس مصــرف پروتئین 
و کربوهیدرات توســط حیوان افزایش یا کاهش یافت. به گفته هلمز، 
»بیشــترین ماده مغذی موردنیاز باکتری های روده، کربن و نیتروژن 
موجود در غذاهای مصرفی ماســت. با توجه به اینکه کربوهیدرات ها 
حاوی نیتروژن نبوده، اما پروتئین ها نیتــروژن دارند، واکنش جامعه 
باکتریایی به رژیم غذایی حیوان میزبان، به شدت تحت تاثیر این نسبت 
پروتئین-کربوهیدرات رژیم های غذایی است.« وی در ادامه می افزاید: 
»این حقیقت که این الگوی مشــابه در تمامی گروه باکتری های روده 
مشاهده شده است، نشان می دهد که ســاختار اکوسیستم میکروبی 
اساســا به واســطه نیاز به دسترســی به نیتــروژن در محیــط روده 

شکل می گیرد.«

 طبق نتایج یک مطالعه جدید، سیگارهای الکترونیکی می توانند به 
اندازه ســیگارهای عادی برای لثه ها و دندان ها مضر باشند. محققان 
دانشگاه راچستر نیویورک، در آزمایشــات البراتواری، بافت لثه یک 
فرد غیرسیگاری را در مقابل بخارات ســیگار الکترونیکی قرار دادند. 
عرفان رحمان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما نشان 
دادیم زمانی که بخارات ناشی از سیگارهای الکترونیکی می سوزنند، 
موجب می شود ســلول ها پروتئین های التهابی آزادکنند. در مقابل 
این پروتئین ها موجب ایجاد تنش در ســلول ها شده و با بروز آسیب 
و صدمه، می توانند منجر به بیماری های گوناگون دهانی شوند.« به 
گفته رحمان، »میزان و تعداد دفعات کشــیدن این نوع سیگار میزان 

آسیب به لثه ها و حفره دهان را تعیین خواهد کرد.«
محققان همچنین دریافتند مواد شــیمیایی معطر مورداستفاده در 
سیگارهای الکترونیکی، در آسیب رساندن به سلول های دهان نقش 
دارند. فواد جواد، عضو تیم تحقیق نیــز در این باره می گوید: »باید به 
خاطر بسپاریم که سیگار الکترونیکی حاوی نیکوتین است که در بروز 

بیماری لثه نقش دارد.«

آيا خمیر دندان بهترين درمان 
سوختگی است؟

وقتی موز باعث ابتال به ديابت می شود

ديسک کمر را در خانه درمان کنید

محققان استرالیايی پی بردند؛

فايده نیتروژن برای سالمت روده

مطالعات نشان می دهد؛

سیگار الکترونیکی 
به لثه ها آسیب می رساند

درحالی که مشخص شده خســتگی مفرط می تواند بر بسیاری از 
فرآیندهای فیزیکی، شناختی و احساسی تاثیر بگذارد، این اولین 
مطالعه ای است که چگونگی تاثیر یک شفیت کاری 24 ساعته را 
بر عملکرد قلب بررسی می کند. دکتر دانیل کوتینگ از دانشگاه بن 
آلمان و نویسنده این مطالعه می گوید: برای اولین بار نشان داده ایم 
که محرومیت کوتاه مدت از خواب در شیفت های کاری 24 ساعته 
می تواند به افزایش انقباض قلب، فشــار خون و ضربان قلب منجر 
شــود. افراد شــرکت کننده در این مطالعه به دنبــال محرومیت 
از خــواب، افزایش های قابل توجهی را در ســطح فشــار وارده به 
قلب های خود نشان دادند به طوری که این ارگان مجبور می شود 
حدود 10 درصد شــدیدتر از معمول کار کند. افراد شرکت کننده 
در این مطالعه همچنین افزایش های قابل مالحظه ای در ســطح 
هورمون های محرک تیروئید و کورتیزول نشــان دادند؛ هورمونی 

که توسط بدن در واکنش به استرس منتشر می شود.

طبق نتایج یک مطالعه جدید، نرخ ابتال به ســرطان در جهان در 
طول دهه گذشته ۳۳ درصد افزایش داشته است. به گفته محققان 
افزایش موارد ابتال به ســرطان عمدتا ناشی از پیرشدن جمعیت و 
رشد آن همراه با تغییر در بروز ســرطان در برخی از سنین خاص 
اســت. محققان اذعان می دارند که در حال حاضر ریسک ابتال به 
سرطان در مردان یک به سه و در زنان یک به چهار است. سرطان 
پروستات شــایع ترین نوع ســرطان در مردان است )1/6میلیون 
مورد ابتال( و ســرطان های نــای، نایژه و ریه علــت اصلی مرگ 
ناشی از سرطان در مردان تلقی می شــود. سرطان سینه در بین 
زنان شایع ترین نوع سرطان بوده )2/4میلیون مورد( و همچنین 
علت پیشرو مرگ ناشی از ســرطان عنوان شــده است.به گفته 
دکتر کریستینا فیتزموریس از دانشــگاه واشنگتن، »شایع ترین 
نوع ســرطان در بین کودکان، لوسمی، نئوپالســم، غدد لنفاوی 

غیرهادکین و سرطان های مغز و سیستم عصبی بوده است.«

 افزايــش 33 درصــدی نــرخ 
ابتال به سرطان 

سالمت کودکخواص خوراکی ها

دانستنی ها

يافته جديد پزشکی؛

مصرف زياد آهن 
موجب ديابت 

بارداری می شود

 طبق یک تحقیــق جدید، میزان باالی آهن با افزایش ریســک 
ابتال بــه دیابت در طول بــارداری مرتبط اســت. تحقیق جدید 
نشان می دهد زنان دارای باالترین میزان آهن در طول سه ماهه 
دوم بارداری، در مقایســه با زنان دارای پایین ترین میزان آهن، 
بیش از دو برابر در معرض ریســک ابتال به دیابــت بارداری قرار 
دارند. شریســتی راوال، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: 
»یافته های مطالعه، نگرانی در مورد توصیه مصرف منظم مکمل 
آهن را در بین زنان مبتال به فقر آهن افزایش می دهد.« به گفته 

محققان، این مطالعه نشــان می دهد که نمی توان به همه زنان 
باردار مصرف آهن را توصیه کرد. ابتدا باید فقر آهن تشــخیص 

داده شده و سپس درمان شود.
به گفته محققان، در مطالعات بعدی رابطه آهن درمانی و دیابت 
بارداری اثبات خواهد شــد. این مطالعه شامل 10۷ زن مبتال به 
دیابت بارداری بود که محققان آنها را با 214 زن فاقد این مشکل 

مقایسه کردند.
به گفتــه راوال، »زنان باردار بــا میزان باالی آهــن در اولین یا 

دومین سه ماهه بارداری، در معرض ریسک باالی ابتال به دیابت 
بارداری قرار داشتند.«

آهن با افزایش میزان فشار اکسایشی، در ابتال به دیابت بارداری 
نقــش دارد. در مقابل، این فشــار می تواند موجب آســیب به 
سلول های بتا لوزالمعده یا حتی مرگ آنها شــود. این سلول ها 
انسولین تولید کرده و آســیب یا نابودی آنها می تواند به اختالل 
در عملکرد انســولین بینجامد. در کبد، میزان باالی آهن ممکن 

است موجب مقاومت انسولین شود.

محرومیت از خواب به قلب فشار 
می آورد

کارشناســان تغذیه تاکید می کنند که به این دالیل  نباید از 
خوردن کیوی غافل شوید:

کیوی و ويتامین هــای آن: این میوه سرشــار از 
ویتامین های C و E اســت. میزان ویتامین C موجود در دو 
عدد کیوی به طور متوســط دو برابر پرتقال است. مطالعات 
نشان می دهد که کیوی سیســتم ایمنی بدن را تقویت و با 
اســترس و پیری مقابله  می کند. کیوی بــرای بهبود زخم و 
جذب آهن، سالمت استخوان ها، رگ های خونی و دندان ها 
بسیار مفید است. عالوه بر ویتامین C، کیوی حاوی ویتامین 
E اســت که به عنوان یک آنتی اکســیدان قــوی به کاهش 

کلسترول و تقویت سیستم ایمنی کمک می کند.
افزايش ســروتونین: با خــوردن کیــوی، میزان 
سروتونین )یکی از ناقل های عصبی )نروترنسمیترها( فعال در 
سیستم عصبی مرکزی و دستگاه گوارش( افزایش می یابد. 
نقش ســروتونین در لوله  گوارش این اســت که هضم غذا را 
کنترل می  کند در حالی  که در سیستم عصبی مرکزی نقش 
کنترل خلق و خوی، خواب، اشتها، قدرت یادگیری و حافظه 

را به عهده دارد. 
منبع غنی منیزيم و پتاســیم: مطالعات نشان می 
دهد که دو کیوی متوســط ۳0 میلی گرم منیزیم دارد. این 
ماده معدنی برای عملکرد عضالت بســیار مهم است و سطح 
انرژی را افزایش می دهد. پتاسیم موجود در کیوی 20 درصد 

از موز بیشتر است و یک ماده معدنی عالی برای کنترل فشار 
خون، کاهش خطر ابتال به ســنگ کلیه، پوکی اســتخوان و 

سکته مغزی به شمار می رود.
تنفس آســان تر: کودکانی که ۵ تا ۷ عدد کیوی در 
هفته می خورند دچار خس خس ســینه کمتری می شوند و 

تنگی نفس و سرفه شدید شبانه در آنها کاهش می یابد.
کاهش خطر ابتال به نابینايی مرتبط با سن: کیوی 
حاوی لوتئین یعنی سلطان آنتی اکسیدان هاست که از کوری 
مرتبط با سن جلوگیری می کند. همچنین سبب محافظت از 
چشم ها از انواع مختلف آسیب های ناشــی از رادیکال های 

آزاد می شود.

یک جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه گفت: 
تنبلی چشم، پس از بزرگسالی دیگر اصالح نمی شود و در 
کودکی که هنوز راه های عصبی تکامل نیافته اند، باید آن 

را درمان کرد.
دکتر محمدرضــا فرتوک زاده افزود: بعــد از 6 ماهگی با 
انجام معاینات چشــم کودک، تنبلی چشــم مشــخص 

می شود که می بایست مداوا گردد.
وی ادامه داد: اگر کودک در این سن با استفاده از عینک 
هم دید خوبی ندارد، مسئله تنبلی چشم مطرح می شود 
که در ایــن حالت محرک هــای بینایی مغــز و راه های 
بینایی کودک خوب رشد نکرده اند؛ که برای این دست از 

کودکان عینک تجویز می شود.
این جراح چشم افزود: چشم سالم کودک مبتال به تنبلی 
چشم، روزی 1 الی 2 ساعت بسته می شود تا چشم تنبل 
وی بیشــتر کار کنــد؛ در نتیجه با افزایش ســن کودک 

مشکل برطرف خواهد شد.
فرتوک زاده گفت: معمــوال بین ۸ تا10 ســالگی، روند 
تکامل راه های عصبی پایان می پذیــرد و اگر این تکامل 
صورت نگیرد چشــم کودک برای همیشه تنبل می ماند؛ 
یعنی اگر فرد 20-1۵ ســاله با مشــکل تنبلی چشــم 
مراجعه کند دیگر با اســتفاده از عینک، عمل جراحی و 

بستن چشم سالم معالجه نخواهد شد.

وی با بیان اینکه کار ممتد چشــمی اگر با فاصله نزدیک 
انجام شــود باعث خستگی چشم، ســردرد، تاری دید و 
دوبینی می شود، گفت: در این موارد توصیه می شود فرد 
هر 1۵ دقیقه یک بار برای مدت 1 دقیقه به دور نگاه کند؛ 

توجه داشته باشید که فاصله باید بیشتر از 6 متر باشد.
فرتوک زاده در پاسخ به این پرسش که علت اشک ریزش 
کودک هنگام تماشــای تلویزیون چیست، اظهارداشت: 
این موضوع می تواند به دو علت باشــد؛ یا پلک ها شوره 
دارند یا به علت خوب ندیدن، به چشــم فشار زیادی وارد 
می شود که در نتیجه کودک چشم را جمع کرده و دچار 

اشک ریزش می شود.

تنبلی چشم را در کودکی درمان کنید! از خوردن کیوی غافل نشويد

زيبايی

همه دختــران و خانم هــای جوان آرزوی داشــتن 
موهایی بلند و زیبارا درســر می پرورانند. داشــتن 
موهایی ســالم و براق زیبایی یک خانم را دو چندان 
می کند کــه برای داشــتن آن باید صبــر وحوصله 
زیادی داشت زیرا همان طور که می دانید، مو ساالنه 
6 اینچ رشد می کند. پس صبور باشید و به نکاتی که 
در این مبحث ذکر شده دقت نمایید تا موهایی سالم، 
بلند و زیبا داشته باشید؛ زیرا داشتن موهایی بلند اما 

شکننده و وزدار برای هیچکس خوشایند نیست.
رنگ کردن موها و دکلره و اســتفاده زیاد از سشوار 
و... باعث خشکی ساقه مو و در نتیجه ایجاد موخوره 
می شود. برای جلوگیری از عارضه موخوره ساقه موها 
را چرب کنید واگر دچار موخوره شدید، قسمت های 
 پایین ســاقه مــو را که شــاخه شــاخه شــده اند 

کوتاه کنید.
برای شست وشوی موها کمی دقت و حوصله به خرج 
دهید. شامپو را به کف سر بمالید و با آن، ساقه موها 
را هم کمی مالش دهید. از چنگ زدن به ساقه موها 
خودداری کنید. برای خشــک کردن، آب موها را با 
حوله به آرامــی بگیرید و اجازه دهیــد موها به طور 

طبیعی خشک شوند.
هر چند ماه یکبار موهایتــان را ویتامینه کنید. اگر 
هزینه های آرایشــگاه برای شما ســنگین است به 
راحتی می توانیــد این کار را در منــزل انجام دهید؛ 
کافی اســت مــواد ویتامینــه را از مغازه هــا تهیه 
 کنید، آن را به کف ســر مالیده و بعــد از 20 دقیقه 

بشویید.
برای جلوگیری از موخوره و شــکنندگی ساقه موها 
آنها را با کش درپشت سر نبندید و از گیره یا کلیپس 
برای جمع کردن موها استفاده کنید. اگر کف سرتان 

شوره دارد حتما برای درمان آن اقدام کنید.
از مواد غذایی حاوی پروتئین و زینک و ویتامین های 
گــروه B در برنامه غذایی خود اســتفاده کنید. انواع 
مغزها و ماهی حاوی اینگونه مواد هستند که مصرف 
آنها برق خاصی به موهای شما می بخشد و از ریزش 

موها جلوگیری می کند.
ورزش را بــه طــور مرتــب در برنامــه روزانه خود 
بگنجانید؛ زیرا باعث اکسیژن رسانی بیشتری به کف 

سر می شود.
توصیه می شــود هرشــب قبل از خواب کف سر را با 
نوک انگشتان به آرامی ماساژ دهید؛ چرا که این کار 

باعث افزایش جریان خون در سر می شود.

چگونه موهايی بلند و زيبا 
داشته باشیم )2(

با این وجود، گرســنگی از نقطه نظر علمی به واسطه انتشار 
گرلین شکل می گیرد؛ هورمونی که ســیگنال هایی به مغز 
ارسال و نیاز بدن به خوراک بیشتر را اعالم می کند. این شرایط 
می تواند هنگامی شکل بگیرد که معده واقعا خالی بوده یا فکر 
می کنید که خالی است. لپتین، هورمونی است که سیری بدن 
را به مغز اعالم می کند و بر همین اســاس، درد گرســنگی را 
از بین می برد. دالیل مختلفی برای احساس گرسنگی وجود 
دارند که همواره ناشــی از تغذیه ناکافی نیستند و در بسیاری 

موارد، ممکن است غذای درست مصرف نکرده باشید.
برای افرادی که در تالش برای کاهش وزن هســتند یا قصد 
دارند به رژیم غذایی خود پایبند باشند، صرف میان وعده در 
کنار پرخوری می تواند مشکل بزرگی باشــد. از این رو، مواد 
غذایی که در شما احساس سیری ایجاد می کنند و به خوبی 
گرسنگی را از بین می برند برای کاهش وزن از اهمیت ویژه ای 

برخوردارهستند. 
کرفس

بسیاری از مردم کرفس را به عنوان یک سبزی بال استفاده در 

نظر می گیرند، اما حقیقت کامال چیز دیگری را نشان می دهد. 
اگرچه کرفس از ارزش غذایی پایینی برخوردار است و بخش 
قابل توجهی از آن را آب تشــکیل داده، اما دارای فیبر زیادی 
بوده و تراکــم انرژی پایینی دارد. این به معنای آن اســت که 
بدن برای هضم کرفس تالش بیشتری می کند، در شرایطی 
که این روند به آرامی صورت می گیرد. بر همین اســاس، نه 
تنها احساس سیری در شما ایجاد می شود، بلکه میزان کالری 
دریافتی روزانه خود را نیز می توانیــد در حد مجاز نگه دارید. 
هر شاخه کرفس تنها هشــت کالری دارد و اگر دوست دارید 
یک میان وعده سالم بخورید، مقداری از این سبزی می تواند 

اشتهای شما را کاهش دهد.
مغزهای خوراکی

مغزهای خوراکی سرشــار از اسیدهای چرب اشباع نشده تک 
پیوندی هستند که از جمله چربی های مفید در رژیم غذایی 
محسوب می شــوند. این شــرایط به ویژه برای پسته، بادام و 
گردو صادق اســت. این مغزهــای خوراکی نــه تنها حاوی 
چربی های ســالم، بلکه دارای پروتئین نیز بوده و می توانند 

احســاس ســیری را در فرد ایجاد کنند. با این وجود، توجه 
داشته باشید که مغزهای خوراکی از کالری باالیی برخوردارند 
و اگر در پی کاهش وزن و حفظ وزن متناسب هستید نباید در 

مصرف آنها زیاده روی کنید.
لوبیاها

لوبیاها و حبوبات دیگر به واسطه فیبر غذایی باال و پروتئینی 
که دارند از مواد غذایی عالی برای رفع درد گرسنگی و احساس 
سیری در بلند مدت محسوب می شوند. فیبر غذایی به تنظیم 
روند گوارش پرداخته و تولید هورمون کوله سیســتوکینین 
)Cholescystokinin( )که ترشح اسید معده را مهار کرده 
و با کند کردن روند گوارش، احســاس سیری در مدت زمانی 
طوالنی تر را موجب می شود( را افزایش می دهد. سطوح باالی 
پروتئین در لوبیاها به انرژی تبدیل شده و در نتیجه، از انتشار 

گرلین پیشگیری می کند.
گوشت

به عنوان منبع اصلی پروتئین برای بســیاری از مردم جهان، 
گوشــت راه حلی موثر برای رفع گرســنگی اســت. به جای 
خوردن چیپس ســیب زمینی یا پیتزا، گزینه بهتر برای رفع 
گرسنگی گوشت گاو، گوشــت مرغ یا ماهی است. هر سه نوع 
گوشت از نظر ایجاد احســاس ســیری انتخاب های خوبی 
هستند زیرا جویدن آنها زمان بیشتری می برد که این موضوع 
از نظر روانی بر انســان تاثیرگذار اســت و احساس سیری را 
افزایش می دهد. اگر در پی ســالم ترین گزینه هستید، انواع 
بدون چربی گوشــت ماهی بیشــترین پروتئین و سالم ترین 

مجموعه چربی ها را در اختیار شما قرار می دهد.
آووکادو

هنگامی که موضوع چربی های اشباع نشده مطرح می شود، 
بسیاری از مردم آووکادو را نادیده می گیرند، اما نباید این گونه 
باشد. خوردن آووکادو روشی موثر برای از بین بردن گرسنگی 
و دریافــت مواد مغــذی مورد نیــاز بدن اســت. چربی های 
اشباع نشده ســیگنال سیری را به مغز ارســال و به دنبال آن 
به ایجاد تعادل در ســطوح کلســترول خون و بهبود کاهش 
 وزن نیز کمک می کنند. یک ترکیــب متابولیک ویژه به نام

Oleoylethanolamide چیزی است که احساس سیری 
را در بدن ایجــاد می کنــد و تولید آن توســط چربی های 

اشباع نشده موجود در آووکادو انجام می گیرد.
سیب

بسیاری از میوه ها و سبزیجات می توانند تاثیر مثبتی بر رفع 
گرسنگی داشته باشند زیرا فیبر غذایی باالیی دارند و در این 
میان، سیب نیز مستثنی نیست. سیب سرشــار از فیبر و آب 
اســت که هر دو به ایجاد احساس ســیری کمک می کنند و 
می توانند انتشار هورمون گرســنگی را کاهش دهند. افزون 
بر این، سیب به واســطه یک نوع منحصر به فرد از فیبر به نام 
پکتین، از میوه های دیگر متمایز می شــود. باور بر این است 
که پکتین اشتها را کاهش می دهد. بر همین اساس، مصرف 
روزانه یک سیب نه تنها می تواند ســالمت کلی بدن را بهبود 
ببخشــد، بلکه در مســیر تحقق اهداف کاهش وزن نیز موثر 

عمل می کند.

غذاهایی که گرسنگی را سرکوب می کنند

همه ما با احساس گرسنگی آشنا هستیم که طی آن معده به ما هشــدار می دهد که بار ديگر بدن به دريافت غذا 
نیاز دارد. گرسنگی به اشکال مختلف پديدار می شود که از نمونه های جزئی بین دو وعده غذايی تا موارد شديد را 

شامل می شود که به واسطه کمبود مواد مغذی مورد نیاز بدن به وجود می آيند.

بسیاری از میوه ها و 
سبزيجات می توانند 

تاثیر مثبتی بر رفع 
گرسنگی داشته 
باشند زيرا فیبر 

غذايی بااليی دارند 
و در اين میان، سیب 
نیز مستثنی نیست. 

سیب سرشار از 
فیبر و آب است 

که هر دو به ايجاد 
احساس سیری 

کمک می کنند و 
می توانند انتشار 

هورمون گرسنگی را 
کاهش دهند

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2019    | December  06   ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



پیشنهاد سردبیر: 
در بزرگ ترین آزمایش فیزیک کوانتومی دنیا شرکت کنید

معرفی نرم افزارمعما

Flash Alerts اپلیکیشــنی برای گوشــی های اندروید است که 
اطالع رســانی  تماس، پیامک یا برنامه های دیگر همچون تلگرام را 

از طریق فلش ممکن می کند.
اگــر LED گوشــی بــرای تــان یکنواخــت شــده اســت یــا 
 حتــی اگــر گوشــی شــما جــزو معــدود موبایل هــای فاقد

Notification LED اســت؛ می توانید با اســتفاده از اپلیکیشن 
Flash Alerts اطالع رســانی نوتیفیکیشــن ها را به فلش گوشی 
بســپارید. این موضوع با وجود آنکه قابلیت تغییر رنگ چراغ های 
ال ای دی را به همراه ندارد؛ گوشی شــما را در بین اطرافیان بسیار 

متفاوت جلوه خواهد داد.
نکته  بسیار ارزشمندی که این برنامه را نسبت به اکثر رقیب های آن 
برتر می کند، امکان استفاده از این ویژگی برای تمام اپلیکیشن  های 
گوشی اســت. به این معنا که برخالف دیگر اپلیکیشن های مشابه 
که این ویژگی را تنها برای تماس و پیامک های دریافتی در اختیار 
کاربر قرار می دهنــد؛ Flash Alerts می توانــد پیام های تلگرام، 
اینستاگرام و دیگر اپلیکیشن های دلخواه شما را توسط فلش گوشی 

اطالع رسانی کند. این موضوع به طور پیش فرض فعال نیست و باید 
بعد از نصب برنامه به تنظیمات آن مراجعه کنید تا اپلیکیشن های 
دلخواه خود را به لیســت مجاز فلش اضافه کنیــد. هنگام گرفتن 
تمــاس ورودی، همانند صدای زنگ فلش چشــمک زن گوشــی 
نیز با فشــردن کلید Volume قطع خواهد شــد تا در مواقعی که 
قصد پاسخگویی به تماســی را ندارید، از ادامه  چشمک زدن فلش 
 جلوگیری کنید. سرعت چشــمک زدن فلش گوشی در تنظیمات 
Flash Alerts قابل تغییر است و می توانید مطابق با سلیقه  خود، 

آن را تند یا کندتر کنید. 
اگر نگران مصرف باتری این اپلیکیشن هستید؛ باید بگوییم به لطف 
تنظیمات هوشمند Flash Alerts، شما قادر خواهید بود برنامه را 
طوری تنظیم کنید که در ساعات غیرمصرف ) برای مثال ساعت ۱۲ 
شب تا ۸ صبح ( خاموش باشد یا حتی هنگام کم بودن شارژ باتری 
 به طور خودکار غیرفعال شــود و هنگام گرفتن اعالن های مختلف، 

از فلش گوشی برای اطالع رسانی استفاده نکند. 
نکته  جالب دیگری که در تنظیمات برنامه وجود دارد؛ امکان روشن 
یا خاموش کردن هوشمند این ویژگی، با توجه به وضعیت سایلنت 

یا صدادار گوشی است. 
 goo.gl/ERc6XY شما می توانید برای گرفتن این اپلیکیشن به

مراجعه کنید.

معمای  2019
اگر اعدادی مطابق زیر داشــته باشــیم با پیدا کردن 

رابطه میان آنها، عدد گمشده را پیدا کنید.
66۱      ۱3      3۸۲
7۸0      ۱5      4۲9
۸۲۱      ۱۱      55۱
7۱6      ۱4      ۱5۸
۲5۸         ?       933

جواب معمای 2018
جواب ۱53۸4 است.        6۱5۸4=4*۱53۸46

کســانی که به معمای ۲0۱۸  پاســخ صحیح 
داده اند:

- محسن غریب نواز  از اصفهان.

لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 
نام و شهر محل زندگی خود به نشانی:

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

 :Flash Alerts معرفی اپلیکیشن

چشمک زدن فلش گوشی هنگام 
گرفتن پیام و نوتیفیکیشن    

هرگز با خاطرات منفی 
به خواب نروید!

 محققان موسســه تحقیقات مغز در دانشــگاه پکن 
 در چیــن متوجه شــده اند که رفتن بــه رختخواب 
 با افکار و خاطــرات منفی می توانــد فراموش کردن 

و سرکوب این خاطرات را سخت تر کند.
این پژوهش بیان می کند که خواب همراه با حرکات 
سریع چشم ) REM ( که دیدن رویاها و خواب اغلب 
در این مرحلــه اتفاق می افتد، بــرای تثبیت حافظه 
 ضروری بوده و فرآیندی اســت کــه در آن اطالعات 
از حافظه کوتاه مــدت به حافظه بلنــد مدت انتقال 
پیدا می کنند. به گفته محققان این پژوهش در طول 
زمان، خاطــرات عاطفی به طور فزاینــده ای در برابر 
سرکوب شدن مقاوم می شــوند و این امر به دلیل آن 
اســت که این خاطرات طی فرآیند خواب در حافظه 

تثبیت می شوند.
محققــان برای انجــام این پژوهش 73 دانشــجوی 
 پســر را ثبت نام کرده و از آنها خواستند تا طی دو روز 
در آزمایش سرکوب خاطرات بد شرکت کنند. برای 
شــروع این پژوهش الزم بود تا ابتدا ایــن افراد بین 
چهره افراد و تصاویــر بد ارتباط برقــرار کنند، پس 
از آن30 دقیقه و ۲4 ســاعت پس از ایجــاد ارتباط 
 بیــن چهره هــا و تصاویر بــد، دوباره ایــن چهره ها 
 بــه شــرکت کننــدگان نشــان داده شــد و از آنها 
 خواســته شــد تا خاطــرات منفــی که بــا دیدن 

این چهره ها به ذهن شان می آید را سرکوب کنند.
 » Think/No Think « در طول این آزمایش کــه
 نام داشت، فعالیت مغز شــرکت کنندگان با استفاده 
از تصویربــرداری رزونانس مغناطیســی کارکردی 

fMRI اندازه گیری شد.
محققان متوجه شــدند افرادی که پس از ۲4 ساعت 
تصاویر به آنها نشان داده شده بود و یک خواب خوب 
را تجربه کرده بودند، نسبت به کسانی که تصاویر30 
دقیقــه بعد به آنها نشــان داده شــده بود، بیشــتر 

توانستند تصاویر بد را به یاد آورند. 
این نتایج نشــان می دهد که چگونه ما پس از خواب 

خیلی بهتر خاطرات بد و منفی را به یاد می آوریم.
 ایــن گــروه متوجه شــدند کــه30 دقیقــه پس 
از یادگیری، مدارهای عصبی بیشــتر در ســرکوب 
 حافظــه در هیپوکامــپ ) ناحیــه ای از مغز مرتبط 

با یادگیری و حافظه ( فعال هستند. 
در حالی که ۲4 ساعت پس از آن، این فعالیت به طور 
گسترده ای در قشر توزیع شــده و سرکوب خاطرات 

بد در آن دشوار می شود.

یک شرکت تجاری به نام remarkable تبلتی به نام E Ink تولید کرده و مدعی 
اســت می توان از آن برای خواندن، نوشتن و یادداشــت برداری راحت استفاده 
 کرد و بنابراین با گســترش اســتفاده از تبلت یاد شــده دیگر نیازی به استفاده 
 از کاغذ نیســت. ضخامت انــدک و عملکردی مشــابه با نگارش بــر روی کاغذ 
 از جمله مزایــای این تبلت اســت. کاربران با اســتفاده از قلم نــوری این تبلت 
می توانند مطالب را به همان ســبک نــگارش بر روی کاغذ یادداشــت و ذخیره 
 سازی کنند. در نمایشگر این تبلت برای جلوگیری از خسته شدن چشم کاربران 
از فناوری تازه ای استفاده شــده و refresh rate یا نرخ تازه سازی آن تسریع 
شده اســت. نرخ تازه ســازی به تعداد دفعاتی گفته می شــود که تصویر بر روی 
 صفحه نمایش در هر ثانیه به روز رســانی یا تازه می شــود. ایــن تبلت تنها قادر 
به نمایش کتب الکترونیک، فایل های پی دی اف و اســناد است و الصاق ضمیمه 
 به این فایل هــا را ممکن می کند. نمایشــگر تبلت یادشــده ۱0/3 اینچی بوده 
و قیمت پیش خرید آن با 47 درصد تخفیف 379 دالر اســت، اما عرضه عمومی 
آن از آگوست سال ۲0۱7 با قیمت 7۱6 دالر انجام می شود که شامل تبلت 5۲9 

دالری، قلم 79 دالری و قاب 79 دالری است.

این طور که به نظر می رســد، موتوروال عالقــه ای به ادامه حضــور در بازار جهانی 
فناوری های پوشیدنی ندارد و دستکم برای آینده نزدیک هیچ ساعت هوشمندی 
طراحی نکرده است. موتوروال که پیش تر گفته بود برای سال ۲0۱6 میالدی مدل 
بعدی ساعت هوشمند Moto 360 را عرضه نمی کند،دیروز با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد این شرکت در حال حاضر روی هیچ ساعت هوشمندی کار نمی کند و بنابراین 
بر خالف شایعات منتشر شده، در اوایل سال ۲0۱7 میالدی منتظر عرضه محصول 
جدید مبتنی بر سیستم عامل Android Wear 2.0 نباشید. موتوروال این هفته 
در شهر شــیکاگو یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و » شکیل بارکات «  مدیر 
 توســعه جهانی محصوالت آن توضیح داد شــرکت چینی لنوو که موتوروال یکی 
از زیرمجموعه های آن محسوب می شــود، اعتقادی به فعالیت در بازار فناوری های 
پوشیدنی ندارد و در آینده نزدیک محصول جدید عرضه نمی کند. الزم به ذکر است 
Moto 360 یکی از بهترین ســاعت های مچی هوشمند بود که مبتنی بر سیستم 
عامل Android Wear روانه بازار شد و به واسطه قابلیت های کاربردی و نمایشگر 

دایره ای خود توانست توجه همه کاربران را جلب کند. 
 این ساعت هوشــمند که بســیار زیبا طراحی شــده بود، باتری پرقدرتی داشت 

و امکانات داخلی آن از مدل اولیه ساعت هوشمند اپل بسیار بهتر و کارآمدتر بود.

شــرکت ال جی این روزها تالش فراوان می کند تا محبوبیت بیشــتری را نزد 
کاربران جهانی جلب کند و این اتفاق در حالی صورت می گیرد که از فصل دوم 
سال ۲0۱5 به بعد، این شــرکت با ضرر مالی مواجه بوده اســت. یکی از لوازم 
 جانبی که برای گوشی هوشــمند LG G5 روانه بازار شــد دوربین دیجیتالی

 LG 360 CAM بــود. البته این ابــزار جانبی بــه صورت کاربــردی با دیگر 
 دســتگاه های الکترونیکــی هم ســازگاری داشــت و هرگز در بــازار جهانی 
به محبوبیت زیادی نرســید. دوربین دیجیتالیCAM ۳۶۰ به گونه ای ساخته 
شــده اســت که می تواند تصاویر محیط پیرامون را با کیفیت۲560 در۱۲۸0 
 پیکســل ذخیره کند و البته بــرای آن لنز ۲06 درجه ای با قابلیت پشــتیبانی 

از سیستم صوتی محیطی 5/۱ کانال در نظر گرفته شده است. 
این دوربین دیجیتالی۱900 دالر قیمت دارد که کاربران با در اختیار گرفتن آن 

می توانند تفاوت تصویربرداری را با دوربین های معمولی مشاهده کنند. 
به هر حال، ال جــی تصمیم دارد توجــه کاربران جهانی را بــه دوربین مذکور 
 افزایش دهد و در همین راســتا یــک طرح ویژه بــرای فروش ایــن دوربین 
با50 درصد تخفیف در نظر گرفته شده اســت. به عبارت دیگر کاربران جهانی 

می توانند این دوربین را هم اکنون به قیمت۱00 دالر بخرند.

به این زودی ها منتظر ساعت هوشمند تبلتی که جای کاغذ را می گیرد
موتوروال نباشید

فروش دوربین ۳۶0 درجه ال جی با تخفیف 
۵0 درصدی

معاون شــرکت مخابرات ایران از تســت و راه اندازی سرویس اینترنت 
پرسرعت بر بستر فیبرنوری با سرعت۱00 مگابیت بر ثانیه در تهران خبر 
داد. داوود زارعیان اظهار داشت: اینترنت پرسرعت۱00 مگابیتی بر بستر 
 فیبرنوری برای اولین بار در یکی از مجتمع های تجاری اداری در تهران 
با حضور رسول ســراییان مدیرعامل مخابرات ایران، تست و راه اندازی 
شــده اســت. وی گفت: در این ســرویس از تکنولوژی FTTH بر بستر 
فیبرنوری استفاده شده که امکان دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت 
را از طریق فیبرنوری فراهم می کند. معاون شرکت مخابرات ایران با بیان 
 اینکه این فناوری برای نخســتین بار در یک مجتمــع تجاری در تهران 
به کار گرفته شــده اســت، افزود: از این طریق، واحدهــای تجاری این 
مجتمع از اینترنت پرسرعت روی فیبرنوری تا سقف سرعت۱00 مگابیت 
بهره می برند. در همین حــال اجرا و راه اندازی این طــرح که به عنوان 
 پایلوت درنظر گرفته شده، می تواند به سایر کاربران مخابرات نیز تعمیم 
 داده شــود. وی گفت: با این وجود و در صورت انجــام موفق این تجربه، 
از این خدمت می توان برای استفاده از اینترنت عمومی کاربران در مناطق 
تجاری و عمومی بهره گرفت. پیش از این در مهرماه امســال، همزمان با 
نمایشــگاه تله کام، شــرکت مخابرات از ســرویس VDSL۲ که امکان 
دسترســی به اینترنت۱00 مگابیتی را روی ADSL برای کاربران فراهم 

می کند، به صورت آزمایشی بهره برداری کرد. 
در این سرویس، امکان ارایه سرعت۱00 مگابیتی حداکثر تا فاصله۱۲00 

متری بر بستر کابل مسی، قابل ارایه است.

زومیت: پس از توقف تولید گلکســی نوت 7 و مطرح شــدن گمانه های 
بسیار در خصوص دلیل انفجار این گوشی هوشمند، اکنون یک موسسه  
مهندســی به دلیل اصلی انفجار پی برده اســت. پس از آنکه سامسونگ 
در اواخر تابستان سال جاری گلکســی نوت 7 را راهی بازار کرد، گزارش 
 چندین انفجار باعث شــد این کمپانی کره ای اقدام بــه فراخوانی بیش 
از ۲/5 میلیون دستگاه گلکســی نوت 7 کند. این کمپانی پس از گذشت 
چند هفته دوباره گوشــی هوشــمند خود را راهی بازار کرد، اما مجددا 
گزارش هایی در خصوص انفجار این گوشــی منتشــر شــد کــه نهایتا 
 سامسونگ را مجاب کرد گوشــی هوشــمند خود را از بازار جمع آوری 
و تولید این محصول را به صورت کامل متوقــف کند. با وجود اینکه چند 
هفته از زمان توقف کامل تولید گلکسی نوت 7 و جمع آوری این گوشی 
هوشــمند از بازار می گذرد، هنوز دلیل قطعی برای مشخص شدن علت 
 انفجار اعالم نشده اســت. برخی از بررسی ها توســط سامسونگ نشان 
از این دارد که نزدیک بودن کاتد و آند و ایجاد اتصال مستقیم بین قطب 
مثبت و منفی باتری، عامل اصلی انفجار اســت. شمار دیگری از گمانه ها 
که برگرفته از اطالعات منابع موجود در سامســونگ اســت به این نکته 
اشــاره دارند که عدم مدیریت صحیح جریان در باتری توســط تراشــه  
مربوطه، باعث باال رفتن حرارت و انفجار این گوشــی هوشمند می شود. 
 حال آنــا کاترینا شدلتســکی، موســس و مدیرعامل گروه مهندســی

Instrumental، به جای بررســی فرآیند احتمالی انفجار در گلکسی 
نوت 7 و جســتجوی دالیل در خود گوشــی، به بررســی چرخه  تولید 
 باتری پرداخته اســت. در بررسی های انجام شــده توسط تیم مهندسی

Instrumental مشخص شــده اســت عملکرد نرمال گلکسی نوت 
7 منجر به افزایش سایز باتری درون بدنه این گوشی هوشمند می شود. 
با توجه به اینکه ابعاد محل قرارگیری باتری ثابت اســت، افزایش اندازه 
منجر به افزایش فشار می شود و الیه های درون باتری را تحت فشار قرار 
می دهد. با توجه به افزایش فشار، عایق های به کاررفته دیگر کارایی خود 
را از دست می دهند و موجب اتصال کوتاه باتری و در پی آن انفجار گوشی 
می شوند. به گزارش اینسترومنتال؛ قرار دادن یک باتری با ظرفیت3500 
میلی آمپر ساعت در گوشی هوشــمندی با بدنه  باریک، پتانسیل انفجار 
باتری را افزایش داده است. شدلتسکی در این خصوص می گوید: فرآیند 
 آزمایش باتری بســیار زمان بر و دقیق اســت، به طوری که برای آزمایش 
یک باتری به زمانی یک ســاله و هزاران نمونه باتری نیاز اســت. به نظر 
می رســد فرآیند خالقانه  تولید باتری در کارخانه  سامسونگ، با گذشت 
زمان تغییر پیــدا کرده اســت و جدید ترین باتری های تولیدشــده که 
ماحصل فرآیند تغییر پیــدا کرده بودند، راهی مرحله تســت و آزمایش 
نشده اند. بر اساس بررسی های صورت گرفته؛ فضای موجود برای تحمل 
افزایش ســایز باتری درون بدنه، در برخی نقاط محفظه باتری به کمتر 
از 0/۱ میلی متر می رســید. در واقع ارتفاع محل قرارگیری باتری بسیار 
محدود بود. انتسترومنتال به این نکته اشاره کرده است که اگر سامسونگ 
گوشی خود را در بازار نگه می داشت، پس از گذشت مدتی دارندگان این 
گوشی در صورت عدم انفجار، احتماال شاهد بیرون زدگی در بدنه گوشی 
بودند. به اعتقاد شدلتسکی؛ سامســونگ قصد نداشت باتری با ظرفیت 
پایین تری را در مقایســه با گلکســی نوت 5 و آیفون 7 پالس در کالبد 
محصول جدیدش قرار دهد و از ســوی دیگر در پی عوض کردن طراحی 
گوشی خود نبود. سامسونگ با اضافه کردن ویژگی های جدید به گلکسی 
نوت 7 در پی آن بود تا این گوشی را به یک محصول ایده آل تبدیل کند، 
حال آنکه غفلت از جزییات باعث کنار رفتن یک نسل از فبلت سامسونگ 

شد.

