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عدنان زادهوش، رییس شــورای اسالمی شهرســتان اصفهان با 
اشاره به وضعیت موسسه ثامن الحجج اظهارکرد: اگر نمی توانیم 
به مردم کمک کنیم حداقل در کنار مردم بایســتیم و با آنها ظلم 
واردشــده به مردم را فریاد بزنیم.  وی ادامه داد: اگر شاهد ظلم به 

مردم در ارگان ها و نهاد های دولتی هستیم،  باید در کنار آنها ...

مدیرکل شرکت فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان با اشــاره به اینکه به دلیل آزاد نشدن 
اراضی مورد نیاز فرودگاه، قرارداد با شرکت وینسی فرانسه در هاله ای از ابهام است، گفت: 
غیر از شرکت های خارجی، اکثر شــرکت های هواپیمایی داخلی نیز به فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان بدهکارند که مجموع بدهی آنها بالغ بر 150 میلیارد ریال است. با توجه 
به ضرورت توسعه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی 
چه داخلی و چه خارجی به این مجموعه بسیار تاثیرگذار است. در این باره حسن امجدی 

مدیرکل شرکت فرودگاه شهید بهشتی اصفهان...

اســحاق جهانگیری معاون اول رییــس جمهور، صبــح دیروز در 
دوازدهمیــن گردهمایی مدیران قــرارگاه خاتم االنبیــاء)ص(، به 
دســتاوردهای این قرارگاه طی ســال های اخیر، اشــاره و با بیان 
اینکه درجریان کار قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( هســتم، اظهار کرد: 
قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( مجموعه ای عظیم و قدرتمند اســت که 
در کارنامه خود اجرای فازهای 15 و 16 پــارس جنوبی، آن هم در 
 بدترین وضعیت کشــور را دارد. وی افزود: اجرای قطار سریع السیر 
تهران- قم-اصفهان و همچنین اجرای طــرح مهار آب های مرزی 
غرب کشــور که از شــمال غرب تا جنوب غرب کشــور را شــامل 
می شــود، از دیگر افتخارات موجود در کارنامــه مجموعه قرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص( است. این مجموعه در حال حاضر اجرای 55 طرح 
مهم و کلیدی کشور را بر عهده دارد و ان شاءا... تا پایان دولت یازدهم، 
این طرح ها را به بهره برداری می رســاند. معاون اول رییس جمهور 
با بیان اینکه قرارگاه خاتم االنبیــاء)ص( ظرفیت خوبی برای اجرای 
پروژه های عظیم در کشور دارد، ادامه داد: نیروی انسانی ارزشمند، 
ارتباط خوب با پیمانکاران کشور و همچنین در اختیار داشتن تعداد 
باالی ماشین آالت، ظرفیت های خوبی برای اجرای پروژه های عظیم 
در این مجموعه ایجاد کرده اســت. جهانگیری همچنین با اشاره به 
پروژه های عمرانی نیمه تمــام موجود در دولت، بــا تاکید بر اینکه 
دولت به دنبال کســب درآمد از محل پروژه های نیمه تمام نبوده و 
به دنبال تکمیل آنهاســت، گفت:  در همین زمینه پیش بینی تامین 
منابع خارجی را کرده ایم اما با قاطعیت نیــز گفته ایم که این منابع 
باید در طرح هایی استفاده شود که از محل همان طرح ها بازپرداخت 
صورت بگیرد. معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت به دنبال 
بدهکار کردن خود به خارج نیســت، خاطرنشــان کرد: در راستای 
ارائه راهکار برای تامین منابع مالی مــورد نیاز، پیش بینی کرده ایم 
که 10هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک ها اضافه کنیم. همچنین 
در بودجه سال 96 پیش بینی کرده ایم که چنانچه بخش خصوصی 
20 درصد در طرح های عمرانی وارد کند،80 درصد می تواند از منابع 

مالی دولتی و صندوق توسعه استفاده کند. 

مدیرکل شرکت فرودگاه شهید بهشتی اصفهان می گوید: به دلیل 
اینکه اراضی ضلع غربی سطوح پروازی فرودگاه اصفهان اکنون 

در اختیار نیروی هوایی ارتش و پایگاه شهید بابایی است، امضای 
قرارداد با شرکت فرانسوی در هاله ای از ابهام قرارگرفته است؛

وینسی فرانسه؛ شاید وقتی دیگر

رییس فراکسیون امید میهمان نصف جهان می شود؛

عارف در اصفهان

فدراسیون فوتبال آسیا
نقش جهان را قبول نمی کند

2
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رییس شورای اسالمی شهرستان اصفهان:

ما باید مدافع حق مردم باشیم

شهدای اطالعات  را
به عنوان الگو مطرح کنیم

معاون اول رییس جمهور:

اجرای قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان 
از افتخارات قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(  است
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حضور کمرنگ سینمای اصفهان در جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان، به حق نیست

6

امام جمعه اصفهــان با اشــاره به برگــزاری کنگره 
بزرگداشت آیت ا... مظاهری اظهار کرد: این شخصیت 
برجســته حوزوی کشــور به دلیل تواضع و فروتنی 
باالیی کــه دارد، در ابتدا تمایــل چندانی به برگزاری 
این کنگره نداشت؛ اما علما و حوزویان اصفهان به این 

نتیجه رســیدند که به دلیل کثرت آثار و برجستگی 
شــخصیت علمی و اخالقــی آیت ا... مظاهــری، این 
کنگره را در اصفهان برگزار کنند. آیت ا... سید یوسف 
طباطبایی نــژاد در ادامه با تاکید بر لــزوم معرفی آثار 

آیت ا... مظاهری افزود: ضروری است که ...

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:

آیت ا... مظاهری اخالق عملی را
با مردمی بودن خود ثابت کرده است

15

ادامه در صفحه 3

خبر آخر

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

بدهی 150 میلیارد ریالی ایرالین های داخلی به فرودگاه اصفهان
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پیشنهاد سردبیر:
ما بدشانسیم چون رییس جمهور های مان فیلسوف اند

واکنشسیاست خارجهانتخاباتپارلمان

ولــی ا... نانواکنــاری در واکنش به اقــدام اخیر دولت 
برای ســفارش ســاخت کشــتی به کره جنوبی گفت: 
 درحال حاضر که ما در داخل کشــور توانایی ســاخت 
 کشــتی های اقیانوس پیما را داریم ایــن اقدام خیانت 
و برخالف فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست های 

اقتصادی مقاومتی است.
رییس کمیتــه امنیت داخلی کمیســیون امنیت ملی 
مجلس دهم تاکید کــرد: نعمت زاده یکــی از مقامات 
مسئول است که باید برای این موضوع از او سوال شود.

 نانواکناری با ابراز تاســف از اینکه دردولت به بســیاری 
از کاالها مانند البســه، لوازم خانگی و صنایع بزرگ که 
نمونه با کیفیت آن در داخل تولید می شود مجوز واردات 
داده می شــود، تاکید کرد: این اقدامات با سیاست های 

اقتصاد مقاوتی سازگار نیست.
با این حال معــاون اول رییس جمهور دیــروز در مورد 
این قرار داد این گونه گفت: قرارداد ساخت کشتی های 
جدید، مربوط به سال 2008 اســت. در آن زمان بیش 
از 25 درصد مبلغ قرارداد به کره جنوبی پرداخت شده 

ولی تحریم ها مانع از پرداخت مابقی پول شده بود.

بهروز کمالوندی در ارتباط با مذاکرات هســته ای اخیر 
ظریف با وزیر امور خارجه ژاپن و اعالم این کشور جهت 
اختصاص مبالغی در راستای همکاری با ایران در زمینه 
ایمنی هسته ای، امنیت هســته ای و همچنین پادمان 
گفت: بعد از برجــام عده ای از کشــورها اعالم آمادگی 
کردند که در زمینه مختلف هســته ای با ایران همکاری 

کنند که کشور ژاپن نیز از جمله این کشورها است.
این مقام مسئول در سازمان انرژی هسته ای با بیان اینکه 
جزییات این نوع همکاری مشخص شده است، ادامه داد: 
در مجموع آنها حدود دو میلیون یورو برای این موضوع 

اختصاص داده اند.
 هفته گذشــته وزیر امــور خارجه ژاپن پــس از دیدار 
با ظریف، اظهار کــرد: به اطالع دکتر ظریف رســاندم 
که کشــورمان به عنوان حمایت و پیشتیبانی از برجام 
تصمیم گرفته است از طریق سازمان بین المللی انرژی 
اتمی در زمینه ایمنی هسته ای کمک مالی به مبلغ550 
هزار یورو را به ایران اختصــاص دهد و در زمینه پادمان 
هم مبلغ یک میلیون و500 هــزار یورو را هم تخصیص 

خواهیم داد.

رییس کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

سفارش ساخت کشتی 
به کره جنوبی ، خیانت است

بهروز کمالوندی:

ژاپنی ها برای همکاری هسته ای 
به ایران پول می دهند

افتخاری عضو حزب موتلفه:

 اصولگرایان هنوز به 
گزینه های نهایی خود نرسیدند

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:

 ما بدشانسیم چون 
رییس جمهورهای مان فیلسوف اند

الله افتخاری، عضــو حزب موتلفــه با تاکید بــر اینکه 
اصولگرایان برای انتخابات 96 کاندیدا خواهند داشــت، 
گفت: هنوز نامزد یا نامزدهای نهایــی اصولگرایان برای 

انتخابات آتی مشخص نشده است.
عضو حزب موتلفه با بیان اینکــه در حال حاضر تبلیغات 
برای انتخابات 96 آزاد نیست و بر این اساس اصولگرایان 
نامــی از کاندیدای خــود نمی برنــد، ادامــه داد: هنوز 
اصولگرایان به گزینه های نهایــی خود برای انتخابات 96 
نرسیدند و تنها بر اساس احتماالت از برخی افراد به عنوان 

کاندیدای ریاست جمهوری 96 یاد می شود.
وی با تاکید بر اینکــه اصولگرایان در وهلــه اول و پیش 
از رســیدن به گزینه ای خــاص برای انتخابات ریاســت 
جمهــوری اولویت هــای اصلی کشــور را مدنظــر قرار 
 می دهنــد، اظهــار داشــت: اصولگرایــان گزینه های 
خــود را بــر اســاس توانایی آنــان در حل مشــکالت 
 کشــور انتخاب می کنند. حزب موتلفه بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری سال آتی چندین نفر را مدنظر دارد که 

در زمان مقتضی آنان را معرفی می کند.

محمدجواد الریجانی معاون امور بین الملل قوه قضاییه 
گفت: یکی از بدشانسی های ملت ما این است که اخیرا 
 هر کس رییس جمهور می شــود بالفاصله فیلســوف 
می شود و یادش می رود قطع نظر از آرای فلسفی اش، 
چارچوبی از وظایف را بر عهده دارد. در دوره اصالحات، 
 رییس جمهور مدام در خصــوص تفکرات جامعه مدنی 
و مباحث ژورنالیستی صحبت می کرد در حالی که اصل 
قضیه موقوف می ماند. رییس جمهور بعدی چند سالی 
 خوب بود، اما بعد از مدتی فیلش یاد هندوســتان افتاد؛ 
 یا می گفــت به جایی وصل هســتیم یا وصل نیســتم 

و شروع به استنباط های عجیب و غریب می کرد. 
در حالی که کسی که وصل شــود از او خبری نمی آید؛ 
اکنون نیز همین جور است و بحث های فلسفی را بیشتر 

از بحث های اجرایی و مدیریتی می بینیم.
الریجانی بیان کرد: کسانی که در سیاست فعال هستند 
و لباس روحانیت به تن دارند باید بدانند که تفکر سکوالر 
و لیبرال برای نظام ما یک خطر مهلک و یک مبنای غلط 

است و این حرف مورد قبول اهل بیت نیست. 

بین الملل

حزب ا... لبنان انفجارهای تروریســتی را که شــنبه شــب 
 و روز یکشــنبه در کشــورهای عربــی و اســالمی رخ داد 
به شــدت محکوم کرد. حزب ا... لبنان در بیانیه ای اعالم کرد: 
این انفجارها ادامه روش تکفیری هایی اســت که در هر زمان 
و مکانی و بدون رحم کردن به هیچ انســانی دست به جنایت 
می زنند. این تروریست ها آفت جوامع ما هستند به ویژه اینکه 
به حمایت قوی از سوی غرب و برخی کشورهای عربی دست 
 پیدا می کنند. وی از عقال در جهان عرب و اســالم خواســت 
 در مقابله با تروریســت ها و حامیان شــان و بــرای حمایت 

از آینده امت متحد شوند.

 به نقل از شــبکه خبــری الولــوه، دادگاه نظام حاکم 
 در بحرین حکم حبس 9 ســاله شــیخ علی سلمان، 

دبیر کل جمعیت اسالمی و ملی الوفاق، را تایید کرد.
رژیم  آل خلیفه اوایل تیرماه 1394 شیخ علی سلمان، 
دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین را به اتهام آنچه اهانت 
به وزارت کشــور بحرین و تحریک مردم این کشــور 
 برای قانون شــکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شــد، 
به چهار سال زندان محکوم کرد. سپس دادگاه تجدید 
نظر بحرین حکم چهار ســال حبس برای شــیخ علی 
 ســلمان دبیرکل جمعیت اســالمی الوفاق بحرین را 
به حکم 9 ســال زنــدان تبدیــل کــرد و در نهایت 

دیوان عالی این کشور این حکم را نقض کرد.

نشریه تایمز مدعی شده اســت که به نامه هایی دست 
 پیدا کرده که نشــان می دهد دولت ترکیــه در حال 
 کنار زدن مقامات حامی ناتــو و جایگزین کردن آن ها 
 با افراد حامی روسیه است. روزنامه انگلیسی» تایمز «

در خبری مدعی شــده اســت که ترکیــه قصد دارد 
مقام های طرفدار ناتوی خود را بــا آن هایی که هوادار 
همکاری با ایران، چین و روســیه هســتند، جایگزین 
 کند. تایمــز به نقل از یکــی از افســران ارتش ترکیه 
نوشــته اســت، برخی مقام هــای جدید این کشــور 
 ارزش هــای ناتــو را زیر ســوال بــرده، تنفــر خود 
از سازمان های غربی را بیان داشته و همزمان حمایت 

خود از ایران، روسیه و چین را بیان داشته اند.

 حزب ا... انفجارهای تروریستی 
را محکوم کرد

شیخ علی سلمان 
به ۹ سال حبس محکوم شد

اردوغان در حال اخراج 
طرفدارن ناتو 

پا گذاشــتن به داخل حیاط یگان حفاظت شــخصیت ها، 
آن قدر ارزشمند هست که دو ســال و نیم وقتت را برایش 
بگذاری تــا پای حرف هــا و خاطرات این آدم هــای پر راز 
بنشــینی؛ حرف ها و خاطراتــی که برای هــر خبرنگاری 
 ارزشــمند اســت؛ حتــی اگــر مجاز باشــی فقــط یک 
در هزارش را روایت کنی؛ خاطــرات دلهره آوری از دنیایی 
که در پشــت شیشــه های تیــره بنزهــای آخرین مدل 

تشریفات می گذرد...
ســردار هدایــت البــرزی فرمانــده یــگان حفاظت از 
شخصیت های ناجاست؛ مردی میانســال و خوش اخالق 
و به شــدت دقیق؛ خــودش می گوید بهتریــن هدیه ای 
که در تمام عمــرش گرفته، پرچم سبزیســت که مدت ها 
 روی مــزار امیرالمومنین بوده اســت؛ هدیه ای از ســوی 
رییس پلیس عراق برای فرمانده حفاظت شــخصیت های 
پلیس ایران. فرمانده با » تسنیم « گفت و گویی انجام داده 

که خواندنش خالی از لطف نیست. 
  در حــال حاضــر حــدود80 درصــد از مقامــات که 
دارای رده امنیتــی هســتند، مــورد حفاظــت قــرار 

می گیرنــد و حفاظت از آن هــا در اختیار یــگان حفاظت 
 شخصیت هاســت و حفاظــت از تعــداد معــدودی نیز 

در اختیار سپاه پاسداران است.
  اینکه یک فرد مورد تهدید اســت یا خیر یــا اینکه باید 
نظام، جان چه کســی را حفاظت کند، توســط شــورای 
 عالی امنیت ملی و شــورای عالی کشــور تعیین می شود 
و ســطح بندی و رده بنــدی حفاظت امنیتــی از این افراد 
دارای مسئولیت در کشور، با توجه به تهدیداتی که متوجه 
آن هاست و مســئولیت این افراد تعیین می کند و بر اساس 
رده بندی امنیتی شورای امنیت کشور ) شاک (، در دستور 

کار قرار می گیرد.
  تعداد محافظان یک شــخصیت بر اســاس نوع تهدید، 
مقطــع زمانی و محلی کــه در آن شــخصیت حضور دارد 
تعیین می شــود. حتــی در برخــی موارد، ممکن اســت 
 حفاظت از شــخصیت به صورت 24 ســاعته با اســکان 

در محل کار یا زندگی شخصیت همراه باشد. 
  بعضــی شــخصیت ها عالوه بــر محافظ همــراه دارای 
اســکورت خودرویی یا حتی اســکورت موتوری هستند 

که همراهی اســکورت موتوری یا خودرویی هم بر اساس 
تشخیص شاک و نوع تهدید مشخص می شود.