اینترنت پرسرعت 100 مگابیتی 
در تهران تست شد

 دلیل انفجار گلکسی نوت 7 
مشخص شد

شــما می توانید ســوال های خود در رابطـــه 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. حافظه فلشی را که مطمئنم ویروسی شده چطور 
می توانم به کامپیوتر وصل کنم تا هم آن را ویروس کشی کنم 
و هم به کامپیوتر من آسیبی وارد نشود. لطفا راهنمایی کنید. 

با تشکر
z.ashti****@yahoo.com

با سالم خدمت شما خواننده محترم. اگر از ویروس یاب خود مطمئن 
هستید و ویروس یاب شــما از نوع قدرتمندی باشد و البته اگر به روز 
باشد، نمی گذارد کامپیوتر شما به ویروس یا هر نرم افزار مخربی آلوده 
شــود. به هر حال ممکن اســت در مواجه با بدافزارهای جدید و به 
خصوص آن هایی که در ابتدا هیچ اثر مخربی ندارند بعدا در کامپیوتر 
 دســت به اقدامات ناهنجاری می زنند، حتی ویروس یاب های جدید 
و خوب هم کاستی هایی داشته باشند. برای کمک به ویروس یاب ها 
می تــوان از نرم افزارهــای بلــوک کننــده Autorun اســتفاده 
 کرد. یکی از این نرم افزارهــا و البته با تجربه و خــوب در این حوزه

USB Disk Security  اســت. این نرم افزار را می توانید از نشــانی 
goo.gl/efCDAw ) دقت کنید حــروف دقیقا همان طوری وارد 
شــود که در لینک وجود دارد ( بگیرید. پس از نصــب این نرم افزار، 
هرگاه فلشــی را به دســتگاه خود وصل کنید، اگر در حافظه فلش 
فایل Autorun وجود داشته باشد که احتمال وجود ویروس باشد، 
از اجــرای Autorun جلوگیری می کنــد و آن را در صورت مخرب 

تشخیص دادن، پاک می کند.

پرسش و پاسخ

 فناوری

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

 بــزرگ تریــن آزمایــش فیزیــک کوانتومــی دنیــا هم 
 اکنــون در حال انجــام اســت و محققان از سراســر جهان 
به مشــارکت افراد مختلفی احتیاج دارند تا قوانین مکانیک 
 کوانتومی را مــورد آزمایش قــرار دهند. ایــن آزمایش که 
در دوازده آزمایشــگاه مختلف دنیا به انجام می رسد، آزمودن 
ایده واقع گرایی محلی اینشتین را در دســتور کار دارد. این 
ایده یکی از اصول بنیادی مکانیک کوانتومی به شمار می رود. 
تمام کاری که شــما باید انجام دهید، انجام چند بازی علمی 
به صورت آنالین اســت. بنابراین، ماحصل انجام این بازی ها 
چه خواهد بود؟ اساســا، واقع گرایی محلی تالشی برای فائق 
آمدن بر آنچه که اینشتین » عمل شــبح وار در یک فاصله « 
نامید، اســت. دو نکته را باید در مکانیک کوانتومی به خاطر 

ســپرد. اول اینکه، ذرات تا زمانــی که اندازه گرفته نشــده 
 اند فاقد مقدار مشــخصی هســتند و دوم اینکه، وقتی ذرات 
در هم تنیده هســتند، یکی از آنها بر ذره گرفتار مجاور خود 
 تاثیر خواهد گذاشــت، فارغ از اینکه به لحاظ فیزیکی در چه 
فاصله ای از همدیگر واقع شــده باشــند. این نتیجه دلخواه 
اینشــتین نبود چرا که به لحــاظ نظری، ظاهرا از ســرعت 
 نور تجــاوز می کند. بدین منظــور، او ایــده ای تحت عنوان 
واقع گرایی محلی را مطرح کرد. طبــق فرضیه یک ذره باید 
دارای مقدار معینی در هر اندازه گیری ممکن باشــد چرا که 
در این صورت، اطالعــات میان دو ذره درهم تنیده ســریع 
 تر از ســرعت نور حرکت نخواهد کرد. محققــان از آن زمان 
به بعد آزمایشــی را با هدف اندازه گیــری اینکه آیا اطالعات 

واقعا میــان ذرات در هم تنیــده حرکت می کننــد یا خیر، 
 ترتیب داده اند و نامش را » آزمــون نابرابری بل « نهادند. اگر 
 در آزمایــش هــای حقیقی شــاهد تخطــی آن باشــیم، 
می توان اســتنباط کرد که مکانیک کوانتومی به نقض واقع 
 گرایی محلی می پردازد. پس فرضیه اینشــتین اعتبارش را 
از دســت می دهد. آزمایش های متعددی در طول چند سال 
 اخیر » نابرابری بل « را نقض کرده انــد. آزمایش نابرابری بل 
در ســال گذشــته بدون هیــچ راه گریزی به انجام رســید، 
اما هنوز بر ســر صحت ایده واقع گرایی بحث و جدال اســت.

آزمایش جهانی جدید بر آن اســت تا بــا بهره گیری از حجم 
عظیمی از داده های تصادفی ایجاد شــده توســط کاربران، 
 پرونده مجادالت را برای همیشــه ببندد. اساســا، محققان 
در آزمایــش Big Tell تاکیــد می کنند کــه آزمایش های 
کوانتومی در سطح جهانی با ایده تصادفی بودن انسانی انجام 
خواهد شد. هدف محققان، از انجام این آزمایشات نابرابری بل 
در سرتاسر جهان این است که تحت کنترل تصمیمات اتخاذ 
 شــده توســط داوطلبان قرار بگیرند. این آزمایش حداقل به 
سی هزار داوطلب در همه رده های سنی از سرتاسر جهان نیاز 
 دارد تا به اندازه کافی داده تصادفی به دست آید و نابرابری بل 
به درستی آزموده شود. کار شــما فقط انجام یک بازی است 
که در اثر آن، تصادفی ترین زنجیره هــای 0 ثانیه و ۱ ثانیه را 
به وجود می آورید. زنجیره هایی را که شما در بازی تان ایجاد 
می کنید، مرتبه اندازه گیری ذرات کوانتومی درهم تنیده را 

در هر یک از آزمایشگاه ها تعیین خواهد کرد. 
در آزمایش سال گذشته بل از تعدادی ابزار فیزیکی تصادفی 
برای حصول داده های مورد نظر اســتفاده شــد، اما آزمایش 
 جدید بــا بهره گیری از گــروه هــای اندیشــمند اینترنت 
بر شــدت تصادفی بودن خواهد افزود. بازی ها در دســترس 
تمام رده های ســنی قرار دارد. فقط کافی اســت به اینترنت 
 وصل شــوید. اگر تمامــی مراحل را پشــت ســر بگذارید، 
به انــدازه کافی زنجیره هــای تصادفی ایجــاد خواهید کرد. 
شــما با این کار به دانشــمندان کمک می کنید تا آزمایش 
 نابرابــری بــل را تکمیــل کنند. بــه خاطر پیشــبرد علوم 

به goo.gl/LYSmOH  مراجعه کنید.

این آزمایش 
حداقل 

به سی هزار 
داوطلب 
در همه 

رده های سنی 
از سرتاسرجهان 

نیاز دارد

در بزرگ ترین آزمایش فیزیک کوانتومی دنیا شرکت کنید

مایکروســافت برای جذب مشــتری بیشــتر بــرای مدت 
محدودی برخی محصوالت خود را با تخفیف های استثنایی 

عرضه می کند. 
به نقل از پی.ســی.ورلد، فروش تبلت ویندوزی به قیمت 49 
دالر، تخفیف هزار دالری برای فروش برخی انواع رایانه های 
شــخصی و50 درصد تخفیف برای خریــد بازی های ایکس 

باکس تنها برخی از پیشنهادات جالب مایکروسافت است.

 اگر چه جمعه ســیاه در آمریــکا برای خریــد ارزان قیمت 
 پشت سرگذارده شــد، اما مایکروســافت با هدف از میدان 
به درکردن رقبای سرسخت خود اعالم کرده که در یک بازه 
زمانی ۱۲ روزه که از 5 دســامبر آغاز می شود، هر روز برخی 

تولیداتش را با تخفیف های بی سابقه عرضه می کند.
 عالقه منــدان به اســتفاده از ایــن تخفیف ها باید شــخصا 
 به فروشــگاه های مایکروســافت مراجعه کننــد و بنابراین 

می توان انتظار داشت که طی این ۱۲ روز صف های طویلی 
در برابر این فروشگاه ها تشکیل شود.

شــاید مهم تریــن تخفیــف مایکروســافت کاهــش هزار 
 دالری قیمت عرضــه برخی رایانه های ویندوزی اســت، اما 
عالقه منــدان به بازی های ایکــس باکس از اینکــه بتوانند 
 برخی از آنها را به نصف قیمت خریداری کنند، خوشــحال تر 
خواهند بــود. این شــرکت در 9 دســامبر هم یــک تبلت 
ویندوزی را به قیمــت 49 دالر عرضه می کنــد. البته هنوز 

اسامی این تبلت ها و رایانه ها اعالم نشده است.

تخفیف های هیجان انگیز مایکروسافت برای جلب مشتری
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پیشنهاد سر دبیر: 
سینمای اصفهان با »سینما آینده« جریان ساز می شود

اکران

مدیرکل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اســامی اصفهان گفت: 
جشنواره شعر »یک قاصدک، یک ایده« به منظور ترویج استفاده 
از زبان شــعر برای ارتباط کودکان با مفاهیــم قرآنی در اصفهان 

برگزار می شود. 
حجت االســام عبدالرســول احمدیان با اشــاره ه به برگزاری 
جشــنواره »یک قاصدک، یک ایده« اظهار داشت: دفتر تبلیغات 
اســامی حوزه علمیه قم در اصفهان چندســالی است رویکرد 
جدی در زمینه اســتفاده از هنر  را برای انتقال معارف اسامی به 
کار گرفته اســت و اداره فرهنگی - تبلیغی دفتر تبلیغات اسامی 
فعالیت هــای مختلفی در زمینــه تبلیغ نویــن دارد. وی با بیان 
اینکه استفاده از هنرهایی مانند شــعر برای تبلیغ دین از جمله 
رویکردهای این اداره بوده اســت، افزود: بر این اساس کانون شعر 
و چندین گروه تبلیغی با گرایش شــعر از میــان مبلغان و طاب 
مســتعد در دفتر تبلیغات اســامی حوزه علمیه قم در اصفهان 

شکل گرفت.
تغییر ذائقه کودکان با ترویج شعرهای نامناسب کودک

حجت االسام احمدیان با اشــاره به اینکه برگزاری این جشنواره 
به غنای شعر کودک با تکیه بر شــعر قرآنی می افزاید، تاکید کرد: 
اکنون بســیاری از شــعرهای کودک فاخر و فنی نیست که این 
آسیبی برای شعر کودک اســت چراکه هم موجب عدم برقراری 
ارتباط مناســب کودک با شــعر و هم  موجب تغییر سطح ذائقه 
کودکان می شود. وی با بیان اینکه محدودیت سنی برای حضور 
در این جشــنواره شــعر وجود ندارد، گفــت: موضوعاتی مانند 
قصه های قرآن، امثال قرآن، سوره های کوتاه قرآن، انس، احترام 
و عمل به قرآن، نقش قرآن در زندگــی و مواردی مانند آن در این 
جشــنواره مورد تاکید اســت. مدیرکل فرهنگی - تبلیغی دفتر 
تبلیغات اسامی اصفهان با بیان اینکه این جشنواره در دو مقطع 
کودک و نوجوان به شــکل مجزا برقرار می شود، گفت: هر شاعر 
می تواند حداکثر تا سه شعر را ارسال کند که این آثاردر دو مرحله 
داوری می شــوند و از چاپ آثار افرادی که در این جشنواره رتبه 

می آورند نیز توسط دفتر تبلیغات اسامی حمایت می شود. 
وی با بیان اینکه فراخوان این جشنواره از ۱۵ آذرماه تا ۱۵ دی ماه 
اســت، گفت: به برگزیدگان نفرات اول یک میلیون تومان، نفرات 
دوم پانصد میلیون تومان و نفرات سوم دویســت و پنجاه تومان 
اهدا می شود و ممکن است تا زمان برگزاری جشنواره میزان این 

هدایا افزایش پیدا کند.

رســول صدر عاملی و فریدون خســروی با انتشــار پیام هایی 
ویدیویی از همه عاقه مندان به فیلم ســازی دعوت کردند تا در 

مسابقه »هر شهروند، یک فیلم کوتاه« شرکت کنند.
رســول صدر عاملی، دبیر ششمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه 
حســنات اصفهان، با انتشــار پیامی ویدیویی در مورد جزئیات 
و شرایط شرکت در مســابقه »هر شــهروند، یک فیلم کوتاه« 
چنین گفت: »جشــنواره ملــی فیلم کوتاه حســنات اصفهان، 
امســال در ششــمین دوره برگزاری خود به غیر از ســه بخش 
مستند، داستانی و انیمیشــن، یک بخش تازه هم اضافه کرده 
با عنوان »هر شــهروند یک فیلم کوتاه«، به این معنا که شــما 
در هر کجای ایران هستید با گوشــی همراه خودتان یا دوربین 
خانگی با موضوع نیکوکاری، خیرخواهــی، همدلی، مهربانی و 
کا حســنات، برای ما فیلم بگیرید و بفرســتید، زمان فیلمتان 
بین ۱ تا ۵ دقیقه باشــد و تا اول بهمن ماه هم فرصت دارید. اگر 
دغدغه ســینما را دارید این فرصت خوبی است، جسور باشید و 

فیلم بسازید.«
پیش از این نیز فریدون خســروی، کارگردان و فیلم نامه نویس 
اصفهانی و عضو هیئت داوران جشــنواره فیلم کوتاه حســنات 
با انتشــار پیامی ویدیویی از این مســابقه حمایت کرده بود که 
مضمون پیام آن ویدیو به این شــرح است: »تکنولوژی، اخاق و 
هنر وقتی کنار هم باشند غوغا می کنند، شما هر کس  که باشید 
و هر جا که باشید فیلم ساز می شوید، درست است، رویا نیست با 
موبایل از یک اتفاق خوب فیلم بگیرید همین. جشنواره حسنات 
با عنوان »هر شــهروند، یک فیلم کوتاه« منتظر شماست. شما 
نیکوکارید چون با نگاه پــاک و زبان تازه فیلم می ســازید. هم 

موبایل، هم فکر و اتفاق در دسترس است، فقط شروع کنید.«
گفتنی است، ششــمین جشــنواره ملی فیلم کوتاه حسنات، از 
۱۱ تا ۱4 اســفند ماه در اصفهان برگزار می شود و عاقه مندان 
به شرکت در مســابقه »هر شــهروند، یک فیلم کوتاه«، تا اول 
بهمن ماه 9۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره 

ارسال کنند.

»فصل باران های موسمی« به کارگردانی مجید برزگر به زودی 
در سینماهای »هنر و تجربه« اکران می شود.

فیلم »فصل باران های موســمی« به کارگردانی مجید برزگر و 
تهیه کنندگی منوچهر شاهســواری از ابتدای دی ماه در گروه 

سینمایی »هنر و تجربه« اکران می شود.
این فیلم که در ســال ۱٣٨٨ ساخته شده اســت در دولت قبل 

اجازه نمایش پیدا نکرد و به مدت ٨ سال در انتظار اکران بود.
فیلم »فصل باران های موســمی« در طی این مدت در بیش از 
٣٠ جشــنواره معتبر خارجی و داخلی همچــون چهاردهمین 
جشن خانه ســینما، پنجمین جشــنواره فیلم »دیدار«، جشن 
انجمن منتقدان و نویســندگان سینمایی، جشــنواره جهانی 
مونترآل ۲٠۱٠ و جشــنواره جهانی روتــردام ۲٠۱٠ به نمایش 

درآمد و جوایز بسیاری کسب کرد و یا نامزد دریافت جایزه شد.
عوامل اصلی فیلم فصل باران های موسمی عبارتند از کارگردان: 
مجید برزگر، تهیه کننده: منوچهر شاهسواری، فیلمنامه نویس: 
مجیدبرزگر، حامــد رجبی، مدیر فیلمبــرداری: امین جعفری، 
تدوین: جــواد امامی، طــراح صحنه و لباس: لیــا نقدی پری، 
طراح چهره پردازی: الهام صالحی، مدیــر تولید: مهدی برزگر، 
صدابرداری و طراحــی و ترکیب صدا: مهران ملکوتی، مشــاور 
رســانه ای: علی زادمهــر، عکاس: احمد آقاســیانی، دســتیار 
اول کارگــردان: علی نظــری و بازیگران: نویــد الیقی، مرضیه 

خوشتراش، علی باقری، مهران خدایی، الناز حبیبی.
این فیلم با مشارکت مرکز گســترش سینمای مستند و تجربی 

ساخته شده است.

مدیرکل فرهنگی تبلیغی دفترتبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم دراصفهان:

برگزاری جشنواره شعر کودک
»یک قاصدک، یک ایده«

جسور باشید و فیلم بسازید

فیلمی که پس از ۸ سال اکران 
می شود

نمایش »روز کاغ« به نویسندگی و کارگردانی مجید صدیقی تا ۲۲ 
آذر ماه در موزه عصار خانه شاهی روی صحنه می رود.

کارگردان این نمایــش از آغاز دور دوم اجــرای نمایش »روز کاغ« 
خبر داد و گفت: نمایش روز کاغ مواجهه ای با نمایشــنامه »مرگ 
یزدگرد« استاد بهرام بیضایی است، مواجهه و برخوردی که در ذات 

خود، جهان و آدم هایش را مستقل تعریف می کند.
مجتبی صدیقی تصریح کرد: در نمایش روز کاغ، آدم هایی از روزگار 
مدرن به فضــای آرکاییک نمایشــنامه مرگ یزدگرد ســفر کرده و 
آسیابان و خانواده اش را به چالش می کشند. وی افزود: برای اجرای 
این نمایش به مــدت دو ماه تمرین کرده ایــم و دور دوم اجرای این 
نمایش به همت تاالر هنر از ۱٣ آذر ماه در موزه عصار خانه شــاهی 
آغاز شده اســت. عاقه مندان برای دیدن این نمایش تحسین شده 
می توانند تا ۲۲ آذر ماه، هر شب رأس ساعت ۱9، به موزه عصارخانه 

شاهی واقع در میدان نقش جهان مراجعه کنند.

ترانه علیدوستی، ترجمه کتاب »تاریخ عشــق« نوشته نیکول کراوس را 
روانه بازار کتاب کرد.

ترانه علیدوستی، که به خاطر ترجمه کتاب »رویای مادرم« نوشته آلیس 
مونرو، در سال 9٠ در بخش »ادبیات و زبان های دیگر«، جایزه کتاب فصل 
را از آن خود کرده بود، ترجمه کتاب »تاریخ عشق« نوشته نیکول کراوس 
را از سوی نشر مرکز، روانه بازار کتاب کرد. این رمان که در سال ۲٠٠۵ به 
قلم نیکول کراوس نویسنده آمریکایی منتشر شده است، در سال ۲٠٠6 
در زمره نامزدهای نهایی جایزه ادبی اورنج بوده و در ســال ۲٠٠٨  جایزه 

ادبی ویلیام سارویان را به دست آورده است.
داســتان این رمان به رابطه نویســنده ای ناموفــق وآواره جنگ جهانی 
دوم و دخترجوانی که سرپرســتی مادر بیوه و عزادار خود را برعهده دارد 

می پردازد.
این رمــان ۲64 صفحــه ای، دومین کتابی اســت که با ترجمــه ترانه 

علیدوستی از سوی نشر مرکز، منتشر شده است.

دور دوم اجرای »روز کالغ« 
در موزه عصارخانه شاهی

»تاریخ عشق« با ترجمه 
علیدوستی به بازار آمد

موسیقی

مهدی رستمی، آهنگساز و نوازنده سه تار، گفت: موسیقی در 
ایران نیازمند افراد جریان ساز و فعالی است که بتوانند مسیر 
فعالیت این هنر را از خمودگــی خارج کنند و با تفکر و تعمق 

در این عرصه عمل کنند.
 مهدی رســتمی آهنگســاز و نوازنده ســه تار، با اشــاره به 
حضورش در جشــنواره موســیقی کاســیک ایرانی گفت: 
من در بخش تکنــوازی اجرا می کنم و همان طــور که از نام 
تکنوازی برمی آید، بنــده روی صحنه به بداهه نوازی خواهم 
پرداخت. در چنین اجراهایی اصوال یک ســاز حضور دارد و 
ساز دیگر که اصوال هم یک ساز کوبه ای است، آن را همراهی 
می کند، اما اجرای من کا تکنوازی اســت و به تنهایی روی 

صحنه می روم.
وی اظهــار کرد: بخش عمــده فعالیتم در عرصه موســیقی 
معطوف به تکنوازی بوده اســت و اگر در گروه نوازی ها هم 
روی صحنه رفته ام، به تکنــوازی پرداخته ام، چون معتقدم 

این امر در عرصه موسیقی یک کار خاق است.
رســتمی درباره دلیل حضــورش در این جشــنواره پس از 
سال ها نداشــتن اجرا در ایران بیان کرد: وقتی آقای مردانه 
از من برای حضور در جشــنواره موســیقی کاسیک ایرانی 
دعوت کردند، از پیشنهادشــان استقبال کردم، در واقع روی 
حساب حرف ایشــان بود که پذیرفتم پس از سال ها دوری 
ازجشنواره های داخلی در ایران روی صحنه بروم و موسیقی 

اجرا کنم.
وی ادامه داد: از طرف دیگر نامگذاری این جشــنواره نشان 
می دهد که برگــزار کننــدگان حرفه ای، خوش ســلیقه و 
زحمتکش هســتند و صرفا به دنبال برگــزاری یک رویداد 
نیستند و هدف های بزرگ تری را دنبال می کنند. همچنین 
وقتی نام این جشنواره را موســیقی سنتی نگذاشته و عنوان 
موسیقی کاســیک ایرانی را برایش انتخاب کرده اند، نشان 
می دهد پشت جشــنواره شــان فکر وجود دارد و همه چیز 

کاما علمی و برنامه ریزی شده است.

ایــن نوازنــده بیــان کــرد: در واقــع مــی توانــم بگویم 
برگزارکنندگان جشنواره از نســلی در موسیقی هستند که 
به طور جدی در این عرصه کار می کنند و پیگیر موســیقی 

کاسیک ایرانی هستند. 
امیدوارم جشــنواره به همین یک دوره محدود نشده و ادامه 

پیدا کند.
 رســتمی در پایان گفت: در ایران مشــکات زیادی پیش 
پای موزیسین اســت که نمی گذارد او با فراغ بال به کارش 
بیندیشد. در اجراهای جشنواره ها هم که اصوال فکری پشت 
برنامه ها نیست و مســلما در این شــرایط ترجیح می دهم 

اجرایی نداشته باشم.
تکنوازی سه تار با حضور مهدی رســتمی روز شنبه ۲٠ آذر 

در تاالر رودکی روی صحنه می رود.
 اولین جشنواره موسیقی کاســیک ایرانی نیز ۱9 تا ۲4 آذر 

در تاالر رودکی برگزار می شود.

مدیر امور ســینمایی حوزه هنری استان اصفهان گفت: 
استقبال مردم اصفهان  از سینماها، روند رو به رشدی را 
طی کرده و بهتر از استان های دیگر بوده است. مصطفی 
حسینی گفت: فیلم سینمایی »ســام بمبئی« پس از 
پایان ماه صفر و از ابتدای ماه ربیع االول در سینما ساحل 
اصفهان اکران شــده و عاوه بر آن در یک سانس روی 

پرده سینما فلسطین نیز می رود.
وی از اکــران فیلم هــای »آس و پــاس« و »یتیم خانه 
ایران« در سینما ســپاهان خبرداد و افزود: آس و پاس 
فیلمی به کارگردانی آرش معیریان، ســاخته ۱٣94 و 
فیلم »یتیم خانه ایران« به کارگردانی ابوالقاســم طالبی 
داســتان قحطی و خشکســالی عظیم ایــران را  که در 
ســال های ۱۲9۵ تا ۱۲9۷ و در کــوران جنگ جهانی 
اول در زمان اشــغال ایران به دســت قوای بیگانه روس 
و انگلیس رخ داد روایت می کند. مدیر امور ســینمایی 
حوزه هنری اصفهان گفت: وضعیت امســال ســینمای 
ایران در کل کشــور مطلوب بوده است. وی تصریح کرد: 
شرایط فیلم های ســینمایی نسبت به سال گذشته بهتر 
بوده و می توان گفت حال سینمای اصفهان خوب است؛ 
خط کشی خاصی برای میزان استقبال از سینما در طول 
ســال وجود ندارد و بســته به کیفیت فیلم ها، استقبال 
مردم نیز متغیر است. حسینی اذعان داشت: سینما تنها 
مقوله فرهنگی است که در فضایی سرپوشیده می تواند 
اوقات فراغت مردم را تامین کند بنابراین میزان استقبال 
از ســینما ربطی به تغییر فصل نداشــته و به نوع اکران 
بســتگی دارد، اگر فیلم خوبی به درســتی اکران شود 
اســتقبال خوبی را نیز به همراه خواهد داشت. وی ادامه 
داد: به تناسب و به فراخور ایام سال اگر فیلم های خوب 
اکران شوند شرایط سینما نیز بهتر از گذشته خواهد بود، 
برای مثال اگر در ماه های محرم و صفر فیلم های مرتبط 
با این ایام اکران شود، استقبال مردم نیز بیشتر می شود. 

فیلمی با محوریت حفظ و ترویــج فرهنگ ایثار به زودی 
در تهران کلید می خورد.

فیلــم ســینمایی ویدئویــی »نامه های تاخــورده« به 
کارگردانــی داریــوش جهانگیری، بــا محوریت حفظ 
و ترویــج فرهنگ ایثار روز پنجشــنبه در تهــران کلید 
می خورد. ایــن اثر به شــکلی مبدعانه موضــوع حج و 
زیارت بیت ا...  با قهرمانان دفــاع مقدس حج نرفته را به 
نویســندگی و کارگردانی داریوش جهانگیری و با بازی 
جــواد حمیدی روایت مــی کند. قهرمان این داســتان 
کارمند بازنشسته اداره ورزش، معلوالن و جانبازان است 
که همزمان با بازنشستگی و حین تحویل اتاق به مسئول 
جدید، با بســته ای نامه جا مانده از زمــان تعاون و دفاع 
مقدس روبه رو می شــود و ناگزیر بین رفتن و ماندن، به 
ماقات صاحبان نامه  ها می رود و سفر زیارتی و طواف او 

از کشورش آغاز می شود و... .

غامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش از ثبت 
قرارداد دو فیلم خبر داد و  اظهار داشــت: قرارداد فیلم 

»شاباش« بعد از »ماالریا« در گروه آفریقا ثبت شد. 
وی ادامــه داد: همچنین فیلم »ماحــی« به کارگردانی 

داود خیام در گروه کوروش اکران خواهد شد. 
فرجــی در خصوص تعداد ســینماهای اکــران کننده 
»سام بمبئی« اظهار داشــت: طبق آیین نامه شورای 
صنفی نمایش هر فیلمی که در تهران اکران می شــود 
مجاز است در ۲۲ سالن به نمایش دربیاید و ۵ سینمای 
کمکی داشــته باشــد، بر همین اســاس فیلم »سام 
بمبئی« طبق آیین نامه شــورای صنفی اکران می شود 

و مشکلی ندارد.

مهدی رستمی:

حال سینمای اصفهان خوب استموسیقی ایرانی نیازمند خروج از خمودگی است
 داریوش جهانگیری 

»نامه های تاخورده« را می سازد

قرارداد اکران »شاباش« و 
»ماحی« ثبت شد

اخبار

سینما اخبار

دیدگاه

احمد شاکری گفت: ســینما و تلویزیون مغایرتی با 
مطالعه ندارند و اتفاقا به نوعی ســکوی پرش ادبیات 
هستند اما متاســفانه در کشــور ما این پیوند میان 

ادبیات و رسانه های تصویری برقرار نشده است.
احمد شاکری نویســنده و پژوهشــگر با حضور در 
برنامه تلویزیونی شــابک درباره حرفه نویســندگی 
و منتقدی گفت: نویســندگی و منتقــدی هرکدام 
لذت خاص خود را دارد و مهــارت های خاص خود 
را می طلبد. ورود من به حوزه نقد و پژوهش بیشــتر 
به دلیل ضرورت ها بود تا عایق، چــرا که در حوزه 
ادبیات انقــاب و دفاع مقدس داســتان نویس های 
زیادی داریم اما در حوزه نقد افراد کمی فعال هستند 
و در حوزه پژوهش از این هم کمتر است لذا ضرورت 

موجب شد بنده به این حوزه وارد شوم.
وی افزود: به صــورت حرفه ای حتمــا نباید منتقد، 
داســتان نویس هم باشــد اما مطلوب این است که 
شخص هم نویسنده باشــد و هم منتقد تا بتواند یک 
ســری ظرایف را در کار خود لحاظ کند ظرایفی که 

منتقد صرف شاید قادر به درک آنها نباشد.
این نویســنده با اشــاره به معروف تریــن اثر خود 
ادامه داد: برجســته تریــن اثر من رمــان »انجمن 
مخفی« اســت و به این دلیل به حوزه مشــروطه و 
تاریخی وارد شدم که در این ســوژه تجربه شخصی 
داشتم و دیگر تطبیق واقعه عاشورا و آن مقطع زمانی 
بود. رمان»انجمن مخفی«  تاش دارد یک بازخوانی 

از واقعه عاشورا در دو مقطع زمانی داشته باشد.
وی درباره  کتاب های برتر حوزه دفاع مقدس گفت: 
در حوزه رمان، کتاب های خوبی نوشــته شده است. 
کتاب »کوچــه نقاش ها« مربوط به ســید ابوالفضل 
کاظمی از نظر فضا و شخصیت ها کتاب خوبی است 
و من آن را بســیار می پســندم و دیگر کتاب »من 
زنده ام« خانم معصومه آباد که تصویر بســیار خوبی 
از یک زن مسلمان انقابی و مجاهد به مخاطب ارائه 
می دهد و از جمله کتاب هــای دیگری که می توان 
از آنها یاد کــرد کتاب »پایی که جا ماند« اســت که 
پیشنهاد می شود مردم این کتاب ها را مطالعه کنند.

شــاکری در پایان با اشــاره بــه آرزوی کتابی خود، 
گفت: خواندن شــبیه غذا خوردن است و همان طور 
که اشــتیاق غذا نیاز به مقدماتی دارد کتاب خواندن 
هم نیاز به مقدماتی دارد تــا انرژی الزم برای مطالعه 

ایجاد شود.

شاکری مطرح کرد:

سینما و تلویزیون مغایرتی با 
مطالعه ندارند

 

رهبر انقاب بارها از ســردمداری ســینما در توســعه کشور 
 سخنرانی کرده اند:» سینما نیاز است، باید رشد کند، باید ملی 
باشد و باید جهانی شــود .« اما جای بسی شگفتی است که در 
هزاره سوم،  صدها شهر در ایران وجود دارد که فاقد حتی یک 
سالن سینما هستند! این در حالی است که سینمای ایران، به 
لحاظ تعداد تولیدات، در  زمره پرکارترین ســینماهای جهان 

قرار دارد . 
باید دانســت تعــداد جوانانی که در شهرســتان های کوچک 
خبرهای تولیــدات ســینمایی را در رســانه ها می خوانند و 
حســرت به دل می مانند که  همانند دست اندرکاران فیلم های 
سینمایی تهران نمی توانند فیلم بســازند، کم نیست. در واقع 
ســینمای ایران برای اینکه بتواند همچنان رو  به رشــد باشد، 
باید از حمایت های مالی و معنوی مسئوالن برخوردار شود؛ در 
همین راستا ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به 

 راه اندازی دفتر تخصصی سینما اقدام کرده است. 
پاتوق های فیلم کوتــاه اصفهان با عنوان »ســینما آینده«  از 
ســوی دفتر تخصصی ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری  و انجمن  سینمای جوانان استان اصفهان شنبه هر 
هفته رأس ســاعت ۱۷ در کتابخانه مرکزی  در حال برگزاری 

است. 
در نشســت چهارم ایــن پاتــوق، فیلم های کوتــاه »تصویر 
بزرگ تر« ساخته دیزی جاکوبز،   »+B« ساخته نظیر میرزایی، 
»چرخه« ســاخته  محمد بخشی، »چشــم آبی« ساخته امیر 
مسعود ســهیلی، »تمام چیزهایی که جایشــان خالی است« 
ساخته کاوه قهرمان و »خواهر« ساخته  مجتبی اسپنانی اکران 
شد و بعد از آن فیلم »خواهر« که تنها نماینده استان اصفهان 
برای حضور در سی و سومین جشنواره بین المللی  فیلم کوتاه 
فیلم تهران بود، با حضور کارگــردان و عوامل فیلم مورد نقد و 

بررسی قرار گرفت . 
همدلی و دوستی؛ ثمره سینما آینده

رییس دفتر تخصصی ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان درباره دالیل برگزاری این نشســت های 
تخصصی و با اشــاره به  اکران های قبلی گفت: پاتوق فیلم های 
کوتاه برای همدلی و دوســتی تشکیل شــده و در این زمینه 
اقدامات قابل ماحظه ای برداشــته شده اســت که در آینده 

مشهودتر خواهد بود.
مصطفی حیدری با اشاره به رویکردهای اجرای این برنامه های 

تخصصی در شهر اصفهان ادامه داد: هنرمندان برای ادامه کار 
نیاز دارند کــه  در ابتدا یکدیگر را ببینند و بــا اکران فیلم های 
کوتاه این فرصت بــرای آنها به وجــود آمده تا اگر مشــکلی 
دارند، با یکدیگر به گفت وگو بپردازند و در ادامه برای ســاخت 

فیلم هایشان تبادل اندیشه کنند . 
پاتوق فیلم های کوتاه اصفهان همیشگی است

وی با اشــاره به برگزاری چهارمین نشســت پاتوق فیلم های 
کوتاه اصفهــان تصریح کرد: بــه این نشســت ها پاتوق گفته 
می شــود چون قرار است  مداوم و مســتمر باشد و تاش شود 
وقفه بین این دیدارهــا نیفتد و تاش اصلــی دفتر تخصصی 
ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان و 
انجمن ســینمای جوانان اســتان اصفهان نیز بر این  موضوع 

معطوف شده است. 
رییس دفتــر تخصصی ســینما ادامــه داد: فیلم هایی که در 
نشست های سینما آینده اکران می شــود، فیلم های برگزیده 
ایران و جهان به شــمار  می رود. با این حال، متاســفانه فیلم 
اصفهانی بین آنها نبــوده اما به خاطر احترام به فیلم ســازان 
اصفهانی  قرار اســت در هر هفته حداقل یک فیلم  از اصفهان 
به نمایش درآید، بــه همین منظور فیلم کوتــاه »خواهر« در 

چهارمین نشست  اکران شد . 
جریان سازی در سینمای اصفهان با سینما آینده

حیدری با تشریح برنامه های پاتوق فیلم کوتاه تصریح کرد: در 
برنامه پاتوق فیلم کوتاه یک ساعت و نیم برای اکران فیلم های 

 کوتاه و  یک ســاعت برای نقــد و بررســی آن در نظر گرفته
 شده اســت .  وی حضور مخاطبان، با وجود خاص بودن برنامه 
تماشــای فیلم کوتــاه در نشســت های تخصصــی پاتوق، را 
موفقیت آمیز دانست و گفت: جریان سازی در مبحث سینمای 
اصفهان در  آینده این نشســت ها وجود دارد و از فضای تعارف 
خارج خواهد شد و نقدها جدی تر خواهد بود که البته با حضور 

پرشور تر مخاطبان ما را به هدف نزدیک تر خواهد کرد . 
رییس دفتر تخصصی سینما در ادامه بیان کرد: دفتر تخصصی 
سینمای سازمان فرهنگی  شهرداری اصفهان از ۱۵ شهریورماه 
امســال  آغاز به کار و برای شــروع برنامه های خوبی از جمله 
»دوبله در آدینه«، »ششمین گردهمایی فیلم سازان سینمای 

جوان اصفهان همــراه با کارگاه 
آموزشــی کارگردانی با حضور 
اســتاد همایون اســعدیان« و 
»برگزاری روز ملی ســینما« با 
همکاری انجمن سینمای جوان 
اصفهان،»بزرگداشت  اســتان 
اســتاد اکبــر خواجویــی« با 
ســینماگران  انجمن  همکاری 
»نکوداشت  اصفهان،  اســـتان 
استاد خسرو ســینایی هماره با 
کارگاه آموزشــی« و »اکران و 
نقد فیلم های مســتند »رفیقان 
عــزا« و »و قتی گنجشــک ها 
جیــغ می کشــند« بــا حضور 
کارگــردان »خلیل رشــنوی« 
بــا همــکاری خانه مســتند 
اصفهان، »دیدار با اســتاد امرا... 
احمدجــو همــراه با شــهردار 

برگــزار  را  ســازمان«  هنــری  مســئوالن  و   اصفهــان 
کرده اســت .  حیدری خاطرنشــان کــرد: با توجه بــه اینکه 
گفته می شــود مشــکل اصلی ســینمای ایران »فیلم نامه« 
است، دفتر تخصصی ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان در نظر دارد در حوزه تشــکیل بانک ایده 
و طرح و تقویت در زمینه فیلم نامه متمرکز شــود تا در آینده 
برنامه های خوبــی را  با مشــارکت بنیاد ســینمایی فارابی، 
فیلم نامــه نویســان و کارگردانان مطرح کشــور برگزار کند. 
عاقه مندان برای شــرکت در پاتــوق فیلم کوتــاه اصفهان 
می توانند روزهای شــنبه هر هفته از ســاعت ۱۷ در ســالن 
اجتماعــات کتابخانــه  مرکزی شــهرداری اصفهــان حضور 
 یافته و همچنین بــرای اطاع از برنامه های اکران به ســایت

 esfahanfarhang.ir  و  www.iycs.ir مراجعه کنند. 

رییس دفتر تخصصی سینمای سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری:

سینمایاصفهانبا»سینماآینده«جریانسازمیشود

پاتوق های فیلم کوتاه 
اصفهان با عنوان 

»سینما آینده«  از 
سوی دفتر تخصصی 

سینمای سازمان 
فرهنگی تفریحی 

شهرداری  و انجمن 
 سینمای جوانان 
استان اصفهان 

درحال برگزاری است

سینمای کشور ویترین تمدن، فرهنگ و چهره ما در 
دنیای اکنون است. کسی که بنیان گذار این انقالب 
اســت، بر اهمیت این هنر صحه  گذاشته و در پیام 

معروف خود موافقت با سینما را اعالم کرده است.

استقبال اصفهانی ها
از سینما بهتر از دیگر استان ها بوده است
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پیشنهاد سردبیر:
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مقام دوم کشور را کسب کرد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان در خصوص فعال سازی واحدهای نیمه فعال تولیدی و صنعتی 
مقام دوم كشور را به دست آورد. قاسم ســلیماني دشتكي تاكید كرد: 
مطابق با آخرين بررسي هاي وزارت كشور، اين استان بعد از آذربايجان 
غربي در مقام دوم رفع مشكالت تولید واحدهاي نیمه فعال قرار گرفت. 
وي افزود: مطابق با اين بررســي ها ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاري در بخش رفع مشــكالت واحدهاي نیمه فعال 
تولیدي و صنعتي در چهارمحال و بختیاري نیز رتبه برتر كشور را كسب 
كرد. سلیماني دشــتكي تصريح كرد: در دو سال گذشته از سوي ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاري مشكالت ۶۶۷ واحد 
تولیدي در استان بررســي، رفع و ظرفیت تولید آنها افزايش يافت. وي 
بیان كرد: در اين نشست مشكالت وثیقه بانكي، تقسیط بدهي، تامین 
سوخت و زيرساخت از سوي شــركت شهرك هاي صنعتي براي هفت 
طرح تولیدي و صنعتي چهارمحال و بختیاري بررسي و راهكاري هاي 

الزم براي رفع آن ارائه شد.

به نقل از روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، 
با تصويب كمیسیون ايمنی راه ها، امسال با افزايش 40 دوربین كنترل 
سرعت ديگر در محور ارتباطی شهركرد - بروجن - لردگان اين تعداد 
به 44 دستگاه افزايش می يابد. منوچهر سلمان زاده مديركل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان گفت: نصب و راه انــدازی دوربین های 
كنترل سرعت در راســتای افزايش ضريب ايمنی تردد، اول آذرماه در 
كمیســیون ايمنی راه ها با حضور وزير راه و شهرسازی تصويب شد. به 
گفته وی، مكان يابی اولیه نصب دوربین های كنترل ســرعت براساس 
میزان تصادف و تخلف غیرمجاز در شــهريورماه امســال و براســاس 
میزان تصادف و تخلف غیرمجاز در محدوده های مســیر بررسی شد. 
ســلمان زاده تصريح كرد: از اين تعداد دوربین، 30 دوربین با تامین و 
تخصیص اعتبارات ملی و 10 دوربین با اعتبارات استانی تا پايان سال 
نصب می شود. وی افزود: در حال حاضر چهار سامانه كنترل سرعت و 
ثبت تخلف در مسیرهای شهركرد - سامان، شهركرد - فارسان، بروجن 
- لردگان و شهركرد - اصفهان فعال است. مديركل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان هدف از  نصب و راه اندازی اين  دوربین ها را اطالع 
از وضعیت ترافیک يكپارچه جهت رفــع گره های ترافیكی نگهداری و 
ايمنی محورهای استان دانست كه توسط مركز مديريت راه های استان 
تصاوير دريافتی به  صورت برخط دريافت و برای دستگاه های ذی ربط 
نظیر پلیس راه، اداره كل راه و شهرسازی و ساير ادارات ارسال می شود. 
وی بیان داشت: 50 دستگاه ترددشمار نیز اطالعات تردد وسايل نقلیه 
عبوری را در 25 محور ارتباطی استان در مسیرهای رفت و برگشت به 

صورت برخط به مركز مديريت راه های استان ارسال می كنند.

دهمین ســوگواره تعزيه حضرت سیدالشــهدا)ع( بــه همت كانون 
فرهنگی هنری نور نبوی برگزار شــد كه با تقدير از 30 برگزيده به كار 
خود پايان داد. اســامی برگزيدگان دهمین ســوگواره تعزيه حضرت 
سیدالشــهدا)ع( در چهارمحال و بختیاری به شرح زير است: در بخش 
اولیا خوان: احمد عباســی، محســن صادقی، رضا رحیــم زاده و امین 
موسوی تقدير شدند. در بخش اشــقیا خوان: رضا نعمتی، نوذر انصاری 
و فردين حیــدری موفق به كســب رتبه های برتر شــدند. در بخش 
شهادت خوان: جاسم محمدپور، حامد شــريفات، نويد عباسی، وحید 
نصراللهی و حسن نفر و در بخش مخالف خوان بهروز قاسم زاده و كمال 

قائدی موفق به دريافت لوح تقدير شدند.
در بخش حزين خــوان: صابر موســوی، حفیظ ا...حیــدری و حمید 
فتاحی موفق به كسب رتبه های برتر شــده و در بخش موزيک سعید 
امینی و حامد ايــزدی رتبه های اول و دوم را كســب كردند. در بخش 
كودك خوان برتر رضا ريیسی، متین حیدری، محمدحسین حیدری، 
سینا جهانبازی و محمدرضا كريمی تقدير شــدند.  گفتنی است؛ در 
دهمین سوگواره تعزيه حضرت سیدالشــهدا)ع( كه به همت انجمن 
هنرهای نمايشی استان، كانون فرهنگی هنری نور نبوی در حسینیه 
حضرت سیدالشهدا)ع( روســتای خوی برگزار شد از فعاالن فرهنگی 

بخش الران نیز تقدير شد.

سرهنگ غالمعلي شكري فرمانده انتظامي شهرستان بروجن از توقیف 
يک محموله كاالي قاچاق به ارزش 500 میلیون ريال در اين شهرستان 
خبــر داد . ســرهنگ غالمعلي شــكري فرمانده انتظامي شهرســتان 
بروجن با اعالم اين خبر اظهار كرد: در راســتاي مبــارزه با قاچاق كاال و 
ســوداگران اقتصادي، مأموران انتظامي پاســگاه دوراهان با همكاري 
ماموران پلیس راه، يک دستگاه خودروي كامیون حامل كاالي قاچاق را 
شناسايي و توقیف كردند.  ســرهنگ غالمعلي شكري افزود: در بازرسي 
از خودروي توقیفــي تعداد 240 عدد حوله حمــام و 53 تخته پتو فاقد 
هر گونه مجوز گمركي كشف شــد. فرمانده انتظامي شهرستان بروجن 
با اشاره به دســتگیري راننده و توقیف خودرو، تصريح كرد: ارزش ريالي 

كاالي قاچاق كشف شده 500 میلیون ريال برآورد شده است.

ريیس هیئت بســكتبال چهارمحــال و بختیاری گفــت: چهارمحال و 
بختیاری با داشتن پتانسیل های بسیار در رشته بسكتبال از سوی وزارت 
ورزش و جوانان به عنوان پايلوت جشنواره استعداديابی انتخاب شد. وی 
افزود: با توجه به پتانسیل رشته های مختلف ورزشی، هر استان به عنوان 
پايلوت استعداديابی يكی از رشته های ورزشــی انتخاب و معرفی شده 

است.
ســید نعیم امامی تصريح كرد: در همین راستا جشــنواره استعداديابی 
بسكتبال روز چهارشنبه مورخ 24 آذر امسال در چهارمحال و بختیاری 
برگزار می شود. وی با اشاره به مشاركت 300 نفر برای انجام تست های 
استعداديابی در استان يادآور شــد: عالقه مندان می توانند برای كسب 
اطالعات بیشتر در خصوص اين جشنواره به دفاتر هیئت های بسكتبال 
اســتان مراجعه كنند.چهارمحال و بختیاری يكی از استان های مستعد 

در زمینه پرورش ورزشكاران رشته بسكتبال است.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان، مقام دوم کشور را کسب کرد

افزایش 40 دستگاه دوربین کنترل 
سرعت در جاده های استان

تقدیر از 30 برگزیده تعزیه استان در 
دهمین سوگواره حضرت سیدالشهدا)ع(

 توقیف محموله قاچاق 500 میلیون ریالی 
در بروجن     

چهارمحال و بختیاری پایلوت جشنواره 
استعدادیابی بسکتبال کشور شد

اخبار

در تقويم كشورمان 1۶آذر روز دانشجو نام گذاری شده و دانشجو 
در نظام جمهوری اســالمی از جايگاه ويژه ای برخوردار است به 
طوری كه مقام معظم رهبری در ديدار با دانشجويان فرموده اند: 
»حضور پرشور و پرنشــاط و پرانگیزه  جوان ها در عرصه  مسائل 
گوناگون كشور مسئله  مهمی است؛ حادثه  بسیارمهمی است، 
من مطلبی را يادداشت كرده ام كه عرض بكنم؛ همین جا آن را 
بگويم، جوان ايرانی خوشبختانه جوان پرانگیزه و پرشوری است؛ 
درست نقطه  مقابل آن چیزی اســت كه بعضی از مراكز مغرض 
آماری و غالبا با منشأ خارجی يا اساسا خارجی اعالم می كنند، 
آنها می گويند جوان ايرانی افســرده است؛ يک طبقه بندی هم 
می كنند و می گويند جوان ايرانی در فالن درجه  از افسردگی-

يک درجه  خیلی بااليی- قرار دارد.«
در همین راستا میزگردی با موضوع بررسی جنبش دانشجويی 
و آسیب شناسی مسائل مربوط به دانشگاه با حضور نمايندگان 
تشكل های دانشجويی از جمله جامعه اســالمی دانشجويان، 
شورای صنفی، بسیج دانشــجويی، مجمع اسالمی دانشجويان 
آزادی خواه و جمعیت اسالمی دانشجويان در دفتر خبرگزاری 
 فارس در شــهركرد برگزار شده است كه شــرح آن را در ادامه

 می خوانید.
دراين میزگرد، صادق فرامرزی مســئول بســیج دانشجويی 
دانشگاه شــهركرد با انتقاد از ارتباط ضعیفی كه بین رسانه ها 
و تشــكل های دانشــجويی وجود دارد، اظهار كرد: شايد يكی 
از عواملی كه دانشــجويان روحیه مطالبه گری خود را از دست 

داده اند همین عدم ارتباط با رسانه ها باشد.

فرامرزی ادامه داد: امنیتی بودن دانشگاه ها يكی ديگر از عوامل 
موثری است كه باعث می شود دانشجويان انتقاد نكنند و روحیه 
 مطالبه گری از بین برود و تضعیف شــود و همین امر دلیل آن 

می شود كه دانشجويان از نقد كردن بترسند.
فرامرزی با اشــاره به اينكه مطالبه گری جــزء الينفک اخالق 
دانشجويی اســت، تصريح كرد: مطالبه گری بايد در چارچوب 
قانون صورت گیرد، خط قرمز داشــته باشــد و در يک فضای 

منطقی و استداللی مطرح شود.
وی با اشــاره به اينكه هر چه پیش می رويم احســاس تكلیف 
دانشجويان كمتر و توقعات بیشتر می شــود، افزود: برنامه های 
1۶ آذر تشكل های دانشجويی در دانشــگاه شهركرد از سه روز 
قبل تا سه روز بعد از 1۶ آذر لغو شــده و هیچ برنامه ای توسط 

تشكل های دانشجويی در اين فاصله زمانی برگزار نخواهد شد.
وی بــا انتقــاد از ايــن حركــت دانشــگاه دولتــی و آزاد 
و  اســت  دانشــجو  روز  آذر   1۶ داد:  ادامــه  شــهركرد 
بايــد تريبون هــا در اختیــار دانشــجويان قــرار گیرنــد و 
دانشــجويان مطالبات و دغدغه هــای خود را مطــرح كنند؛ 
 امــا متاســفانه شــاهد هســتیم كــه ايــن در روز برنامه ها 
دولت محور شده اند و استاندار در اين روز تبلیغات ژورنالیستی 

انجام می دهد و شعارهای تبلیغاتی می دهند.
فرامرزی با اشــاره به اينكه شــهدايی مانند قندچی و شريعت 
رضوی برای آزادی بیان دانشجو شــهید شده اند، افزود: هويت 
1۶ آذر به نام دانشــجويان است ولی متاســفانه در اين روز به 

دانشجويان به خوبی توجه نمی شود.

در ادامه اين میزگرد ، قاســم جنتی پور دبیر مجمع اســالمی 
دانشجويان آزادی خواه با انتقاد از عدم فعال شدن كرسی های 
آزادانديشــی آنگونه كه مــورد نظر مقام معظــم رهبری بوده 
است، بیان كرد: اگر در كرســی هايی كه انجام می شود اخالق 
رعايت می شد امروز شــاهد اين نبوديم كه پس از سال ها اين 
مطالبه مهم رهبری روی زمین بماند. جنتی پور با اشاره به اينكه 
توسط جمعی از دانشجويان دانشگاه شهركرد آيین نامه ای برای 
اجرای كرســی های آزادانديشــی تدوين و به نهاد مقام معظم 
رهبری تحويل داده شــده است، خاطرنشــان كرد: مسئوالن 
نبايد از بیان صريح و دلسوزانه و انتقادهای دانشجويان بترسند 
 و احســاس خطر بكنند زيرا ايــن انتقادها بازويــی برای نظام 
خواهند شد. وی با اشاره به اينكه برخی از افراد اجازه نمی دهند 
و نمی خواهند آزاد انديشی در دانشــگاه ها رواج يابد، افزود: اگر 
اصالحات جزئــی در روش های اجرايی اين كرســی ها صورت 
گیرد و افراد و تشكل های دانشجويی نیز حمايت كنند قطعا اين 
كرسی ها فعال خواهند شد و آزادانديشی در دانشگاه ها مرسوم 

می شود.
جنتی پور با اشــاره به اينكــه برخی دانشــجويان از موقعیت 
دانشجويی سوء اســتفاده می كنند و قانون را زير پا می گذارند 
افــزود: متاســفانه در نشــريات دانشــجويی قانون شــكنی 
ديده می شــود و بهتر اســت كه دانشــجويان به خود بیايند و 

قانون پذيری را از همین دانشگاه تمرين كنند.
وی با انتقــاد از اينكه برخــی از احــزاب به دنبــال ارتباط با 
تشكل های دانشجويی هســتند ادامه داد: خبرهايی به گوش 
می رسد كه برخی از تشكل های دانشــجويی خوراك خود را از 
بیرون از دانشگاه و از طريق برخی از احزاب تامین می كنند و اين 
برای يک تشكل دانشجويی بســیار خطرناك است و الزم است 

دانشجويان در اين خصوص هوشمندانه عمل كنند.
در ادامه همچنین نايب دبیر شورای صنفی دانشجويان با اشاره 
به اينكه بخش زيادی از مطالبه دانشــجويان مربوط به مسائل 
صنفی اســت افزود: تعیین تعرفه غذا و خوابگاه دانشجويان در 
حوزه اختیارات صندوق رفاه دانشــجويان و وزارت علوم است و 

دانشگاه در اين خصوص اختیار چندانی ندارد.
وی ادامه داد: در ســال های اخیر شــاهد بوديم كه تعرفه غذا و 
خوابگاه همه ســاله افزايش داشته اســت در حالی كه كیفیت 
خدمات ثابت بوده اســت و با پیگیری هايــی كه صورت گرفته 
مقرر شــده اين افزايش با ضريب كمتری برای ســال های آتی 
اعمال شود. اسماعیلی ضمن اينكه شورای صنفی دانشجويان 
را يک تشــكل كامال غیرسیاســی دانســت كه فقط در حوزه 
مسائل صنفی دانشجويان فعالیت می كند، ادامه داد: مهم ترين 
برنامه های اين تشــكل پیگیری مطالبات دانشجويان، فراهم 
كردن شــرايط حضور مســئوالن دانشــگاه در خوابگاه های 

دانشجويی، نظارت بر كیفیت خدمات و... می باشند.
جواد برزنه مسئول جامعه اسالمی دانشجويان دانشگاه شهركرد 
نیز با اشاره به سخنی از شهید بهشتی كه می فرمايد ما متشكل 
می شويم تا پاسدار شويم، اظهار كرد: متاسفانه سیستم آموزشی 
كشور در شناسايی شخصیت های بزرگی چون شهیدان انقالب 
و دفاع مقدس، حضرت امام خمینی)ره(، مقام معظم رهبری، 

شــهید مطهری و... خوب عمل نكرده اســت و امروز بسیاری 
از نوجوانان مــا از امام)ره( فقط اين را می دانند كه ايشــان يک 
پیرمرد عارف مهربان بوده و به ساير ابعاد شخصیتی اين بزرگوار 

پرداخته نمی شود.
مسئول جامعه اسالمی دانشــجويان دانشگاه شهركرد با اشاره 
به اينكه مقام معظم رهبری اهــداف كالن و مواضع مهم نظام 
را در جمع دانشجويان مطرح می كنند افزود: وقتی مقام معظم 
رهبری در اين جلســات چنین مباحث مهمی را بیان می كنند 
شايد دلیل آن اين است كه دانشــجويان بدانند آينده كشور به 
كجا بايد برود.وی با انتقاد از شرايط دوران اصالحات كه شاهد 
بوديم در موارد بســیاری ريشه های اســالم در دانشگاه ها زده 
می شد، افزود: اســاتید، نقش مهمی در تامین خوراك فكری 
دانشجويان دارند؛ زيرا تاثیرپذيری دانشجو از استاد بسیار زياد 
بوده   و متاســفانه در اين زمینه كارهــای قابل توجهی صورت 

نگرفته است. 
وی با انتقــاد از حضور برخــی از اســاتید با افــكار غربی در 
دانشگاه های كشور بیان كرد: حضرت امام خمینی)ره( در اين 
خصوص می فرمايند ما از شــر رضاشــاه و محمدرضا شاه آزاد 
شديم ولی از شر تربیت يافتگان غرب و شرق راحت نشديم و به 

راحتی هم آزاد نخواهیم شد.
برزنه با انتقاد از علوم انســانی بیان كرد: متاســفانه بسیاری از 
علوم انسانی ما برگرفته از متون اســالمی نیستند و نتیجه اين 
می شود كه مديرانی بر سر كار می آيند و سیاست هايی در پیش 
می گیرند كه برگرفته از فقه اسالمی نیست و ما امروز در جامعه 

در سیستم بانكی كشور اين موضوع را به خوبی می بینیم.
اين فعال سیاسی با انتقاد از اينكه حركت قابل قبولی در تحول 
علوم انسانی صورت نگرفته است، بیان كرد: وقتی آقای نوبخت 
بیان می كند كه در نظريه اقتصاد كتــاب »امنیت ملی و نظام 
اقتصادی ايران« مناسب است و در انتها بیان می كند كه الگوی 
اقتصادی ما بايد نئوكنزی ها باشد، اين يعنی تاثیر مستقیم غرب 

در اداره حكومت ايران كه بايد با ديد اسالمی اصالح شود.
در پايان نیز محمد كاظمی دبیر جمعیت اسالمی دانشجويان 
دانشگاه شهركرد با اشاره به اينكه دانشگاه ها بايد جاهايی باشند 
كه انديشه امام خمینی)ره( در آنها تعلیم داده شوند، بیان كرد: 
متاسفانه امروز دانشگاه ها تبديل شــده اند به برخورد دانشجو 
و استاد در جلســه امتحان و امروز حتی اســاتیدی داريم كه 

دانشجويان را تشويق به ترك تحصیل می كنند.
دبیر جمعیت اســالمی دانشجويان با اشــاره به اينكه دانشگاه 
شــهركرد كمبود اســاتیدی را دارد كه درس انديشیدن را به 
دانشــجو بدهند، اظهار كرد: ما علــم را همراه با انديشــیدن 

می خواهیم و علم بدون انديشه را بی فايده و زائد می دانیم.
كاظمی با اشــاره به تفاوت های اساســی دوران دانشجويی و 
دبیرســتانی، خاطرنشــان كرد: دانشــجويی كه هیچ فعالیت 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در كنار تحصیل انجام ندهد با 

دانش آموز دبیرستانی تفاوت ندارد.
وی با انتقاد از عدم برگزاری موفق كرســی های آزادانديشی در 
دانشگاه بیان كرد: اين مهم زمانی محقق می شود كه دانشجوی 

آزاد انديش بدون هیچ گونه ترس و نگرانی حرف خود را بزند.

16 آذر 
روزدانشجو است 

و باید تریبون ها 
در اختیار 

دانشجویان 
قرار گیرند و 
دانشجویان 

مطالبات و 
دغدغه های خود 

را مطرح کنند

شهرستان

رحمــت ا... صفــری ريیس 
وتشــكل های  اصناف  اداره 
،معدن  صنعــت  ســازمان 
وتجــارت اســتان گفــت : 
اتحاديه هــای  انتخابــات 
صنفــی بــرای 49 اتحاديه 
در پنج شــعبه درشهركرد 
آغازشــده اســت و به مدت 

پنج روز ادامه دارد . 
صفری افــزود : دراين دوره 
از انتخابــات ۷00 نفرنامزد 
انتخاباتی شــده اند كه ازاين 

تعداد 300 نفربــه عنوان هیئت مديره و بــازرس اتحاديه های اصناف شهرســتان 
شهركرد انتخاب می شوند.

ريیس اداره اصناف وتشكل های سازمان صنعت معدن وتجارت استان تصريح كرد: 
صدور پروانه های كسب، پیگیری مســائل و مشكالت اصناف و هماهنگی بین بخش 

خصوصی و دولتی مهم ترين وظايف اتحاديه اصناف است . 
 رحمت ا... صفری خاطرنشــان كــرد: هم اكنون 32 هــزار واحد صنفــی در قالب

 220 اتحاديه و 9 اتاق اصناف دراستان فعال هستند.
وی اظهار كرد: اين انتخابات براســاس ماده 22 قانون نظام صنفی مجلس شــورای 

اسالمی هر چهار سال يک بار برگزار می شود . 

فرمانده سپاه ناحیه سامان از 
اعزام 210 دانش آموز دختر 
بســیجی از اين شهرســتان 
به مناطــق عملیاتی جنوب 

كشور خبر داد.
سرهنگ دوم پاسدار عباس 
رحیمی بیان داشــت كه اين 
كاروان با هدف تجديد میثاق 
با آرمان های شهدای گرانقدر 
و ايثارگــران جنگ تحمیلی 
به مدت سه روز عازم مناطق 
عملیاتی هشت ســال دفاع 

مقدس شدند. 
وی اظهار كرد: در اين اردوی زيارتی يک روحانی مبلغ دينی و تعدادی از سرداران يادگار 

دفاع مقدس برای خاطره گويی اين كاروان را همراهی می كنند.
فرمانده سپاه ناحیه سامان، آشنايی نســل جديد با رشادت ها و ازخودگذشتگی شهدا و 
رزمندگان دوران هشت ســال دفاع مقدس را از ديگر اهداف اعزام كاروان دانش آموزی 
به سرزمین های نورعنوان كرد.  سرهنگ رحیمی ادامه داد: دانش آموزان بسیجی دختر 
شهرستان سامان در اين سفر معنوی از مناطق عملیاتی شــلمچه، اروند كنار و مناطق 

عملیاتی ،والفجر و فتح المبین بازديد خواهند كرد.
شهرستان سامان از توابع چهارمحال و بختیاری در 30 كیلومتری شهركرد قرار دارد.

در راســتاي رســیدگي به 
امــور مــردم و پیگیري حل 
مشــكالت آنها سفر فرماندار 
بــه  لــردگان  شهرســتان 
بخــش رودشــت در جمع 
مردم شــريف اين بخش در 
مسجد امام حسین)ع( شهر 
سردشــت انجام گرفت.  در 
اين جلسه ابوالقاسم كريمي 
فرماندار شهرســتان لردگان 
گفت: علي رغم انجام كارهاي 
مهم آموزشــي، راهســازي، 

بهداشت و درمان و آب آشــامیدني، برق رساني و گازرســاني به منطقه سردشت بعد از 
انقالب اما مشــكالتي هم وجود دارد كه نیاز به پیگیري و رفع آنها مي باشد. ما مسئولین 
وظیفه داريم تا مســائل و مشــكالت مردم را به بهترين نحو برطرف كنیم. وي هدف از 
اين بازديد را رسیدگي به مسائل و مشكالت بخش و شــهر رودشت اعالم و از مسئولین 
شهرستان لردگان خواست تا همكاري هاي الزم را با مردم شريف بخش رودشت داشته 
باشند. در پايان مســئولین شهرستان با توجه به مشــكالت مطرح شده توسط بخشدار 
رودشت و درخواســت هاي مردمي به ارائه راهكارها جهت رســیدگي به اين مشكالت 
پرداختند. پس از جلسه پرسش و پاســخ و رسیدگي به مشكالت، فرماندار و مسئولین با 

خانواده هاي معظم و معزز شهدا ديدار كردند.

 شروع انتخابات اتحادیه های صنفی استان
 در شهرکرد

 اعزام 210 دانش آموز سامانی
 به مناطق عملیاتی جنوب کشور

بازدید فرماندار و جمعي از مسئولین 
شهرستان لردگان از بخش رودشت

قاسم سلیماني دشتكي گفت: براي احداث و راه اندازي مدرسه 
و موزه اتحاديه بین المللي نمايشــگران عروسكي )يونیما( در 

استان بررسي هاي علمي و الزم صورت مي گیرد.
 قاسم ســلیماني دشتكي در نشســت با ريیس يونیماي ايران 
تاكید كرد: براي تســريع در احداث و راه اندازي اين مدرسه و 
موزه قوانین و دستورالعمل هاي مورد نظر حداكثر تا دو هفته 
ديگر بررسي و نتیجه نهايي اعالم مي شود. وي افزود: در صورت 
رسیدن به نظر مثبت و مطلوب در اين زمینه از محل اعتبارات 
فرهنگي چهارمحال و بختیاري هزينه هــاي مورد نیاز پیش 

بیني، تامین و ابالغ خواهد شد.
سلیماني دشــتكي تصريح كرد: حوزه معاونت هماهنگي امور 
عمراني استانداري، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان 
میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان برنامه و 
بودجه چهارمحال و بختیاري بايد نســبت به ارائه راهكارهاي 

مورد نیاز در اين حوزه اقدام كنند.
ريیس يونیماي ايران نیز گفت: با احداث و راه اندازي مدرســه 
و موزه اتحاديه بین المللي نمايشــگران عروسكي )يونیما( در 
چهارمحال و بختیاري مي توان زمینه اشــتغال مستقیم 300 

زن را تا پنج سال آينده فراهم كرد.
حمیدرضا اردالن اضافه كرد: نخســتین دفتر يونیماي جهان 
۶ سال قبل در روستاي ده چشــمه از توابع شهرستان فارسان 

چهارمحال و بختیاري راه اندازي شد.
وي بیان داشــت: اكنون ۷0 نفر از چهارمحال و بختیاري عضو 

اين دفتر شده اند و در آن فعالیت مي كنند.

اردالن اظهار كرد: به همین منظور قصد داريم تا مدرسه و موزه 
اتحاديه بین المللي نمايشگران عروسكي )يونیما( را در روستاي 
ده چشمه از توابع شهرستان فارســان چهارمحال و بختیاري 
احداث كنیم. وي عنوان داشــت: براســاس پیش بیني هاي 
صورت گرفته و برنامه ريزي هاي انجام شده، چند موزه يونیما 

در سطح جهان احداث و راه اندازي مي شود.
ريیس يونیماي ايران بیان كرد: قرار است در اين موزه ها ۸00 
نوع عروســک آيیني به نمايش درآيد كه نیمي از آن ايراني و 
مابقي مربوط به ســاير نقاط دنیاســت. وي ادامــه داد: ابقاي 
فرهنگ هاي سنتي و آيیني، توســعه هنر عروسكي، استفاده 
از اين هنر در راستاي ارزش هاي انســاني مانند صلح و تفاهم 
متقابل بین مردم صرف نظر از نــژاد و گرايش هاي مذهبي يا 
سیاســي و تفاوت هاي فرهنگي و با احترام به حقوق بنیادين 
بشر به گونه تعريف شده در اعالمیه جهاني حقوق بشر از اهداف 
راه اندازي اين موزه ها محسوب مي شــود. اردالن عنوان كرد: 
اكنون فعالیت يونیماي ايران در 15 استان كشور فراگیر شده 
است.افزوده مي شــود، يونیما )UNIMA( عنوان اختصاري 
اتحاديه جهاني نمايشگران عروسكي است و حدود هشت دهه 
پیش در اروپا تشكیل شد .  نمايشــگران عروسكي به مردم در 
بطن زندگي آنها به ويژه در هنگام سختي ها و تنگناها رجوع و 
نمايش عروسكي اجرا مي كردند. به مرور زمان، ديگر هنرمندان 
با ملیت هاي مختلف به اين نهضت هنري انســان دوســتانه 
 ملحق شــدند.ايران بیش از دو دهه پیش بــه عضويت يونیما 

در آمده است.

به مناسبت روز دانشجو مطرح شد؛

روز دانشجو، دولت محور شده است

استاندار خبر داد:

بررسي احداث مدرسه و موزه »یونیما« در چهارمحال و بختیاري
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تحدید حدود اختصاصی
9/110 شماره صادره : 1395/43/304224 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ساختمان پالک شماره 27/2082 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حسین جمشــید نژاد فرزند مرتضی و خانم 
زهرا کریمی کتایونچه فرزند حسین 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 پنج شنبه مورخ 
95/10/9 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 صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 1395/9/16 م الف: 27816 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان  ) 152 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

9/129 شماره صادره:1395/14/302800 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 733 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 6 
اصفهان ذیل ثبت 2802 در صفحه 255 دفتر امالک جلد 14 به نام سکینه رضا 
سلطانی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس مع الواسطه به موجب سند 
انتقال شــماره 21273 مورخ 1361/06/31 دفترخانه شــماره 12 خوانســار 
به خانم ناهید فرج اللهــی فرزند محمد علی انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 951409691128039 مورخ 1395/09/01 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 9739 
مورخ 1395/09/01 به گواهی دفترخانه شــماره 25 خوانســار رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله 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: 368 امامی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

خوانسار)251 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/130 شماره صادره:1395/14/302823 نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 733 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش 6 
ثبت خوانسار ذیل ثبت 2803 در صفحه 257 دفتر امالک جلد 14 به نام امیرقلی 
رضا سلطانی ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، سپس بالواسطه به موجب 
سند انتقال شماره 21273 مورخ 1361/06/31 دفترخانه شماره 12 خوانسار 
به خانم ناهید فرج اللهــی فرزند محمد علی انتقال یافته ســپس نامبرده با ارائه 
درخواست کتبی به شماره وارده 951409691128039 مورخ 1395/09/01 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 9738 
مورخ 1395/09/01 به گواهی دفترخانه شــماره 25 خوانســار رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله 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: 368 امامی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

خوانسار)251 کلمه، 3 کادر(
مزایده فروش خودرو

 9/131 انجمــن حمایــت زندانیــان نائیــن در نظــر دارد یــک دســتگاه 
خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس دو گانه سوز نقره ای رنگ متالیک، مدل 
1390 را از طریق مزایده به فروش برســاند لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 
نشــر آگهی به مدت 10 روز کاری جهــت بازدید و دریافــت اوراق مزایده در 
ساعات اداری به آدرس اداره زندان نائین مراجعه یا با تلفن های 46259103-

46261951 تماس حاصل نمایند. م الــف: 281 دادگاه عمومی نائین)75 کلمه، 
1 کادر(

ابالغ
9 شــماره ابالغیــه: 9510100350307466 شــماره پرونــده:  /132
9409980350301406 شــماره بایگانــی شــعبه: 941598در خصــوص 
تجدید نظر خواهی آقای رســول یوســفی بــه طرفیت آقای مهــرداد کاروان 
 نســبت به دادنامه شــماره 9509970350300932 صادره از این شــعبه، به

 دلیل عدم شناســایی آقای مهرداد کاروان در نشــانی اعالمــی مراتب اعالم 
تجدیدنظر خواهی برای یک نوبت نشــر آگهی تا با مراجعه به شعبه و دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی مقتضی است حسب ماده 
346 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه 
پاســخی دارند ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نماید 
 یا به دادگاه تحویل دهنــد واال پرونده بــا همین کیفیت به تجدید نظر ارســال 
می گردد. م الف: 27809 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )122 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100354005583 شــماره پرونــده:  /133
9509980360201227 شــماره بایگانی شــعبه: 951065  خواهان/ شــاکی 
یقه دوز- تیموری  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهــم مصطفی یقه دوز 
به خواســته فروش مال غیر  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 114 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 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 
9509980360201227 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/10/18 و 
ســاعت 8/30 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:27810 شــعبه 14 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 114 جزایی 

سابق( )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

9 شــماره ابالغیــه: 9510100361707948 شــماره پرونــده:  /134
9409980361701163 شــماره بایگانی شــعبه:  941277 پیــرو آگهی های 
منتشره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای حمید آقاجانی که مجهول 
المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 950575 صادره از 
شعبه 28 ح در پرونده شماره 941277 محکوم به پرداخت 292/600/000 ریال 
در حق محکوم له آقای سعید شــهابی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز 
از انتشار این آگهی مهلت دارید نســبت 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. م الف: 27868 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/135 در خصوص پرونــده کالســه 824/95 ش 16 خواهــان حمید خلیلی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 41/500/000 ریال وجه چک 035490 ملی 
مســجد ســید اصفهان به طرفیت محمدرضا زرتابی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/10/18  ســاعت 17 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 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:27826 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/136 در خصوص پرونده کالسه 826/95 خواهان حمید خلیلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک 337709 ملی سعادت آباد به 
طرفیت محمد سلمانی عالئی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 95/10/18  ساعت 17/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی 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 شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف:27825 شــعبه 16 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/137 در خصوص پرونــده کالســه 825/95 ش 16 خواهــان حمید خلیلی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 23/000/000 ریال وجه چک 085088 ملی 
درچه خمینی شهر به طرفیت محمد باقر عابدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 95/10/18  ســاعت 17/15 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:27824 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510106825309294 شــماره پرونــده:  /138
9409986825301304 شــماره بایگانی شــعبه: 941446  خواهان/ شــاکی 
مظاهر محبی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محمدرضا ولی زاده و زهرا 
وفادار به خواســته مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرســی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه اول اتاق 121  ارجاع و به کالســه 9409986825301304 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/18 و ســاعت 9/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و 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:27861 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)181 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510106825309273 شــماره پرونــده:  /139
9509986825300457 شماره بایگانی شعبه: 950570  خواهان/ شاکی نجمه 
ســادات مظلومی نژاد وعباس پاک روان لنبانی و رضوانه مســلمی قمشلوئی 
و حامد مقبل اصفهانی و زهرا رحمانیان ازادانــی و ترانه عطار و محمد جعفر 
شعربافیون و محمدرضا طالبی و عبدا... خاکسار بلداجی دادخواستی به طرفیت  
خوانده/ متهم مرتضی جعفری کوپائی و قاســم زارع دســتجردی به خواسته 
اعتراض به عملیات اجرایی) موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی(  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق 
121  ارجاع و به کالسه 9509986825300457 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/10/18 و ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:27862 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)215 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/140 در خصوص پرونده کالســه 1058/95 خواهان احمد بابائی با وکالت 
آرش شیرانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمیدرضا حیدری بنی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/10/21 ساعت 11/30 صبح 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
 خواهــان مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبــل از وقت رســیدگی به این

 شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ســاختمان صبا – پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای 
 حل اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه

 ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

 ابالغ شــده تلقی و تصمیــم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 27822 شــعبه 6 
 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهــان )120 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510106825309254 شــماره پرونــده:  /141
9509986825300604 شــماره بایگانی شــعبه: 950742  خواهان/ شــاکی 
محمدرضا کهن زاد ورنوسفادرانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم سید 
مهدی طاهری و ســید روح اله طاهری قهفرخی  به خواســته مطالبه خسارت 
دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 31 دادگاه 
 عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهــار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه اول اتاق 
121  ارجاع و به کالسه 9509986825300604 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/10/21 و ساعت 11 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 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:27863 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)186 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100351008452 شــماره پرونــده:  /142
9509980351000291 شــماره بایگانی شــعبه: 950404  خواهان/ شــاکی 
حمیدرضا رحیمی  دادخواستی به طرفیت  خواندگان محمد موسوی و فرامرز 
رزاز زاده و امیر جزینی و امیر توکلی و نوید رحیمی و امیر هنری  به خواسته 
اعتراض به عملیات اجرایی) موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی(  
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 شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 212  ارجاع و به کالســه 9509980351000291 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/10/22 و ســاعت 12/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان فرامرز رزاز زاده، امیر جزینی، محمد موســوی، امیر 
توکلی و نوید رحیمی  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 خواندگان فرامرز رزاز 
زاده، امیر جزینی، محمد موسوی، امیر توکلی و نوید رحیمی 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:27876 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)216 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/143 در خصوص پرونده کالسه 1580/95 خواهان محمد نجیمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه 9 فقــره چک به طرفیــت قربانعلی یزدانــی تقدیم نموده 
اســت وقت رســیدگی برای روز شــنبه مــورخ 95/10/25  ســاعت 8 صبح 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهــان مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبــل از وقت رســیدگی به این 
شــعبه واقع در خیابان محتشــم کاشــانی جنب بیمه ایران- مجتمع شــماره 
یک اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود.  م الف:27841 شــعبه 45 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )106 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/20 در خصوص پرونده کالسه 705/95 خواهان سامیه جراحی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت اســماعیل خیری دستنائی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/10/8  ساعت 4 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 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:26623 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(

حوادث ایران

حوادث جهان
درگیری بین سه نفر بر سر اختالفات مالی منجر به تیراندازی شد 

که در پی آن یک نفر جان باخت.
 یــک منبــع آگاه در فرمانــداری شهرســتان تهران با اشــاره 
به جزییات حادثه تیرانــدازی در یکی از خیابــان های پایتخت 
 گفــت: درگیری بین ســه نفــر بر ســر اختالفات مالــی منجر 
به تیراندازی شــد که در پی آن گلوله به ســر یکــی از این افراد 
برخورد می کنــد. این منبع مطلــع افزود: تیراندازی از ســالح 
 کمری و توســط یکــی از طرفین درگیــر در منزلی مســکونی 
در خیابان اشــرفی اصفهانی رخ داده که متاسفانه در پی برخورد 
گلوله با شــقیقه یکی از این افــراد، تالش های پزشــکان برای 
نجات وی نتیجه نداد و جان باخت. وی بــا بیان اینکه این حادثه 
موضوعی غیرامنیتی اســت، یادآور شــد: مظنونان این حادثه از 

سوی پلیس دستگیر شده اند.

 مردی کــه برای تــداوم ارتباط با زن شــوهردار، شــوهرش را 
به قتل رسانده بود، به قصاص محکوم شــد.23 اسفند سال 91 
این جنایت به پلیس و بازپرس جنایی شهرســتان ســیاهکل 
اعالم شد. بررســی ها نشــان داد، مقتول مرد30 ساله و نگهبان 
گل فروشــی بوده که بعد از خروج از خانه به قتل رســیده بود.

همسر این مرد پس از اطالع از قتل گفت: شــوهرم برای رفتن 
 به محل کارش از خانه خارج شــد و دیگر بازنگشــت. نمی دانم 
چه کسی او را کشته اســت. ماموران به همسر مقتول مشکوک 
شده و با بررســی ارتباطات او متوجه شــدند زن جوان با مردی 
متاهل ارتباط پنهانی دارد. این مرد دستگیر شد و در بازجویی ها 
به قتل اعتراف و اظهار کرد: مدتی قبل با زن جوان آشــنا شده و 
ارتباط پنهانی ما شــکل گرفت. برای این که بتوانم با زن جوان 

ازدواج کنم باید شوهر او را از سر راه برمی داشتم. 
 روز جنایت زن مقتول با من تماس گرفت و خروج همســرش را 
 از خانه اطــالع داد. من هم در مســیر مرد جوان قــرار گرفته 
و از او خواســتم همســرش را طالق دهــد تا من بــا او ازدواج 
 کنم. او قبــول نکرد، به همیــن خاطر مجبور به قتلش شــدم. 

از کار خود پشیمانم. 
 پس از محاکمــه متهمــان در دادگاه کیفری اســتان گیالن، 

قاتل به قصاص محکوم شد. 

خیابانی در تهران، تگزاس شد!

اعدام؛پایان ارتباط کثیف

 پــت ویراســینگ، یــک سرآشــپز 28 ســاله بــود که 
در مســابقه ای غیر قانونی شــرکت کرده بــود و در هنگام 
مســابقه بــا برخــورد به ماشــین دیگــر و چــپ کردن 
خودرو خــود، جانش را از دســت داد. بر اســاس گزارش 
نیروهای پلیــس، این راننــدگان در حال مســابقه دادن 
 در شــمال ملبــورن در ســاعت یــک نیمه شــب بودند 
و زمانــی کــه دو خــودرو بــه هــم برخــورد کردنــد، 
 خــودروی ایــن سرآشــپز پــس از برخــورد بــه نرده 

در خیابان واژگون شد و روی سقف فرود آمد.
گفته می شــود؛ خودروی دیگری که در این مســابقه بود، 
بدون هیچ صدمه ای توانســت فرار کند. نیروهای اورژانس 
پس از حضور در صحنه تصادف اعالم کردند که ویراسینگ 

در صحنه تصادف جان خود را از دست داده است.

 مردی 69 ســاله آوریــل ســال 2014 از شــدت تنفر 
سر همسر خود را برید. 

 » جودیــت نایبــس « از ســوی همســر خــود متهــم 
 بــه داشــتن روابــط نامشــروع بــا مــردان دیگــر 
شــده بود. این ارتباطــات به حــدی این مــرد را تحت 
تاثیــر قرار داده بود که همســر خــود را به قتل رســاند. 
این مرد 69 ســاله در محضــر دادگاه به قتل همســرش 
 اعتراف کــرده، اما در طــول دفاعیاتــش از خبیث بودن 
و رفتارهــای ناشایســت ایــن زن صحبت کرده اســت.