  بر اســاس بنــد 6 ماده 4 قانــون، مســئولیت حفاظت 
از تمام شــخصیت های نظام بــر عهده نیــروی انتظامی 
اســت ولی با توجــه به تدبیر و تشــخیص شــورای عالی 
 امنیــت ملــی و فرماندهان، حفاظت از ســران ســه قوه 
به سپاه پاسداران واگذار شده اســت که این یگان آمادگی 

تامین امنیت سران سه قوه را دارد. 
 این در شــرایطی اســت که واقعا هیــچ تفاوتــی بین ما 
 و ســپاه پاســداران وجــود نــدارد و نیــروی انتظامــی 
 و ســپاه یک هدف مشــترک دارند و آن  هم انجام وظایف 

و مسئولیت های محوله برای خدا و کشور است.
  نخســتین شــرط، عالقه مندی اســت و بعد از آن باید 
 پارامترهایــی مثل انــدام متناســب، ورزیدگــی بدنی، 
 هوش بســیار باال، چهره، قد و قواره و فرم بدنی قابل قبول 
و همچنیــن رفتــار موقراشــاره کــرد؛ چرا کــه وقتی 
یک فــردی به عنــوان محافــظ در کنار یک فــرد دارای 
 مســئولیت قرار می گیــرد باید نحــوه رفتــار و گفتارش 
 در شــأن جایگاهــی کــه قــرار گرفتــه، باشــد؛ عالوه 
 بر آن بســیاری از پرســنل یگان حفاظت شــخصیت ها 
 بایــد در کنار شــخصیت های خارجی در داخــل و خارج 
از کشــور قرار گیرند که در این شــرایط، حساسیت نحوه 

گفتار و کردار آن ها دو چندان می شود.
  انتخاب ســرتیم حفاظت، عــالوه بر دارا بودن ســابقه 
باال، نیازمند دارا بودن مهارت بســیار بــاال و هوش زیادی 
است که پیش نیاز این مســئولیت، موفقیت در فراگرفتن 
آموزش های ویژه ای اســت کــه به عنــوان آموزش های 
 تخصصــی بــه ماهرتریــن و بــا تجربه تریــن محافظان 

این یگان ارایه می شود. 
 ) در توضیح ماجرای حفاظت از رییس جمهور روســیه 
 در ســفر به ایران (: تعــداد محافظان یک شــخصیت اعم 
از داخلی و خارجی بستگی به تهدیداتی که متوجه این فرد 
در هر زمان و مکان دارد فرق داشته و در برخی موارد طبق 
هماهنگی های به عمل آمده از محافظان خودشان استفاده 
می شود؛ البته یک شخصیت خارجی ممکن است در خارج 
از کشــور50 تا100 نفر به عنوان تیم حفاظت داشته باشد 
ولی وقتی می خواهد وارد ایران شــود، هماهنگی های الزم 
انجام می شود تا تعداد معدودی به عنوان تیم حفاظت وی، 
او را همراهی کنند و بقیه کارهای حفاظتی بر عهده کشور 

ایران به عنوان کشور میزبان است.
  وظیفه محافظ این نیست که شخصیت کسی که دارای 
رده امنیتی است و وظیفه حفاظت از وی به او سپرده شده 
را تجزیه تحلیل کند چه از لحاظ شــخصیتی و سیاسی و 
چه از لحاظ اعتقادی؛ بلکه بایــد به این نکته توجه کند که 
حفظ جان این فرد برای نظام و کشور دارای اهمیت است 

نه برای یک حزب یا گروه.
  فیلم بادیگارد خوب و نزدیک به50 درصد موفق بود.

انتخاب  سرتیم 
حفاظت، عالوه بر 

دارا بودن سابقه 
باال،  نیازمند 

دارا بودن مهارت 
بسیار باال و هوش 

زیادی است

فرمانده یگان حفاظت از شخصیت ناجا ازپیچیدگی های این کار می گوید؛

بادیگاردهای واقعی

یادداشت

رییس فراکسیون امید میهمان نصف جهان می شود؛

عارف در اصفهان
 » عارف « میهمــان اصفهانی ها می شــود. 
این خبری است که باشگاه خبرنگاران جوان 
روز گذشته به نقل از رییس شــورای سیاستگذاری اصالح طلبان 
منتشــر کرد. آن طور که عنوان شــده؛ عارف به دعوت شــورای 
هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان به شــهر ما سفر خواهدکرد. 
این سفر قرار است  روز شنبه 27 آذر ماه به مناسبت هفته وحدت 

انجام شود. 
عارف آخرین بار برای تاسیس بنیاد امید ایرانیان به اصفهان آمد. 
عارف اردیبهشــت ماه 93 راهی شهرشهیدان شــد تا در سفری 
دوروزه، دومین دفتر بنیاد امید ایرانیان کشور را در استان اصفهان 
 افتتاح کند. این بنیاد کار خود را قبل از ســال 88 به طور رسمی 

در تهران آغاز کرده بود.
یک سالی از انتخابات 92 و ماجرای کنارکشیدن دلخواه یا به اجبار 
معاون اول دولت اصالحات به نفع روحانی می گذشت. عارف آن 
روز در اصفهان و در حاشــیه افتتاح این دفتر در جمع خبرنگاران 
حاضر شد و از اهداف تاســیس و تشکیل بنیاد امید ایرانیان گفت 
که ترویج و نشــر تفکر و گفتمان خردورزی و اخالق، مهم ترین 
هدف تاسیس این بنیاد اســت. نگاه بنیاد امید ایرانیان یک نگاه 
راهبردی است، این بنیاد یک تشکل غیرحزبی بوده و در جایگاه 
 یک ســازمان مردم نهــاد روی مباحث راهبردی و کالن کشــور 
در زمینه های علمی، فرهنگی و اجتماعــی فعالیت خواهد کرد.

از دیگر اهداف مدنظر ما حرکت در راســتای سیاست های کالن 
 نظام و سهیم شدن در کمک و یاری رساندن به اجرای سیاست ها 

و دغدغه های دولت است.
عارف تاکید کــرد: بنیاد امید ایرانیان در امــور راهبردی فعالیت 
جدی خواهد داشت. یک ســال و چندماه بعد، در اسفندماه 94 
انتخابات مجلس برگزارشــد. لیســت امید با سرلیستی عارف و 
مطهری، توانست باقدرت وارد مجلس شود و در تهران تمامی30 
نماینده انتخاب شده، از این لیســت بودند. این واقعه را به حساب 
 تیزبینی و سیاســت ورزی و محبوبیت امثال عارف گذاشــتند. 
» امیدواران « امید داشــتند کــه با ورود » عــارف « به مجلس، 
اصالحات یک کرسی قوی و محکم در پارلمان ایران به دست آورد 
و پس از سال ها، بهارســتان از » اکثریت « که با » اصولگرایان « 
بود، به » اقلیت « که با » اصالح طلبان « بوده، تغییر موازنه دهد. 