اعضــای هیئــت منصفــه دادگاه کیفــری مرکــزی 
انگلســتان و ولز، معروف به اولد بیلی خواســتار بررسی 
بیشــتر جزییــات این قتــل کــه در تاریــخ 11 آوریل 
 ســال 2014 رخ داده، شــده اند. بــه گفته دادســتان، 
ایــن دادگاه به خاطــر نفرت زیــاد متهم منجــر به قتل 
این زن، تشــکیل شــده اســت. ایــن زوج ازدواج خود 
 را تا کنــون به طــور رســمی ثبت نکــرده بودنــد، اما 
با دو فرزندشــان در شــمال لنــدن زندگی مــی کردند. 
پســر این زن و مــرد در ایــن دادگاه به داشــتن روابط 
نامشــروع مــادرش شــهادت داده و به هیئــت منصفه 
 دادگاه گفتــه اســت: » خــودم شــنیده ام کــه مادرم 
 از تعــدد روابطش با ســایر مــردان صحبت مــی کرده 
 و بــه صراحت از داشــتن رابطه جنســی با آنهــا تعریف 
 کرده اســت. پدر من از این اتفاقات واقعا شــوکه شــده 
و ناراحت شده بود. پدرم تحت تاثیر این روابط غیراخالقی 

مادرم، واقعا از لحاظ روحی صدمه دیده است. «

سرآشپز جوان 
قربانی مسابقه  غیرقانونی

مردی که سر همسرش را 
برید

 پیشنهاد  سردبیر: 
ادعای عجیب عروس اسیدپاش

عروس جوان که به خاطر پاشــیدن اســید روی خواهرشوهرش 
بازداشت شده، در نخستین تحقیقات مدعی شد که مرد ناشناسی 

وارد خانه شده و پس از پاشیدن اسید، متواری شده است. 
این درحالی است که قربانی اسیدپاشی و همسایه اش باصراحت 
این موضوع را رد کرده اند. زن جوان که لباس بیمارســتان به تن 
داشت و به ســختی راه می رفت، ابتدای این هفته برای بازجویی 
ازبیمارستان به دادسرای جنایی منتقل شــد. الهام - 28 ساله - 
به خاطر پاشیدن اسید روی خواهر شوهرش روز 24 آبان امسال 
بازداشت شده است. اما از آنجا که اســید روی پاهای خودش نیز 
پاشیده شــده بود، او نیز همراه خواهر شــوهرش به بیمارستان 
مطهری تهران منتقل شــد و تحت درمان قرار گرفت. الهام پس 
از20 روز بستری و درپی بهبودی نسبی برای تحقیقات به شعبه 
 هشــتم دادســرای جنایی تهران منتقل شــد. متهم زمانی که 
در مقابل بازپرس ایلخانی ایستاد منکر اسیدپاشی شد و اعالم کرد 
مردی که کاپشن پوشیده و کاله به سرداشت وارد خانه شده و به 
روی او و خواهرشوهرش اسیدپاشیده است.  این درحالی است که 

در تحقیقات صورت گرفته، همسایه طبقه اول الهام گفته: زمانی 
که فاطمه جیغ زد من بیدار بودم و خــودم را در کمتر از30 ثانیه 
به طبقه سوم رساندم و متوجه شدم که روی فاطمه اسیدپاشیده 
شده است.  در این بین من نه کسی را دیدم و نه صدای بسته شدن 
در را شــنیدم. از آنجا که ما طبقه اول زندگی می کنیم، هر کسی 

هم می خواست از در خارج شود باید من او را می دیدم.
هیچ کس هم نمی توانست از پشت بام خارج شود چرا که در قفل 
بود.بدین ترتیب پس ازپایان تحقیقات مقدماتی به دستور بازپرس 
ایلخانی، متهم به بیمارســتان انتقال پیدا کرد ودستورتحقیقات 
تکمیلی دراین باره صادرشــد. پس ازپایان جلســه بازپرســی، 

گفت و گویی با زن جوان انجام شده که می خوانید.
 فاطمه ) خواهرشوهر ( با شما زندگی می کند؟

 نه، آن شب من خواســته بودم که به خانه ما بیاید. باید بچه سه 
ساله ام را به مرکز بهداشت می بردم، به همین خاطر از او خواستم 

به خانه ما بیاید و بچه کوچکترم که 9 ماه دارد را نگهدارد. 
 او هم قبول کرد و شــب به خانه ما آمد. آن شــب خانه ما خوابید 

تا صبح من بتوانم به مرکز بهداشت بروم.
 همسرت کجا بود؟

 شوهرم رفته بود سرکار.
 چرا روی فاطمه اسیدپاشیدی؟

 من این کار را نکرده ام، باورکنید مرد ناشناسی که کاپشن و کاله 
به سر داشت اسیدپاشی را انجام داده است.

 او چطور وارد خانه شما شد؟
  صبح حدود ســاعت 9 بود کــه زنگ خانــه ما به صــدا درآمد

  و من بدون آنکه بپرسم چه کسی اســت، در رابازکردم. بعد از آن 
 به دستشــویی رفتم که ناگهان صدای فریاد فاطمه را شــنیدم. 
وقتی بیرون آمدم، دیدم مردی با کاله و کاپشــن باالی ســرش 
ایستاده اســت. مرد ناشــناس با دیدن من به ســمتم آمد و مرا 
 هل داد کــه روی من هم اســید ریخت. مــن و فاطمه که خیلی 
ترسیده بودیم، به داخل راه پله ها رفتیم و مرد ناشناس که لباس 

شوهرم را به تن کرده بود آن را درآورد و از خانه خارج شد.
  شــما همیشــه در را بدون آنکه بدانید چه کسی است، 

باز می کنید؟
 آیفون ما خراب است، از طرفی در همسایه پایین مان هم مشکل 

دارد و تصور کردم با آنها کار داشته باشند.
 در ورودی خانه را چه کسی به روی آنها باز کرد؟

  در خانه مان خراب اســت و از هر دو طرف باز می شــود، شب ها 
در را قفل می کنیم.

 اما خواهر شوهرت گفته که تو روی او اسیدپاشیده ای؟
  چرا باید ایــن کار را انجام دهــم، هیچ وقت نمی آیــم خودم را 
به دردســر بینــدازم. ضمن اینکــه او را دوســت دارم، از طرفی 
بچه 9 ماهــه ام کنــار خواهرشــوهرم خوابیده بود. اگراســید 
را روی او می ریختــم روی بچه ام هــم ریخته می شــد.  به غیر 
از این هــا من خودم هم آســیب دیده ام و با اســید ســوخته ام.
 چرا باید خواهرشــوهرت بگوید که تو ایــن کار را انجام 

داده ای؟
  او با من مشــکل دارد، نامزدی قبلی اش که بهم خــورد ماجرا را 

به گردن من انداخت. البته 6 ماه قبل دوباره نامزد کرد.
 دراین میان الهام با بی قراری والتماس گفــت: »می خواهم بچه 
هایم را ببینم؛ دلم برایشان تنگ شده است. بگویید آنها را بیاورند 

تا ببینمشان.«
 داخل سطل زباله خانه تان یک ظرف است که گویا داخل 
آن اسید ریخته شده بود. دراین باره چه توضیحی داری؟ 
چند روز قبل برای شســتن حمام آن را خریدم و انداختم داخل 

ظرف تا بچه ها دست به آن نزنند. من اسیدپاشی نکردم!

زن جوان که لباس 
بیمارستان به تن 

داشت و به سختی 
راه می رفت، 

ابتدای این هفته 
برای بازجویی 

ازبیمارستان 
به دادسرای 

جنایی منتقل شد

ادعای عجیب عروس اسیدپاش

 3- بمب گذاری در قرآن ها توسط داعش2- دستگیری مرد زنانه پوش در امامزاده1- تصادف ) ولوو XC90 ( با هیوندا سانتافه در تهران

چنــدروز قبل صاحب ســوپرمارکتی در محله جهانشــهر کرج، 
با پلیس تمــاس گرفت و مدعی شــد مــردی در حالی که کیف 
سامسونتی به دســت دارد، به عنوان مشتری وارد مغازه اش شده 
و تهدید می کند در کیفش بمب دارد و می خواهد مغازه را منفجر 
کند. بعد از این تماس، ماموران کالنتری 13 باهنر برای بررســی 
موضوع و صحت ماجــرا راهی مغازه مورد نظر شــدند. زمانی که 
ماموران قصد دستگیری او را داشــتند، مردجوان فریاد زد به من 
نزدیک نشوید، در این کیف بمب اســت و هر لحظه امکان دارد، 
 منفجر شــود. این مرد در نهایت دســتگیر شــد. مرد جوان پس 
از بازداشــت به قاضی پرونده گفت: صداهایی بــه من می گفت 
 باید مغــازه ای را منفجــر کنی! متهــم، با دســتور قضایی برای 

مشخص شدن سالمت روانی به پزشکی قانونی معرفی شد.

دستگیری بمب گذار متوهم در کرج 
 !
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پیشنهاد سردبیر: 
طالی سرخ دهاقان، نمادی  از اقتصاد مقاومتی است

اخبار

رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان ویژه کاشان گفت: با 
توجه به اینکه نگهداری از اراضی دولتی، رسالت ذاتی مجموعه 
راه و شهرسازی است به همین منظور از ابتدای سال ۹۴ تاکنون 
۹۷ هکتار زمین بــه ارزش تقریبی یک هــزار میلیارد ریال رفع 
تصرف شــده که در این زمینه ۶۸ فقره پرونــده کیفری و ۱۲۱ 
فقره پرونده حقوقی تشــکیل شده اســت. جواد نظرپور افزود: 
در این راســتا ســند ۱۵۰۰ هکتار زمین به ارزش ۵۰۰ میلیارد 
تومان تاکنون به نام ســازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان 
اخذ شده است. نظرپور بیان کرد: تاکنون ۲۲۰ مورد درخواست 
واگذاری در شهرستان طی یک سال گذشــته وجود داشته که 
۹۸ مورد آن به متراژ ۶۱۸ هزار مترمربع با کاربری های مختلف 
مسکونی، تجاری، آموزشی، صنعتی و گلخانه با ارزش ۶ میلیارد 

تومان واگذار شده است. 
رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان کاشــان با اشاره به 
اقدامات انجــام شــده در حوزه معمــاری و شهرســازی این 
شهرســتان در ادامه گفت: بــا برگزاری بیش از یکصد جلســه 
استانی و شهرستانی، طرح تفصیلی شــهر کاشان در حال ابالغ 
است و طرح جامع شهرهای مشــکات و قمصر ابالغ شده و طرح 
جامع شهرهای جوشــقان قالی و کامو و چوگان و طرح تفصیلی 
۲ شهر نیاســر و برزک نیز در دســت اقدام و در مرحله کمیته 
کارشناسی اســت. وی با اشــاره به تپه های تاریخی سیلک در 
این شهرستان افزود: در راســتای حفظ حریم تپه های تاریخی 
ســیلک در شــهر کاشــان به متراژ ۱۲۰ هکتار، این اراضی از 
محدوده خدمات شهری کاشان خارج و در ازای آن ۱۵۰ هکتار 
زمین شــهرک فتح المبین به محدوده شــهری الحاق شد؛ این 

اقدام در جهت حفظ این مکان تاریخی انجام شده است.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار کرد: مردم و خیران 
آران و بیدگل در آخرین کمک خود به عتبــات عالیات بیش از 
۲۶۰ میلیون ریال از کمک ها و نذورات خود را به این ستاد اهدا 
کردند. این کمک ها شامل فرش ماشینی، فرش دستباف، تابلو 
فرش نفیس، گالب و بیدمشک، دستگاه قالی بافی، وسایل برقی 

و مقداری  مواد غذایی بوده است.
احمد عدالت پور اظهار کرد: این اقالم به ستاد بازسازی تحویل 
داده شــده تا پس از قیمت گذاری و فروش، وجــوه حاصله در 

حرم های مطهر ائمه اطهار)ع( در کشور عراق هزینه شود.
عدالت پور با اشــاره به اینکه امســال ۱۷ موکب راه اندازی شده 
در مسیر نجف تا کربال در اربعین حسینی از استان اصفهان بود 
گفت: از این تعداد هشت موکب مربوط به شهرستان والیتمدار 

و مذهبی آران و بیدگل بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: در مدت حضور این موکب ها در مســیر 
نجف به کربال حــدود ۱۲ میلیارد ریال توســط خیران و مردم 
شهرستان کمک رســانی شــد و کمک ها در قالب پذیرایی در 

خدمت میهمانان قرار گرفت.

معاون مدیرکل و رییس اداره راه و شهرسازی کاشان خبر داد:

خارج شدن تپه های سیلک از 
محدوده شهری

کمک 260 میلیون ریالی خیران 
آران و بیدگل به عتبات عالیات

فرماندار نجف آبــاد گفت: با توجه به ادامــه معضل آلودگی 
هوا در شهرســتان، کارگروهی برای تعیین اولویت و برنامه 
زمان بندی خروج کارگاه های آالینده بــه خارج از محدوده 
قانونی تشکیل خواهد شــد و همزمان برای حذف سوخت 
مایع صنایــع ریخته گری نیــز برنامه ریــزی الزم صورت 
می گیرد.  ســیروس محمودی فرماندار شهرستان در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به تصمیم کارگروه سوخت استان برای 
قطع سوخت مایع صنایع ریخته گری بیان داشت: به همین 
منظور اخیرا جلسه ای با حضور نمایندگان این صنف برگزار 
شد که طی آن مباحثی مانند جایگزینی سوخت گاز و برق، 
تجهیز این مراکز به سیستم های پیشــرفته فیلتراسیون و 
جابه جایی آنها مطرح شــد و مورد بررســی قرار گرفت. وی 
همچنین از جلسه کارگروه آب و کشــاورزی به عنوان دیگر 
نشســت مهم روزهای اخیر خود یاد کرد و گفت: جایگزین 
کردن کشــت های مقاوم به خشکســالی با توجه به ادامه 
بحران کم آبی در کنار اجرای طرح های ملی واکسیناسیون 
نیوکاسل طیور و کاهش ســن و وزن کشــتار مرغ از دیگر 

مباحث مهم مطرح شده محسوب می شوند.
معاون اســتاندار اصفهان با تاکید بر اهمیت سالمت چرخه 
تولید و توزیع انواع گوشت سفید و قرمز اضافه کرد: در همین 
راستا اخیرا بازدید ســر زده ای با حضور روسای دامپزشکی، 
جهاد کشاورزی، محیط زیســت، تعزیرات، صنعت، معدن و 
تجارت از کشتارگاه و مرکز بسته بندی بهداشتی عرضه مرغ 
صورت گرفت که طی آن ضمن رصد دقیق مسائل بهداشتی 
و شرعی در روند کشتار، بر جابه جایی مرغ های زنده با مجوز 

دامپزشکی تاکید ویژه ای صورت گرفت.
محمودی بیان داشت: مرغ های بسته بندی شده در چنین 
مراکزی باید دارای اطالعاتی مانند تاریخ تولید و انقضا، نوع 
محصول، لوگوی دامپزشکی، کد پروانه بهره برداری و آدرس 
کشتارگاه بر روی بسته بندی خود بوده و حمل و نقل آنها نیز 
با خودروهای یخچال دار مخصوص تحت نظارت دامپزشکی 

صورت گیرد.
فرماندار نجف آباد خاطرنشــان کرد: در حال حاضر با توجه 
به نظارت دستگاه های مسئول، هیچ گونه تهدیدی سالمت 
شهروندان را بابت خرید محصوالت بسته بندی شده و معتبر 
تهدید نمی کند ولی در خصوص عرضه های خارج از شبکه 

قانونی امکان چنین اظهار نظری وجود ندارد.
کشتارگاه مورد بازدید مسئوالن شهرستان برای ۷۰ نیرو در 
۲ شیفت کاری ایجاد اشتغال کرده و به زودی با فراهم شدن 
زیرســاخت های الزم کار صادرات مرغ بسته بندی شده به 

خارج از کشور را شروع خواهد کرد.

زعفران گیاهی است چند ســاله که دارای پیاز است و در جنوب 
غربی آســیا، جنوب اســپانیا و جنوب اروپا می رویــد. این گیاه، 
ســاقه و ۶ گلبرگ بنفش رنگ و 3 رشــته کالله قرمز رنگ دارد. 
کالله زعفران حاوی چربی، امالح معدنی و موسیالژ است، تکثیر 
زعفران منحصرا توسط غده زیر زمینی بنه ) کورم ( متداول است. 
عطر و بوی زعفران به علت وجود اســانس بی رنــگ تروپن دار و 
یک ترکیب اکسیژن دار همراه با ســینئول به نام سافرانال است ، 
طعم آن مربوط به هیتروزید تلخ پیکروکروســین است و رنگین 

بودن زعفران مربوط به وجود ماده ای به نام کروســین می باشد. 
امیر صفرپور رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرستان دهاقان،در 
گفت وگو با ایمنا، از برداشــت بیش از ۴۶ کیلوگرم کالله زعفران 
در مزارع کشاورزی شهرستان دهاقان خبرداد. وی اظهار داشت: 
نخستین کشــت اصولي زعفران در شهرســتان دهاقان توسط 
کشاورزان و زنان شهر گلشــن در دهه ۸۰ انجام شد و با توجه به 
کمبود منابع آبي و خشکسالي هاي پي در پي، تغییر الگوي کشت 
و جایگزین کردن کشــت هایی با نیاز آبي کم، جزو اهداف اداره 

جهاد کشاورزی می باشد. رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان 
دهاقان با توجه به اینکه کشت گیاه زعفران به لحاظ اینکه گیاهي 
مقاوم به خشکي اســت، اذعان داشــت: این مدیریت با برگزاري 
کالس هاي آموزشي، ترویجي سبب ترغیب کشاورزان به افزایش 
سطح کشت این گیاه تا ســطح ۱۲/۵ هکتار شده است که عمده 
آن نیز در شهر گلشــن مي باشــد. صفر پور با بیان اینکه در سال 
زراعي جاري بیش از ۴۶ کیلوگرم زعفران از مزارع این شهرستان 
برداشت شده است، افزود: برداشت این گیاه از اواسط آبان ماه آغاز 
شــده و تا چند روز دیگر نیز ادامه دارد. احمدرضا یلمه ها، رییس 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان نیز در گفت وگو با ایمنا، از آغاز 
برداشت نخستین محصول زعفران در این واحد آموزشی خبرداد. 
وی اظهار کرد:  دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان، به منظور ایجاد 
تنوع در منابع درآمدی خود و در راســتای تحقق اهداف علمی و 
اقتصادی، از ســال گذشــته اقدام به ایجاد مزرعه یک هکتاری 
کاشــت زعفران کرده که اولین محصول آن برداشت و راهی بازار 
مصرف شده است. رییس دانشگاه آزاد اســالمی واحد دهاقان با 
توجه به اینکه احداث مزرعــه تحقیقاتی زعفران پیروی تاکیدات 
مقام معظم رهبری در ســال های اخیر بوده است، اذعان داشت: 
در ســال جاری نیز مبنی بر ضرورت تداوم تولید ملی، حمایت از 
کار و ســرمایه ایرانی و برخورداری از اقتصاد مقاومتی فعال و پویا 
و با مد نظر قرار دادن برنامه های نوین دانشگاه آزاد اسالمی مبنی 
بر مشارکت واحدهای دانشــگاهی در تولیدات ملی و طرح های 
اقتصادی، یک هکتار از اراضی بایر و بالاستفاده واحد به زیر کشت 
طالی ســرخ رفت که پس از برداشت و بســته بندی، راهی بازار 
داخل و خارج خواهد شــد. وی با بیان اینکه بررسی ها و مطالعات 
حاکی از آن اســت که زعفران در مناطقی همچون شهرســتان 
دهاقان که دارای زمستا ن های مالیم و تابستان های گرم و خشک 
اســت به خوبی می روید، گفت: این گیاه در مقابل سرما مقاوم و 
دوران رشد آن در فصل پاییز، زمستان و اوایل بهار است که همه 
مراحل آن با آب و هوای شهرستان دهاقان مطابقت دارد، از طرفی 
 نیاز کم گیاه زعفران بــه آب، نگرانی های کمبــود آب را برطرف

 کرده است.

فرماندار نجف آباد خبر داد:

خروج کارگاه های آالینده 
از نجف آباد

با مسئوالن
پاییز فصل برداشت زعفران؛

طالی سرخ دهاقان، نمادی  از اقتصاد مقاومتی است

مدیر عامل شــرکت پاســتوریزه پــگاه گلپایــگان در جمع 
خبرنگاران در رابطه با بهره بــرداری از خط تولید محصوالت 
پــودری این شــرکت اظهار کــرد: خط تولید شیرخشــک 
صنعتی )پودر آب پنیر( با هزینه ای حــدود ۴۲ میلیارد ریال 
و اشــتغالزایی مســتقیم برای پنج نفر با ظرفیت ورودی ۱۰ 
تن شیر و یا آب پنیر در ســاعت به بهره برداری رسید.عبدا... 
قدوســی ادامه داد: مدت اجرای این پروژه از زمان کلنگ زنی 
تا بهره بــرداری حدود۱۱  ماه طول کشــیده اســت و میزان 

محصولی که در یک روز تولید می شــود معادل ۸/۵ تن شیر 
خشک صنعتی و یا پنج تن آب پنیر است. مدیر عامل شرکت 
پاســتوریزه پگاه گلپایگان گفت: با توجه به اینکه این شرکت 
مجوز صادرات به روسیه را دارد می توانیم شیر خشک تولیدی 
را به روســیه نیز صادر کنیم، ضمن اینکه پــودر آب پنیری 
که توسط این شــرکت تولید می شــود دارای پروتئین باالی 
۱۰ درصد اســت. قدوســی در خصوص مالیات کارخانجات 
خاطر نشان کرد: با توجه به رکود اقتصادی که در کشور حاکم 

است دارایی ســختگیری می کند و همان رویه خود را پیش از 
رکود اقتصادی دنبال می کند که این موضوع، کمی بنگاه های 
اقتصادی را با مشــکل مواجه کرده و از ســوی دیگربرخالف 
آنکه هزینه های کارمزد بانک ها از ۲۱ به ۱۸ درصد رســیده، 
اما همچنان پاسخگوی صنعت نیســت و این بخش نیازمند 
وام هایی با کارمزد پایین تر است. وی تصریح کرد: روزانه حدود 
۲۰۰ تن شیر وارد شرکت می شود که از گلپایگان و شهرهای 
اطراف تامین می شــود و اگر هم کمبود داشته باشیم از مرکز 
استان تهیه می کنیم، همچنین این شــرکت ۹۰ نوع کاال در 

گروه های مختلف محصوالت، تولید می کند.

بهره برداری از خط تولید شیرخشک پگاه گلپایگان

ابالغ وقت رسیدگی
9 شــماره ابالغیــه: 9510100351308831 شــماره پرونــده:  /144
9509980351300536 شــماره بایگانی شــعبه: 950610  خواهان/ شــاکی 
علــی رحمانی  دادخواســتی به طرفیــت  خوانــده / متهم حنیطــا رحمانی به 
خواســته اعســار از پرداخــت محکــوم بــه تقدیــم دادگاه هــای عمومــی 
شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 13 دادگاه 
 عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهــار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شــماره 206  ارجاع و بــه کالســه 9509980351300536 ثبــت گردیده که 
وقت رســیدگی آن  1395/10/25 و ساعت 10/30 تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بــودن  خوانــده/ متهم و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور 
 مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 
 می شــود تــا خوانــده/ متهم پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن به 
دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت 
و ضمائــم را دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضــر گردد. 
 م الف:27866 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)172 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100353402254 شــماره پرونــده:  /145
9509980353404088 شــماره بایگانــی شــعبه: 954237  خواهان مهدی 
ترخانی نوکابادی، فرزند جعفر قلی  دادخواستی به طرفیت  خواندگان حسین 
مهرابی و مجید رنجکش  به خواســته اعســار از پرداخت محکوم به )تقسیط( 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
108 دادگاه کیفــری دو اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 205  
ارجاع و به کالســه 9509980353404088 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/10/26 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده  
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 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف:27864 شعبه 108 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان )170 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100352905840 شــماره پرونــده:  /146
9409980362801170 شــماره بایگانی شــعبه: 950815  بهاره جهانگیری 
شاکی علیه متهم سهیال جهانگیری با موضوع مشارکت در سرقت و مشارکت در 
سرقت شبانه اموال از منزل مسکونی و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه و 
سرقت شبانه اموال از ساختمان نیمه کاره و تحصیل مال مسروقه   تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103 داگاه 
کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 337  
ارجاع و به کالســه 9409980362801170 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/10/26 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم 
سهیال جهانگیری  و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا 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:27813 شعبه 

103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 103 جزایی سابق( )196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/147 در خصوص پرونده کالســه 326/95 خواهان آقای مجید هاشــمیان 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 33/700/000 ریال موضوع 4 فقره چک به 
طرفیت  خانم مهناز هارونی تقدیم نموده و وقت رســیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 95/10/27 ساعت 6 عصر تعیین گردیده اســت . لذا با عنایت به مجهول 
المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

شد. م الف: 27837 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )133 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9 شــماره ابالغیــه: 9510100351008495 شــماره پرونــده:  /148
9509980351000613 شماره بایگانی شعبه: 950757  خواهان/ شاکی سید 
هاشم روزی طلب دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم زهره فاضل و فرزانه 
منتظر لطف الهی و کامران روحانی و حســین فاضل و سید فرید میرباقری و 
الهه منتظر لطف الهی و سید علیرضا شــاه چراء و صدیقه منتظر لطف الهی و 
ناصر شاه چراغی ســوریجانی و زهرا فاضلی و زهره بنده کریم و سید محمد 
شــاه چراء و لیال ســادات شــاه چراء و کتایون روحانی و کاترین روحانی و 
محمد مهدی منتظر لطف الهی و کورش روحانی و سید جالل حسینی و راحله 
ســادات شــاه چراء و محبوبه منتظر لطف الهی و مرتضی اسحاقیان ریزی و 
مرتضی فاضل و نفیسه منتظر لطف الهی و محمود شــاه چراغی سوریجانی 
و طیبه محمدی راد و کیواندخت روحانــی و دل آرام روحانی و مجید جعفری 
و نسرین منتظر لطف الهی  به خواســته رفع اثر از اموال توقیفی غیر منقول و 
ابطال سند رسمی ) موضوع سند ملک است( و مطالبه خسارت دادرسی و الزام 
به تفکیک ملک و دســتور موقت و الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212  
ارجاع و به کالســه 9509980351000613 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/10/27 و ساعت 12/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان سید فرید میر باقری و مجید جعفری   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 
شــود تا خواندگان ســید فرید میر باقری و مجید جعفری  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:27878 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)332 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/149 در خصــوص پرونــده کالســه 950886  خواهان شــهریار صالحی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- عیسی زمانی فروشانی 2- مرتضی 
قادری زفره تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 
95/10/29  ساعت 8 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:27842 شــعبه 5 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان)118 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100352905853 شــماره پرونــده:  /150
9209980365700851 شــماره بایگانی شــعبه: 931159  شکات علی اصغر 
احمدیان و  آتوسا علیپور شکایتی علیه متهم کامبیز قنبری  با موضوع استفاده 
از سند مجعول و جعل و کالهبرداری و مشارکت در فروش مال غیر و فروش 
مال غیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 103 داگاه کیفری دو شهر اصفهان) 103 جزایی سابق( واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 337  ارجاع و به کالسه 9209980365700851 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/10/28 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن متهــم کامبیز قنبری  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 کامبیز قنبری  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:27812 شــعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 103 جزایی 

سابق( )190 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510106836206642 شــماره پرونــده:  /151
9509986836200210 شــماره بایگانی شــعبه: 950237 خواهان/ شــاکی 

عباســعلی مختاری مقدم دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم فاطمه خیری 
حبیب آبادی به خواســته الزام به تمکین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 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- طبقــه 4- اتاق 402 
ارجاع و به کالســه 9509986836200210 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/10/29 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 
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:27860 شــعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)175 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100351008524 شــماره پرونــده:  /152
9509980351000466 شــماره بایگانی شــعبه: 950593  خواهان/ شــاکی 
منوچهر طهماسبی بلداجی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم رشید رحیمیان 
به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 212  ارجاع و به کالسه 
9509980351000466 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/10/29 و 
ســاعت 9/30 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:27877 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)172 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/153 شماره: 950410 به موجب رای شــماره 1103 تاریخ 95/6/23 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علی اصغر  یداللهی فارسانی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ نود و دو میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و پانصد و 
سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
94/12/2 تا تاریج اجرای حکم در حــق خواهان امیر قلی میرزایی قلعه مرزبان 
به نشانی مبارکه خ حکمت کوچه پنجم فرعی دوم پالک 19 و پرداخت نیم عشر 
حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهــد یا مالی معرفی کند کــه اجرای حکم و 
 استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای

 مفاد اجرائیه نداند، بایــد ظرف مهلت مزبور صورت جامــع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:27823 شعبه 
7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
9/154 شماره: 950394 به موجب رای شماره 9509976796300987 تاریخ 
95/5/20 حوزه 33 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه محمد کاکائی چگینی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/040/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
94/10/10 و 94/11/30 و 94/12/27 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم 
له محمدرضا صدرالدین به نشانی اصفهان رهنان خ شهیدان غربی مبل نرمینه 
و پرداخت نیم عشــر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:27834 
شعبه 33 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )179 

کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
9/155 شــماره: 941701 به موجب رای شــماره 665 تاریخ 95/4/23 حوزه 
11 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
سید پیمان سید فتاحی فرزند ســید حبیب اله به نشانی مجهول المکان محکوم 
اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
755/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و پرداخت مبلغ 120/000 بابت هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ سررســید چک 94/2/28، 94/2/15 در حق خواهان رسول رجالی با 
وکالت نرگس شاه سیاه به نشانی اصفهان خ نیکبخت ساختمان ماکان 5 واحد 
15 و نیم عشــر حق االجرا در حق اجرای احکام.  ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:27844 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )201 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/21 در خصوص پرونده کالســه 683/95 خواهان محمدرضا سیروس فرد 
به وکالت ســحر عاطف دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال 
به انضمام مطلق خســارات به طرفیت ســید ســعید فاطمی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/10/15  ســاعت 4 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:26603 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء )نوبت دوم(

8/634 آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی« هیات حل اختالف مستقردراداره ثبت اسناد وامالک زواره

آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رســمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف 
مســتقردراداره ثبت اســناد و امالک زواره صادر گردیــده ودر اجرای ماده 
3قانون مذکور در دو نوبت به فاصلــه ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر 
االنتشار و محلی آگهی می شودودر روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی هیئت 
باحضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص 
یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین 
آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خودرا 
به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رســید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهي تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت زواره تســلیم 
نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در 
 صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگــردد یا معترض،گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل راارائه نکنــد ،اداره ثبت زواره مبادرت به 
صدور سندمالکیت می نماید. صدور ســند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به 

دادگاه نیست:
1- رأی شــماره 139560302021000064 مــورخ 95/05/17 – خانــم کبرا 
دهقان زاده زواره فرزند علی بشماره ملی 1189587742 ششدانگ یکبابخانه 
نیمه ساز)به استثنای بهاء ثمنیه اعیانی( احداثی برروی قسمتی از پالک 1955 
 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهســتان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان به
 مساحت 173/12 متر مربع خریداری رسمی از آقای جواد صادقی حداد زواره .

2- رأی شماره 139560302021000097 مورخ 95/08/06 – خانم فاطمه بیگم 
احمدی طباطبائی زواره  فرزند سیدرحیم بشماره ملی 1189474956 یکدانگ 
مشاع)به اســتثنای بهاء ثمنیه اعیانی(  از ششدانگ یکقطعه ملک مزروعی تحت 
پالک ثبتی 1882 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهســتان گرمسیر بخش 17 
ثبت اصفهان ششدانگ به مســاحت 13816 متر مربع خریداری عادی از خانم 

بتول مدنی . 
 تاریخ انتشار نوبت اول:               1395/09/02 
تاریخ انتشار نوبت دوم:               1395/09/16 

م الف: 313 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره  

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

دهاقان در 
راستای تحقق 
اهداف علمی و 

اقتصادی، از سال 
گذشته اقدام به 

ایجاد مزرعه یک 
هکتاری کاشت 
زعفران کرد که 

اولین محصول آن 
برداشت  شد
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10
فراخوان مشموالن کاردانی 

دیپلم و زیردیپلم در آذرماه سال ۹۵

جرایم رانندگی گران نمی شود

به مناسبت روز دانشجو؛

سه قطره همیشه جاری

ســازمان وظیفه عمومــی ناجــا در اطالعیه ای کلیه مشــموالن 
کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم دارای برگه آمــاده به خدمت به تاریخ 

نوزدهم آذر ماه ۱۳۹۵ را به خدمت سربازی فراخواند.
ســازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخوان کلیه مشموالن غایب 
و غیرغایب متولد ۱۳۵۵ تا پایان آذر ماه ۱۳۷۷ برای انجام خدمت 
دوره ضرورت، طی اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشموالن کاردانی، 
دیپلم و زیر دیپلم ســال های مذکور که برگه آمــاده به خدمت به 
تاریخ نوزدهم آذر ماه سال ۱۳۹۵ دریافت کرده اند، می بایست در 
ساعت و محلی که توســط ســازمان وظیفه عمومی ناجا در برگه 
معرفی نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم شده 

است، حضور یابند. 
مشموالن ساکن تهران بزرگ

کلیه مشــموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که 
دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ آذر ماه ســال ۱۳۹۵هستند 
باید رأس ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۳۹۵/۹/20 به محل و مراکزی 
که توسط ســازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگه معرفی نامه 
مشــموالن به مراکز آموزش ابالغ شــده اســت حضور یابند تا به 

خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. 
مشموالن ساکن سایر استان های کشور

کلیه مشــموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که 
دارای برگه آماده به خدمت به تاریخ آذرماه ســال ۱۳۹۵ هستند 
رأس ساعت ۷صبح شنبه ۱۳۹۵/۹/20 به معاونت وظیفه عمومی 
استان محل سکونت خود مراجعه کرده تا به خدمت دوره ضرورت 
اعزام شوند. الزم به ذکر است، عدم حضور به موقع در زمان و محل 
های تعیین شده، غیبت محسوب می شود.  آن دسته از مشموالنی 
که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگه معرفی نامه مشموالن 
به مراکز آموزش نشده اند، می توانند به نزدیک ترین دفتر خدمات 
الکترونیک انتظامی )پلیس+۱0( مراجعه و نسبت به دریافت برگه 

مذکور اقدام و بر اساس اطالعات درج شده در آن اقدام کنند.

بر اســاس الیحه بودجه ســال ۱۳۹۶، دولت حدود 2۸0 میلیارد 
تومان) رقمی برابر با ســال جــاری( را برای درآمدهای ناشــی از 

جرایم رانندگی تعیین کرده است.
رقم پیشنهادی در الیحه بودجه، برای جرایم رانندگی با توجه به 
ثابت ماندن آن نســبت به 2۸0 میلیارد تومان مصوب سال جاری 
نشان می دهد که ظاهرا قرار نیســت تغییری در نرخ های جریمه 
اعمال شــود. با این حال با توجه به اینکه ارقــام در الیحه بودجه 
براســاس عملکرد ســال قبل قرار می گیرد ممکن است که 2۸0 
میلیارد پیش بینی شده برای امســال کامال محقق نشده و دولت 

مجددا همین رقم را برای سال آینده پیش بینی کرده باشد.

از راه رســیده و نرســیده، گام های آلوده اش را بــر خاک ایران 
گذاشــته و حاال قربانی می خواهد. گرگی است که بر گله خواهد 
زد و چوپان، به افتخار همنشــینی بــا او، بهترین هــا را قربانی 

می کند.
ســه قطره خونی که ۱۶ آذر ۱۳۳2 به پای نیکسون ریخته شد 
و سنگفرش های دانشــگاه تهران را رنگین کرد، هنوز هم زنده و 
جاری اســت. هنوز از این قطره های ســرخ، بخار بلند می شود و 
اگر برای حفظ سنگر نبود، جاری می شدند و دانشگاه و تهران را 

با خود می بردند.
بوی تازگی که از عصاره جان دانشــجو برمی خیزد، همراه با بوی 
ســنگفرش های لگدمال شــده دانشــکده فنی، در خیابان های 
دانشگاه می پیچد، از زیر در می گذرد و تمام ایران را فرامی گیرد. 
آن وقت به یــاد مــی آوری کــه در ۱۶ آذر، خشــم و اعتراض 
دانشجویان را با گلوله پاســخ گفتند و تن های نحیفشان را پیش 

پای نیکسون، به خاک و خون کشیدند.
قلم های شکســته و دفترهای پاره را به یاد می آوری که اینجا و 
آنجا، روی پله های دانشــکده فنی افتاده بودند و فریادهای فرو 

خفته ای که از آن به بعد، هر سال، فضای دانشگاه را پر می کند.
هنوز هم اگر البه الی دیوارهای دانشــکده فنی را خوب بنگری، 
زخم های گلوله را می توانی ببینــی؛ گلوله هایی که ۱۶ آذر، پیکر 
دانشگاه را خراشــیدند و آذر اهورایی را به بهمن جاویدان پیوند 

زدند.
خوب گوش کن! هنوز هم در راهروهای دانشــگاه، صدای فریاد 
حق طلبانه دانشجویان شــنیده می شود. مرگ را به ذلت ترجیح 
 دادنــد و امروز، فریادی کــه برآوردند، به موجــی عظیم تبدیل 

شده است که همچنان زنده و جاری به پیش می رود. 
کبوتران روحت را اســیر رکــود نکن! چشــمت را در تاریکی ها 
نگســتران! برای پرواز به ســمت افق های بلند دانش، بال های 

پروازت را در زالل آبی ها رها کن.ـ  یله در نسیم نورـ  .
میان ایــن همه پرســش، کتاب هایــت را بردار وذهنــت را در 
دست هایت بگیر و آماده باش؛ کالس، گام های محکم تو را انتظار 
می کشد، هوای روز را از تمامی جهت ها نفس بکش! نگذار دچار 

خاموشی وفراموشی شوی. امروز روز توست.
دســتت را بلند کرده ای؛ هزار ســوال در ذهنت به هم پیچیده 
اســت. گلویت بوی بهارهــای در راه را دارد. شــکوفه داده ای، 
شکفته ای، قد کشیده ای. بزرگ تر از خودت فکر می کنی. روزها 
را به سرانگشــت پرســش گری هایت ورق می زنی و می کاوی، 
دانش، چراغ راه توســت. انتهای جاده ای که در آن قدم می زنی، 

جز سر بلندی کشورت نیست؛ پس محکم تر گام بردار.
نام شــما، یادآور ســال هایی اســت که در عرصه علم، همبال با 
رنگین کمان رقصان نور، بال گشودید و چه زیبا در مسیر رهایی 
پرواز کردید و مکتب خانه ذهن روشــن خویش را با چراغ روشن 
شهادت آذین بستید. آن روزها که زنگ ها همه زنگ قرآن بودند 
و عرصه جوالن کبوتران، وقتی جدول های خیابان، نشانی میدان 
پیروزی را با رّد خون شما نشــان می دادند، دست های معترض 
مردمی را تا تســخیر النه ســیاه جغدان بیگانه یاری کردید.  آن 
ســوتر از حافظه تمام ابرها، پر از ترنم باران بودید و دانســتید و 

آموختید که نشستن دور از خطر، ننگ است.
 شما یار دبســتانی انقالبی بودید که رهروان آن با پنجه خونین، 

عهدنامه وفا را امضا کردند.

انســان همواره به امر زیبایی ارزش نهــاده و فطرتا میل به 
زیبایــی دارد.این میل فطری، سرچشــمه از زیبایی خالق 
هستی دارد که خود زیباست و زیبایی را دوست دارد . علم 
زیبایی پزشکی، خدمات بســیاری به جامعه بشریت کرد.