امید و آرزوها اما، در حد همان امید و آرزو باقی ماند. 
 برخــی از افرادی کــه از طریق لیســت امید پای به بهارســتان 
گذاشــته بودند، به این لیست پشــت کردند و برخی های شان 

نتوانستند از علقه  های اصولگرایانه خود دل بکنند. 
برخی هم آن قدر منفعل و آرام بودند که بود و نبودشــان نه تنها 
به حال مجلس، بلکه برای فراکســیون امید هم فرقی نمی کرد. 
در این میان اما، بیش از همه ســکوت عارف خودنمایی می کرد. 
 نه نطقی، نه پیشــنهادی، نــه اعتراضی، نه انتقادی، نه ســخنی 
 و نه حتی حرکــت و تحرکی که نشــان از حضــور او در مجلس 
 داشته باشــد. می رود بهارستان، ســر صندلی خود می نشیند، 
 به نطــق هــا و بگومگوها گــوش می دهــد، بعضــا جنجال ها 
 و حاشــیه ها را می بیند، با برخی دوســتان همکالم می شــود 
و بعد از روی صندلی بلند شده و راه خروج از بهارستان را درپیش 
 می گیرد. آن قــدر منفعالنه عمل کرده که حتــی صدای امثال 
» صادق زیباکالم « هم درآمد و گفت: » اینها از پس اداره مجلس 
برنمی آیند، آن وقت چطور می خواستند رییس جمهور شوند؟ « 
با این حال، درمقابل تمام انتقادات، برخی ها هم هستند که اعتقاد 
 دارند درپس ســکوت عارف، مصلحت اندیشــی خوابیده و البته 
از تحرکات پشت پرده وی در راستای تحقق اهداف اصالح طلبانه 
در بهارستان سخن می گویند. این عده، رای اعتماددادن مجلس 
به سه وزیرپیشنهادی روحانی را مصادقی برای ادعای خود عنوان 
می کنند و مدعی هستند عارف نقش بســزایی در متقاعدکردن 

بهارستانی ها برای دادن رای اعتماد داشته است. 
حاال کسی که می گوید سال 92 به دستور رییس دولت اصالحات 
از انتخابات به نفع روحانی کنارکشــید، قراراست راهی اصفهان 
شود. ســال 92 که برای تبلیغات انتخاباتی به اصفهان آمده بود، 
در مسجد اعظم حســین آباد، برای مردم اصفهان سخنرانی کرد. 
درســفر دوم و درســال 93 درحالی میهمان نصف جهان شد که 
عالوه برسخنرانی درمسجدحســین آباد، به بیت آیت ا... طاهری 
هم ســرزد. عارف به خانه امام جمعه فقیــد اصفهان برای عرض 
 تســلیت، رفت. سری به گلســتان شــهدا زد. با فعاالن سیاسی 

اصالح طلب در اصفهان دیدار کرد و... . 
و اما این بار به اصفهان می آید تا در هفته وحدت، از وحدت سخن 
بگوید؛ وحدتی که البته ایــن روزها حداقل بین سیاســیون ما، 

برخالف تاکیدات موکد رهبرمعظم انقالب، کمتر شده است.

عکس روزیادداشت

تصویری از جدیدترین 
سالح تک تیرانداز ارتش

 در جریان برگــزاری رزمایش بزرگ نیــروی زمینی ارتش که 
 با عنوان » محمدرســو ل ا... ) ص (4 « در جنوب شــرق کشور 
 در حال برگزاری است، جدیدترین سالح تک تیرانداز این نیرو 
 با نام » طاهر « رونمایی شــد. عــالوه بر ایــن در این رزمایش 

از پهپاد دست پرتاب فرپاد نیز رونمایی شد.

یادداشت

قدیمی ترهای شان صندوقچه اسراری هســتند پر از رازهای مگو؛ صندوقچه ای مملو از خاطرات ناگفته ای که شاید 
هیچ وقت  باز نشود؛ رازهایی از محرمانه ترین لحظات مسئوالن و سران نظام؛ مردهای کت و شلوار پوش پر رمز و رازی 
که ســال ها آموزش دیده اند تا پیش از هر چیز، » تهدید « را بشناسند؛ مردهایی که همه چیز و همه کس در نظرشان 
تهدید است مگر عکس آن ثابت شــود؛ آدم هایی که در نظر خیلی ها » بادیگاردند « ولی به قول حاج حیدر بادیگارد، 
 حتی در دهه ۹0 هم همچنان » محافظ شخصیت نظامند نه بادیگارد «؛ آدم هایی که جان شان را کف دست گرفته اند 

تا شخصیت های نظام، تهدید نشوند.

کافه سیاست

 حجت االســالم ناصر نقویان گفت: برخی فقط ســخنرانی و همدردی 
می کنند، این کارها فایده ندارد بلکه باید هم سرنوشت مردم بود و کسی 
 که خیابان، اداره و کارهایش جدا از مردم اســت، نمــی داند مردم چه 
 می کشــند. حجت االســالم ناصر نقویان در ادامه با اشــاره به حدیثی 
 از حضرت امام رضــا ) ع ( در بیان صفات حاکم نیز گفــت: اینکه حاکم 
چه چیزی بخورد یا بپوشد مهم نیست بلکه باید راستگو باشد و حکمش 
عدالت داشته باشــد و هنگامی که وعده ای می دهد، بتواند به وعده اش 
عمل کند؛ اما در کشور ما مسئولی، وعده خانه های هزار متری می داد. 
حجت االسالم ناصر نقویان افزود: در استرالیا رییس پارلمان این کشور 
به خاطر خرید بلیت هواپیما با هزینه بیت المال استعفا داد، اما در کشور 

ما یک نفر با هزینه بیت المال140 نفر را با خود به نیویورک برد. 
کنایه نقویان به رییس جمهور سابق کشورمان است که همواره پیرامون 

سفرهای نیویورکی وی، جنجال های زیادی پیش می آمد. 

علت خشم سعودی ها 
از قاسم سلیمانی

کنایه های نقویان 
به احمدی نژاد

 روزنامه آلمانی تاگس اشــپیگل در شــماره روز گذشــته خود با اشاره 
به فعالیت های ســردار قاســم ســلیمانی در جنگ های عراق و سوریه 
نوشت: تاثیرگذاری ســردار سلیمانی در جنگ ســوریه تا حدی بود که 
از وی به عنوان توفانی در حلب نام برده می شــد. ایــن روزنامه آلمانی 
افزود: قدرت تاثیرگذاری، ابهت و اهمیت ســلیمانی در کارزارها و جنگ 
 قابل توجه اســت. ســردار ایرانی نه تنهــا در عراق بلکه در ســوریه نیز 
نقش آفرینی بی مانند داشــت. وی بهار گذشته برخالف ممنوعیت ورود 
به ســوریه، خود را از راه پروازی از مســکو به سوریه رســاند تا بتواند در 
 آنجا نقشــی از خود بیافریند و در عراق و درگیری های موصل و عملیات 
آماده ســازی ارتش عراق برای آزادی موصل به ایفای نقش قدرتمندی 
بپردازد. تاگس اشــپیگل افزود: سردار ســلیمانی به علت برخورداری از 
توان باالی نظامی و سیاسی در مبارزه با تروریسم و داعش نزد سعودی ها 

محبوبیت نداشت و آنها، وی را همواره مانعی برای خود می دانستند.  

سمیه 
پارسادوست
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يادداشت

قاب روز

پیشنهاد سردبیر:
بدهی 150 میلیارد ريالی ايرالين های داخلی به فرودگاه اصفهان

غالمرضا میری نایب رییس شورای ملی زعفران گفت: 
فروش زعفران های تقلبی در بــازار، تولیدکنندگان 
داخلی را زیر سوال می برد، از این رو ضمن برخورد با 
متخلفان الزم است از فروش  این محصول جلوگیری 
به عمل آید. وی در ادامه افــزود: اتحادیه در نظر دارد 
طی ســال های آینده عالوه بر فروش زعفران تقلبی و 
آغشته به رنگ، از عرضه زعفران بی کیفیت در سطح 
بازار جلوگیری نمایــد. میری ادامــه داد: دریک بازه 
زمانی 5 الــی 6 ماهه، اتحادیه، 7 هزار بســته زعفران 
تقلبی و بی کیفیت از ســطح بازار جمــع آوری کرده 
است. نایب رییس شورای ملی زعفران با انتقاد از اینکه 
سازمان اســتاندارد هیچ گونه نظارتی بر این محصول 
ندارد، گفت: سازمان استاندارد تنها واحد های دارای 
مجوز را مورد بررســی قرار می دهد و هیچ نظارتی بر 
واحد های زیر پله ای ندارد که در نهایت این امر منجر 

به عرضه زعفران های بی کیفیت در بازار شده است.

روزنامه وال اســتریت ژورنال، در واکنش به امضای 
قرارداد خرید 80 فروند هواپیما از شــرکت بویینگ 
توسط ایران در گزارشی نوشت: شرکت بویینگ روز 
یکشــنبه قرارداد فروش 80 هواپیمای مسافربری به 
ایران را نهایی کرد.  قــراردادی 16/6 میلیارد دالری 
که نخستین توافق مهم میان یک شرکت آمریکایی 
با ایران از زمان برنده شــدن دونالــد ترامپ، مخالف 
سرسخت توافق هسته ای با ایران، محسوب می شود. 
قرارداد دو شرکت هواپیمایی بویینگ و ایرباس برای 
فروش هواپیما به ایران از ســوی منتقدان به شدت 

مورد مخالفت قرار گرفته است. 
دونالد ترامپ رییــس جمهور منتخــب آمریکا نیز 
تاکنون چندین بار به توافق هسته ای با ایران حمله 

کرده و تهدید کرده است که آن را لغو خواهد کرد. 