کسانی که در اثر حادثه ای یا به طور مادر زادی زیبایی خود 
را از دست داده بودند توانستند با جراحی زیبایی ، به چهره 
خود بهبود ببخشــند. همان گونه که ســالمت درون برای 
انسان ها دارای اهمیت است ، ســالمت و زیبایی ظاهر هم 
مهم است و به این خاطر جراحی زیبایی جایگاهی مناسب 

در جامعه یافت.
کشور ما هم به پیروی از جوامع پیشرفته تر، از علم زیبایی 
 پیروی کرد و این فن در کشــور ایران رواج چشــمگیری 
پیدا کرد.تمایل به جراحی زیبایــی به حدی در ایران رواج 
یافت که امروزه طبق آمار منتشــر شــده تعداد این گونه 

جراحی ها در ایران ۷ برابر اروپاست .
 در واقع کشور ما گوی سبقت را در امر جراحی زیبایی 
از دیگر جوامع ربوده و رکــورد منحصر به فردی را از 
خود به جای گذاشته اســت .مشخص است که علت 
گســترش  فرهنگ تمایل به جراحــی زیبایی فقط 
مشــکالت و نواقص ظاهری نیســت ، بلکه عوامل 
بسیاری در تمایل ایرانیان به جراحی زیبایی وجود 

دارد .
 ممکن اســت در برخوردهــای روزمــره خود در 
سطح شــهر با چهره هایی روبه رو شــوید که آثار 
تیغ جراحی زیبایی در آن آشــکار اســت. به گفته 
پزشــکان، اکثر ایرانیــان بر خالف جوامع شــرقی 

آســیا از بینی نه چندان مناســبی برخوردارند و این 
امر باعث شــده تا تمایل به جراحی بینی در ایران شایع 

شــود .  جراحی زیبایی بینی یکی از پــر طرفدار ترین 
جراحی هــای زیبایی در ایران اســت. این جراحی 
که پس از انجام، عوارض زیــادی را به همراه دارد 

امروزه ابزاری برای فخر روشــی به حســاب می آید. 
تمایل ایرانیــان به جراحــی بینی تا آنجا پیــش رفت که 
عده ای به این فکــر افتادند تا برای رفاه حــال افرادی که 
توانایی مالی برای جراحی بینی ندارند وســیله ای اختراع 
کنند کــه به کوچک ســازی بینــی کمک کنــد. پس از 

جراحی بینی نوبت به زیبا ســازی ســایر اعضای صورت 
رســید. تزریق ژل بــه لب ها ، کاشــت گونه ، برداشــتن 
 چروک پیشــانی و حتی جراحــی گوش از جملــه موارد 

زیبا سازی  اعضای صورت در ایران است . 
کار جراحی زیبایی، به صورت بسنده نکرد 

و در دیگر اندام های بدن  هم اجرا شد . 
در این پیشرفت 

 برق آســا عوامل زیادی دخیل هســتند که برخی از آنها را  
برمی شــماریم.تقلید کورکورانه ما از جوامع غربی یکی از 
مهم ترین عوامل گرایش به جراحی زیبایی اســت، اینکه 
فالن خواننــده غربی یا فالن مجری خارج نشــین صورت 
خود را جراحی نموده سرمشق و الگویی شد برای بسیاری 

تا  خود را به تیغ جراحان بسپارند.
این تقلید در حالی اســت که به گفته افــرادی که در غرب 
زندگی کرده اند جراحی زیبایی در جوامع غربی مانند ایران 
امری پرطرفدار نیســت و فقط در مواقع ضــروری کاربرد 

دارد. 
حتما آگاه هســتید  که بیمه، هزینه جراحــی زیبایی را بر 
عهده نمی گیرد و ایــن جراحی ها نرخــی آزاد دارد . رفاه 
نســبی بســیاری از اقشــار پردرآمد جامعه باعث شد تا از 
پس هزینه های گزاف جراحی برآینــد و این جراحی بین 
قشــر مرفه رواج یابد . نکتــه جالب توجه این اســت که 
جراحی زیبایی نــه تنها بین خانم هــا بلکه بین 
آقایان نیز طرفــداران بســیاری دارد، در حالی 
که برخی از مــردم ما در تامیــن هزینه های  
درمانی ضروری خود ناتوان هســتند. اظهار 
نظر دیگــران دربــاره ظاهر یک شــخص 
می تواند عاملی برای تمایــل  آن فرد به 
ســمت جراحی زیبایی باشــد. حتما 
در بســیاری از مجالــس خصوصــی 
یا میهمانی هــا و یــا گفت وگوهای  
دونفــره بــا شــخص یا اشــخاصی 
روبــه رو شــده اید که دربــاره ظاهر 
 شــما یا شــخص دیگری اظهار نظر 
کرده اند .  عده ای از ســر دلسوزی و 
عده ای دیگر از ســر کنجکاوی بیش 
از حد. تعریف و تمجیــد از ظاهر یک 
شــخص برای  دیگــران و یا برشــمردن 
عیب های ظاهری افــراد، می تواند عاملی 
شــود تا فرد به ســمت جراحــی زیبایی 
متمایل شــود.  ما اصوال مردمی هســتیم که اظهار نظر 
دیگران درباره ظاهر و چهره خود را  بســیار مهم می دانیم.

چروک های دور چشــم یا خــط پیشــانی را مزاحم های 
ناخوشــایندی می خوانیم که بایــد از بیــن بروند اینکه 
هرســنی زیبایی های خود را  دارد و ظهور هریک از این 
عالئم ظاهری در انســان می تواند نشــانه ای برای وی 

باشد ، برای برخی   معنی و مفهومی ندارد . 
به این ســبب، تمایــل بــه جراحــی زیبایی در 
قشر مســن هم شایع شــده اســت.یعنی زمانی 
کــه فــرد طــراوت و شــادابی ظاهری خــود را 
از دســت داده اســت، باز هــم بــه فکــر بازگرداندن آن 
اســت . تصور فــرد از ویژگی هــای ظاهری و شــخصی 
خــود از دیگــر عوامل میــل بــه جراحی زیبایی اســت. 
 در اصطــالح علــم روانشناســی بــه ایــن تصــورات 
»خود پنداره« می گویند .  این تصورات از کودکی در وجود 

انسان شــکل می گیرد و به گفته روانشناســان بسیاری از 
افرادی که در بزرگســالی به جراحی مکرر روی می آورند، 

دچار مشکالتی در تصویر بدنی خویش هستند.
 کــودک در فرآیند رشــد طبیعی بــه تدریج براســاس 
بازخوردهایی که از دیگران در مورد خود دریافت می کند، 
تصویری را از ویژگی های  ظاهری اش به دست می آورد که 

به آن تصویر بدنی می گویند.
هر قدر که تصویر بدنی فرد، حالتی منفی داشته باشد باعث 
ایجاد کنش های منفی و نامناسب و شکل گیری شخصیتی 
ضد اجتماعــی در آینده می شــود . تصویر بدنــی  تقریبا 
تحت تاثیر ســبک های فرزند پروری والدیــن و تعامالت 
کالمی آنها با کودک اســت . هر اندازه که کودک به زیبایی 

ظاهری خود دلگرم باشد 
در آینــده تمایل کمتری 
بــرای ایجــاد تغییــردر 
ظاهر خود دارد. مقایســه 
اجتماعی، یکــی دیگر از 
علل گرایش بــه جراحی 
زیبایی است . به طور ساده 
فرد خود را با دیگرانی که 
از مقام و مرتبــه باالتری 
برخوردارنــــد مقایســه 

می کند. 
این قیاس مــی تواند بین 
اعضــای خانــواده یــا دو 
دوست اتفاق بیفتد و فرد 
برای رســیدن به جایگاه 
شــخص موردنظــر خود  
به جراحــی زیبایی روی 
آورد . این جایگاه بیشــتر 
در حیطــه محبوبیــت و 
تحســین برانگیــز بودن 
اســت. امــروزه تبلیغات 
بســیاری درباره  جراحان 

زیبایی یا مراکز مختلف جراحی زیبایی انجام می شود. این 
امر باعث شده تا افرادی ســود جو و غیر متخصص وارد کار 

شده و به نفع خود از میل مردم به زیبایی بهره ببرند.
پیشــرفت ایــران در جراحی پزشــکی به حدی رســیده 
اســت که حتی بازیگران غربــی و اروپایی بــرای جراحی 
زیبایــی بــه ایران مــی آینــد. به هــر روی، پیشــرفت 
علــم پزشــکی و البتــه جراحــی زیبایــی قطعــا امری 
مفید اســت اما تمایــل روز افــزون به جراحــی زیبایی، 
 بــدون در نظــر گرفتــن عــوارض پــس از آن امــری 
خطر ناک اســت. می توان بــا اندکی تغییــر در نگرش به 
این نتیجه رســید که هر انسانی به ســهم خود از زیبایی 
خالق برخوردار اســت و هر ســنی به  فراخور خود دارای 
زیبایی هایی اســت . نیازی نیســت به زور و با هزینه های 
گزاف برای »بردپیت« و »آنجلیناجولی« شدن تالش کنیم!

جراحی زیبایی در ایران 7 برابر اروپاست؛

در آرزوی »پیت«-»جولی« شدن!

اخبار 

یادداشت

با مسئوالن

اخبار کوتاه

روحیه جهادی در توسعه فعالیت های
 بسیج مهم است

افزایش 1000 درصدی حقوق معلوالن 
در گروی تصویب مجلس

چند درصد از مدارس کشور 
در برابر زلزله مقاومند؟

پیشنهاد  سردبیر:
فراخوان مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم در آذرماه سال ۹۵

دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه از 
آســیب های جدی که امروز در نظام آموزشــی وجود دارد، 
طوالنی بودن تعطیالت تابســتانی است، گفت: الیحه تغییر 
تقویم نظام آموزشی در وزارت آموزش و پرورش در دست تهیه 
است. مهدی نویدادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش 
در خصوص »تغییر تقویم نظام آموزشــی« اظهار داشت:  بر 
اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، آغاز سال تحصیلی اول 
مهر و پایان آن اردیبهشت ماه است؛ ضمن اینکه خرداد ماه، 

فصل امتحانات است.
وی ادامــه داد: این مصوبه باعث شــده اســت تــا بعضی از 
تعطیلی های اجبــاری مانند تعطیلی مــدارس که به خاطر 
آلودگی هوا ایجاد می شــود، اشــکاالتی در فرآیند یادگیری 
دانش آموزان بــه وجود آورد و باعث کاهــش زمان یادگیری 
دانش آموزان شــود. نویدادهم با برشــمردن دالیل موافقت 
آموزش و پــرورش با تغییر مصوبه مجلس، افــزود: به دالیل 
مختلف این وزارتخانه معتقد است  اگر این مصوبه تغییر کند، 

اثربخشی نظام آموزشی را  افزایش خواهد داد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در تشریح دالیل این 
موضوع یادآور شد: یکی از آسیب های جدی که امروز در نظام 

آموزشی وجود دارد، طوالنی بودن تعطیالت تابستانی است و 
در این ایام دانش آموز از نظر آموزشی و تربیتی آسیب می بیند.

نویدادهم بیان داشــت:  با توجه به اینکه در کشوری زندگی 
می کنیم که اقلیم های مختلــف آب و هوایی وجــود دارد، 
پیشنهاد این است که با منعطف کردن زمان آموزش، می توان 

از فرصت حضور دانش آموزان در مدرسه استفاده بیشتری برد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در توضیح این موضوع 
تصریح کرد: این موضوع به این معنی اســت که الزاما در همه 
کشور برای نمونه، اول مهر آغاز سال تحصیلی نباشد و این را به 

اقتضای شرایط استان ها شناور کرد.
وی اضافه کرد: پایان سال تحصیلی نیز اردیبهشت یا خرداد 
نباشد و در همه کشور در زمستان های سرد و مناطق سردسیر، 
الزاما دانش آموزان به مدرســه نروند و بــرای آنها تعطیالت 
زمستانی پیش بینی کرد. نویدادهم گفت: به این دالیل وزارت 
آموزش و پرورش پیشنهاد داده اســت، با شناور کردن زمان 
آموزش، زمینه استفاده بهینه از فرصت آموزشی فراهم آید که 

این موضوع، نیاز به تصویب در مجلس شورای اسالمی دارد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، یادآور شد: این موضوع 

در قالب یک الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم می شود.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح تجمیع بیمه ها 
گفت : متاسفانه طرح تجمیع بیمه ها تصویب نشد و این موضوع 

تنها به ضرر قشر کارگر جامعه و تامین اجتماعی است .
عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شــیروان در مجلس شــورای 
اســالمی ، بیان کرد: متاســفانه طرح تجمیع بیمه ها به علت 
مخالفت وزارت تعــاون ، تامین اجتماعی و کمیســیون تلفیق 
بودجه تصویب نشــد ، هرچند که این طرح به نفع قشــر کارگر 
جامعه و حتی تامین اجتماعی بود اما این گونه به مردم القا کرده 
بودند که با طرح تجمیع بیمه ها امالک بیمه شدگان تحت نظر 

وزارت بهداشــت قرار می گیرد ، در صورتی کــه این موضوع به 
هیچ عنوان صحیح نیست .

وی در ادامه افزود : یک ســوم هزینه ای که به تامین اجتماعی 
پرداخت می گردد باید خرج درمان شــود. تا امسال باید 4هزار 
میلیارد صرف هزینه درمان می شــد امــا ۳00 یا 400 میلیارد 
هم هزینه نشده است بنابراین مسئوالن تامین اجتماعی بیشتر 
نگرانی شان این اســت که پول درمان را جای دیگر هزینه کنند 
و ترس دیگرشــان هزینه تجمیع بیمه هاست چرا که اگر صرف 
تجمیع بیمه ها شود به جای خود هزینه شده و فقط برای درمان 

بیمه شدگان استفاده می شود .
عزیزی خاطرنشان کرد : مخالفت مســئوالن در این طرح برای 
استفاده این هزینه در قســمت های دیگر است و همچنین این 
موضوع را طوری برای ملت و قشــر کارگر جا انداخته اند که در 
صورت تصویب طــرح تجمیع بیمه ها، اموال بیمه شــدگان در 
اختیار وزارت بهداشــت قرار می گیرد . این موضوع را تاکید می 
کنم که این مســئله به هیچ عنوان صحت ندارد و یک ریال هم 
به وزارت بهداشــت تعلق نمی گیرد و متاسفانه تنها کسانی که 
در رابطه با این موضوع ضرر می کنند فقط قشــر کارگر و تامین 

اجتماعی است .

معاون هماهنگ کننده نمایندگی 
ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: فکر، عمل، مدیریت، 
تالش ، روحیــه و انگیزه جهادی 
که در بسیج وجود دارد می تواند 
در توسعه راهبردها و فعالیت های 
بسیج نقش اساسی ایفا کند. سردار 
پاســدار محمدحسین  سرتیپ 
ســپهر در حاشــیه بازدیــد از 

نمایشگاه دستاوردهای پنج سال اخیر سازمان بسیج مستضعفین، گفت: حضور و 
نقش آفرینی بسیج در طرح های کالن در راستای عمق بخشی، توسعه انقالب و 
ارزش های نظام جمهوری اسالمی بسیار موثر و ثمر بخش بوده است. سردار سپهر 
اظهار امیدواری کرد  این فعالیت ها که موجب توسعه بیشتر بسیج و ارزش های آن 
در کشور شده است، رضایتمندی رهبر معظم انقالب را فراهم کند. وی در ادامه 
پیرامون برپایی نمایشگاه دستاوردهای پنج سال اخیر سازمان بسیج مستضعفین 
نیز اظهار کرد: در این نمایشگاه بخشی از توانمندی ها و فعالیت های سازمان به 
نمایش گذاشته شده است. سردار سپهر تصریح کرد: این در حالی است که اعتقاد 
دارم، بسیج بیش از اینها فعالیت کرده است و نیازمند این است که این فعالیت ها را با 

اطالع رسانی مناسب  به  آحاد جامعه معرفی کند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیســتی گفت: افزایش ۱000 درصدی حقوق معلوالن 
به نظر مجلس شورای اسالمی بستگی دارد. حســین نحوی نژاد معاون توانبخشی 
سازمان بهزیســتی کشــور، در رابطه با پرداخت حداقل میزان دستمزد به معلوالن 
اظهار داشــت: پرداخت حداقل دســتمزد به معلوالن در قانون دیده شده و اگر این 
قانون به تصویب برســد معلوالنی که توان کار کردن ندارند و دارای معلولیت شدید 
هســتند، حداقل دســتمزد شــورای عالی کار را دریافت می کنند. وی افزود: این 
قانون در حال حاضر در مجلس در دست بررسی اســت و اگر مجلس آن را تصویب 
کند، باید به تایید شورای نگهبان هم برســد، در این صورت دولت اجبار دارد حتما 
بودجه سالیانه آن را تعیین کند. معاون توانبخشی ســازمان بهزیستی بیان داشت: 
در حال حاضر میزان پرداختی به معلوالن بسیار ناچیز و حدود ۷0 هزار تومان است 
 که با تصویب این قانون میــزان دریافتی معلوالن ۱000 درصــد افزایش می یابد.

 نحوی نژاد گفت: دولت، الیحه جامع حمایت از معلوالن را به مجلس ارسال کرده و 
حتما محل اعتبار آن را هم تعیین کرده است. وی ادامه داد : شورای نگهبان اشکاالتی 
به الیحه دولت گرفته اســت که اگر این اشکاالت برطرف شــود به احتمال زیاد این 
الیحه به تصویب مجلس می رســد.  معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در رابطه با 
دیگر موارد الیحه جامع حمایت از معلوالن گفت: در این الیحه صندوق فرصت های 
شــغلی و پرداخت حق بیمه به افرادی که برای معلوالن ایجاد اشــتغال می کنند، از 
جمله مواردی است که در الیحه جامع حمایت از معلولیت در نظر گرفته شده است 

و محل اعتبار آن از طریق صرفه جویی ارزی و هدفمندی یارانه ها تامین می شود.

معاون مقابله و آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور از نوسازی و مقاوم سازی بیش از 
۵۵ درصد از مدارس سراسر کشور خبر داد و اعالم کرد موضوع ایمنی مدارس و مراکز 

آموزشی یکی از اولویت های این سازمان است.
مرتضی اکبرپور در آستانه برگزاری مانور ایمنی و زلزله در مدارس تهران، درباره میزان 
آمادگی و مقاومت مدارس دربرابر حوادثی همچون زلزلــه اظهارکرد: موضوع ایمنی 
مدارس و مراکز آموزشــی از جمله اولویت ها و دغدغه های مدیریت بحــران بوده و در 
سال های اخیر نیز با پیگیری های مدیریت بحران و همچنین دیگر دستگاه های دولتی 

و بخش خصوصی و خیرین اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
وی با بیان اینکه سازمان نوسازی مدارس، مسئولیت مقاوم سازی مدارس را بر عهده دارد، 
ادامه داد:  بر اساس اعالم این سازمان تاکنون بین ۵۵ تا ۶0 درصد از مدارس کل کشور 
نوسازی و مقاوم سازی شده اند و ما مشکلی از نظر ایمنی در این مدارس نمی بینیم، در 
این میان برخی از مدارس نیز دارای  ایمنی کافی هستند اما همچنان نسبت به  دیگر 
مدارس و میزان تاب آوری شان در برابر حوادثی همچون زلزله، نگرانی هایی وجود دارد که 
 امیدواریم به زودی این نگرانی نیز رفع شود که البته اقدامات قابل توجهی در این زمینه 

انجام شده است.
معاون مقابله و آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به  کمک 4000 میلیارد 
تومانی مدیریت بحران برای ایمنی مدارس در سال های اخیر افزود: در حال حاضر نیز 
هرجا که نیاز به کمک برای ایمن سازی و مقاوم سازی مدارس وجود داشته باشد، سازمان 

مدیریت بحران در چارچوب قانون، همکاری های الزم را  انجام خواهد داد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش :

طوالنی بودن تعطیالت تابستان به نظام آموزشی آسیب می رساند
رییس کمیسیون اجتماعی:

تامین اجتماعی یک دهم بودجه درمان را هم هزینه نکرده است 

پیشرفت  علم پزشکی 
و البته 

جراحی زیبایی
 قطعا امری 
مفید است

 اما تمایل روز افزون به 
جراحی زیبایی

 بدون در نظر گرفتن 
عوارض

 پس از آن
 امری خطر ناک است

با پیشرفت روز افزون علم پزشکی، بشر توانست بر بسیاری از بیماری ها چیره شود و  سعید نریمانی
سالمت جسمانی را به خود و دیگران هدیه دهد .در روزگار پیشین مقصود از طبابت و علم 

پزشکی درمان امراض و بیماری های گوناگونی بود که گریبانگیر انسان می شد .پس از پیشرفت علم پزشکی، بشر 
به این فکر افتاد تا در ظاهر خود هم تغییراتی ایجاد کندو به نوعی سیمای به ظاهر ناموزون خود را زیبا کند . به این 

ترتیب علم زیبا سازی وارد بخش پزشکی شد و تخصص جراحی زیبایی بین پزشکان رواج یافت .
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تاریخ پیشنهاد سردبیر: 
مردی که با خبر شدماجرای عجیب ترین داعشی جهان

 مراسم عروسی در دوره قاجار 
 )محله ششگالن تبریز (

گورستان شگفت انگیز درختان 
900ساله

یک سوال جالب؛ سوالی که شاید به آن فکر کرده  باشــید شــاید هم نه! تا به حال به این موضوع منیره آرام پور
 اندیشیده اید که  اولین کسی که از حمله عراق به خرمشهر آگاهی یافت 

چه کسی بود؟! 
زمانی که عراقی ها به ایران حمله کردند ، مقاومــت مردم یکی از عوامل 
اصلی جلوگیری از پیشروی بعثی ها بود. صدام حسین گفته بود که چای 
عصرانه اش را زیرپل خرمشــهر صرف خواهد کرد. مردم خرمشهر چهل 
شبانه روز جنگیدند تا از سقوط شهرشــان جلوگیری کردند. مردمی که 
اگر مقاومت و دالوری های جانانه شان نبود، شاه دیکتاتور سرنگون شده 
عراقی به آرزویش می رسید. بیشتر مردم خرمشهر حتی پس از اوج گیری 
جنگ نیز به زندگی عادی شان ادامه دادند و شهر را خالی نکردند و جالب 
اســت بدانید در همان شــرایط هولناک در زیر خمپاره و توپ در آبادان 
گوجه و در حمیدیه نیز هندوانه می کاشتند و به قولی در مزارعی که توپ 
وخمپاره می افتاد، هندوانه برداشــت می شد و مردم همچنان با عشق به 
شهر و کشورشان به زندگی عادی خود ادامه دادند و به آن شرایط سخت 

عادت کردند.
 در اینجا بد نیســت یادی از دالور مردی کنیم که در آبــادان یک گاراژ

 اوراق فروشی داشت؛ نام آن مرد »دریاقلی سورانی« بود. وقتی عراقی ها 
حمله کردند، این شیرمرد زودتر ازهمه، از پیشروی عراقی ها با خبر شد. 
این رزمنده قهرمان به محض دیدن نیروهای بعثی با دوچرخه قراضه اش 
هشت کیلومتر را رکاب زد تا به نیروهای خودی رسید و به بچه های سپاه 
آبادان اطالع داد که وضعیت به چه صورت اســت و بچه های سپاه رفتند 
و پیشروی عراقی ها را ســد کردند. دریاقلی بعدها به همراه فرزندش در 
جنگ به شهادت رســید. از این نوع ایثارگری ها و شــجاعت ها در میان 
خاطرات تاریخ جنگ هشت ساله بسیار زیاد است. روح آن مردان مردی 
که با گذشــتن از جان خود، آرامش و امنیت امروز این مــرزو بوم را رقم 

زدند، شاد . امید که رهروان خوبی برایشان باشیم. 

این مکان عجیب و غریب تاریخی »دیدولی« یا تاالب مرده نامیده 
می شود و یک منظره سورئال باقی مانده از واحه ای خشک در میان 
تپه های شنی بیابانی نامیبیاست. این جنگل پس از سیل رودخانه 
خشک شد و مردم در نتیجه تغییر آب و هوا و مسدود شدن و به دام 
افتادن آب در میان تپه های شــنی اطراف، درختان خارشتر مردند. 
حاال این جنگل که درختان آن 900 ســال اســت به همان صورت 
ایستاده اند شبیه به یک هنرستان مرده به نظر می رسد و مکان مورد 
عالقه عکاسان و فیلمسازان اســت.در این قبرستان درختان 900 
ساله، تعداد و تنوع بســیاری از جانوران مثل: سوسک ها، جوندگان، 
شــتر مرغ ها، غزال های بزرگ آفریقایی و... در حال زندگی هستند.

آنها نیز راهی برای ادامه حیات خود در آن بیابان بی آب و علف پیدا 
کرده اند و هر روز صبح با طلوع خورشــید از سواحل اقیانوس اطلس 
که کیلومترها از آنها دور است، چشم گشوده و به زندگی خود در غبار 

صبحگاهی می چسبند.

حدیث عشق

دیدنی ها

قاب روز

هنوز تب شایعه کشــف گنج بزرگ در آذربایجان سرد 
نشده که این روزها خبر پیدا شــدن گنج در فاروق در 

فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده است.
متن شایعه این اســت :» آقایون نیستید ببینید فاروق 
)استان فارس، شهرســتان مرودشت، شهر فاروق( چه 
خبره! بزرگ تریــن گنج ایران اینجا پیدا شــد انگار یه 
تخت جمشــید دیگه هســت ولی با این تفاوت که زیر 
زمین ســاختنش ... اینجا االن حکومت نظامیه و اصال 
نمیذارن کسی نزدیک بشه که کســی بخواد عکس یا 
فیلمی بگیره ...از تهرون و بقیه شهرها شاید نزدیک به 
صد تا ماشین اطالعات با نیروهای ویژه اومدن اینجا... 
نمونه این شــهر مخفی شــده هیچ جای دنیا نیست...

معبدی بــه اندازه یه زمیــن فوتبال زیــر زمین کامال 
بکر و دســت نخورده با مجســمه هایی به طول ۳ الی 
۵ متر عمدتا از طال که تعجب همــگان رو برانگیخته. 
خوبیش اینــه که تا االن هیچ تخریبــی در اون صورت 
نگرفته و همه چی ســر جــای خودشــه ...همه جای 
دنیا آثار باســتانی که زیر زمین مخفی باشــن به مرور 
بر اثر فرســایش از بین میرن و اندک شــواهدی فقط 
ازشــون معلومه ولی اینجا در کمال ناباوری همه اشیا 
ســالم مونده البته مکان هم کامال سرپوشیده هست و 
حتی حوض آبی که داخلش هســت هنوز پــر از آبه و 
این خیلی بی نظیره! نســبت به گفته های کارشناسان 
اینجا، قدمت این مکان ســترگ به ۷ هزار ســال پیش 
برمی گرده که در نوع خودش کامال اســتثنایی هست. 
مختصات و مشــخصات داخل رو از دوست برادرم که 
خودش به عنوان کارشــناس بومی منطقه وارد دهلیز 
و معبد زیر زمین شــده متوجه شــدم ... حتما ســعی 
می کنم به هر طریقی که شده عکســی از این مکان به 
دست بیارم و واست بفرستم تا ببینین که چه عظمتی 
به مدت ۷000 سال اینجا مدفون بوده و دست نخورده 

تا االن باقی مونده ...  « 
ادعای کشف آثار تاریخی در فاروق، کذب است

مســئول اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشگری شهرستان مرودشــت در این باره مي گوید: 
ادعای طرح شده در فضای مجازی درباره کشف جدید 
آثار تاریخی در شهر فاروق این شهرستان صحت ندارد.

ســعید صفرزاده افزود: ایــن ادعا که در شــبکه های 
مجازی به عنوان کشــف آثار تاریخــی در زیرزمین در 
منطقه فاروق مطرح شده است نادرست است. تصاویر 
منتشر شده در این رابطه، مربوط به یک شایعه دیگر و 

کشف گنجینه ای در مصر می باشد. 

ماجرای » گنج بزرگ فاروق « 
چه بود؟ 

پارادوکس

بهترین عکس های سال 2016

خبرگزاري رویترز مطابق هر سال مجموعه اي از بهترین عکس هاي 
سال را در یک گزارش تصویری منتشــر کرد.  همه ساله با نزدیک 
شدن به پایان ســال میالدی خبرگزاری ها، نشریات و پایگاه های 
خبری جهان، برترین عکس های منتشــر شده در سال گذشته را 

منتشر می کنند. 
خبرگزاری رویترز به عنوان یکــی از معتبرترین خبرگزاری های 
جهــان و دارنــده یکــی از مهم ترین ســرویس هــای عکس 
منتخب،بهترین های سال 2016 را منتشــر کرد. این عکس ها در 
عین اینکه زیبا و جذاب هســتند گاه به دلیل اینکه اتفاق مهمی 
 را پوشــش داده اند در لیست برترین های ســال قرار گرفته اند. 

گزیده ای از این عکس ها را می بینید.

دوستانش او را Mo صدا می زدند. ماجرای او عجیب ترین 
روایت از زندگی یک داعشــی است که در این سال ها به 

گوشتان خورده است.
از هر زاویه ای که به زندگی Mo با نام واقعی محمد داخالال 
نگاه کنیم، او یک دانشــجوی کامال عــادی آمریکایی 
محسوب می شود؛ اما محمد ســال گذشته به همراه یک 
دانشجوی دیگر دانشــگاه می سی سی پی آمریکا حین 
ورود به فرودگاه برای پیوستن به گروه تروریستی داعش 

دستگیر شد. این اتفاق اما چگونه رخ داد؟
محمد در یک زندان فدرال ایاالت متحده در حبس اســت.او به 
جرم »تالش برای پیوستن و کمک به داعش« محکوم شده ولی 
 ابدا عقاید افراطی ندارد. او می گوید به خاطر »عشــق و عاشقی«

 تا گردن در این منجالب فرو رفته است.
 سال آخر دانشگاه و آغاز مشکالت

محمد داخالال در می سی ســی پی زاده و در همانجا نیز پرورش 
یافت. او کوچک ترین فرزند خانواده است و چهار برادر نیز دارد. 
در بین دوستانش نیز هم افراد مســلمان و هم افراد غیرمسلمان 
دیده می شود. در سال آخر عاشــق »جائلین یانگ«، دانشجوی 
ممتاز سال دوم شــیمی شــد.  محمد در محیطی اسالمی رشد 
کرد. پدرش »عدی« امام جمعه اقلیت های مســلمان شهرشان 
اســت که چند دهه پیش در بیت لحم   در کرانه باختری زندگی 
می کرد. لیزا، مادر محمد در نیوجرســی متولد و سپس به دین 
اســالم روی آورده بود. پــس از ازدواج، جائلین نیز به اســالم 
گروید و این مســئله محمد را کامال شگفت زده کرده بود. محمد 
می گوید: »یک روز جائلین به من گفت که در مورد تغییر دین به 
اسالم تصمیم جدی گرفته و می خواهد مسلمان شود. در همان 
روز وقتی او مسلمان شــد، واقعا شگفت زده شــدم. راستش را 

بخواهید من در آن لحظه در مسجد مشغول راز و نیاز بودم و پدر  
و مادرم اولین کســانی بودند که متوجه روی آوردن جائلین به 
اسالم شدند. وقتی به خانه برگشتم، فهمیدم که او مسلمان شده 
و واقعا از خوشــحالی زبانم بند آمده بــود.« محمد حاال در مورد 
»سورپرایز دوم« می گوید: »تقریبا چند هفته بعد، جائلین بدون 
اینکه من چیزی گفته باشــم یا به او اصرار کنم، خودش تصمیم 
گرفت که حجاب کامل را به عنوان پوشش برگزیند. منظورم این 
است که کامال تصمیم خودش بودکه چادر سرش کند.« خانواده 
محمد می گوینــد که جائلین از چادر و نقاب اســتفاده می کرده 
و فقط چشــم هایش مشــخص بودند. جائلین به سرعت تغییر 
می کرد و به لحاظ تمام جوانب، مدام محتاط تر و ســخت گیرتر 

می شد.
پیوستن جائلین به داعش

جائلین پس از روی آوردن به اســالم به ســرعت ســراغ دنیای 
مجازی رفت و در آنجا با »داعش« آشــنا شــد. جائلین به ندرت 
ویدئوهایی که مشاهده می کرد را نشــان محمد می داد؛ غافل از 
آنکه آن ویدئوها کار خودش را کرده بود! جائلین یکی از ویدئوها 
را به محمد نشان داد. محمد می گوید: »وقتی آن ویدئو را نشانم 
داد، متوجه شــدم که چقدر تحت تاثیر قرار گرفته است. خشم 
درونی اش را احســاس می کردم و وقتی آن را به من انتقال داد، 
به خاطر عشقی که به او داشتم، همان احساس نیز به من منتقل 
می شــد.« دســتگاه تبلیغاتی داعش خطری برای تمام جوانان 
محسوب می شــود.محمد می گوید که هدفشــان از پیوستن به 
داعش شرکت در جهاد یا ارتکاب خشــونت نبود بلکه قصدشان 
کمک به دیگر مسلمانان در کشور مســلمان تازه تاسیس شده 

بود!
او می گویــد: »وقتی جائلین اولین بار به ایــن ویدئوها نگاه کرد، 

باور عجیبی نســبت به آنها به او دســت داد. با خود می گفت که 
خب این ]داعش[ همان گروهی اســت که قرار اســت به کمک 
مسلمانان بیاید. این موضوع پس از مشاهده ویدئوها برای من هم 
جا افتاد که مردم دارند در بازسازی شهرها و کمک به نیازمندان، 
دســت یاری به هم می رســانند. این چیزها برای مــا به مثابه 
کمک های بشردوستانه بود.« این اظهارات کامال احمقانه به نظر 
می رسد؛ اما این عاشــق جوان کاری را انجام داد که معشوقه اش 
انجام داده بود. محمــد می گوید: »در تمام ایــن مدت که او مرا 
متقاعد می کرد، واقعــا نمی دانم چگونه به اینجا رســیدیم، اما 
می دانم که جائلین از عشق من به خودش آگاه بود و هر کاری که 
او می گفت را چشم  بسته انجام می دادم.« آنها از طریق اینترنت 
با افرادی مکاتبه کردند که به باورشــان عضو داعش در ســوریه 
بودند. یکی از پیام های محمد این بود: »کار با کامپیوتر را خوب 

بلدم. از آی.تی. هم سر درمی آورم. آنجا به کارتان می آیم.«
»باز نخواهم گشت«

آن دو به شــکلی پنهانی با هم ازدواج کردنــد و پس از گذراندن 
دوران آماده ســازی طوالنی، بلیت یک طرفه به سمت استانبول 
را خریداری کردند.محمد و جائلین سرانجام در روز 8 اوت سال 
201۵ چمدان هایشان را بســتند. محمد پیش از رفتن یک نامه 
خداحافظی احساســی برای پدر و مادرش نوشت. در خط آخر 
نامه آمده اســت: »متاسفم. دوســتتان دارم. تصمیم گرفتم که 
اینجا را تــرک کنم و دیگر برنخواهم گشــت.« همچنین تصویر 
قلبی کوچک در انتهای نامه خودنمایی می کند. آن دو ســپس 
به فرودگاهی در نزدیکی کلمبوس در می ســی سی پی رفتند. 
آنها حتی تا نزدیکــی گیت پرواز نیز پیش رفتنــد؛ اما در نهایت 

دستگیر شدند.
محمد در آن لحظه به خودش گفت: »همه چیز تغییر کرد. قلبم 
ایســتاد. انگار تمام بدنم بی حس شــده بود. داشتم با خودم فکر 
می کردم که االن باید چه خاکی بر ســرمان بریزیم؟«در گزارش 
FBI آمده کــه هم جائلین و هــم محمد همــان لحظه اعتراف 
کردند. البته نیازی هم به این کار نبود! مشــخص شد آن شخص 
 FBI که خودش را یک داعشــی جا زده بــود، در حقیقت مامور

بوده است.
بزرگ ترین افسوس زندگی؛ مادر

محمد در طول مصاحبه حتی یک بار هم نام »جائلین« را به زبان 
نیاورد. به زبان آوردن نام یک زن دیگر نیز برای محمد مشــکل 
بود. مادرش هنگام دستگیری به سرطان مبتال بود و اوایل سال 
جاری میالدی از دنیا رفــت. او می گوید: »یکــی از بزرگ ترین 
افســوس های زندگی ام که همین حاال هم ذهنم را مشــغول به 
خود کرده این است: من زنی را به مادرم ترجیح دادم که تنها یک 
سال او را می شناختم و به خاطرش به مادرم دروغ گفتم.«محمد 
می گوید: ای کاش به جامعه مســلمین پناه می بردم. محمد در 
همین ارتبــاط می گوید: »آنها درک درســتی از اســالم ندارند 
زیرا مهم ترین هدف اســالم »برقراری صلح« است. شخص باید 
تسلیم خواست و اراده خداوند باشــد؛ اما داعش می گوید که اگر 
می خواهیــد در راه رضای خدا حرکت کنید پس بهتر اســت به 
ما ملحق شــوید زیرا ما جامعه واقعی مســلمانان هستیم...ولی 
داعشی ها این کار را انجام نمی دهند. اسم کاری که داعش انجام 

می دهد، اصال »اسالم« نیست. «

ماه عسل در کنار داعش؛

ماجرای عجیب ترین داعشی جهان

همه چیز تغییر کرد. 
قلبم    ایستاد.  انگار 
تمام  بدنم  بی حس 
شده بود. داشتم  با 

خودم  فکر می کردم 
که  االن باید  چه خاکی 

بر سرمان بریزیم؟

  حمله شبه نظامیان القاعده  به یک   هتل  و رستوران در پایتخت بورکینافاسواعتراضات خیابانی به وضع قانون جدید کار در فرانسه. 

شادی بازیکنان تیم ملی پرتغال پس از گل دوم این تیم به مجارستان -یورو 2016آتش سوزی جنگل ها در کالیفرنیا

کودکان سوری آواره در کمپ پناهجویان مارچ 2016تظاهرات و درگیری معترضان و پلیس در سالگرد کودتای نظامی در شیلی

مسابقه فوتبال بین کودکان در دمشقجسد یکی از قربانیان حادثه تروریستی نیس فرانسه

اعتراضات خیابانی به وضع قانون جدید کار در فرانسه

مردی در حال غذا دادن به پرندگان در ساحل بمبئی

خاکستر» فیدل« دفن شد
خاکســتر »فیدل کاســترو«، رهبر فقیــد انقالب کوبــا طی یک 
 مراســم ویژه و خصوصی در گورستان »ســانتا ایفیخنیا« در شهر 
»ســانتیاگو  کوبا« در کنار قبر »خوزه مارتی« قهرمان استقالل این 
کشــور دفن شــد. با وجود برنامه ریزی قبلی برای پخش مستقیم 
مراسم خاکسپاری فیدل کاسترو از شبکه های تلویزیونی، مسئوالن 
کوبایی تنها چند ساعت پیش از آغاز این مراسم در ساعت هفت صبح 
یکشــنبه به وقت محلی )1۵:۳0 عصر به وقت تهران(، اعالم کردند 
که این مراســم خصوصی خواهد بود و بر همین اساس نیز پوشش 

تلویزیونی این رویداد را قطع کردند. 
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پیشنهاد  سردبیر:
82 درصد مساحت کشور دچار خشکسالی است

دبیر شورای سیاستگذاری کنفرانس توسعه پایدار:

هدف توسعه پایدار، برقراری تعادل بین 
محیط زیست، اقتصاد و جامعه است

افزایش 15 درصدی بارندگی 
با باروری ابرها

نجات فک خزری از تور صیادان 

دبیر شــورای سیاســتگذاری ششــمین کنفرانس بین المللی 
توسعه پایدار و عمران شــهری گفت: هدف نهایی توسعه پایدار 
 کشــور، برقراری تعادل بین سه رکن محیط زیســت، اقتصاد 

و جامعه است.
 حمید آیتی افزود: در صورتی که در توسعه پایدار کشور یکی از 
این ارکان برداشته شــود، جامعه و کشور تعادل خود را از دست 

داده و دچار آشفتگی می شود.
ششمین کنفرانس بین المللی توســعه پایدار و عمران شهری 
 هجدهم آذرماه با حضور اندیشــمندان و پژوهشــگران داخلی 

و خارجی در تهران برگزار می شود. 
دبیر شــورای سیاســتگذاری ششــمین کنفرانس بین المللی 
توســعه پایدار و عمران شــهری گفــت: دولت تدبیــر و امید 
 توســعه پایدار را در دســتور کار خود قرار داده است تا جامعه 
به امنیت پایدار برسد. اقتصاد مقاومتی نیز یکی از ارکان اساسی 
 و راهکارهای اصلی دستیابی به این هدف مهم به شمار می رود 

و از این رو مورد توجه جدی دولت قرار گرفته است. 
» حجت ا... جوادیان « دبیر شــورای سیاســتگذاری ششمین 
کنفرانس بین المللی توســعه پایدار و عمران شــهری نیز اعالم 
کرد همزمــان با ایــن کنفرانس ســه کارگاه تخصصــی ویژه 
 عالقه مندان بــه مباحــث شهرســازی و دو کارگاه تخصصی 
 در زمینــه عمران و معماری از ســوی اســتادان بیــن المللی 

دانشگاه های داخلی و خارجی برگزار می شود. 
محورهای ایــن کنفرانس در پنج بخش شهرســازی، معماری، 

عمران، انرژی و صنعت و فناوری اطالعات تعریف شده است. 
 همچنین پنجمیــن کنفرانــس بیــن المللی توســعه پایدار 
 و عمران شهری بیست و ششــم تا بیست و هشتم آذرماه 1393 

در اصفهان برگزار شد.

مدیرمرکزملــی مطالعــات و تحقیقــات بــاروری ابرها گفت: 
دردنیا ثابت شــده اســت با انجام عملیات باروری ابرها شــاهد 
 افزایــش10 تــا 15 درصــدی بارندگــی در مناطــق هدف 
خواهیم بود که درکشــورما نیزهمین طور است. محمد مهدی 
جوادیان زاده افزود: نتیجه عملیات باروری ابرها نه فقط درایران 
بلکه در کشورهای دیگر نیز ثابت شده که موجب افزایش بارش 

درمناطقی که عملیات باروری صورت می گیرد، می شود. 
 وی با اشــاره بــه اینکه باید شــرایط جــوی و ســامانه ای که 
در مناطق هدف وارد می شــود طبیعی باشد تا عملیات باروری 
با موفقیت انجام شود، گفت: البته امسال پاییز نرمالی نداشتیم 
ازاین رو شــاهد افزایش بارندگی هم نبودیم، اما پیش بینی ها 
نشــان می دهد که زمســتان نرمالی در پیش خواهیم داشــت 
 از ایــن رو در مناطــق هدف که عملیــات بــاروری ابرها انجام 
می شود شــاهد افزایش10 تا 15 درصدی بارش خواهیم بود. 
 وی با اشــاره به اینکه عملیات باروری ابرها در کشور از10 آبان 
در کشور آغاز شــده اســت، افزود: مناطق هدف ما امسال برای 
 باروری ابرهــا حوضه دریاچــه ارومیه، ارتفاعــات چهارمحال 
و بختیاری، اســتان های فارس، خراســان جنوبی و یزد است. 
 مدیر مرکز ملــی مطالعات و تحقیقات بــارروی ابرها ادامه داد: 
از10 آبان ماه تاکنون دو پرواز باروری در استان فارس، سه پرواز 
 در حوضه دریاچه ارومیــه و دو پــرواز در ارتفاعات چهارمحال 

و بختیاری داشتیم.
وی اظهار کــرد: همچنین یک عملیات شناســایی در اســتان 
خراســان جنوبی انجام دادیم که به علت فراهم نبودن شرایط 

نرمال برای باروری ابرها، عملیات در آن استان انجام نشد.
جوادیان زاده با اشــاره به بارندگی های اخیر در کشــور گفت: 
 علت فراوانی بارندگی در نقاط هدف انجام عملیات باروری ابرها 
 بوده اســت چون یک جبهه بارش زای مناســبی وارد کشــور 
شــده بود. وی درباره انجام عملیــات باروری ابرهــا درتهران 
اظهارکرد: برای انجــام عملیات بــاروری درپایتخت برنامه ای 
نداریم چون هم هماهنگــی های الزم از ســوی تهران صورت 
 نگرفته وهــم اینکه باید فرصــت یکی ازمناطق هــدف گرفته 
 و به تهــران اختصــاص داده شــود. جوادیــان زاده با اشــاره 
به هزینه بر بــودن عملیات بــاروری ابرها گفــت: تاکنون یک 
ریال برای انجام عملیات باروری ابرهــا نگرفته ایم و فقط نگران 
 توقف کار از سوی شرکت پیمانکار هســتیم؛ کار را بسیار خوب 

آغاز کردیم که امیدواریم با همین روند نیز ادامه داشته باشد.

یک قالده فک خزری کــه در تور ماهیگیــران مازندرانی در تاالب 
 میانکاله در حاشــیه دریای خزر به دام افتاده بود، با کمک صیادان 

و محیط زیست نجات پیدا کرد.
فک خزری از گونه های جانوری در معرض انقــراض در دریای خزر 
است. مدیر روابط عمومی محیط زیست مازندران گفت که فک خزری 
روز یکشــنبه در تور صیادان گیر کرده بود که پس از نجات توسط 
صیادان تحول کلینیک » لنی هارد « در آشوراده شد. میالد بهرامی 
افزود: این فک خزری ماده که ســنش حدود 14 ماه است، به دلیل 
گیر کردن در تور ماهیگیران از ناحیه دندان جلو و دست دچار آسیب 
شده که هم اکنون در کلینک ویژه این گونه دریایی در آشوراده تحت 
درمان قرار دارد. وی گفــت که فک خرزی پس از درمان در کلینیک 
 لنی هارد در دریای خزر رها می شــود. فک خزری که نام علمی آن 
» پوسا کاسپیکا Pusa caspica  « اســت ، از پستانداران کمیاب 
آبزی دنیاســت که فقط در دریای خزر و رودخانه های منتهی به آن 
زندگی می کند. این گونه تنها پستاندار دریای خزر محسوب می شود 
و به دلیل صید بی رویه و به هم خوردن شرایط زیستی و کاهش شدید 
 جمعیت نیازمند حمایت بین المللی است. فک خزری به طور میانگین 
یک و نیم متر طول و 68 کیلوگــرم وزن دارد و یکی از کوچک ترین 
 انواع فک به شمار می رود. فک ها جانوران با ارزشی  هستند که حتی 
 با مدفوع خود یک منبــع غذایی در دریای خزر بــه وجود می آورند 
و نابودی آن ها اکوسیستم خزر را به خطر می اندازد. فک ها در تابستان، 
 بهار و پاییز بیشــتر در آب های ایران زندگی می کنند و برای زایمان 
 به مناطق یخی در شــمال دریای خزر مهاجــرت می کنند. گفته 

می شود کمتر از یکصد قالده از فک خزری در دریای خزر وجود دارد.

حیات وحش

اخبار

دریچه

نخستین کارگاه آموزشي استارت آپ کسب و کار سبز با ایجاد 
رسانه هاي محیط زیستي برگزار شد.

 به مشــاغل مرتبط با فناوری پاک و دوســتدار محیط زیست 
 و به طور کلی مشــاغلی که با تولید انــرژی و محصوالت پاک 

در ارتباطند، مشاغل سبز گفته می شود.
این مشــاغل ملزم به رعایت اســتانداردهای ایمنی و بهداشت 
حرفــه ای در واحدهــای شــغلی مربــوط به خود هســتند. 
متخصصین منابع آب، ناظران انرژی، تکنســین های مهندسی 
محیط زیســت، تکنســین های حــوزه کشــاورزی، نجاران، 
 درودگران ساختمان، کارگران ســاختمانی و مهندسین برق 

از جمله مشاغل سبز شناسایی شده هستند.
از آنجا که رویکرد به محیط زیســت رویکرد به توســعه پایدار 
است و براي حل معضالت زیست محیطي به ایده ها و نظریات 
عملیاتي نیاز است، نخســتین کارگاه آموزشــي استارت آپ 

کسب و کار سبز برگزار شد.
 در نخســتین کارگاه آموزشي استارت آپ کســب و کار سبز 
با ایجاد رسانه هاي محیط زیستي، » مشاغل سبز «، » استارت 
 آپ چیســت؟ «، » شــیوه هاي نوین ارتباط با محیط زیست 

و مخاطب شناسي در فضاي مجازي « تدریس شد.
 مشــاور رییــس ســازمان و سرپرســت دفتــر پژوهــش 
 و فناوري هــاي ســازمان حفاظــت محیط  زیســت در آغاز

 ایــن پیــش رویــداد اســتارت آپ اظهار داشــت: کشــور 
در حوزه هاي زیســت محیطي با مشــکالت عدیده اي روبه رو 
 اســت که نیاز به ایده ها و نظریات عملیاتي و مشارکت مردمي 

در تمامي این حوزه ها احساس مي شود. 

به عنوان نمونه کشــور در حالــي در رنکینگ ده کشــور برتر 
مصرف ســوخت هاي فســیلي قرار دارد که میــزان تولیدات 
 تناســبي با مقدار مصرف سوخت هاي فســیلي تناسبي ندارد 
 و تنهــا ضررهــاي محیــط زیســت را متحمل مي شــویم، 
در حالي که کشــورهاي صنعتــي را در این رده بندي شــاهد 
هســتیم که به موازات مصرف، تولید و ایجاد اشتغال را یکسان 
پیش مي برند و تنها مصــرف کننده و آلوده کننده نیســتند.

صدرالدیــن علیپور با اشــاره به برگــزاري دوره هــاي موفق 
 پیشین برگزاري اســتارت آپ محیط زیست در سال گذشته، 
 ابــراز امیــدواري کــرد کــه در ایــن دوره نیز شــاهد بروز 
خالقیت هاي شــرکت کنندگان در عرصه هاي محیط زیستي 
باشــیم. وی افزود: روند برگــزاري کنفرانس ها و ســمینارها 
 روندي یک ســویه و یــک طرفه اســت، اما خصلــت اصلي 
رویداد هاي استارت آپي روندي دو طرفه است که عالقه مندان 
حوزه هاي مختلف با تکیه بر عالقه و اشتیاق نسبت موضوعات، 
در رویــداد ها شــرکت مي کننــد و همین روحیه سرمنشــا 
 شــکوفایي خالقیت و نوآوري بر پایه محیط زیســت هستند 
و هرچه که بیشــتر به برگزاري رویداد در تاریــخ 1۷ آذر ماه 
 نزدیک مي شــویم، شــور هیجان ایده پردازي ها نیز بیشــتر 
 مي شود. روند اســتارت آپ بدین صورت است که افراد موفق 
 در عرصــه هــاي مختلــف تجــارب خــود را در ایــن حوزه 
 با عالقــه منــدان ایجاد کســب و کارهــاي نویــن در میان 
 خواهند گذاشــت و شــرکت کنندگان طي یــک دوره کوتاه 
 در آخر هفته ایــده هاي خــود را طرح ریــزي و برنامه ریزي 

مي کنند.

وي گفت: رویداد استارت آپ مکاني براي صحبت هاي آرماني 
و نظریه پردازي نخواهد بود، افراد موفقي که کسب و کار خود 
را از یک ایده ساده شــروع کرده اند و با پشــت کار، ایده هاي 
خود را در زمینه هاي محیط زیست به فعالیت اقتصادي تبدیل 
کرده اند، تجربیات خــود را در اختیار شــرکت کنندگان قرار 
خواهند داد. علیپور ضمن تشــکر از دســت اندکاران برگزاري 
این رویداد، اظهار داشت: با وجود شرکت کنندگان عالقه مند 
به حوزه محیط زیستي امیدوارم در پایان این دوره شاهد ایجاد 
کسب کارهاي محیط زیستي که با سالمت مردم کشور ارتباط 
تنگاتنگي دارد به کمک ایده پــردازان جوان، گام هاي موثري 
 را برداریم. زهرا جواهریان مدیرکل توســعه پایــدار و اقتصاد 
 محیــط زیســت ســازمان حفاظــت از محیط زیســت نیز 
در خصــوص زمینه هاي پیــش روي فعالیت هــاي اقتصادي 

سازگار با محیط زیست توضیحات جامعي را ارایه کرد.
این مدرس دانشــگاه با اشــاره به تغییر نگاه به محیط زیست 
 عنــوان کــرد: در حــال حاضــر محیط زیســت هم راســتا 
 با فعالیــت هــاي کالن اقتصــادي در دنیا مطرح مي شــود 
و مي تواند سرمنشا بسیاري از کسب و کارهاي مورد نیاز افراد 
جامعه باشد و ضمن طرح و برنامه ریزي در این حوزه ها نسبت 

به حفظ این میراث گرانبها براي آیندگان نقش آفریني کند.
 وي گفــت: میراث گــران بهایي کــه در اختیار ما قــرار داده 
شده است، به سادگي قابل جبران نخواهد بود و براي بازسازي 
تخریب هاي صورت گرفته بایستي در بسیاري از موارد دوبرابر 
هزینه صرف شــود تا زیست بوم هاي تخریب شــده به حالت 
اولیه خــود برگردند و در برخــي موارد چنیــن امکاني وجود 
 نخواهد داشــت. جواهریان ادامه داد: درحــال حاضر صاحبان 
 مشــاغل هــاي نوپا بــا توجــه بــه اهمیتــي که از ســوي 
 مصرف کننــدگان به حفــظ محیط زیســت از خود نشــان 

مي دهند تمایــل دارند هرچه بیش از پیش، نســبت به حفظ 
 محیط زیســت و صنعت ســازگار بــا محیط زیســت اطالع 
داشته باشــند. از همین رو افرادي که از ابتدا کسب و کار خود 
 را بر پایه حفــظ و تقویت محیط زیســت بنا مــي کنند دوام 

و پایداري بیشتري در آینده خواهند داشت.

» مشاغل سبز « در کارگاه استارت آپ آموزش داده می شود

دانستنی ها

شــوکا که به آن عنوان کوچک ترین گــوزن ایرانی اطالق 
می شــود، جثه ای به مراتب کوچک تر از مرال دارد و تقریبا 

به اندازه آهو است.
این حیوان، دم بســیار کوتاه و نامشخصی دارد و از آنجایی 
که پاهایش بلندتر از دســت هایش اســت، کمــی قوزدار 

به نظر می آید. 
در فصل تابســتان موهای شــوکاها کوتاه، نرم و به رنگ 
قهوه ای مایل به قرمز است، اما در زمســتان بلند، ضخیم 

 و به رنگ خاکستری است. شــوکا دو شاخ دارد که هریک 
از شاخ هایش مشتمل برسه شاخک است.

این شاخ ها در اواســط پاییز می افتند و شاخ های جدید که 
کرک دارند در طول زمستان رشد می کنند و در فصل بهار 

کامل می شوند. 
بیشترین رشــد شــاخ ها بین چهار تا هفت سالگی است. 
زیســتگاه شــوکا ها، مناطق جنگلی خــزر، جنگل های 
بلوط مناطق جوانرود و اورامانات در غرب کشــور اســت، 
 البته در گذشته شــوکا ها در جنگل های ارســباران واقع 
در آذربایجان شــرقی هم وجود داشتند، اما در حال حاضر 

اثری از این حیوان در ارسباران به چشم نمی خورد.
دشــمنان طبیعی شــوکاها، پلنگ، گرگ، شــغال، گربه 

جنگلی و پرندگان شکاری هستند. 
شــکارچیان نیز به شــیوه های مختلف ازجملــه با تقلید 
 صدای بچه شــوکا و ایجاد کومــه در محل آبشــخورها، 

این حیوان را شکار می کنند. 
قطع بی رویه درختان جنگلی و تخریب زیستگاه ها از دیگر 
تهدیداتی است که این گونه زیبای حیات وحش را با خطر 

جدی مواجه ساخته است.

کوآال کــه گاهی خرس کــوآال هم نامیــده می شــود،  در واقع 
 یک پســتاندار کیســه دار اســت که یکی از نمادهای اســترالیا 
 شــمرده می شــود. کوآالهای ماده پس از 35 روز نــوزاد خود را 
به دنیا می آورند. بچــه کوآالها را جویی می نامنــد که در هنگام 
تولد حدود دو ســانتی متر طول دارند و نابینا و بدون خز هستند.

کوآالها حیواناتی عمدتا شب زی و منفرد هستند و معموال قلمرو 
معینی برای خود دارند. نرهــا این قلمرو را با غــده بویی که آن 
را به درختان می مالند،  مشــخص می کنند. یــک کوآالی نر بالغ 

کامال رشــد کرده حــدود 12/5 کیلوگــرم وزن دارد و طولش 
 81 ســانتی متر اســت؛ کوآالی مــاده10 کیلوگــرم وزن و ۷3 
سانتی متر طول دارد. کوآال روی درختان زندگی می کند و عمدتا 
از برگ های اوکالیپتوس تغذیه می کند. این برگ ها بسیار فیبری،  
حاوی مواد مغذی کم و نیز دارای سمی هستند که باید به وسیله 
دستگاه گوارش جانور تصفیه شود. فک های قوی کواالها به آنها 

کمک می کند تا این غذای سفت را بجوند.
کوآالها حس بویایی عالی دارند که می تواند میان انواع برگ های 
اوکالیپتوس تفاوت بگذارند و میزان ســم در برگ ها را مشخص 
کند. کوآالها شنوایی فوق العاده ای هم دارند،  اما حس بینایی شان 
ضعیف است، بنابراین مجبورند شــکارچیان را با صدا تشخیص 
دهند. این حیوانات دســت ها و پاهای دراز و قــوی و ناخن های 
تیزی دارند که به آنهــا کمک می کند از تنه درختــان باال روند. 
 کوآالها پنج انگشــت دارند، از جمله یک انگشــت شســت که 
در مقابل چهار انگشت دیگر قرار دارد و به آنها امکان چنگ زدن 

به شاخه های درختان را می دهد. 
دم بالشــتک دار ضخیم  کوآالها امکان نشســتن برای ســاعات 

طوالنی روی درختان را به آنها می دهد. 
طول عمر میانگین این جانور کیسه دار10 تا 14 سال است.

مرکز آموزشــی و پژوهشــی صنعت آب و برق، اولین دوره 
کنفرانس بین المللی انرژی پاک و سیستم های تولید همزمان 
را در روزهای ســوم تا پنجم اسفندماه ســال جاری در سالن 

همایش های نیروگاه طرشت تهران برگزار می کند.
 به گزارش ایرنا از ســتاد ویژه توســعه فناوری نانــو، با توجه 
به کاهش مخازن ســوخت های فسیلی و نگرانی های جهانی 
نسبت به آالینده های محیطی، انرژی های پاک و تجدیدپذیر 

اهمیت زیادی پیدا کرده اند. همچنین سیســتم های تولید 
همزمان که در آنها برق و گرما به طور همزمان تولید می شوند، 
نسبت به سیستم های منفرد تولید برق راندمان باالتری دارند. 
 از ایــن رو اولیــن دوره کنفرانــس بین المللی انــرژی پاک 
و سیســتم های تولید همزمان، با هدف بررســی فناوری ها، 
ابداعات و نوآوری ها در زمینه انرژی های پاک و سیستم های 

تولید همزمان ) CHP ( برگزار می شود. 

فناوری های سیستم های تولید همزمان، توسعه فناوری نانو 
در سیستم های انرژی و انرژی های تجدیدپذیر از مهم ترین 
محورهای این کنفرانس است. تعداد50 نفر از اساتید برجسته 
داخلی و خارجــی در زمینه های مختلف انــرژی به عنوان 
کمیته علمی در این کنفرانس شرکت و تعداد 6 نشریه معتبر 
بین المللی از مقاالت برگزیده این کنفرانس حمایت می کنند. 
 همزمان با برگزاری ایــن کنفرانس، کارگاه های آموزشــی 
و نمایشگاه جانبی با حضور شرکت کنندگان فعال این حوزه، 

برگزار می شود.

آشنایی با کوآال

برگزاری کنفرانس بین المللی انرژی پاک و سیستم های تولید همزمان

آشنایی با شوکا

به گزارش ایمنا، مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهان گزارش وضعیت کیفي هواي شهر اصفهان در 8 ماه 
نخست سال 95 را منتشر و این آمار را با زمان مشابه در سال 

1394 مقایسه کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: 
 اصفهان گرچــه عنوان یکي از 8 کالن شــهر کشــور ایران 
به لحاظ آلودگي هوا را به خود اختصاص داده اســت، لیکن 
جزو پیشروترین مراکز استاني از نظر تدوین و اجراي برنامه 
عملیاتي براي کاهش روز افزون آلودگي هوا در سطح کشور 

به شمار مي آید.
 حمید ظهرابي با تشریح گزارشــي که بر اساس نتایج حاصل 
از ایستگاه هاي سنجش آلودگي هوا مستقر در نقاط مختلف 

شهر اصفهان تهیه شــده، گفت: آالینده هاي مورد سنجش 
دراین ایستگاه ها شامل: منواکسیدکربن، دي اکسید گوگرد، 
ترکیبات نیتروژن و گاز ازن و همچنین ذرات معلق زیر دو و 
نیم میکرون اســت که پس از معدل گیري در قالب شاخص 
کیفیت هوا )AQI( به صورت کامال علمي و قابل استناد ثبت 

و انتشار پیدا مي کند.
وي ضمــن مقایســه وضعیــت کیفــي 8 مــاه اول ســال 
جاري بــا زمــان مشــابه در ســال 1394 افــزود: برنامه 
جامــع کنترل کیفــي هــواي اصفهــان با مشــارکت30 
دســتگاه و نهاد استاني و شــهري در آخرین ســال اجراي 
 خــود تاثیر بســزایي در روند کاهــش آلودگي هوا داشــته 
 به طوري که به اهداف پیش بیني شده این برنامه دست پیدا 

کرده است. 
وي تاکید کرد: اگرچه حتي یک روز ناســالم هم از نظر اداره 
 کل حفاظت محیط زیســت قابل توجیه نیست، اما بایستي 
به این نکتــه هم توجه کــرد که آلودگي هواي کالن شــهر 
اصفهان طي یک دوره حداقل چهل ساله به وضعیت کنوني 
رســیده و حذف آلودگي و کنتــرل منابع آالینــده نیازمند 
 زمان وصرف هزینه هاي زیادي اســت ضمــن اینکه عوامل 
تاثیر گــذار مانند فرهنــگ ترافیک، امکانــات حمل و نقل 
عمومي، خودروهاي فرســوده وبازدهي بسیار پایین مصرف 
انرژي در بخش هاي مختلف از دیگر عوامل تاثیرگذاري است 

که اصالح آن زمان بر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: تعداد روزهاي 
ناســالم 8 ماهه اول ســال جاري براي گروه هاي حســاس 
33 روز و تعداد روزهاي ناســالم براي عموم مردم ســه روز 
 ثبت شده که نســبت به ســال 1394 به نصف کاهش پیدا 
 کرده اســت، به عبارت دیگر تعــداد 65 روز ناســالم براي 
گروه هاي حســاس و 9 روز ناســالم براي عموم، طي هشت 
ماهه نخست سال گذشته، درمدت مشابه امسال، کاهش50 
درصدي داشته اســت. وي اضافه کرد: این در شرایطي است 
که در ســال پایه پیش از اجراي برنامــه جامع کنترل کیفي 
هواي اصفهان براي این کالن شــهر 142 روز ناســالم براي 
گروه هاي حساس و تعداد 43 روز ناســالم براي عموم ثبت 
شــده بود. ظهرابي ضمن قدرداني از دســتگاه ها و نهادهاي 
مشارکت کننده در اجراي این برنامه گفت: نباید تالش هاي 
انجام پیدا کــرده و موفقیت هاي حاصلــه در این زمینه که 
واقعا فاصله زیادي با سایر کالن شهرهاي کشور دارد و بارها 
توسط مقامات کشــوري مورد تقدیر قرار گرفته مورد غفلت 
 قرارگیرد با این وجود کامال روشن است که اصفهان همچنان 
 جــزو کالن شــهرهاي آلوده کشــور به شــمار مــي رود 
 و تا زماني که حتي یک روز ناســالم هم در هــواي اصفهان 
ثبت شــود تالش بي وقفه اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان در مقابله با آالینده ها تداوم خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: روزهاي پاک سال از 1۷2 روز در سال 1۳۹۴ به 21۰ روز در سال جاري 
رسید. این عدد در سال 1۳۹2 قبل از اجراي برنامه ۶1 روز بوده اســت یعني از آغاز به کاردولت یازدهم تا سال 

جاري، تعداد روزهاي پاک و سالم شهر اصفهان حدود سه ونیم برابر شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اعالم کرد:

روزهاي پاك اصفهان حدود سه و نيم برابر شده است

خبر

رییس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناسی، ضمن تشــریح وضعیت خشکسالی کشور طی 
ســال آبی 95، اظهار کرد: 82 درصد مساحت کشور تحت 
تاثیر خشکسالی بلندمدت و انباشته شده قرار دارد. شاهرخ 
فاتح رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان 
 هواشناســی، اظهار کرد: طبق شاخص یک ســاله منتهی 
 به پایان آبان ماه 95، بخش های وســیعی از استان های یزد 
و کرمــان، بخش هایی از اســتان های فــارس، هرمزگان، 
اصفهان، کردســتان، تهران، قم، چهارمحــال و بختیاری، 
آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و البرز 
درجاتی از خشکسالی ضعیف تا شــدید را نشان می دهند.

وی با بیان اینکه در شــرایط بلندمدت و بر اساس شاخص 
هفت ســاله منتهی به پایان آبان 95، تقریبا همه استان ها 
به نوعی با درجات خفیف تا بســیار شــدید خشکســالی 
هواشناســی مواجه هســتند، افزود: در ایــن میان برخی 
اســتان ها مثل قم، مرکزی، تهران، البــرز، همدان، فارس، 
چهارمحــال و بختیــاری، خوزســتان، خراســان رضوی، 
خراســان شــمالی، خراســان جنوبی و ســمنان شرایط 
دشــوارتری دارند و دچار خشکســالی های بســیار شدید 

هستند.
مســاحت تحت تاثیر خشکســالی در مناطق 

مختلف کشور
رییس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناســی کشــور در ادامــه به مســاحت تحــت تاثیر 
 خشکســالی اشــاره کــرد و گفت: بــر مبنای شــاخص 
کوتاه مــدت پایش خشکســالی هواشناســی، 34 درصد 
مساحت کشور تحت تاثیر خشکســالی خفیف، 3۷ درصد 
خشکسالی متوســط، 12 درصد خشکســالی شدید و یک 
دهم درصد نیز با خشکسالی بسیار شــدید مواجه هستند، 
این در حالیســت که در مقابل، 6 دهم درصد از مســاحت 
 کشــور در شــرایط ترســالی ضعیف و 4 دهــم درصد آن 

در شرایط ترسالی متوسط قرار دارد.
فاتح در پایان اظهار کرد: بر اساس شاخص بلندمدت پایش 
خشکسالی هواشناســی در کشــور، 2۷ درصد از مساحت 
کشور تحت تاثیر خشکسالی خفیف، 3۷ درصد خشکسالی 
متوسط، 13 درصد خشکسالی شــدید و حدود یک درصد 
از مساحت کشــور نیز با خشکسالی بسیار شــدید مواجه 
هســتند. در مقابل و براساس همین شــاخص بلند مدت، 
حدود دو درصد از مساحت کشور در شرایط ترسالی ضعیف 
و هشــت دهم درصد از آن نیز تحت تاثیر شــرایط ترسالی 
 متوســط قرار دارد. همچنین 18 درصد از مساحت کشور 

در شرایط طبیعی قرار دارد.

82 درصد مساحت کشور
 دچار خشکسالی است
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
چرا جذاب نیستید؟

ویکتوریا دختر زیبا و باهوش پنج ساله ای بود. یک روز که 
همراه مادرش برای خرید به فروشــگاه رفته بود، چشمش 
به یک گردنبند مروارید بدلی افتاد که قیمتش۵/۱۰ دالر 

بود، دلش بسیار آن گردنبند را می خواست. 
 پس پیــش مادرش رفــت و از مادرش خواهــش کرد که 

آن گردنبند را برایش بخرد.
مادرش گفت:خوب! این گردن بند قشــنگیه، اما قیمتش 

زیاده، خوب چه کار می توانیم بکنیم!
 من ایــن گردنبند را بــرات می خــرم، اما شــرط داره، 
 وقتی به خانه رســیدیم، یک لیســت مرتــب از کارها که 
می توانی انجام شــان بدهــی رو بهت مــی دم و با انجام 
 آن کارها می توانــی پول گردنبندت رو بپــردازی و البته 
 مادر بزرگت هــم برای تولــدت چند دالر تحفــه می ده 

و این می تونه کمکت کنه.
ویکتوریا قبول کرد …

او هر روز با جدیــت کارهایی که برایش محول شــده بود 
 را انجــام مــی داد و مطمئن بــود کــه مادربزرگش هم 

برای تولدش مقداری پول هدیه می دهد.
 به زودی ویکتوریــا همه کارهــا را انجام داد و توانســت 
بهای گردنبندش را بپــردازد. وای که چقدر آن گردن بند 

را دوست داشت.
همه جا آن را به گردنش می انداخت؛ کودکســتان، بستر 
 خواب، وقـــتی با مادرش بــرای کاری بیــرون می رفت، 

 تنها جایــی کــه آن را از گردنش باز می  کــرد حمام بود، 
چون مادرش گفته بود ممکن اســت رنگش خراب شود! 

پدر ویکتوریا خیلی دخترش را دوست داشت.
 هر شــب که ویکتوریا به بســتر خواب مــی رفت، پدرش 
 کنار بســترش روی صندلــی مخصوصش می نشســت 

و داستان دلخواه ویکتوریا را برایش می خواند.
یک شب بعد از اینکه داســتان تمام شــد، پدر ویکتوریا 

گفت:
ویکتوریا ! تو من رو دوست داری؟

- اوه، البته پدر! خودت می دونی که عاشقتم.
- پس اون گردنبند مرواریدت رو به من بده !

- نه پدر، اون رو نه! اما می توانم عروسک مورد عالقه ام رو 
که ســال پیش برای تولدم به من هدیه دادی رو به خودت 
بدم، اون عروسک قشــنگیه، می توانی در میهمانی هات 

دعوتش کنی، قبوله؟
- نه عزیزم، باشه، مشکلی نیست …

پدرش روی او را بوسید و نوازش کرد و گفت: » شب بخیر 
عزیزم. «

 هفتــه بعد پــدرش مجــددا بعــد از خواندن داســتان، 
از ویکتوریا پرسید:

ویکتوریا ! تو من رو دوست داری؟
- اوه، البته پدر! خودت می دونی که عاشقتم.
- پس اون گردنبند مرواریدت رو به من بده !

 - نه پــدر، گردنبندم رو نــه، اما می توانم اســب کوچک 
و قشــنگم رو بهت بدم، اون موهایش خیلی نرم و لطیفه، 

می توانی در باغ با او قدم بزنی، قبوله؟
- نه عزیزم، باشه، مشکلی نیست …

و دوباره روی او را بوسید و گفت: » خدا حفظت کنه دختر 

زیبای من، خواب های خوب ببینی. « 
چند روز بعــد، وقتی پدر ویکتوریا آمد تا برایش داســتان 
بخواند، دید که ویکتوریا روی تخت نشســته و لب هایش 

می لرزد.
ویکتوریا گفت : پدر، بیا اینجا، دســت خود را به ســمت 
پدرش برد، وقتی مشتش را باز کرد، گردنبندش آنجا بود 

و آن را در دست پدرش گذاشت.
پدر با یک دســتش آن گردنبند بدلی را گرفتــه بود و با 
دســت دیگرش، از جیبش یک قوطی چرمی طالیی رنگ 
بســیار زیبا را بیــرون آورد. داخل قوطی، یــک گردنبند 
 زیبا و اصــل مروارید بود! پدرش در تمــام این مدت آن را 
نگه داشــته بود. او منتظر بود تا هر وقــت ویکتوریا از آن 
گردنبند بدلی صرف نظر کرد، آن وقت این گردنبند اصل 

و زیبا را برایش هدیه بدهد.
این مسئله دقیقا همان کاری اســت که خداوند در مورد 
 ما انجام مــی دهد! او منتظــر می ماند تا مــا از چیزهای 
بی ارزشی که در زندگی به آن ها چسبیدیم دست بکشیم، 
تا آن وقت گنج واقعی اش را به ما هدیه بدهد. این داستان 
ســبب می شــود تا درباره چیزهایی که به آن دل بستیم 
بیشتر فکر کنیم؛ سبب می شود، یاد چیزهایی بیفتیم که 
 به ظاهر از دســت داده بودیم، اما خدای بــزرگ، به جای 
آن ها، چیزهای بهتر و گرانبهاتری را به ما ارزانی داشــته 
 ... زندگی را قدر بدانیم، در هر لحظه شــکرگزار او باشــیم 
ولی خودمــان را به ســکون و یــک نواختی هــم عادت 
 ندهیم. چراکه زندگی جاریســت و همان گونه که خداوند 
شایسته ترین نعمت ها را برای بندگانش قرار داده، همواره 
فرصت ها و افق های بهتری در انتظار ماســت که در سایه 

تالش، بردباری و ایمان به آینده تحقق پیدا خواهد کرد.

در اصل، هر وضعیتی از زندگی، سراســر عظمت و فیض الهی 
 را به تصویر می کشــد و حقیقت واحدی را آشــکار می کند؛

 در همه چیز خیــر و در همه کــس روح الهی نهفته اســت. 
 وقتی با این دید ، به دنیا بنگری خیــر و برکت الهی از کائنات 

به سوی تو سراریز می شود.
از دلخوری دست بردار 

 گذشته ها گذشــته، گذشــته برنگشــته و جزو خاطرات تو 
شده است. آیا امکان دارد در گذشته زندگی کنی؟ به هیچ وجه! 
به هر حال اگر مدام خاطرات ناخوشایند گذشته را در ذهنت جا 
بدهی همیشه یک جورایی دلخور هستی. پس عفو و بخشش را 

یادبگیر و با این حرکت، یک عالم انرژی مثبت جذب کن.
اوقاتی را در طبیعت سپری کن 

دلت می خواهد انرژی مثبت جذب کنی! سری به طبیعت بزن. 
به پارک برو، به درختان و گل ها نگاه کن که چگونه با وزش باد، 

باوقار و متانت حرکت می کنند. 
 ببین چگونــه آرامش و صفــا را از وجودشــان منعکس کرده 

و انرژی مثبت شان را به تو منتقل می کنند؟
در مقابل دیگران جبهه نگیر 

هنگام معاشرت با دیگران سعی کن که حضورت آگاهانه باشد 
تا اینکه در ذهن خودت ســاکن باشــی. بگذار مردم هم حرف 

خودشان را بزنند و عقایدشان را ابراز کنند. 
دست از جبهه گیری بردار تا مردم جذب طبیعت آرام تو شوند، 

چون انرژی مثبت است که از تو ساطع می شود.

- لطافت، نیرومندتر از سختی، آب قوی تر از صخره و عشق 
تواناتر از بی رحمی است. 

 - بــی عدالتی در یــک جا، تهدیدی اســت بــرای عدالت 
در همه جا. 

- شادی که با کسی تقسیم نشده است، شادی نیست. 
- زمانی کــه می بینید همه بــه دنبال کور کردن کســانی 
هســتند که خوب می بینند، ســاده ترین راه این است که 
 خودتــان را به کری بزنید. خیلی بد اســت کــه هم ببینید 
و هم کور باشــید، مگرنه؟ مشــکل همه ما همین یک چیز 

است، اینکه همه ما ترسو هستیم.
 - رمز اســتغنا تمرکز نکردن بر چیزهایی اســت که نداری 
 و تمرکز کــردن بر قدردانــی از آنچه هســتی و آنچه انجام 

می دهی است. 
- طال را به وسیله آتش، زن را به وسیله طال و مرد را به وسیله 

زن امتحان کنید. 

انرژی مثبت 

هایالیت 

د  انستنی ها

آیا می دانستید خورشید33۰33۰ مرتبه بزرگ تر از زمین است؟
 آیا می دانســتید حرف E بیشتر از تمام حروف انگلیســی در کلمات به کار 

می رود در حالی که حرف Q کمترین کاربرد را دارد؟
آیا می دانستید کوتاه ترین جمله کامل در زبان انگلیسی I am است؟

آیا می دانستید هر تکه کاغذ را نمی توان بیش از 9 بار تا کرد؟
 آیا می دانســتید وقتــی مگس بــر روی یک میلــه فوالدی می نشــیند، 

میله فوالدی به اندازه دو میلیونیم میلی متر خم می شود؟
 آیا می دانســتید عــدد2۵2۰ را می توان بر اعــداد ۱ تا۱۰ تقســیم کرد، 

بدون آن که خارج قسمت کسری داشته باشد؟
 آیا می دانســتید شیشــه در ظاهــر جامد به نظر می رســد ولــی در واقع 

مایعی است که بسیار کند حرکت می کند؟
آیا می دانســتید در هر ثانیه بیش از۵۰۰۰ بیلیون بلیون الکترون به صفحه 
تلویزیون برخورد می کند و تصویری را که شــما تماشــا می کنید به وجود 

می آورد؟
آیا می دانستید شانس شبیه بودن دو اثر انگشت یک به 64 میلیارد است؟

آیا می دانستید تنها قسمت بدن که خون ندارد، قرینه چشم است؟ 

موفقیت

 هر کسی شــیوه مخصوص به خود را برای شــروع روز جدید دارد. 
بعد از خاموش کردن آالرم ساعت، در برابر وسوسه چک کردن ایمیل 
یا سر زدن به شبکه های اجتماعی مقاومت کنید. این یک قدم مهم 

برای شروع یک روز خوب است.
تخت تان را مرتب کنید 

بسیار ســاده به نظر می رســد و احتماال چیزی اســت که مادرتان 
همیشــه به شــما یادآوری می کرد، اما دلیلی دارد که مرتب کردن 
رختخواب تان در صبح، زمینه را برای موفقیت شما فراهم می کند.

این عمل ساده ســازماندهی صاف کردن ملحفه، مرتب کردن بالش 
ها، کشــیدن رو تختی و ترک کردن اتاق خواب تان در یک وضعیت 
مرتب، مغز نیمه خواب و بسیار تاثیر پذیر شما را تشویق می کند که 

نظم و ترتیب و آرامش به وفور وجود دارد. 
آرامش بیشتر، برابر است با استرس کمتر و استرس کمتر یعنی خلق 

و خوی بهتر، بهره وری بیشتر و ) انشاءا... ( یک روز بهتر.
روزتان را برنامه ریزی کنید 

یک لیست ساده از سه کار مهمی که دوســت دارید در کوتاه مدت 
 مثال قبل از ظهر یا قبل از پایان روز به انجام برسانید، می تواند از نظر 
کمک کردن به شــما برای پیشــرفت آرام در طول روز، بسیار مفید 
باشد. شــاید نوشــتن لیســتی از کارهایی که می خواهید در طول 
 روز انجــام دهید هم مفید باشــد. به این ترتیب اولویت های شــما 

طی ساعات باقی مانده از روز مشخص هستند.
حرکت کنید 

می خواهید در اواســط بعدازظهر، احســاس بهتری داشته باشید؟ 
زمانی را در صبح به حرکــت دادن بدن تان اختصاص دهید. هر چند 
که یک کشــش مالیم باشد، باعث شــده، با تحرک متابولیسم شما 

افزایش پیدا کرده و سطح انرژی شما برای روز، باال رود. 
به محض اینکه از خواب بیدار می شــوید، لبخنــد بزنید. تحقیقات 
 دانشــمندان نشــان می دهد لبخند زدن فواید زیادی را به ارمغان 

می آورد.
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دختر کوچولوی صاحبخانه از آقای » کی « پرسید: 
 اگر کوســه ها آدم بودنــد با ماهی هــای کوچولو 

مهربان تر می شدند؟ 
آقای کی گفت: البته! اگر کوســه هــا آدم بودند، 
 توی دریــا برای ماهــی ها جعبه هــای محکمی 

می ساختند.
همه جور خوراکی توی آن می گذاشتند. 

مواظب بودند که همیشه پر آب باشد. 
 هــوای بهداشــت ماهــی هــای کوچولــو را هم 

داشتند. 

 برای آنکه هیچ وقــت دل ماهــی کوچولو نگیرد، 
گاه گاه میهمانی های بزرگ بر پا می کردند.

چون که گوشت ماهی شــاد از ماهی دلگیر لذیذتر 
است.

 برای ماهی ها مدرســه می ســاختند و به آنها یاد 
می دادند که چه جوری به طرف دهان کوســه شنا 

کنند. 
درس اصلی ماهی ها اخالق بود. 