عدنان زادهوش، رییس شورای اســالمی شهرستان اصفهان با 
اشاره به وضعیت موسسه ثامن الحجج اظهارکرد: اگر نمی توانیم 
به مردم کمک کنیم حداقل در کنار مردم بایستیم و با آنها ظلم 

وارد شده به مردم را فریاد بزنیم.
 وی ادامه داد: اگر شــاهد ظلم به مردم در ارگان ها و نهاد های 
دولتی هستیم،  باید در کنار آنها قرار بگیریم و ظلم وارد شده به 

مردم را اعالم کنیم.
رییس شورای اسالمی شهرســتان اصفهان با اشاره به موسسه 
ثامن الحجج به عنوان یک نمونه از ظلم های وارد شده به مردم 
تصریح کرد: در این موسسه  سرمایه مردم را خورده اند اما دریغ 
از پاســخگویی، حتی نمی گذارنــد که نظارت کافــی را بر این 

موضوع داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه درحالی که می دانیم رییس اسبق کل بانک 
ملی)خاوری( فراری اســت اما حاضر بر نظارت نیســتند و این 
موضوع سبب مشــکل آفرینی در ارگان های دولتی شده است، 
اضافه کرد: ما باید تمام تالش خود را بــر پایه حمایت از مظلوم 
بگذاریم که این 2 ویژگی را باید همه مسئوالن و حتی روحانیت 
در رأس کار خود قرار دهند چرا که تاکنون آن گونه که شایسته 

و بایسته است بر این امر تاکید نشده است.
زادهوش با بیان اینکه ما نباید خارج از عدل سخن بگوییم و الزم 
اســت به ســوی نظارت حرکت کنیم، تاکید کرد: ما باید دست 
نهاد های نظارتی را در مبحث ظلم به مردم باز بگذاریم و همراه 

با این نهادها نگذاریم به مردم ظلمی وارد شود.
 وی با تاکید بــر اینکه یکــی از نهــاد هایی که ما مــی توانیم 
 به عنوان نهــاد نظارتی به آن اشــاره کنیم دیده بــان نظارت

 و عدالت اســت، افزود: ما بایــد در حد توان مدافــع حق مردم 
باشیم.

انتقاد ترامپ از بويینگ
 برای معامله با ايران

ريیس شورای اسالمی شهرستان اصفهان:

ما بايد مدافع حق مردم باشیم اخبار کوتاه

ديدگاه

با توجه به ضرورت توســعه فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، 
ورود ســرمایه گــذاران بخش خصوصی چــه داخلی و چه 
خارجی به این مجموعه بســیار تاثیرگذار است. در این باره 
حســن امجدی مدیرکل شــرکت فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان در گفت وگویی با ایمنا، بیان داشــت: اواخر ســال 
گذشته در ســفر رییس جمهور به فرانســه تفاهم نامه ای 
برای توســعه فرودگاه اصفهان با شرکت وینسی منعقد شد 
تا شرکت مذکور به عنوان قرارداد سرمایه گذاری نسبت به 
توســعه زیرســاخت های ضروری فرودگاه از جمله احداث 
ترمینال جدید بین المللی در حد استانداردهای بین المللی 
و همچنین توسعه پارکینگ هواپیما و سایر نیازمندی های 
فرودگاه اصفهان اقدام کند که اکنــون مقدمات کار در حال 

انجام است.
پیش نیاز تفاهم نامه با وينسی فرانسه، آزادسازی 

اراضی موردنیاز فرودگاه اصفهان است
وی با اشاره به اینکه شرکت وینسی چندین نوبت از فرودگاه 
اصفهان بازدید کرده اســت، ادامه داد: با توجه به مشــکل 
محدودیت اراضی فرودگاه اصفهان، پیش نیاز اجرایی شدن 
تفاهم نامه مذکور آزادســازی اراضی مورد نیاز در فرودگاه 

است. امجدی در توضیح بیشتر این موضوع، گفت: به دلیل 
اینکه اراضی ضلع غربی ســطوح پروازی فــرودگاه اصفهان 
اکنون در اختیار نیروی هوایی ارتش و پایگاه شــهید بابایی 
است هنوز قرارداد با شرکت وینسی امضا نشده است و ابتدا 
باید اراضی آزاد شــوند که برای حل این معضل مســئوالن 
شرکت فرودگاهی کشور و همچنین استانداری اصفهان در 
حال مذاکره با نیروی هوایی ارتش هستند و  این امر مساعدت 
نیروهای نظامی را مــی طلبد. وی تصریح کرد: متاســفانه 
تاکنون مذاکرات برای حل این مشکل نتیجه بخش نبوده و 
ممکن است  امضای قرارداد با شــرکت وینسی فرانسه را در 

هاله ای از ابهام فرو ببرد.
احداث جايگاه تشــريفات CIP موقت فرودگاه 

اصفهان تا پايان سال 96
مدیرکل شرکت فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در خصوص 
ساخت و تجهیز ســاختمان VIP فرودگاه اصفهان، گفت: 
ساخت VIP در تمام فرودگاه های کشور از جمله تخصیص 
اعتبار و سیاســت گذاری کلی بر عهده اســتانداری هاست 
و مســئوالن فرودگاهی فقط با بخش تعامل دارند. به گفته 
امجدی، پاویون دولت یا همان VIP در فرودگاه بین المللی 

شهید بهشتی اصفهان شرایط نسبتا مناسبی دارد و از طرفی 
با توجه به اینکه مقوله ساخت، توسعه و یا  نگهداری ساختمان 
بر عهده  استانداری اصفهان است در صورت ضرورت توسعه 
و تجهیــز، از طریق اداره کل تشــریفات اســتانداری اقدام 
خواهد شد و فرودگاه تنها راهبری پاویون را عهده دار است. 
وی همچنین درباره احداث و راه اندازی جایگاه تشــریفات 
اختصاصی CIP فرودگاه اصفهان، بیان داشــت: هم اکنون 
برنامه ریزی هایی برای احــداث CIP موقت و دائم فرودگاه 
اصفهان صورت گرفته است. مدیرکل شرکت فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان بیان داشــت: با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته تا پایان سال 96 باید ساختمان مذکور احداث 

شده و به بهره برداری برسد.
راه اندازی CIP اصلی فرودگاه اصفهان تا 5 سال 

آينده
وی با تاکید بر اینکــه در برنامه ریزی بلندمــدت نیز مقرر 
شــده CIP اصلی فرودگاه در قالب قرارداد سرمایه گذاری 
ترمینال بین المللی جدید فرودگاه اصفهان احداث شــود، 
ابراز امیدواری کرد: پروانه ســاخت CIP اصلــی، از فضای 
اختصاص یافته برای CIP موقــت به عنوان فضای ترمینال 
 CIP استفاده خواهد شد. امجدی با اشــاره به اینکه احداث
اصلی حداکثر در مدت 5 ســال آینده توسط سرمایه گذار 
بخش خصوصی ســاخته و راه اندازی شود، تصریح کرد: هم 
اکنون اداره بازرگانــی فرودگاه اصفهان در حــال مذاکره با 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی دراین باره بوده و پذیرای 

پیشنهادهای  منصفانه  است.
ايرالين ها  بدهی خود  را پرداخت نمی کنند

امجدی با تاکید بر اینکه شــرکت های هواپیمایی نه تنها به 
فرودگاه اصفهان بلکه به همه فرودگاه های کشور بدهی خود 
را به موقع پرداخت نمی کنند، بیان داشت: با اینکه 55 درصد 
بدهی شرکت های هواپیمایی به فرودگاه های کشور عوارض 
مســافری اســت که وجه آن را روی بلیت و چند ماه قبل از 
مسافرت دریافت می کنند اما غالبا 80 درصد از بدهی خود 
را به فرودگاه ها پرداخت نمی کنند. مدیرکل شرکت فرودگاه 
شهید بهشتی اصفهان گفت: متاسفانه اکنون دغدغه اصلی 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایــران، موضوع وصول 

مطالبات از ایرالین ها شده است.
امجدی اما درباره میزان بدهی ایرالین ها به فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان، گفت: غیر از شــرکت های خارجی، اکثر 
شرکت های هواپیمایی داخلی نیز به فرودگاه شهید بهشتی 
اصفهان بدهکارند که مجموع بدهی آنها بالغ بر 150 میلیارد 

ریال است.

بدهی 150 میلیارد ریالی ایرالین های داخلی به فرودگاه اصفهان

 55 درصد بدهی 
شرکت های هواپیمايی 
به فرودگاه های کشور 
عوارض مسافری است 

که وجه آن را روی 
بلیت و چند ماه قبل 
از مسافرت دريافت 
می کنند اما غالبا 80 

درصد از بدهی خود را 
 به فرودگاه ها 

پرداخت نمی کنند

مديرکل شرکت فرودگاه شهید بهشــتی اصفهان با اشــاره به اينکه به دلیل آزاد نشدن اراضی مورد نیاز 
فرودگاه، قرارداد با شرکت وينسی فرانسه در هاله ای از ابهام است، گفت: غیر از شرکت های خارجی، اکثر 
شرکت های هواپیمايی داخلی نیز به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بدهکارند که مجموع بدهی آنها بالغ بر 

150 میلیارد ريال است.

گراند ويتارا، کمترين میزان تولید خودرو در 
آبان ماه را به خود اختصاص داد

افزايش زعفران تقلبی
 در بازار

مديرکل شرکت فرودگاه شهید بهشتی اصفهان مطرح کرد:
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

سرشار از پروتئین و تهی از هر چیز ديگر!

 تحقیقات مقدماتی بیانگر آن اســت که دوز واحد ژن درمانی آزمایشــی، 
ممکن است به بیماران مبتال به هموفیلی B کمک کند. طبق تعریف بنیاد 
ملی هموفیلی، بیمــاری هموفیلی B یک اختالل ژنتیکی اســت که فرد از 
پروتئین موردنیاز برای لخته شدن خون موسوم به فاکتور IX بی بهره بوده 
یا نوع فاکتور IX که تولید می کند، معیوب است. طبق اعالم این بنیاد، این 
مشــکل در یک تولد از هر ۵۰۰۰ تولد اتفاق می افتــد و می تواند منجر به 
خونریزی بیش از حد شود. اما محققان اعالم کرده اند که هرگز شاهد درمان 
دارویی تقویت کننده فاکتور IX به میزان مشاهده شده در آزمایش جدید 
نبوده اند. طبق یافته های جدید، بیمــاران دریافت کننده ژن درمانی، قادر 
به ایجاد فاکتور لختگی خون شدند. محققان در آزمایش تلفیقی فاز۱/فاز۲، 
یک واحد دوز ژن درمانی به ۹ فرد بزرگســال مبتال به هموفیلی B در رده 
سنی ۱۸ تا ۵۲ ســال دادند. به گفته لیندزی جرج، سرپرست تیم تحقیق، 
»سطح فاکتور لختگی خون بیماران، به حدود ۳۰ افزایش یافت که معموال 
نرمال تلقی می شود.« وی در ادامه می افزاید: »در این سطح جدید، بیماران 
مبتال به هموفیلی، معموال برای جلوگیری از بروز خونریزی به خوددرمانی با 
فاکتور IX نیاز ندارند. این وضعیت، نشان دهنده بهبود احتمالی و چشمگیر 

در کیفیت زندگی آنها و تغییر در شیوه درمان هموفیلی است.«

کارشناس کنترل کیفی آزمایشــگاه معاونت غذا و داروی دانشگاه همدان، 
نان های خیلی برشــته را عامل ســرطان و تهدید کننده سالمت دانست.

مهندس آذر یعقوبی با بیان اینکه آکریل آمید، ماده ای سفید رنگ، بلوری، 
جامد و بی بو است، گفت: این ماده کوچک می تواند در بدن به طور غیر فعال 
انتشار پیدا کند و همه بافت های بدن را در معرض سرطان زایی آکریل آمید 
قرار دهد. وی با اشاره به چگونگی تشکیل آکریل آمید اظهارکرد: این ماده 
در اثر ترکیب اسید آمینه آسپاراژین با یک ماده قندی در مواد غذایی مثل 

گلوکز یا فروکتوز به وجود می آید.
مهندس یعقوبی افزود: آکریل آمید در مقادیر نســبتا زیاد در غذاهای غنی 
از کربوهیدرات مانند چیپس وخالل ســیب زمینی سرخ شده ، نان برشته، 
ته دیگ و محصــوالت غالت در درجه حــرارت باال )باالتــر از ۱۲۰درجه 
سانتیگراد( که پخته یا سرخ می شوند به وجود می آید. همچنین استفاده از 

سیگاربه طور قابل توجهی باعث مواجهه با آکریل آمید می شود.
وی با اشاره به رابطه مستقیم بین تشــکیل آکریل آمید و قهوه ای شدن در 
حین پخت گفت:  هرچه سطح ماده غذایی، مدت زمان و درجه حرارت پخت 

بیشتری داشته باشد، مقدار آکریل آمید بیشتری تولید می شود.
کارشناس کنترل کیفی آزمایشــگاه، روش های پخت ازجمله سرخ کردن، 
برشــته و کباب کردن را علت به وجود آمدن آکریل آمید برشمرد و اظهار 
کرد: در بین انواع پخت، جوشاندن و استفاده از مایکروویو، کمتر باعث ایجاد 

آکریل آمید می شود.
مهندس یعقوبی به جذب آسان و توزیع آکریل آمید از طریق جریان خون 
در سراسر بدن اشاره کرد و گفت: این ماده شــیمیایی موجب مسمومیت 

سیستم عصبی و درنهایت سرطان زایی می شود.
وی، کم کردن حرارت در مراحل مختلف آماده ســازی غذایی یا استفاده از 
حرارت غیر مستقیم در پخت، قراردادن سیب زمینی در آب، آبلیمو یا سرکه 
قبل از سرخ کردن و جلوگیری از قهوه ای شــدن مواد در هنگام پخت را از 

راه های کاهش آکریل آمید برشمرد.
 کارشناس کنترل کیفی آزمایشــگاه، به منظور پیشگیری از بیماری های 
ناشی از آکریل آمید، رعایت نکات زیر را ضروری برشمرد: از خرید نان های 
خیلی برشته شده، خودداری کرده و آنهایی را انتخاب کنید که رنگ روشن 
داشته و در اصطالح برشــته نشده اند؛ از مصرف نان برشــته حاشیه پیتزا 
به شدت پرهیز کرده و در صورت برشته شــدن، حاشیه آن را دور بیندازید؛ 
برای پختن کیک و پیتزا در سینی فر، از کاغذ مخصوص استفاده کنید؛ برای 
خرید نان سوخاری آنهایی را که رنگ روشن دارند انتخاب کرده و از مصرف 
بیسکویت و کلوچه هایی که سطح زیرین آنها ســوخته است، بپرهیزید و 

برای تهیه ته دیگ، از نان و سیب زمینی استفاده نکنید.

درد دندان علل مختلفی دارد؛ مثل پوســیدگی و ترک خــوردن دندان، 
التهاب و ورم لثه و... .

اگر به طور ناگهانی )مثال آخر شــب یا در راه مســافرت( دچار دندان درد 
شدید و دسترسی به دندانپزشک نداشتید، می توانید با درمان های خانگی 

این درد را تا حدودی کم کنید تا در اولین فرصت نزد دندانپزشک بروید.
هیچ وقت درد دندان خود را نادیده نگیرید، زیرا ممکن اســت در اثر آبسه 
)چرک کردن دندان( باشــد که عدم درمان آن، عواقــب خطرناکی در پی 

دارد.
۱- یکی از موثرترین روش های کاهش دندان درد، استفاده از سیر است.

یک حبه سیر را روی دندان خود قرار داده و آن را بجوید تا درد دندان را کم 
کند. سیر همچنین دندان را محکم و قوی تر می کند.

۲- لیموترش بــه کاهش درد دنــدان کمک زیادی می کنــد. به عالوه از 
پوسیدگی و لق شدن دندان و خونریزی لثه جلوگیری می کند.

۳- سبزه گندم نیز خیلی مفید است. سبزه گندم از پوسیدگی و درد دندان 
جلوگیری می کند. از آن می توانید به شکل یک دهان شویه استفاده کنید 
یا هر روز کمی از آن را بجوید تا به سالمت دندان هایتان کمک کرده باشید.