به آنها می قبوالندند که زیبا ترین و باشــکوه ترین 
کار برای یک ماهی این است که خودش را در نهایت 

خوشبختی تقدیم یک کوسه کند. 
 بــه ماهــی کوچولو یــاد مــی دادند کــه چطور 
به کوسه ها معتقد باشند و چه جوری خود را برای 

یک آینده زیبا مهیا کنند .
آینده ای که فقط از راه اطاعت به دست می آید.

اگر کوســه ها آدم بودند در قلمروی شان البته هنر 
هم وجود داشت.

از دندان کوسه تصاویر زیبا و رنگارنگی می کشیدند.
ته دریا نمایشــنامه ای روی صحنه می آوردند که 
در آن ماهی کوچولو های قهرمان، شــاد و شنگول 
به دهان کوسه ها شیرجه می رفتند، همراه نمایش، 
آهنگ های محسور کننده ای هم می نواختند که 
بی اختیــار، ماهی های کوچولو را بــه طرف دهان 
کوسه ها می کشاند، در آنجا بی تردید مذهبی هم 
وجود داشــت که به ماهی ها می آموخت، زندگی 

واقعی در شکم کوسه ها آغاز می شود.

 یک عده رزمــی کار از دیــاری دور به دهکده شــیوانا آمدند 
و رییس گروه از شیوانا خواست تا امکان برگزاری یک مسابقه 
رزمی بین گروه او و شاگردان رزمی کار مدرسه شیوانا را فراهم 

سازد تا قدرت رزمی کارها با یکدیگر سنجیده شود. 
 وقتی زمان مبارزه فرارســید شــاگردان متوجه شــدند که 
 رزمی کاران غریبه بــه صورت خود نقــاب زده و بدن خود را 
به رنگ های ترســناکی درآورده اند؛ از دیــدن این چهره ها 
ترس و دلهره در دل شاگردان مدرســه افتاد و آنها نزد شیوانا 
 آمدند و راه چاره طلبیدند. شــیوانا نگاهی به بدن نقاشی شده 
و نقاب های ترســناک رزمی کاران غریبه انداخت و با خنده 

گفت:  چقدر ساده اید!
 آنهــا اگــر چیــزی در چنتــه داشــتند و ماهــر بودنــد 
دیگر نیازی به لباس و پوشش اضافی و نقاب برای پنهان شدن 
نداشتند، برعکس با افتخار چهره واقعی خود را نشان می دادند 
 و بدون هیچ پوشش اضافی با لباس معمولی ظاهر می شدند

تا همه قیافه آنها را به خاطر بسپارند.
وقتی می بینید یک شــخص نقاب می زنــد و چهره واقعی 
 خود را زیر آرایش و رنگ پنهان مــی کند بدانید که از چیزی 
می ترسد و می خواهد زیر نقاب آن چیز را مخفی کند تا شما 

این ترس را نبینید.
با شجاعت و اقتدار مبارزه کنید و حریفان را بر اساس حرکات 

و روش مبارزه و نه قیافه و شکل ظاهر ارزیابی کنید.
 مبارزه شــروع شــد و شــاگردان شــیوانا در همان دور اول 

تمام رزمی کاران غریبه را وادار به قبول شکست کردند.
مبارزه که به پایان رسید، رییس رزمی کاران غریبه نزد شیوانا 
 آمد و با شــرمندگی گفت: این اولین جایی اســت که مردم 

این گونه با ما برخورد می کردند.
 بد نیســت بدانید کــه در تمام شــهرها و روســتاهایی که 
ســر راه مان بود رزمی کاران محلی به محــض اینکه ما را در 
قیافه و آرایش ترســناک مان می دیدند میدان را واگذار می 
 کردند و تسلیم می شدند، اما اینجا همه خوب جنگیدند و ما را 

به راحتی شکست دادند، دلیلش چه بود؟
 شــیوانا تبســمی کرد و گفت: آنها خیلی ســاده توانستند 
چهره واقعی پشــت نقاب شــما را ببینند برای همین دیگر 

ترسناک نبودید!
به همین سادگی!

نقاب

سودوکو

اگر کوسه ها آدم بودند 

گردنبند

تلنگریبرروح

همه ما سعی داریم افرادی مهربان، دلسوز، بامحبت و بزرگ 
باشیم. اما در برخی افراد همیشــه این گونه نیست. بعضی 
 افراد رفتار یا عادت های بدی دارنــد که آن ها را غیر جذاب 
 و آزاردهنده می کند و بنابراین کســی دوست ندارد با آن ها 

در ارتباط باشد.
خودشیفتگی

 بســیاری از افراد بدون اینکه بدانند خودشــیفته هستند. 
تنها بر خود تمرکز دارید، تنها درباره خودتان حرف می زنید 
و معموال به حرف های اطرافیان تــان اهمیتی نمی دهید. 
 تصور می کنید تنها فردی که مهم اســت، خودتان هستید. 
اگر این گونه اید، وقتش اســت کــه خــود را تغییر دهید. 
هیچ کس با فردی کــه تنها به خــودش اهمیت می دهد، 

دوست نمی شود.
توجه به زیبایی ظاهری و بی اعتنایی به باطن

زیبایی واقعــی از اعماق قلــب، بدن و روح شــما حاصل 
می شــود. زیبایی ظاهری مهم ترین مسئله نیست. اما افراد 
دارای رفتارهای غیر جذاب تصور می کنند زیبایی ظاهری 
مهم ترین چیز اســت. نگاهی در آینه به اعماق وجود خود 
بیندازید. ممکن اســت در باطن خود فرد زشتی را ببینید. 

مگر آنکه طرز تفکر خود را تغییر دهید.
همیشه در رقابت با دیگران هستید

آیــا از آن دســته افــراد هســتید کــه حتما بایــد بهتر 
از دیگــران باشــند؟ اگــر این طــور اســت پس انســان 
بیشــتری  اهمیــت  بایــد  هســتید.  جذابــی  غیــر 
 بــه دوســتان تــان بدهیــد و بگذاریــد آن هــا هــم 
از موفقیت های خود لذت ببرنــد. اگر بر ترس خود از ارتفاع 
غلبه کردند و۱۰ متر باال رفتنــد، نگویید: » همش همین؟ 
من3۰ متر می روم. « در عوض بگویید: » عالیه، بهت افتخار 

می کنم. «
دوستان خود را به چشم دشمن می بینید

افراد غیر جذاب همیشــه با دوســتان خود در جنگ ودعوا 
هستند. به جای کنار هم ماندن و اهمیت دادن به اطرافیان، 
همیشه پشــت خود را به آن ها می کنید و از پشت به آن ها 
 خنجر می زنید. دوســتان تان دشــمنان شــما نیستند. 

بلکه متحدان شما هستند.
اهمیت خود برای دیگران را زیر سوال می برید

اگر مدام اهمیت خودتان برای دیگران را زیر ســوال ببرید، 
مطمئنا فرد غیر جذابی خواهید بود. مثال دو تا از دوســتان 
تان بدون شــما بیرون رفتند؛ تصور می کنیــد برای آن ها 
اهمیتی ندارید. این مسئله را فراموش کنید. آن ها هنوز هم 
دوستان شما هستند و البته بدون حضور شما هم به زندگی 

خود ادامه می دهند.

چرا جذاب نیستید؟ ) 1 ( 

 انســان ها از کودکی در دو راهی انتخــاب قرار دارند تا زمانــی که مرگ آنها 
فرا برسد.

انتخاب دوست خوب
بعد از گذر از ایام کودکی شــاید یکی از مهم ترین انتخاب هایی که در پیش 
روی یک فرد قــرار دارد و می تواند مســیر زندگی هر انســانی را تغییر دهد 
انتخاب دوست است. دوســتان قبل از دوران نوجوانی و جوانی بیشتر نقش 
یک همکالسی و همبازی را ایفا می کنند، اما در دوران جوانی اهمیت انتخاب 
دوســت، قوت می گیرد. در این باره حدیثی از امام علی ) ع ( نقل شده است 
 که اهمیت انتخاب دوســت را بیان می کند. ایشــان می فرمایند: » هر کس 
 در انتخاب دوســتان امتحان را مقدم ندارد، فریب خوردگی او را به مصاحبت 
با بدکاران می کشاند. « و همچنین پیامبر گرامی اسالم می فرمایند: » آدمی 

بر آیین دوست خود است پس بنگرید با که دوستی می کنید. «
از معیار هایی که در زمینه انتخاب دوســت می توان درکالم بزرگان به دست 
 آورد می توان به موارد زیر اشاره کرد: داشتن اخالق و ادب، دیانت و پایبندی 
به احکام دین، خدا ترسی، آداب اجتماعی، آیینه دوست بودن، آگاهی و بینش 
و کسانی که تاکید شده اســت از انتخاب آنها به عنوان دوست خودداری شود 
می توان این افراد را نام برد: ســخن چین، تن پرور، دروغگــو، افراد بی دین، 

ترسو، بخیل، نادان، بی ظرفیت، پر توقع و...
انتخاب همدم و همراز

انتخاب همســر نیز یکی از مهم ترین رویدادهای زندگی اســت که مســیر 
خوشبختی و سعادت یا بدبختی و ناکامی را در برابر فرد ترسیم می کند. 

در هنگام انتخاب همســر باید نیازها های جســمی و روحی و خواسته های 
فردی مد نظر قرار گیرد تا بتوان انتخاب صحیحی داشت. 

قطعا هر فردی تصویری از همســر ایده آل خود در ذهن دارد که بر اساس آن 
دست به انتخاب می زند، حال این تصویر از فردی به فرد دیگر متفاوت است، 
اما یک سری از معیار ها برای همه افراد مشترک اســت که باید به آنها توجه 
شود. مانند: هم کفو بودن، مشابهت در شرایط اجتماعی و اقتصادی و دینی، 

اصول فکری مشابه، شرایط ظاهری و خانوادگی، درک متقابل و ...
به هر حال انتخاب همسر چیزی فراتر از انتخاب لباس و شغل و دوست است 
 زیرا با انتخاب همسر قرار اســت، فرد دیگری را در زندگی خود شریک کنید 

و تا آخر عمر او را همراه و همراز خود بدانید.

زندگیبهتر
- دانشجو یعنی تالش، امید، آینده، صبر، یعنی تو، 
یعنی تمام اونایی که رفتن تا مــا بمونیم و ایران را 

بسازیم.
 - ما دانشــجوهای واقعی وقتی چیزی نمی فهمیم 

از بغل دستی می پرسیم: تو چیزی می فهمی؟
 اونــم میگه نه و ما بــه خود می بالیم و خوشــحال 

از اینکه تنها نیستیم و همگی نمی فهمیم!
- دانشجو موجودی اســت که حاضر است گذرش 
 به دباغ خانــه بیفتد ولــی گذرش به اتاق اســتاد 

برای گرفتن نمره نیفتد.
 - کلیه واحدهای دانشــگاهی به دو دســته تقسیم 

می شوند: 
۱- واحد های سختو که نمی شه خوند.

2- واحد های آســون هم که ارزش خوندن نداره، 
خسته ام.

نه این که کوه کنده باشم نه!
کمی درس خوانده ام...

دانشــجویی که شــورای انضباطی واسش تشکیل 

نشه، دانشجو نیس!
 - روز دانشــجو، روز در هــم آمیختن تقــوا با علم 

و دانش اندوزی است.
 -فرا رســیدن روز دانشــجو، روز تاکید بر اهمیت 
علم آموزی و لزوم حقیقت جویی، روز تاکید بر لزوم 
تقویت ایمان و اهمیت افزایش بصیرت سیاســی و 
معرفت دینی بر تمامی دانشجویان مومن و پرتالش 

ایران اسالمی گرامی باد.
روز دانشجو بر تو دانشجوی موفق هم مبارک باد.

زندگی را در مسیر انتخاب قرار دهید )2(

دلنوشته

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
ذوب آهن در صدر

نوستالژی

چند ســال پیش و زمانی که مســابقات فوتبال جام باشگاه های 
تهران برگزار می شــد تیمی به نام کشاورز ظرف مدت کوتاهی به 
یک تیم بزرگ و قدرتمند تبدیل شد. کشاورز البته عمر کوتاهی 
داشــت و االن هم فقط چند خاطره و عکس از آن تیم باقی مانده 

است. 
 بــرای پــی بــردن بــه بزرگــی و قــدرت آن تیم که توســط 
سید محمد صفی زاده تاسیس شــد کافی است به عکس زیر نگاه 
کنید. تازه کریم باقری و رضا شــاهرودی هــم مدتی در این تیم 
بازی کردند و اتفاقا یک بار کشــاورز با نتیجه دو بر یک استقالل 
را شکست داد که گل دوم این تیم را کریم باقری با ضربه سر و به 

شکل زیبایی به ثمر رساند. 

 این تیم مخوف تهران را 
به یاد دارید؟

رییس هیئت تنیس روی میز اصفهان درباره برگزاری مســابقات تنیس 
روی میز تور ایرانی در اصفهان اظهار داشت: ما برای این میزبانی داوطلب 
شدیم و با تصمیم فدراسیون، این اتفاق صورت گرفت. با توجه به کیفیت 
و کمیت بازیکنان در کشــور و در نظر گرفتن برخی مسائل، رقابت های با 
اهمیت تر در استان ها انجام می گیرد که امکانات بیشتری نیز دارند و ما هم 
میزبان یکی از مراحل تور ایرانی در روزهای چهارشــنبه تا جمعه خواهیم 
بود. مهدی تکابی افزود: برنامه ریزی خوبی انجام شــده و باید از مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان نیز تشــکر کنم که همه امکانات الزم را در 
اختیار ما گذاشت تا بتوانیم یک میزبانی در شأن نام اصفهان داشته باشیم. 
فکر می کنم تقابل بازیکنان بزرگ و ملی پــوش با پینگ پنگ بازان جوان و 
اصفهانی بتواند مسابقات جذابی را رقم بزند. رییس هیئت تنیس روی میز 
اصفهان درباره جوایز این مسابقه گفت: ما فقط میزبان هستیم و جوایز بر 
عهده فدراسیون است. تکابی درباره حضور یک تیم از اصفهان در لیگ برتر 
تنیس روی میز مردان عنوان کرد: ذوب آهن امســال در لیگ های مردان، 
بانوان و حتی در رده های سنی امید و جوانان تیم داری خواهد کرد. ما برای 
تیم بانوان موفق شدیم با ندا شهسواری به توافق برسیم. وی در پاسخ به این 
سوال که برای تیم بزرگســاالن مردان نیز اقدام به جذب بازیکنان بزرگ و 
گرانقیمت خواهد شد؟ گفت: هیچگاه به دنبال بازیکنان گرانقیمت نبوده 
و نخواهیم بود. در واقع این مســئله جزو سیاســت های ما نیست. بودجه 
باشگاه ذوب آهن برای اداره هفت تیم در رشته تنیس روی میز، مبلغ 200 
میلیون تومان است. ما باید سعی کنیم که همیشه طبق مدیریتی منابع و 

صرفه جویی رفتار کنیم.

پل پوگبا هافبک فرانسوی منچســتر یونایتد که اظهارنظر اخیرش درباره 
رفتن به یوونتوس، هواداران این تیم را خشــمگین کرده بود، تغییر موضع 
داد و از بانوی پیر تمجید کرد. پوگبا در ابتــدای هفته جاری گفته بود که 
منچستریونایتد خانه واقعی اوست و آن چهار سالی هم که در تورین بازی 
کرد )2012 تا 2016( برای او حکم رفتن به تعطیالت را داشــته اســت. 
اظهارنظر پوگبا در کم ارزش جلــوه دادن دوران بازیگری اش در یوونتوس 
که بهترین روزها و تمام افتخارات دوران بازیگری اش در همان دوران رقم 
خورد،  هواداران بیانکونری را ناراحت و خشــمگین کــرد و حتی واکنش 

جوزپه ماروتا مدیر اجرایی باشگاه یوونتوس را در پی داشت.
ظاهرا  پوگبا به اشــتباهی که مرتکب شــده پی برده و تالش کرده که آن 
را جبران کند. پوگبا با انتشــار پیامی در صفحه توئیترش نوشــته است: 
»یوونتوس تا االن مهم ترین باشــگاه در دوران بازیگری  حرفه ای من بوده 
و در قلب من جایگاهی خاص دارد. من دوســت ندارم که از حرف هایم به 
شیوه ای اشتباه برداشــت شود. همیشــه قدردان محبت، اعتماد به نفس 
و فرصت هایی که از یوونتوس گرفتم، خواهم بــود. این تیم نقش کلیدی 
در تبدیل شدن من به بازیکنی که االن هســتم ایفا کرد و تا ابد قدردانش 
خواهم بود. هواداران یوونتــوس کاری کردند که توریــن برای من مانند 
خانه ام شود و همیشــه حامی ام بودند. منچســتر هم اما جایی است که 
کودکی ام را در آن سپر کردم. اینجا خانه من است و باشگاهی که همیشه 
جایگاهی خــاص در قلبــم دارد. من تمام تالشــم را برای موفق شــدن 
منچســتریونایتد و برای اینکه هم تیمی هایم و هواداران به من و رؤیاهایم 

افتخار کنند، انجام خواهم داد.«

ستاره پیشین بارسلونا به ستایش از پپ گواردیوال پرداخت و او را بهترین 
مربی جهان دانست. منچسترسیتی روزهای خوبی را در لیگ برتر انگلیس 
پشــت ســر نمی گذارد. این تیم با هدایت پپ گواردیوال شروعی طوفانی 
داشت و خیلی ســریع ثابت کرد یکی از شــانس های اصلی کسب عنوان 
قهرمانی است. توقف برابر میدلزبورو و شکســت برابر چلسی که هر دو در 
ورزشگاه خانگی صورت گرفت، باعث شده تا سیتی صدر جدول را از دست 

بدهد و اختالف این تیم با چلسی صدرنشین، زیاد شود.
با وجود آنکه سیتی شــرایط سختی دارد؛ اما ســاموئل اتوئو به ستایش از 
گواردیوال پرداخت گفت: پپ همه ابزارهــای موفقیت را دارد. از نظر من او 
بهترین مربی جهان است. گواردیوال همواره از تیمش می خواهد که بازی 
زیبا را در دســتور کار خود قرار بدهند. او با بازیکنــان رابطه خوبی دارد و 
تفکراتش را به خوبی به آنها انتقال می دهد. رمــز قدرت گواردیوال در این 
است که بر تفکراتش اصرار دارد و به دنبال تغییر فلسفه خود نیست. از نظر 

فنی او بهترین مربی جهان است. هیچ شکی در بیان چنین چیزی ندارم.

رییس هیئت تنیس روی میز اصفهان:

با ۲۰۰ میلیون
 ۷ تیم تنیس روی میز را می چرخانیم

تغییر موضع پوگبا: 

یوونتوس، مهم ترین باشگاه من بود

اتوئو: 

گواردیوال، بهترین مربی جهان است

منهای فوتبال

فوتبال جهان

 توصیه آسیایی حمید استیلی 
به برانکو

 درباره حضور شمسایی 
کمیته فنی باید نظر بدهد

بازیکن اسبق پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه پرسپولیس 
شانس اول قهرمانی است گفت: پرسپولیس باید برای مسابقه های آسیایی 

خط دفاعی خود را تقویت کند. 
حمید اســتیلی درباره مدعیان قهرمانــی در این فصل لیــگ برتر گفت: 
پرســپولیس این فصل، شــانس اول قهرمانی اســت ولی نباید تراکتور را 
 هم دســت کم بگیریم. همچنین اســتقالل هم مهره هــای خوبی دارد و

 روز بــه روز بهتر می شــود. آنها هم جزو مدعیان هســتند. پیشکســوت 
پرسپولیس درباره شرایط خط دفاعی تیم پرسپولیس بیان کرد: خط دفاع 
پرسپولیس در حال حاضر بهترین خط دفاع لیگ است و کمک زیادی کرده 
که این تیم در صدر جدول قرار بگیرد و کمترین گل خورده را داشته باشد 
ولی برای مسابقه های جام باشگاه های آســیا باید خط دفاعی پرسپولیس 

بیشتر تقویت شود.

مهاجم تراکتور در مرحله گذر از روزهای بدشانسی

پرونده اتفاقات جام جهانی موی تای، با استعفای مدیر تیم های ملی بسته 
شد؛ اما آیا در این موضوع تنها باید به همین استعفا اکتفا شود و بپذیریم که 

رییس فدراسیون بی تقصیر بوده است؟
بعد از پایان جام جهانی موی تای، تصاویری از این رقابت ها منتشر شد که 
نشــان می داد نماینده وزن 60 کیلوگرم بانوان ایران در حالی روی سکوی 
سوم رقابت ها ایســتاد که نماینده رژیم اشــغالگر قدس نیز روی سکوی 
قهرمانی قرار گرفته بود. نمایندگان ایران همیشه با به رسمیت نشناختن 
رژیم صهیونیســتی هیچگاه حاضر به رقابت و یا روی سکو رفتن به همراه 
نمایندگان این رژیم نیستند و رخ دادن چنین اشتباهی قابل توجیه نیست.

بعد از انتشــار اخبار این اتفــاق، فدراســیون ورزش های رزمی رســما 
عذرخواهی کرد و این اتفاق را سهوی دانست.

اما این پایان ماجرا نبود و حسین عابدی مدیر تیم های ملی فدراسیون که 
در جام جهانی به عنوان سرپرست حضور داشت از سمتش استعفا کرد.

رشیدی رییس فدراسیون رزمی پیش از استعفای عابدی اعالم کرده بود که 
با قاطعیت با این مسئله برخورد می کند و با کسی شوخی ندارد. او گفت که 
نفرات اعزامی به عنوان حراست، ورزشکار، سرپرست و مسئولین تیم باید 

پاسخگو باشند.  
اما آیا برخورد قاطعانه تنها باید با دیگران باشــد. پــس خود رییس در این 
جریان چه سهمی دارد،؟ رییس فدراســیونی که شخصا عذرخواهی نکرد 

و با مسبب دانستن اعضای اعزامی به مسابقات، به نوعی خود را تبرئه کرد.
اگر فردی فاقد توانایی و کفایت الزم، صاحب پســتی در فدراسیون شده، 
رییس فدراسیون به عنوان باالترین مرجع تصمیم گیرنده مقصر نیست که 
چنین افرادی را به کار گمارده است؟ این موضوعی است که وزیر ورزش نیز 
به آن اشاره کرد و مسئولیت مستقیم چنین اتفاقاتی را با رییس فدراسیون 

دانست.
در بسیاری از این دست اتفاقات نیز مســئوالن با عدم مسئولیت پذیری، 
دیگران را مقصر می دانند و عموما نفرات پایین دست، قربانی ماجرا هستند. 
استعفای سرپرست و یا تعلیق ورزشکار دردی را دوا نمی کند، بلکه رییس 
فدراســیون که خود می توانســت اســتعفا دهد )اما این کار را نکرد( باید 

پاسخگوی چنین قصور بزرگی بوده و الزم است مواخذه شود.  

به بهانه تعویق چندباره بهره برداری از چمن ورزشگاه یادگار امام)ره(.

قاب روز در حاشیه

مقایسه پهن کردن چمن در ایران و خارج از کشور

مهاجم تیم تراکتورســازی همچنان در انتظار 
فرصتی برای بازگشــت باشــکوه به میادین 
فوتبال اســت. مهدی شــریفی که روزگاری 
مهاجم اول سپاهان در لیگ برتر بود، با حضور 
در تراکتورسازی به عنوان بازیکن سرباز هرگز 
نتوانست دوران موفق در اصفهان را تکرار کند. 
البته مصدومیت هر دو مچ پــا و جراحی های 
سخت او نیز مزید بر علت شد تا بازگشتش به 
فوتبال طوالنی شود.  با این تفاسیر اما شریفی 
نزدیک به دو ماه اســت که مشکلی برای بازی 
کردن ندارد و همچنان نتوانســته به ترکیب 
اصلی تراکتور راه پیدا کند. این در حالی است 
که امیر قلعه نویــی از عملکردش رضایت دارد 

و اعالم می کند که شــریفی به شرایط آرمانی 
رسیده اســت. مهاجم ســرعتی سرخپوشان 
تبریــزی در تمرینات تیمــش حضوری فعال 
دارد و امیدوار است از روزهای بدشانسی فاصله 

بگیرد و به دوران خوب خودش برگردد. 

فرار رو به جلو پس از اتفاقات فدراسیون هنرهای رزمی؛

رییسی که خود را تبرئه کرد!
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سرپرســت کمیته فوتســال ایران درباره دعوت دوبــاره از آقای گل 
فوتسال دنیا می گوید کمیته فنی فوتســال باید درباره حضور دوباره 

شمسایی نظر بدهد. 
موضوع بازگشــت شمســایی به تیم ملی برای باقــی ماندن رکورد 
آقای گلی جهان در ایران از چندی پیش مطرح شــد و ناظم الشریعه 
 ســرمربی تیم ملی هم تصمیم گیــری در این باره را منــوط به نظر 

مهدی تاج و علی کفاشیان دانست.
در این زمینه کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال گفت:موضوع دعوت 
شمسایی به تیم ملی باید در کمیته فنی مورد بررسی قرار بگیرد و اگر 
در آنجا به این جمع بندی رســیدیم که نیاز هست تا شمسایی به تیم 
ملی دعوت شــود آن را با کادرفنی تیم ملی در میان می گذاریم و در 

صورت موافقت کادرفنی،شمسایی به تیم ملی دعوت می شود.

در حال حاضر بیشــتر تیم ها در لیگ برتــر با یک مهاجم 
بازی می کنند و با سیســتم 1-3-2-4؛ البتــه این بدین 
معنی نیست که تیم ها در سیســتم 1-3-2-4 تنها یک 
مهاجم به میدان می فرستند. در فوتبال امروز وینگرها هم 
مهاجم هستند. حتی بازیکنانی که پشــت سانتر فوروارد 
بازی می کنند؛ به همین خاطر است که گل های متعددی 

به نام این بازیکنان به ثبت می رسد.
در چنین سیســتمی ســانتر فوروارد به جای زوج سازی 
 با مهاجم مکمل با وینگر راســت یا چپ زوج می ســازد یا

 پلی میکــر. طبیعتــا تیم هایی کــه بــا دو مهاجم بازی 
می کنند بهترین زوج برای سانتر فوروارد مکمل هستند. 

تبریزی و رجب زاده موفق ترین زوج خط حمله 
در حــال حاضر موفق تریــن زوج خط حملــه، زوج خط 
حمله ذوب آهن است. مرتضی تبریزی 8 گل زده و مهدی 
رجب زاده 6 گل که مجموعا می شــود 14 گل! این دو در 
هفته های اخیر هت تریک کرده اند و دو هت تریک از سه 
هت تریک این فصل به نام آنها به ثبت رسیده است. با روند 

گلزنی که این دو آغاز کرده اند، پیش بینی می شــود که 
ذوب آهن به هفته های خوب خــود ادامه دهد و به زودی 

مدعی قهرمانی شود. 
گلزنی ساسان به اندازه زوج استقالل خوزستان

در استقالل خوزســتان با وجود اینکه تیم شرایط روحی و 
روانی خوبی ندارد باز هم حسن بیت سعید و زهیوی زننده 
 بیشــتر گل های این تیم بوده اند. تا به اینجای کار زهیوی

 5 گل زده و بیت ســعید 4 گل. در فوالد بیشتر بار گلزنی 
تیم به دوش ساســان انصاری اســت که تا به اینجای کار 
9 گل زده؛ یعنــی بــه انــدازه زوج خط حمله اســتقالل 
خوزســتان. مهاجمی کــه ابتدای فصل در پرســپولیس 
تمرین می کــرد و آنقــدر بازی نکــرد که راهــی فوالد 
شــد و این روزها در نوک خــط حمله فوالد هــر توپی به 
 او ختم می شــود تبدیل بــه موقعیت خطرنــاک یا گل 
می شود. بهترین مهاجم بعد از ساسان یا بهتر است اذعان 
کنیم بهترین گلزن بعد از ساســان در فوالد عبدا... ناصری 

است که 3 گل به ثمر رسانده است.

ساسان هم اکنون آقای گل لیگ برتر است. با توجه به دور 
بودن مهدی طارمی از روزهای آرمانی همچنین کم فروغ 
شــدن ادینهو، بخت زیادی برای افزایش شــمار گل های 

خود و در نهایت آقای گلی بازی ها دارد. 
انتظار بیشتری که از زوج ادینهو و حاتمی می رفت 

انتظار می رفــت از زوج ادینهو و فــرزاد حاتمی گل های 
بیشــتری ببینیم؛ البته باالنشــینی تراکتورسازی جای 
گله ای را از ایــن دو مهاجم باقی نمی گــذارد به این دلیل 
که به نظر می رســد در تراکتورســازی گلزنی فقط به این 
دو بازیکن ختم نمی شود. ادینهو 5 گل زده و فرزاد 3 گل! 
در حالی کــه محمد ایرانپوریان مدافــع زننده 5 گل برای 
تراکتورســازی بوده که 4 گل از ایــن 5 گل از روی نقطه 

پنالتی بوده است. 
 جالب اینکه تراکتورســازی بیشــترین گل زده را در بین 
تیم های حاضر در این فصــل از رقابت هــا دارد؛ البته به 
همراه ذوب آهن. همان طور که اشاره شد همین برای تیم 
و امیر قلعه نویی کافی اســت و تا اکنون دیده نشــده این 

مربی از کم گل زدن ادینهو و حاتمی گله کرده باشد. 
زوج سرخابی ها، بیشتر گل نزن هستند تا گل زن

زوج ها در استقالل و پرســپولیس خیلی آتشین نیستند! 
در پرســپولیس مهدی طارمــی 5 گل زده! زدن 5 گل در 
12 بازی آن هم از سوی آقای گل طبیعتا آمار قابل دفاع و 
اتکایی برای رســیدن به قهرمانی نیست. علیپور اصال گلی 
نزده و جور او را بیشــتر وحید امیری کشــیده که سه بار 

پایش به گل باز شده است!
در اســتقالل کاوه رضایی هم امید این تیم در خط حمله 
تنها 4 گل زده! تعــداد گل های علی قربانــی 3 گل بوده. 
همچنین جابر انصاری؛ البته به نظر می رســد علی قربانی 

اگر بیشتر به بازی گرفته شود بیشتر گل بزند.
یک آمار عجیب در سپاهان 

همان طور که اشــاره شــد خیلی از تیم ها با یک مهاجم 
بازی می کننــد و نمی توان شــاهد زوج خــط حمله در 
ترکیب ایــن تیم ها بود. بــار گلزنی در چنیــن تیم هایی 
بیشتر به دوش یک مهاجم اســت. در پیکان منشاء 5 گل 
زده. در ســایپا مهدی ترابــی 4 گل. در نفت تهران محمد 
قاضی 7 گل؛ البته در نفت تهران ارســالن مطهری 3 گل 
زده و با ده گلی که ایــن دو مهاجم به ثمر رســانده اند به 
نوعی می شــود گفت زوج خط حمله نفت هم زوج موفقی 
بوده اســت. نکته جالب در این بین، کم فروغی مهاجمان 

سپاهان بوده است. 
هنریکه تا به اینجا گلی به ثمر نرسانده؛ همینطور مهرداد 
محمدی که زوج او در خــط حمله به شــمار می رود. دو 
مهاجمی که در فصل نقل و انتقاالت )البته بیشتر مهرداد 
محمدی( مورد بحث بودند و مــورد توجه تیم های مطرح 

قرار داشتند. 
مهرداد محمدی صحبت از حضورش در تیم پرســپولیس 
بود و حتی علی کریمی به این بهانــه با او صحبت کرد؛ اما 

در نهایت ترجیح داد سپاهانی شود....

مستطیل سبز

رفت و برگشت های کاپیتان ملی پوش این روزهای سپاهان 
تاثیر فراوانی در سرنوشت سرمربی این تیم گذاشته است.

دو فصل قبل، احسان حاج صفی به عنوان یکی از ستاره های 
تاثیرگذار مدافع عنوان قهرمانی در شرایطی که با 5 گل زده 
تا هفته ششم بهترین مهره تیم حسین فرکی قلمداد می شد 
بعد از بازی با سایپا در کرج غزل خداحافظی و کوچ به فوتبال 
اروپا را خواند تا همین تصمیم چنان شرایط بدی برای فرکی 
و زردپوشان رقم بزند که در نهایت منجر به خداحافظی مربی 
وقت سپاهان شود. در آن روزها حسین فرکی و سپاهانی ها 
با اتکا به توانایی و تاثیرگذاری حاج صفی در ترکیب تیمشان 
امیدوار بودند برای ششــمین قهرمانی لیگ و دفاع از عنوان 
فصل گذشته به رقابت با رقبا بپردازند و همه چیز هم طبق 
برنامه خوب پیش می رفت تا اینکه حاج صفی در تصمیمی 
غیر منتظره راهی FSV  فرانکفورت در بوندس لیگای Bشد 
تا هم خود تجربه تلخی در لژیونر شدن به دست بیاورد و هم 
سپاهان را با روزهای ســیاه تاریخ خود در یک دهه گذشته 
روبه رو کند. جدایی حاج صفی نه تنها ســپاهان فرکی را به 
ورطه نابودی کشــاند بلکه باعث شــد تا یکی از سیاه ترین 
فصل های این باشگاه پرطرفدار و پرافتخار اصفهانی در لیگ 
برتر رقم بخورد که رفت و آمد چندین مربی هم نتوانســت 
به وضعیتش سر و ســامان بدهد. حضور ایگور استیماچ  هم 
تاثیری در روند ناکامی ها نداشــت تا اینکــه در این فصل 
باشگاه به سراغ عبدا... ویسی رفت و او را برای نجات خود به 

عنوان سرمربی برگزید.
ویسی در اولین گام به سراغ بازگرداندن این مهره تاثیرگذار 
رفت و باشگاه را مجاب کرد تا با سنگین ترین قرارداد ممکن 
حاج صفی را از چنگ سایر مشــتریان در بیاورد به این امید 
که با درخشش احسان بتواند روزهای خوب سپاهان را تکرار 
کند؛ اما حتی حضور این ملی پوش هم نتوانسته تا اینجای 
کار به داد عبدا... برســد؛ گرچه آمار ثبت شــده حاج صفی 
اســتثنایی اســت چون به عنوان یک مدافع چپ با سه گل 
 زده و دو پاس گل از همه بازیکنان حال حاضر برای ویســی

 سنگ تمام گذاشته است.
با این شــرایط باید منتظر ماند و دید رفتــن حاج صفی که 
منجر به تیره روزی های زردپوشــان شــد با بازگشت او به 
روزهای رویایی تبدیل خواهد شد یا نه؟ اتفاقی که تا به اینجا 
با تمام تالش های احســان عملی نشده و ویســی را در لبه 
پرتگاه قرار داده است؛ اما بعید نیست در هفته های آتی ورق 
با درخشش بیشتر بازیکنی مثل حاج صفی برای مربی جوان 

و تحت فشار این روزهای سپاهان برگردد.

ویسی در انتظار درخشش حاج صفی؛

روزهای رویایی 
از راه می رسند؟

آمار عجیب در خط حمله تیم های لیگ برتری ؛

ذوب آهن در صدر

هافبــک تیم فوتبــال ذوب آهــن در مــورد آخریــن وضعیت 
مصدومیتش اظهار داشــت: حدودا دو ماه اســت که در کرمان با 
رضا امینی زاد مربی بدنسازی ذوب آهن تمرین می کنم و مراحل 
درمانم به دوره بدنسازی رسیده است. از هفته آینده هم به اصفهان 
برمی گردم. قاســم حدادی فر ادامه داد: به احتمــال زیاد از هفته 
آینده تمریناتم را با تیم شــروع خواهم کرد ولی هنوز مشــخص 

نیست که چه زمانی بتوانم برای ذوب آهن بازی کنم. 
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در مورد نتایج اخیر این تیم در لیگ 
برتر و جام حذفــی گفت: ما تیم جوان و در عیــن حال با تجربه و 

خوبی داریم و این تیم در چند هفته اخیر شایستگی خود را نشان 
داده است که امیدوارم در لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا 
 این روند ادامه داشــته باشــد و به موفقیت های بیشتری دست 

پیدا کند.    

فدراســیون فوتبال پس از ارائه درخواســت میزبانی خود برای 
مســابقات فوتســال جام جهانی 2020، تکاپو برای جمع آوری 
امضاها را آغاز کرده است. این در حالی است که ژاپن جدی ترین 
رقیب ایران برای کسب میزبانی این رقابت ها نیز بر خالف اعالم 
مسئوالن ایرانی به نفع کشــورمان کناره گیری نکرده و درصدد 
میزبانی این رقابت هاســت. مهدی تاج  در این باره گفت: ما برای 
کسب میزبانی این مسابقات نیاز به 16 امضا داشتیم که 13 تای 
آن انجام شده بود. خوشــبختانه نیروی انتظامی  موافقت خود را 
اعالم کرده و امضای آنها هم به فدراسیون رسیده است تا یکی از 

مهم ترین امضاها را دریافت کرده باشیم. تنها دو امضای دیگر باقی 
مانده که از این حیث از ژاپن جلوتر هستیم و امیدوارم با کسب دو 
امضای دیگر زودتر آنها را به فیفا بفرستیم تا میزبانی جام جهانی 

فوتسال 2020 به ایران برسد.

با موافقت نیروی انتظامی؛

 ایران در آستانه میزبانی 
جام جهانی

قاسم حدادی فر:

 از هفته آینده 
به تمرینات ذوب آهن برمی گردم

در حال حاضر 
موفق ترین زوج 

 خط حمله 
 زوج خط حمله 

ذوب آهن است. 
مرتضی تبریزی 

8 گل زده و مهدی 
رجب زاده 6 گل که 

مجموعا می شود 
14 گل! این دو در 

 هفته های اخیر
 هت تریک کرده اند 
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پیشنهاد سردبیر: 
کالهبرداری ۲۰میلیاردی از متقاضیان بازنشستگی در اصفهان

ویژه

مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان اظهار داشت:  معابر منطقه7 
برای نخستین بار در ســطح مناطق 15گانه شهرداری اصفهان، 
شناســنامه دار شــد. این طرح به همت معاونــت حمل و نقل 
و ترافیک این منطقه در 8 ماه به ثمر رســیده اســت. علی اصغر 
شــاطوری بیان کرد: اطالعات ترافیکی خیابان های این منطقه، 
همچون میزان مانــدگاری خطوط در آنها، میــزان طول عمر 
تابلوهای راهنمایی و رانندگی و تعداد ســرعتگاه ها، جمع آوری 
شــده و پایگاه های اطالعاتــی ترافیکی نیز در ایــن منطقه به 
صورت منسجم ایجاد شده است. شاطوری ادامه داد: همچنین 
آســفالت های خیابان هــا نیز درجه بندی شــده و بر اســاس 
نوع این درجه بندی هــا، ترمیم، روکش مجدد یا زیرســازی و 
روکش می شود. بر اســاس این اطالعات، طرح ایمنی و هندسی 

خیابان ها و معابر مورد نیاز نیز تعیین می شود.