۴- کمی روغــن گل میخــک )clove oil( را روی دندان پوســیده یا هر 
دندانی که درد می کنــد، قرار دهید. ایــن روغن واقعــا درد دندان را کم 

می کند.
همچنین احتمال ابتال به عفونت دندان را کاهش می دهد، زیرا تا حدودی 

خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد.
۵- شما بایســتی مصرف خوراکی های شــیرین )مثل شیرینی، شکالت، 
آب نبات و...( و مواد غذایی حاوی اســید باال )مثل آب مرکبات( را کاهش 

دهید.
۶- نوشــابه هــای گازدار را نباید مصــرف کنید، زیرا یکــی از علل اصلی 

پوسیدگی دندان افراد همین نوشابه ها هستند.
۷-  لثه اطراف  دندانــی را که درد می کند، خیلــی آرام بمالید. این روش 

همیشه موثر نیست، ولی کمی به کاهش درد دندان کمک می کند.
۸- یک تکه کوچک پیاز را روی دندان خود قــرار دهید و خیلی آرام آن را 

گاز بزنید تا اثر کند.
۹- یکی دیگر از راه های موثر در کاهش درددندان، غرغره کردن آب نمک 

گرم در دهان است.
یک قاشــق مرباخوری نمک را در یک لیوان آب گرم )نه آب داغ( به خوبی 
حل کنید و چند بار آن را در دهانتان غرغره کنیــد و بیرون بریزید تا یک 

لیوان آب نمک تمام شود.
این کار ورم و درد دندان را کــم می کند و باکتری های مضر دهان را از بین 

می برد.
۱۰- گذاشتن یک عدد چای کیسه ای خیس روی دندان نیز درد و ورم آن 

را کم می کند. این تاثیر تانین موجود در آن است.
همچنین اگر دندان شــما به ســرما حساســیت ندارد، می توانید چای 

کیسه ای را در آب یخ قرار دهید و سپس آن را روی دندانتان بگذارید.

ژن درمانی؛ امیدی تازه برای بیماران 
هموفیلی

از خريد نان های خیلی برشته 
پرهیزکنید

راه کاهش درد دندان در خانه

محققان دانشــگاه نورث وســترن می گویند یک تنفس 
عمیق از راه بینی، مغز را تقویت کرده و به حافظه ســرعت 
می بخشد. البته این موضوع بســتگی به این دارد که دم را 
انجام می دهید یا بازدم را و آیا از راه بینی نفس می کشید 
یا دهان. درواقع یافتــه اصلی این پژوهش این اســت که 
فعالیت مغز در ناحیه آمیگدال و هیپوکامپوس در زمان دم 
از راه بینی، بسیار بیشــتر و بهتر از زمان بازدم است. وقتی 
هوا را به داخل ریه می آورید عصب های نواحی دســتگاه 
بویایی، آمیگــدال و هیپوکامپــوس را تحریک می کنید 
که همگی در سیســتم لیمبیک قرار دارنــد. از این مزیت 
می توان به هنگام قرارگیری در یک موقعیت خطرناک که 
تعداد تنفس ها بیشتر می شود، استفاده کرد؛ چون سریع 
نفس کشــیدن با بینی، در تصمیم گیــری و یادآوری و به 

طور کلی عملکرد سریع تر مغز بسیار موثر است.

طبق یافته هــای محققان کانادایی، میکروب های ســاکن در 
روده نقش مهمی در ســطح قندخون دارند. این مطالعه شامل 
افرادی بود که از رژیم غذایــی DASH )که برای افراد مبتال به 
فشــارخون باال توصیه می شــود( پیروی می کردند. این افراد 
که پروبیوتیک ها را هم مصرف مــی کردند، در طول یک دوره 
سه ماهه شاهد کاهش سطح قند خون شان نیز بودند. آرجون 
پاندی، عضو تیم تحقیق از مرکز مراقبت قلب کمبریج اونتاریو، 
در این باره می گوید: »اگرچه تحقیقات بیشتری در این زمینه 
نیاز است، اما یافته ها نشان می دهد که افزودن پروبیوتیک به 
رژیم غذایی DASH می تواند شیوه ای برای کمک به حفاظت 
از افراد در مقابل دیابت نیز باشد.« به گفته پاندی، رژیم غذایی 
DASH )شیوه رژیمی توقف فشارخون باال( یکی از موثرترین 
شــیوه های غیردارویی بهبود ســالمت قلب از جمله کاهش 

فشارخون است.

کاهش قندخون 
با مصرف پروبیوتیک ها

سالمت کودکخواص خوراکی ها

دانستنی ها

يافته جديد پزشکی؛

داروی تیروئید 
موثر در کاهش 
ريسک سزارين

 طبق نتایــج تحقیقــات، داروی تیروئیــد در کاهش ریســک زایمان 
زودهنگام، سزارین و وزن پایین نوزاد به هنگام تولد موثر است.محققان 
دانشــگاه کاردیف بریتانیا دریافته اند کــه داروی تقویت کننده میزان 
هورمون تیروئید ممکن اســت منجر به کاهش عوارض زایمان ازجمله 
زایمان یا ســزارین زودهنگام و وزن پایین نوزاد به هنگام تولد شود. غده 
تیروئید در قسمت گردن قرار دارد و هورمون های ضروری بدن را تولید 

می کند که بر متابولیسم بدن کنترل دارند. 
هورمون های تیروئید برای رشــد مغز جنین هم ضروری هســتند اما 

نوزادان تا سه ماهه دوم بارداری قادر به ترشح این هورمون نیستند و باید 
از طریق مادرشان این منبع تامین شــود. زنان باردار مبتال به کم کاری 
خفیف تیروئید، دارای میزان پایین هورمون های تیروئید هســتند که 
این مشکل با مصرف داروی هورمونی موسوم به levothyroxine قابل 

درمان است. 
در این مطالعــه محققان به بررســی این موضــوع پرداختنــد که آیا 
 زنان باردار مبتال به کــم کاری خفیف تیروئید و نوزادشــان، از درمان با
 levothyroxine بهره می برند؟ محققان به آزمایش و بررســی بیش

از ۱۳ هزار زن پرداختند که در هفته ۱۶-۱۲ بارداری قرار داشته و ۵۱۸ 
نفر آنها مبتال به کم کاری خفیف تیروئید بودنــد. از این تعداد، ۲۶۳ زن 
داروی levothyroxine دریافــت کردند و بقیه تحت هیچ درمانی قرار 
 نگرفتند. محققان دریافتند زنان مبتال به کم کاری خفیف تیروئید که با

levothyroxine درمان شده بودند، به میزان کمتری از ریسک زایمان 
نوزاد با وزن پایین برخوردار بودند و کمتر به شکل سزارین زایمان کردند. 
درحالی که احتمال زایمان نوزاد با وزن پایین در بین زنان دارای کم کاری 

خفیف تیروئید که هیچ درمانی دریافت نکرده بودند، بیشتر بود.

تنفس عمیق با بینی، 
حافظه را تقويت می کند

احتماال شــما عادت کرده ایــد که این ســبزی را به صورت 
پخته شــده )لبو( و همراه ســاالد میــل کنید. بــا این حال 
روش هــای متعددی برای مصــرف چغندر وجــود دارد که 
می توان بیشترین بهره را از خواص آن برد. آب چغندر باعث 
مقابله با رادیکال های آزاد می شــود و راندمان ورزشــکاران 
را باال مــی برد. در ایــن مطلب درخصوص خــواص چغندر 
بخصوص به صورت نوشیدنی بیشتر صحبت می کنیم. لطفا 

با ما همراه باشید.
مواد تشکیل دهنده چغندر 

مصرف چغندر به صورت پخته شــده باعث می شود برخی 
از مواد مغذی مفید آن از بین بــرود. در عوض چغندر خام به 

صورت آب آن یا اسموتی، ترکیبات زیر را نصیبتان می کند:
ویتامین های B،A و C، اســیدفولیک، آنتی اکسیدان هایی 

مانند فالوونوئیدها و کاروتنوئیدها، اسیدآمینه ها؛
مواد معدنی ضروری مانند کلســیم، منیزیم، آهن، پتاسیم، 

فسفر و سدیم، فیبرهای محلول و غیرمحلول در آب؛
آب، کربوهیدرات ها و قند.