مدیرکل سابق تبلیغات اسالمی اســتان اصفهان، حوزه علمیه 
اصفهان را یکی از قدیمی ترین حوزه های علمیه ایران دانست و 
اضافه کرد: روزی حوزه علمیه اصفهان به عنوان جبهه و پیشانی 
حوزه ها بوده و از آن با نام »ام الحوزه« یاد می شــده که بر حوزه 
علمیه قم نیز حق تقدم داشــته است. شــاگرد آیت ا... مظاهری 
اظهار داشــت: حوزه علمیه اصفهان طی 400 ســال نام آورانی 
همچون شیخ بهایی و میرداماد را در خود پرورش داد و عالوه بر 
آن میزبان چهره هایی از دیگر کشورها بوده و تا 80 سال قبل نیز 
یکی از گرم ترین حوزه های کشــور بوده است. وی بیان داشت: 
ریاست حوزه علمیه اصفهان از ســال 1350 به ترتیب برعهده 
آیات عظام خراســانی، خادمی، صادقی و صافی بوده که پس از 
رحلت آیت ا...  صافی اصفهانی در ســال 1374، یک خأل جدی 
در حوزه علمیه اصفهان احســاس شــد که مدیریت امور حوزه 
علمیه، نیاز به محوریت شــخصیت برجسته ای داشت که بتواند 
مسائل اجتماعی و حوزوی را ســاماندهی کند. بهشتی نژاد ابراز 
داشت: مجموعه این شرایط در سال 1374 قشرهای مختلف را 
بر آن داشــت تا از موضع حوزه و روحانیت از محضر رهبر معظم 
انقالب درخواست بازگشت آیت ا...  مظاهری به اصفهان را داشته 
باشند. وی متذکر شد: نهایتا در تاریخ 9 آبان ماه 1374 نامه ای 
از طرف علمای اســتان اصفهان به محضر مقام معظم رهبری، 
نوشــته و 2 روز بعد پاسخ این نامه توســط معظم له مرقوم شد. 
این اســتاد حوزه و دانشــگاه یادآور شــد: آیت ا...  مظاهری در 
تاریخ 11آذر1374 همزمان بــا والدت حضرت جواداالئمه امام 
محمدتقــی)ع( وارد اصفهان شــدند که این امــر آغازگر فصل 
جدیدی برای وضعیت جامعه و حوزه علمیــه اصفهان بود. وی 
افزود: ورود آیت ا...  مظاهری به حوزه علمیه اصفهان باعث رشد 
و بالندگی این حوزه شــد به طوری که با تاســیس بخش های 
مختلف از جمله مرکز رســیدگی به امور مساجد، ارتقای علمی 
قابل توجهــی در حوزه به وجود آمد. بهشــتی نژاد با اشــاره به 
انتصاب خود در مدیریت اجرایی حوزه علمیه اصفهان در ســال 
1374 خاطرنشان کرد: همزمان با فراگیری »درس خارج فقه«، 
حدود 8 ســال در جایگاه مدیریت اجرایی حوزه علمیه اصفهان 
انجام وظیفه کردم و توفیق فعالیت زیر نظر ایشان را داشتم. وی 
با بیان اینکه حضور 21ســاله آیت ا...  مظاهری در حوزه علمیه 
اصفهان برکات زیادی به همراه داشــته اســت، گفت: حضور با 
ارزش ایشان در حوزه علمیه اصفهان، از ابعاد مختلفی همچون 
تحول علمی، تحول مدیریتی، تحول سیاسی و اتخاذ تصمیمات 

کالن در مسائل اجتماعی تاثیرگذار بوده است.

مدیر منطقه ۷ شهرداری:

معابر منطقه ۷ شناسنامه دار شد 

مدیرکل سابق تبلیغات اسالمی اصفهان:

بازگشت آیت ا... مظاهری به اصفهان 
آغازگر فصل جدیدی در حوزه علمیه بود 

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، در مراسم 
اجرای مانور سراســری زلزلــه اظهار کرد: ایــن مانور با 
همکاری سازمان ها و ارگان های مختلف استان و با هدف 
آموزش دانش آمــوزان در پناه گیری صحیح در برابر زلزله 
برگزار شده است. منصور شیشــه فروش افزود: همزمان با 
نواخته شدن این زنگ در این مدرسه، مدارس دیگر استان 
اصفهان نیز در این مانور حضور پیدا  می کنند که سرجمع 
بیش از 50 هزار نفر از عوامل آمــوزش و پرورش، در این 
اقدام کمک کرده اند. وی تصریح کرد: ویژگی مانور امروز 
این اســت که ســاکنین محله های اطراف نیز به صورت 
افتخاری درگیر مانور زلزله می شــوند. شیشــه فروش با 
بیان اینکه اعتبارات مناسبی برای بازسازی و ایمن سازی 
مدارس اســتان اصفهان در اختیار آموزش و پرورش قرار 
داده شده اســت، اظهار کرد: 200 محله در شهر اصفهان 
پس از آموزش های الزم، مانور زلزلــه را به صورت خاص 
اجرا می کننــد. وی اظهار کرد: جمعیــت هالل احمر نیز 
طرح خاصی را برای آموزش خانواده ها درخصوص مقابله 
با مخاطرات طبیعی ارائه می کند؛ قرار است مانور عملیات 
توســط ارگان های مختلف با هماهنگی نیروی انتظامی 
شــکل بگیرد تا در صورت حادثه، هر یک از دستگاه ها به 

وظایف خود در این حادثه ها به نحو احسن عمل کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
استان اصفهان، با اشاره به جایگاه ویژه بناهای تاریخی در 
اصفهان اظهار داشت: بناهای تاریخی اصفهان همیشه از 
حساسیت خاصی برخوردار بوده اند؛ چراکه سبب جذب 
گردشــگران و زیبایی ســیمای شهر هســتند. فریدون 
اللهیاری با اشاره به بنای تاریخی سر در قیصریه افزود: سر 
در بازار قیصریه از جمله بناهای مهم و تاریخی اصفهان به 
شمار می رود که در صورت نیاز، از فرآیند مرمت و بازسازی 
برخوردار می شــود. وی تصریح کرد: مرمت و بازســازی 
سر در بازار قیصریه در شــورای فنی در حال بررسی است 
چراکه این موضوع از حساسیت ویژه ای در تصمیم گیری 
برخوردار است، اما بازسازی سر در قیصریه در دستور کار 
میراث فرهنگی اصفهان قرار دارد. اللهیاری با بیان اینکه 
این بنای تاریخی از حساســیت خاصی برخوردار اســت، 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضر مشکلی از نظر اعتبارات 
وجود ندارد اما حساســیت موجود به خاطر تزئینات بنای 
تاریخی سر در قیصریه است. وی مرمت و بازسازی سر در 
قیصریه را نیازمند اعالم نتیجه نهایی کارشناسان مربوطه 
دانست و گفت: کارشناسان و متخصصان مربوطه در این 
زمینه در حال بررســی هســتند و در صورت رسیدن به 

نتیجه نهایی، اقدامات الزم صورت می گیرد.

اعتبارات مناسب برای ایمن سازی 
مدارس  اختصاص می یابد

 مرمت سر در بازار قیصریه
در حال بررسی است

میراث فرهنگی خبرمدیریت بحران 

مشارکت 8 هزار نفر درمسابقه 
پیامکی کمیته فرهنگ شهروندی

ایجاد دفتری برای پیشگیری از 
طالق ضروری است

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شــهرداری اصفهان، یکی از 
موضوعات شاخص امســال در کمیته فرهنگ شهروندی را 
موضوعات پیرامون مشکالت عابران پیاده عنوان کرد و توجه 
عابران پیاده به چراغ راهنمایی، توجه بــه عبور از خط و پل 
عابر پیاده و همچنین نپوشیدن لباس تیره در شب را از جمله 

این موارد برشمرد.
سعید امامی با اشــاره به اینکه در دوره قبل مسابقه پیامکی 
کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهان با موضوع 
عابران پیــاده، بیش از 8 هــزار نفر از شــهروندان اصفهانی 
شرکت کردند، خاطرنشــان کرد: در آذرماه نیز مسابقه ای 
طراحی و اطالع رســانی های آن در ایســتگاه های اتوبوس 

انجام شده است.
دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: شــهروندان اصفهانی تا پایان آذر ماه سال جاری برای 

شرکت در این مرحله از مسابقه فرصت دارند.
وی اظهارکرد: نــکات مربوط بــه عابران پیاده، به شــکل 
کارت های سفر مطالعه در قالب داستان های کوتاه و طنز در 

اتوبوس های شهر قرار گرفته است.
امامی یادآور شــد: درکتاب هایی با ابعاد خشتی  و در قالب 
چند تیزر در فضای مجــازی نیز به این موضــوع پرداخته 

شده است.

فرمانــدار اصفهان گفت: کاهــش طالق به عنــوان یکی از 
آسیب های اجتماعی در جامعه، با آموزش نظام مند، موثر و با 
هماهنگی و هم افزایی دستگاه های مربوطه میسر می شود. 
فضل ا... کفیــل در کارگروه تخصصــی اجتماعی، فرهنگی 
و ســتاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی 
افزود: تبیین فرهنگ دینی، اســالمی و گفتمان ســازی در 
رابطه با موضــوع طالق، از وظایف همه دســتگاه ها و امری 
بدیهی است. وی با اشاره به مهم ترین اقدامات و راهکارهای 
الزم بــرای کاهش آمار طــالق گفت: ایجــاد دفتری برای 
پیشگیری از طالق با محوریت بهزیستی و در آن مجموعه، 
باید در دستور کار قرار گیرد. فرماندار اصفهان افزود: کثرت 
مراکز مشــاوره مربوط به بهزیســتی، بخــش خصوصی، 
کانون های فرهنگی و سازمان های مردم نهاد، ایجاب می کند 

که این مراکز ساماندهی شود.
فضل ا... کفیل، به تعییــن چهار نقطه در شــهر اصفهان با 
همکاری ســازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان، 
برای برگزاری دوره های مشــاوره و آموزش هــای الزم به 
زوجین اشــاره کرد. در این جلســه ســعید محمدی مدیر 
بهزیســتی شهرســتان اصفهان، به ارائه گزارشی در ارتباط 
با وضعیت طــالق در شهرســتان اصفهــان و راهکارهای 

پیشنهادی برای کاهش آن پرداخت.

فرهنگ شهروندی 

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: این استان با تولید 
و تامین 40 درصد گوشت بوقلمون کشــور، رتبه نخست این صنعت را به 
خود اختصاص داده اســت. فیضی با بیان اینکــه 95 واحد تولید بوقلمون 
با ظرفیت تولید و نگهداری 630 هزار قطعه در این اســتان فعال هستند، 
افزود: امسال حدود 5 هزار تن گوشــت بوقلمون در این واحدها تولید شده 
است. وی با بیان اینکه حدود 200 تن گوشت از اصفهان به خارج از کشور 
و کشورهای عربی صادر شده اســت، افزود: در این مدت 30 درصد گوشت 
بوقلمون به استان های جنوبی، فارس و تهران صادر می شود. بوقلمون دارای 
گوشت سفید و کم چربی در ناحیه ســینه و دارای گوشت تیره و قرمز در 
قسمت های ران است که مصرف آن، به دلیل دارا بودن چربی کم و پروتئین 

زیاد، آهن، روی، فسفر، پتاسیم و ویتامین های B است.

 مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان گفت: روســتاهای زیار، 
محمدآباد، حسن آباد، ورزنه و سیان در شرق اصفهان مجهز به آمبوالنس جدید 

بنز اسپرینتر 314 شدند. 
غفور راستین افزود: 15 دستگاه آمبوالنس جدید بنز اسپرینتر 315 نیز طی چند 
روز آینده توزیع خواهد شد. وی اعالم کرد: آمبوالنس های قدیمی، هنگام تحویل 
آمبوالنس های جدید، از پایگاه ها تحویل گرفته می شود تا به دلیل فرسودگی از 

ناوگان خارج شوند.
 راســتین گفت: آمبوالنس های بنز اسپرینتر 314 جدید نســبت به مدل های 
قدیمی از امکانات بهتری برخوردارند که برانکارد برقی با امکان ارائه وضعیت های 
مختلف به بیمار و سیستم بادی زیر برانکارد، نوردهی باال و ظاهر مناسب کابین 

عقب، از جمله تفاوت های موجود است.

5 روستای اصفهان مجهز به آمبوالنس  بنز اسپرینتر شدنداستان اصفهان رتبه نخست تولید گوشت بوقلمون کشور را دارد

مدیر منطقه 3 شهرداری خبر داد:

اجرای عملیات روکش آسفالت 
خیابان کمرزرین

موزه میدان امام علی)ع( تا پایان 
سال 96 به بهره برداری می رسد

مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: روکش آسفالت 
خیابــان کمرزرین با اســتفاده از تکنیــک ژئوکامپوزیت برای 
جلوگیري از تخریب آســفالت در فصل های مختلف ســال در 
دست اجراست. حســین کارگر افزود: الیه ژئوکامپوزیت براي 
نخســتین بار در اصفهان در زیر آســفالت این پروژه اســتفاده 
شده است. مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
خیابان ســازی کمرزرین در مراحــل پایانی اســت، ادامه داد: 
عملیات خیابان ســازي کمرزرین به طول 320 و عرض 16متر 
در دســت اجراســت. کارگر با بیان اینکه آزادســازی خیابان 
کمرزرین با اعتبار 80 میلیارد ریال انجام شــده است، ادامه داد: 
جدول گذاري پروژه به طول 1500 متر و بلوك فرش پیاده روها 

به مساحت 1700 مترمربع انجام شد.

مدیر پروژه طرح احیای میــدان امام علی)ع( گفت: موزه میدان 
امام علی)ع( تا پایان سال 96 به بهره برداری می رسد.

بابک کاویان درخصوص ســاخت موزه در فاز ســوم میدان امام 
علــی)ع( اصفهان اظهارکرد: ایــن موزه در فاز ســوم پروژه، در 
قســمت میدان جلوخان و در محل ســرای خیار سابق در حال 
ساخت اســت. وی با اشــاره به اینکه موزه میدان امام علی)ع( 
شامل 2 قســمت خواهد بود، گفت: این قسمت ها شامل بخش 
نوساز و بخش مرمت اســت که در مجموع به وسعت 3600 متر 
ساخته می شــود. مدیر پروژه طرح احیای میدان امام علی)ع( 
تصریح کرد:  قسمت نوساز موزه در ســه طبقه در حال ساخت 
اســت که مراحل ســفت کاری آن تاکنون 90 درصد پیشرفت 
داشــته و تا پایان آذرمــاه، تکمیل و جهت انجــام  نازك کاری 
تحویل مجری پروژه خواهد شــد. وی ادامه داد: بخش مرمتی 
موزه میدان امام علــی )ع(  به وســعت 1600 مترمربع مربوط 
به دوران صفویه بوده و با توجه به رفع معارضات آن که توســط 
شهرداری منطقه 3  در حال انجام اســت، شروع عملیات آن به 

موازات نازك کاری قسمت نوساز انجام می شود.
کاویــان ابراز امیــدواری کرد که تــا پایان ســال 96 این موزه 
ارزشمند به بهره برداری برسد و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی خاطرنشــان کرد: پس از ســاخت موزه میدان امام علی)ع( 
آثار مکشــوفه در حین اجرای عملیات های عمرانی میدان امام 

علی)ع(، در این موزه به نمایش گذاشته خواهد شد.

شهرداری

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشــت: چندی پیش 
شهروندی به یکی از کالنتری های شهرستان نجف آباد مراجعه 
و عنوان کرد که فردی تحــت عنوان کارگــزار بیمه با تنظیم 
قرارداد صوری در قبال دریافت مبلغ 15 میلیون تومان به وی، 
متعهد شده که سنوات پرداخت بیمه 20 ساله او را تا سقف 30 
ســال به اداره بیمه پرداخت و وی را بازنشسته کند؛ اما این فرد 
پس از دریافت وجوه، متواری شــده و به هیچ کدام از تعهداتش 
عمل  نکرده است. سردار عبدالرضا آقاخانی افزود: بالفاصله پس 
از اظهارات مالباخته، پرونده به اداره جعل و کالهبرداری پلیس 
آگاهی ارجاع شــد و کارآگاهان به صورت ویژه موضوع را مورد 
بررسی قرار دادند که در جریان رسیدگی نیز 20 نفر از افرادی 
که توسط متهم مورد کالهبرداری قرار گرفته بودند نیز به پلیس 
آگاهی استان، مراجعه و شکایتی با این مضمون را اعالم کردند. 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان تصریح کــرد: در تحقیقات 
صورت گرفته مشخص شــد متهم که اهل یکی از استان های 
جنوبی کشــور اســت دارای مدرك تحصیلی پنجــم ابتدایی 
بوده و از ســال 89 با جعل ده ها نام و عنوان مختلف، برای خود 
مدارك شناســایی، فراهم و فعالیت تبهکارانه خود را به صورت 
رســمی آغاز کرده اســت. وی گفت: این کالهبردار حرفه ای با 
استفاده از مهرهای جعلی توانســته بود 6 شرکت تجاری را در 
اداره ثبت شرکت ها به نام خود ثبت کند و همچنین با استفاده 
از مهرهای جعلی، خود را کارگزار و کارمند بیمه، فردی مهم و 
مالک چندین شرکت، کارگاه و صاحب نفوذ در اداره کار به افراد 

و کارکنان بیمه معرفی کند. وی درباره نحوه کالهبرداری متهم 
اظهار داشت: این فرد متقاضیان بازنشستگی را جلوی شعبات 
بیمه تامین اجتماعی در شهرســتان های زرین شهر، نجف آباد، 
اصفهان و غیره تعقیب و پس از اطالع از مشــکل آنان با تنظیم 
قرارداد، افراد را متقاعد می کرد که از طریق شــرکت های خود 
نسبت به باقیمانده سنوات بیمه ای آنان تا سقف 30 سال اقدام 
می کند. سردار آقاخانی خاطرنشــان کرد: متهم با ترفندهای 
خاص اقدام به جلــب اعتماد طعمه های خود کــرده و مبالغی 
باالی 100 میلیون ریال را به بهانه جریمه تعیین  شده از سوی 
اداره بیمه، از طریق کارت به کارت، چک و به صورت دســتی از 
آنان دریافت و سپس با تعویض خط و گوشــی موبایل، خود را 
مخفی می کرد. وی بــا بیان اینکه اســتفاده از نام های جعلی و 
چهره های متفاوت توســط متهم، دســتگیری وی را با مشکل 
مواجه ســاخته بود، گفت: ســرانجام پس از چندین ماه کار و 
تالش شبانه روزی کارآگاهان، مخفیگاه این کالهبردار در یکی 

از محله های شهر اصفهان شناسایی شد. 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان با بیان اینکــه در مجموع 
20میلیارد ریال کالهبرداری توسط فرد مذکور صورت گرفته 
بود، گفــت: تاکنون 80 نفــر از افرادی که توســط متهم مورد 
کالهبرداری قرار گرفته اند از شهرســتان های مختلف استان و 
همچنین استان های دیگر کشور شناسایی شدند که با مسدود 
شدن تمامی حســاب ها و توقیف اموال و امالك متهم، تالش 

برای بازگرداندن وجوه به مالباختگان ادامه دارد.

یکی از عمده مشکالت امروز کالن شهرهای کشور، آلودگی هوا 
و معضالت زیست محیطی اســت. عوامل مختلفی در ایجاد این 
آلودگی نقش دارند که درصد قابل توجهی از آن به تردد وسایل 
نقلیه شــخصی و خودروهای فرســوده مربوط می شود.  در این 
رابطه طرح های مختلفــی برای ممنوعیت تــردد خودروهای 
فرسوده به تصویب رسیده است که از جمله آنها می توان به خارج 
کردن خودروهای فرســوده از رده و نوسازی وسایل حمل و نقل 
خصوصی و عمومی اشــاره کرد اما با وجود این، هنوز هیچ یک از 

این طرح ها به سرانجام مطلوب نرسیده است.
در کشــورهای پیشــرفته به ازای هر یکصد خودروی وارد شده 
به ناوگان حمــل و نقل، بیش از 50 خــودرو از این ناوگان خارج 
می شــود، در حالی که این رقم در کشــور ما با وجود باال بودن 
میانگین سن خودروهای فرسوده در حال تردد، بسیار ناچیز است 
و این امر نه تنها نشــان دهنده عدم دستیابی ناوگان حمل و نقل 
کشورمان به شرایط متعادل و پایدار، که بیانگر فاصله بسیار زیاد  

این ناوگان از شرایط مناسب است.
پر واضح است که سرمایه گذاری بیشتر دولت، اعطای تسهیالت 
و کاهش بوروکراسی اداری و بانکی، موثرترین راه ها برای تسریع 
خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل به شمار می روند. 
البته تسهیالتی برای خروج خودروهای فرسوده پیش بینی و به 
رانندگان ارائه می شود اما طی ســال های اخیر مشاهده شد که 
چندین بار سایت نوسازی ناوگان فرســوده کشور برای ثبت نام 
خودرو بسته شد، البته حسن اخالقی عضو هیئت مدیره اتحادیه 

تاکسیرانی شــهری کشــور، روز گذشــته در جمع خبرنگاران 
گفته اســت: از 120 هزار تاکســی فرســوده،  33 هزار و 187 
تاکسی فرسوده کشــور از اسفند سال گذشــته تا 11 آذر سال 
جاری نوسازی شده اســت. او بیان کرده که هم اکنون 68هزار 
و 724 نفر برای نوســازی تاکســی در کشــور نام نویسی کرده 
و همچنان روند ثبت نام تا پایان ســال ادامــه دارد. عضو هیئت 
مدیره اتحادیه تاکســیرانی شهری کشــور تاکید کرده است که 
200میلیون ریال تســهیالت و همچنین 55 میلیون ریال برای 
خرید تاکسی فرسوده و به منظور نوســازی آن، به مالک خودرو 

پرداخت می شود.
در شــهر اصفهان نیز نزدیک به 2000 تاکســی فرسوده تردد 
 می کند که قرار اســت از طریق ثبت نام در ســایت نوســازی

 تاکسی های فرسوده، نو شوند. 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان نیز پیش از این 
در این رابطه گفته بود که 1366 تاکســی فرسوده برای نوسازی 
تشــکیل پرونده داده اند که تاکنون 440 دستگاه آن تبدیل به 
احسن شده است. حسین جعفری همچنین اعالم کرده بود که 
بالغ بر 630 دستگاه تاکسی در قالب اســقاط، بدون جایگزیني 
از چرخه حمل و نقل خارج شــده اند. با این وجــود روند خروج 
خودروهای فرسوده الك پشتی است و خارج شدن تعداد کمی 
خودروی فرســوده از چرخه حمل و نقل، حاال ایــن نگرانی را به 
وجود آورده که مبادا این طرح نیز به سرنوشت طرح های مشابه 

نیمه کاره، دچار و به حال خود رها شود.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کالهبرداری ۲۰میلیاردی از  متقاضیان 
بازنشستگی در اصفهان

۲۰۰۰ تاکسی فرسوده در اصفهان تردد می کنند؛

نوسازی الک پشتی تاکسی های خورشیدی!

روند خروج 
خودروهای فرسوده 
الک پشتی است و 
خارج شدن تعداد 
کمی خودروی  
فرسوده از چرخه حمل 
و نقل، حاال این نگرانی 
را به وجود آورده که 
مبادا این طرح نیز به 
سرنوشت طرح های 
مشابه دچار  شود

متهم با ترفندهای 
خاص اقدام به جلب 
اعتماد  طعمه های 
خود کرده، مبالغی 
باالی 1۰۰ میلیون 
ریال را به بهانه 
جریمه تعیین  شده 
از سوی اداره بیمه  
دریافت می کرد
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کیکی ســاده با  مــزه ای جالــب و جدید که 
می توانید بــرای خود تهیه کــرده و همراه با 

نوشیدنی دلخواه سرو نمایید. 
مواد الزم: پوره خرمالو1 پیمانه، جوش 
شــیرین 1 قاشــق چای خوری ســر صاف، 
بکینگ پودر  نصف قاشق چای خوری، وانیل 
یک چهارم  قاشق چای خوری، شکر 1 پیمانه، 

روغن مایع 1 پیمانه،تخم مرغ 3 عدد، آرد ســفید 2 پیمانه،گردوی خرد شــده  نصف تا 1 
پیمانه،دارچین در صورت تمایل نصف قاشــق چای خوری، جوز هندی در صورت تمایل  

یک چهارم قاشق چای خوری،پودر قند و گردو   برای تزئین
طرز تهیه: شکر، وانیل و روغن را بزنید تا یکدست شــوند سپس تخم مرغ ها را دانه 
دانه  به آن افزوده و هر کدام را برای 1 دقیقه بزنید. آرد، بکینگ پودر و جوش شــیرین را با 
هم الک کرده و به مخلوط تخم مرغ افزوده و با قاشق از یک جهت هم بزنید تا مخلوط شوند. 
)در صورت تمایل در این مرحله دارچین و جوز را نیز اضافه کنید(  پوره خرمالو و گردو را به 
مخلوط افزوده و هم بزنید.  مایه آماده شــده  را در قالبی که قبال کاغذ روغنی گذاشته  و یا 
کره مالیده و آرد پاشــی کرده اید، بریزید.  قالب را در فر از قبل گرم شــده با حرارت 175 
درجه سانتی گراد به مدت 50 دقیقه تا 1 ســاعت قرار دهید تا کیک پخته شود سپس در 

ظرف مورد نظر برگردانده، به دلخواه تزئین کرده و همراه با نوشیدنی دلخواه سرو نمایید.

»ارمغان نشــاط«، نگاهی اجمالی به اصفهان و سبزوار در عهد صفوی 
و زندگانی محقق سبزواری و خاندان های شیخ االسالم و نشاط دارد.

 به نقل از میراث مکتوب ،دارالعلم اصفهــان قرن ها یکی از مراکز مهم 
تولید علم و انتقال آن بوده و مانند ستاره ای در تمدن اسالمی و تاریخ 

علم می درخشد. 
در این شــهر مهم خانواده های مهم علمی پا به عرصه  وجود گذاشتند 

که به تحقق علم و پرورش اندیشمندان مشغول بودند.
یکی از این سالله های برجسته که در اصفهان دارای مناصب و صاحب 
مراتب علمی و مذهبی بوده اند خاندان  شیخ االســالم منسوب به میرزا 
محمدباقر ســبزواری معروف به محقق سبزواری اســت که عالوه بر 
اثر گذاری در آن دوره، تا عصر حاضر نیز در مساعی علمی و معنوی این 
سرزمین و شهر  هایی چون اصفهان کوشش های ارزشمندی داشته اند.

این خاندان در حدود 400 سال در این شهر اقامت و در خدمت دین و 

علم و خالق و مخلوق فعالیت داشته اند.
غالم رضا نصرالهی-نویســنده- پیــش از این یادداشــت هایی درباره  
بزرگان اصفهان فراهم آورده بود، اما آشــنایی بــا آقای حاج غالم رضا 
نشاط-کوشنده  اثر حاضر- که از دودمان شیخ االسالم و از عالقه مندان 
به تاریخ و ادبیات و مشــتاق به احیای میراث آبا و اجداد دانشمند خود 
اســت باعث گردید که نویســنده به فکر نگارش کتابی درباره  محقق 
عالی قدر میرزا محمدباقر ســبزواری و همچنین خانــدان پرافتخار و 

خادم فرهنگ، دین و ملت بیفتد.
کتاب حاضر، تکمیل کننده کتاب محققانه و مســتند اســتاد مرحوم 

مهدوی با عنوان »خاندان شیخ  االسالم اصفهان« است.
کتاب حاضردر 136 صفحه و مصور، به تعداد 3000 نســخه، در سال 
1390، به قیمت 5000 تومان، توسط موسسه  انتشاراتی نقش نگین، 

در اصفهان منتشر شده است.

تغذیه در کسانی که پرتودرمانی می کنند)1(کیک خرمالو

لبخندک

گوناگون

روستای پدری

برخی از افراد برای درمان بیماری هایی مانند ســرطان، به صــورت مضاعف در معرض 
برخی از اشــعه ها قرار می گیرند. این افراد به نســبت ســایرین نیاز بیشتری به برخی 
ویتامین ها و مواد مغذی پیدا می کنند. تحقیقات نشان می دهد، مصرف مقادیر مناسبی 

از ویتامین A، ویتامین E، ویتامین C و ... می تواند عوارض ناشی از پرتوها را کاهش دهد.
ویتامین A، ترمیم سلول های آسیب دیده

در پرتودرمانی برای از بین بردن ســلول های ســرطانی به قســمت هایی از بدن اشعه 
یونیزه کننده تابانده می شود. این اشعه عالوه بر ســلول های سرطانی می تواند بر سایر 
سلول های بدن نیز تاثیر بگذارد. در نتیجه بعد از پرتودرمانی الزم است، هر چه سریع تر، 
سلول های آســیب دیده بدن ترمیم یابند. برای این منظور، ویتامین A بهترین گزینه 

است و می تواند عوارض ناشی از اشعه ها، باالخص پرتوی گاما را بازسازی کند.
ویتامین E، موثر بر ژن ها

ویتامین E آسیب ناشی از قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس، کبالت رادیواکتیو )که در 
سرامیک و شیشه های آبی رنگ وجود دارد( و اشعه سزیم 137 )که در رآکتورهای اتمی 
وجود دارد( را کاهش می دهد. ویتامین E باعث پیشگیری از تغییرات کروموزمی ناشی 

از حمله اشعه ها به سلول می شود.
 از جمله مواد غذایی سرشار از ویتامین E می توان تخمه آفتابگردان غیر بوداده، یا روغن 
آفتابگردان، گردو یا روغن گردو، بروکلی، اسفناج، شلغم و ... را نام برد که در این دوران به 

علت مشکالت گوارشی بهتر است این سبزیجات به صورت پخته مصرف شود.

ارمغان نشاط

کتاب خوانی بــه خودی خود اتفاق جذابی اســت و 
کتابخانه برای کتابخوان ها ســرزمینی اســت پر از 
اتفاقات ناشــناخته  که می تواند آدم ها را به کشــف 
و شــهود لحظه هایی ببــرد که تجربه کــردن آنها 
در عالم واقعیــت امکان پذیر نیســت، برای همین 
کتابخانه های قدیمی و غنی را از این لحاظ می توان 
بهشــت اهالی فرهنگ و کتــاب دانســت اما این 
بهشت از جایی  می تواند خواســتنی تر باشد که در 

همسایگی حرم امام رضا)ع( قرار بگیرد. 
کتابخانه آســتان قدس رضوی را می تــوان یکی از 
بزرگ ترین کتابخانه های کشور دانست مکانی که در 
کنار همه این ویژگی هــا، کهن ترین کتابخانه تاریخ 
تمدن اســالمی است که سابقه هزارســاله دارد ، به 
طوری که قدیمی ترین ونفیس ترین  نســخه های 
خطی از قرون اول اســالمی تاکنون در آن نگهداری 

می شود.
 ایــن کتابخانه بر خــالف تصور بســیاری از مردم 
نه فقــط در زمینه  مذهبی کــه در همه موضوعات 

مختلف از منابع معتبری برخوردار است.
قدیمی ترین کتابخانه تاریخ تمدن اســامی 

اینجاست
شــاید یکی از بخش هایی که کتابخانه آستان قدس 
رضوی را از ســایرین متمایز می کند به نسخ خطی 
و قدیمی کتب مختلف مربوط شــود بــه گونه ای 
که  گنجینه  گران ســنگ نســخه های خطی این 
کتابخانه، مثــل موزه ای بــزرگ ، دربردارنده  همه 
جلوه های هنرهــای ایرانی اســالمی وعلوم وفنون 
اســت و از یک جایی به بعد به این مکان نه به چشم 
یک کتابخانه که حتی می شــود به چشم یک موزه 

نیز نگاه کرد. 
آقــای »ســید محمدرضــا رضاپــور«، کتابــدار 
وکتاب شــناس قدیمی و معاون اداره مخطوطات در 
این باره می گوید:»ما به جرئــت می توانیم بگوییم 
که این کتابخانه کهن ترین کتابخانه تاریخ تمدن از 
قرن اول تا به االن است که در عرصه ها و موضوعات 

مختلف، از منابع غنی بهره می برد.« 
امــا در بخش نســخ خطــی یکــی از قدیمی ترین 
و  پربارترین بخش ها را می توان بــه  مجموعه های 

قرآنی آستان قدس رضوی نسبت داد.
»ما در اینجا قرآن های زیادی به نســخ خطی داریم 
که هر کدام نشــان از قدمت این کتابخانه دارند؛ به 
عنوان مثال  یکی از قدیمی ترین قرآن های وقفی در 
اینجا قرآنی اســت که واقف آن»کشواد بن امالس« 
است کتابی که به خط کوفی نوشته و در سال 327 
وقف این کتابخانه شــده اســت، این در حالی است 
که قدمت نسخ خطی در بسیاری از موارد بر اساس 
حدس و گمان اســت ولی این قرآن جــزو معدود 
نسخی بود که  دارای تاریخ است و خود این موضوع 

نشان از قدمت کتابخانه آستان قدس دارد.«

کتابخانه آستان قدس رضوی

بعد از ســال ها به روستای پدری برگشته ام.  نداشاه نوری
همه چیز تغییر کرده است از جاده ای که به 
روســتا می رســد تا باغ ها. باغ ها دیگر یک تکه زمین ســبز و 
یکپارچه از درختان ســر به فلک کشیده گردو، سیب یا گیالس 

نیستند. 
دیوارهای سیمانی زمین ها را قطعه قطعه کرده و شیروانی های 
رنگی اینجا و آنجا از البه الی درختان سر برآورده اند. همه چیز 
از شدت تازگی برق می زند حتی ماشین ها که شماره پالکشان 
نشــان می دهد کیلومترها راه آمده اند. با همه اینها محله برای 
این فصل سال سوت و کور است. چند بچه در کوچه ها می دوند 
و بقیه ساکنان همه ســالخوردگانی هستند که قرص های فشار 
خونشــان را مرتب می خورند تــا بتوانند در ایــن ارتفاع دوام 
بیاورند. شــب ها برق هســت و راســتش را بخواهید اینترنت 
هم! بوی چــوب نمی آید و نان محلی را تازگی ها در فر درســت 

می کنند.
 این همــه تغییر خیلی ها را خوشــحال می کنــد، بعضی ها را 
می ترساند و  البته کم کم داشت مرا از گشتن به دنبال چیزی یا 
کسی که خاطرات کودکی را برایم زنده کند، ناامید می کرد. توی 
خیاالت خودم بودم که دیدم کسی سالم می کند.  دخترکی که 
حتی آشنا نبود. چند قدم جلوتر نوبت من بود که به پیرمردهایی 
که کنار در یک خانه  نشسته بودند و مرا به اسم نوه حاج آقا صدا 
می کردند سالم کنم. اینجا تا چند ســال پیش همه با هم آشنا 
و فامیل بودند و یکــی از چیزهایی که از قدیم بــه یادگار مانده 

همین سنت سالم کردن به رهگذران است.

اموال ادیسون  به حراج گذاشته شد

کلیدهای در آزمایشگاه توماس ادیسون در نیوجرسی آمریکا که 
گرامافون در آنجا اختراع شد به همراه برخی از المپ های تکمیل 
شده توسط این دانشــمند به قیمت بیش از 60 هزار دالر در یک 

حراجی به فروش رفت.
کلیدها بــه قیمت 10 هــزار و 625 دالر در خانــه »مزایده های 

میراث« در داالس فروخته شدند.
همچنین المپ یک مخترع آلمانی که مدعی بود پیش از ادیسون 
توانســته المپ رشــته ای را اختراع کند، 23 هزار و 570 دالر به 
فروش رفت. این در حالی  اســت که قیمت مجموعــه ای از پنج 

المپ ابداع شده توسط توماس ادیسون 30 هزار دالر تعیین شد.
این اقالم متعلق به چارلی کنودســن 69 ســاله از پیتزبورگ بود 
و آنها را از خاله اش بــه  ارث برده بود که همســر یکی از وکالی 
شرکت حقوقی معرف نام ادیســون در پرونده های حقوقی ثبت 

اختراع بود.
ادیســون پیش از مهاجرت به نیویورک در ســال 1882، حدود 
400 اختراع از جمله المپ رشته ای را به ثبت رساند. آزمایشگاه 
ادیسون نیز توسط پدر وی در شمال شهر ترنتون ساخته شد که 

بزرگ ترین شهر در روزگار خود بود.

جدول  2019
افقی

1- هلی کوپتر- با شــما در یک جا کار می کند- مهریه 
حضرت فاطمه )س(

2- سلطان و حاکم- وسوسه کردن و برانگیختن- قلب 
مازندران

3- وسط- بوقلمون صفت- سلحشور و فیلم شله زینگر
4- درخت همیشه سبز- اسب آزموده- الفت

5- آکنده و پر- چهار دندان نیش
6- سبزی تنبل- دوستان- فیلمی با بازی جان گرافورد

7- این هم فیلم کوبنده آلفرد هیچکاک- وســط- نیمه 
راضی

8- نوعی اتومبیل- سن پیری- فراوان و زیاد
9- دریا- ابزار و آالت- گله به گله

10- کدخدای ده- خوراک- همین
11- هادی- زینت دادن و آراستگی

12- صراط- صمیمیت ویکرنگی- دانــه به دانه و تک  
تک

13- اختراع مارکنی- راپورت- نه من نه تو
 14- فیلــم مهرجویــی- داد و بیــداد گنــگ و 

نا مفهوم- صحرا نشین
15- اثر چربی- هنگام غروب- لقب اقبال شــاعر 

پاکستانی
عمودی

1- وســیله چســبانیدن نان به تنور- آگاه و 
هشیار- مخترع تلفن

2- رهبر- پیر زن ســخن چین- شهر صنعتی 
ایران

3- بازیگــر فیلم خشــم اژدها- پوشــیدنی 
همگانی- دلیل قانع کننده

4- اولیــن فیلــم رنگــی ایرانــی- ســبزی 
خورشتی- دارو

5- تیسفون سابق- شاعری که اثری چون کارنامه 
دارد

6- کتاب جک لندن- ســگ فضانورد- سرزنش و 
مالمت کردن

7- اجرا کننده دستور- خوشــرو و بشاش- حرف 
توفیر

8- کادو- نشاسته- افسار و دهنه
9- شما و مخلص- خوشــبو کننده بستنی- فیلم 

اروین کرشنر
10- شهر فرش و زیره- زرشک- مقام طالگیر

11- سرخ شده روی آتش- شهر باسلق
12- گیرا- وضعیت جوی هر شــهر و کتاب آندره 
مالرو- بعضی ها ره صد ســاله را در این زمان طی 

می کنند
13- گاری- دهن دره و خمیازه- عددی یک رقمی 

یا مادر ورزش ها
14- دانه کبوتر- بیماری کم خونی- سرگرد قدیم

15- حرف ندا- معمار قصر بهرام گور- خوبی
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35 فرشته بی بال در بهشت
 »مادر مهربان«

زنی در ایالت یوتــا در جنوب غرب آمریکا در دورانی که بســیار 
جوان بوده، 35 کودک معلول را در منزل روســتایی خود بزرگ 

کرده است.
 خانم »کریستی جیمسون« که اکنون 73 سال دارد، سرپرستی 
کودکان معلولــی را که دیگران از پذیرش آنان ســر باز زدند، بر 

عهده گرفته است.
کریســتی معروف به»مادر مهربان« بعد از ازدواجی که حاصل 
آن دو فرزنــد بود، با همســرش به این نتیجه رســیدند که می 
توانند فرزندان بیشــتری را سرپرســتی کنند و به همین دلیل، 
پذیــرش کودکانی را که اغلــب دچار انواعــی از معلولیت های 
متفــاوت بودند، آغاز کردند. کریســتین دختــر بیولوژیک این 
مادر مهربان گفته اســت: از اینکه می بینم پدر و مادرم به خوبی 
نیازهای هر کودکی را  که به خانواده می پیوندد  درک می کنند 
لذت می برم، همه خواهران جدیدم را دوست دارم و از کمک به 

تربیت بعضی از آنان خرسندم.

تصاویر روز

رقابت های جهانی اسکی در آلمان پیاده روی مردم لندن با لباس بابانوئل

بازگردانی حافظه به کمک آهن ربا!

محققان پیــش از این بر این بــاور بودند که حافظــه کاری ما که 
مسئول حفظ اطالعات مهم و کوتاه مدت، مانند حفظ یک شماره 

تلفن است، برای حفظ اطالعات به فعالیت مستمر نیاز دارد. 
 اما یک پژوهش جدید از محققان دانشگاه ویسکانسین-مدیسون 
نشــان می دهد که مغز اطالعات کــم اهمیت را به جایــی فراتر از 
دســترس ابزارهایی که به طور معمول بر فعالیت های مغز نظارت 

می کنند می فرستد. 
 محققان در این پژوهش موفق شدند تا با اســتفاده از آهن ربا این 
اطالعات مخفی شده را بازگردانی کنند.  به باور آنها منشأ بسیاری 
از بیماری های روانی اختالالت فکری است. برای مثال افسردگی با 

مرور افکار منفی و اسکیزوفرنی با توهم شکل می گیرد. 
 آنها با اســتفاده از یک تکنیک به نام تحریک مغناطیســی ترانس 
کرانیال )TMS( یک میدان الکترومغناطیســی را بر بخشی دقیق 
از مغز که در ذخیره ســازی کلمات دخیل اســت، متمرکز کردند.  
آنها بدین وســیله توانســتند فعالیــت آن قســمتی را  که میدان 
الکترومغناطیســی بر آن متمرکز شــده بود تحریک کنند.  آنها با 
این کار، تمام کلمات و خاطراتی  را که به نوعی در این نقطه مخفی 

شده بودند مجددا باز گردانی کردند. 
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امام علی ) علیه السالم(:
به دوستی آنكه به عهد خود وفا نمی  كند، اعتماد مكن.
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