فوايد آب چغندر
برای کاهش مشــکالت قلبی: چغندر حــاوی خواص 
ضدالتهابی فوق العاده ای است و برای افرادی که از مشکالت 

قلبی رنج می برند مفید است.
برای مقابله با راديکال های آزاد: چغندر عالوه بر اینکه 

مغز را در ســالمت نگه می دارد، باعث کاهــش روند پیری 
ســلول ها و بخصوص سلول های پوســت و دیگر ارگان های 
بدن می شــود. با نوشــیدن آب چغنــدر به التیام ســریع 
زخم ها و جراحــات کمک کرده و از بــروز زودهنگام چین و 
چروک پوســتی پیشــگیری خواهید کرد. چغنــدر حاوی 
آنتی اکسیدان های قوی مانند بتاالئین ها و پولیفنول هاست 
که اثرات مضر رادیکال های آزاد را خنثی می کند. باال بودن 
رادیکال های آزاد در بدن، باعث پیری زودهنگام ســلول ها و 

افزایش خطر بیماری هایی مانند سرطان می شود.

دکتر کنتر معتقد اســت کودکان زمان زیادی برای فرق 
گذاشتن بین خیال و واقعیت نیاز دارند. برای یک کودک 
خردســال تفکیک این موضوع که چه چیزی ساختگی 
و چه چیزی غیرســاختگی اســت، خیلی راحت نیست. 
به همین دلیل خیلی از پدر و مادرهــا تصور می کنند با 
گفتن این موضوع که این داســتان یا فیلم واقعی نیست، 
می توانند بــه او کمک کنند تــا بر ترســش غلبه کند، 
حقیقت این اســت که این توضیح معموال برای کودکان 

اطمینان بخش نیست.
این استاد دانشگاه می گوید: در یک آزمایش، به دو گروه 
سنی کودکان پیش از دبســتان و کودکان ۹ تا ۱۱ساله 

فیلم  جادوگر شهر زمرد را نشان دادیم. 
قبل از نمایش هم به هر دو گروه گفتیم که داستان فیلم 
ســاختگی اســت و واقعیت ندارد؛ اما ایــن توضیح هیچ 
کمکی نکرد تا کودکان پیش دبســتانی نترسند و حس 
کنند که داستان واقعی نیســت، در صورتی که کودکان 
۹ تا ۱۱ ساله خیلی خوب دریافتند که داستان ساختگی 

است.
اینکه به خود بگویید ایــن تصویر واقعیت نــدارد، راه و 
روشی مفید برای کاهش ترس اســت اما این روش برای 
کودکان بزرگ تر از سن پیش از دبســتان موثر است نه 
کودکان کم سن و ســال تر؛ یعنی روش های شفاهی به 

این دلیل روی کودکان خردسال تاثیر ندارد که کودکان 
خردســال کامال متوجــه تصاویر ظاهــری و چیزهایی 
می شوند که به آسانی قابل درک است ولی توان استفاده 
از افــکار انتزاعی بــرای چیرگی بر تصاویر ترســناک را 

ندارند.
روشــی که بر کودکان خردســال تاثیر می گذارد، بیان 
واژه هــا یا عملیــات پیچیده ذهنی نیســت. بــه آرامی 
صحبت کــردن، نوازش کــردن و در آغــوش گرفتن، به 

کودکان آرامش می دهد.

تاثیر ژانر وحشت بر روان کودکان)3( فوايد آب چغندر؛ از الغری تا مقابله با سرطان )1(

زيبايی

 یک متخصص پوســت و مو گفت: عواملی مانند سبک 
زندگــی و انواع بیماری هــا، باعث ایجــاد خونریزی و 
کبودی پوست می شود. رضا مالکی متخصص پوست 
و مو، به وسیع ترین عضو بدن اشاره کرد و گفت: پوست 
صورت نازک ترین و کف دست و پا ضخیم ترین قسمت 
پوست بدن انسان را تشکیل می دهند. وی با بیان اینکه 
ریز فاکتورهایی مانند ســبک زندگی و انواع بیماری ها 
باعث ایجــاد خونریزی و کبودی روی بدن می شــود، 
عنوان کرد: آســیب دیدگی کبدی باعث کاهش خون، 
پالکت، توقف تولید پروتئین و تعداد ســلول های بدن 
می شــود. این متخصص پوســت و مو با اعالم اینکه 
خون مردگی باعث ایجاد کبودی در پوســت می شود، 
بیان کرد: ضربه باعــث تخریب غشــاهای مخاطی و 
رگ های خونی می شــود که همین امر کبودی پوست 
را به همــراه دارد. وی با بیان اینکه اکثــر کبودی ها با 
درد، تغییر رنگ و ورم همراه است، افزود: عواملی مانند 
بیماری های خونی، مصرف زیاد آسپرین، نازکی سطح 
پوست، کمبود پروتئین، خونریزی لثه ها و بینی، درد 
مفصل، ورم و التهاب موضعی، از عالئم کبودی پوست 
اســت که در اکثر زمان ها دیر بهبود مــی یابد.  مالکی 
با اشاره به افزایش سن اظهار داشــت: با افزایش سن، 
پوست دچار کاهش چربی الیه حفاظتی و کاهش تولید 
پروتئین ساختاری کالژن و درنتیجه نازک شدن سطح 
پوست می شود. وی افزود: اگر پوست به مدت طوالنی 
در معرض مستقیم نور خورشــید و اشعه فرابنفش آن 
قرار بگیرد، احتمال کبودی آن ۱۰۰ درصد اســت. این 
متخصص پوست و مو درباره تاثیر تغذیه بر پوست بیان 
کرد: مصرف مــواد غذایی مانند میــوه، مرکبات، جگر 
سیاه، مرغ، ساالد، کمپوت، سوپ های اسفناج، صدف 
و هویج، باعث شفافیت و پاکســازی پوست می شود. 
وی با بیان اینکه پوســت از بروز میکروب و باکتری به 
بدن جلوگیری می کند، تاکید کرد: پوست در کاهش 
و افزایش فشار خون تاثیر بســزایی دارد و باعث ترمیم 
بافت خود نیز می شود. مالکی با اشــاره به ترشح مواد 
دفعی بدن بیان کرد: ارتبــاط با محیط، تنظیم حرارت 
بدن و تعریق، متابولیســم آب و نمک و ذخیره چربی، 
از مهم ترین وظایف پوســت اســت. وی با بیان اینکه 
اپیدرم در مقابل جراحت، از پوست محافظت می کند، 
افزود: مصرف کلســترول و اشــعه ماورای بنفش )به 
اندازه کافی( باعث افزایش ویتامین D در پوست و مانع 

کبودی آن می شود.

موقع کبودی پوست از اين 
مواد استفاده کنید

ســفیده تخم مرغ از ۹۰ درصــد آب و ۱۰ درصد پروتئین 
تشــکیل شــده اســت. پس اگر زرده را جدا کرده و تنها 
سفیده آن را انتخاب کنید، ارزش غذایی تخم مرغ به طور 

قابل توجهی تغییر می کند.
کالری کم و پروتئین زياد سفیده تخم مرغ

ســفیده تخم مرغ از محتوای پروتئین بــاال و کالری کم 
برخوردار بــوده و در حقیقت ۶۷ درصــد از کل پروتئین 
موجود در تخم مرغ را داراســت. ایــن پروتئین از کیفیت 
باالیی نیز برخوردار اســت و حاوی تمام نه اســید آمینه 
ضروری به میزانی است که بدن برای ارائه بهترین عملکرد 

به آن نیاز دارد.
به واســطه محتوای پروتئین باال، مصرف سفیده می تواند 
برخی از فواید سالمت را نیز به همراه داشته باشد. پروتئین 
می تواند به کاهش اشــتها کمک کرده و بــه این ترتیب  
مصرف آن می تواند احساس ســیری را برای مدت زمانی 

بیشتر در شما ایجاد کند.
دریافت پروتئین به میزان کافی از رژیم غذایی برای حفظ 
و ســاخت عضله نیز اهمیت باالیی دارد، بــه ویژه اگر در 

تالش برای کاهش وزن باشید.
با در نظر گرفتن این مســئله کــه مقــدار پروتئین یک 
تخم مرغ کامل، تنها اندکی بیشــتر از ســفیده به تنهایی 
است و کالری بیشتری نیز دارد، سفیده تخم مرغ می تواند 
انتخابی جــذاب برای افرادی باشــد کــه در تالش برای 

کاهش وزن هستند.
دارای چربی اندک و فاقد کلسترول

در گذشته، تخم مرغ به واسطه محتوای چربی اشباع شده 
و کلسترول باال، به یک انتخاب غذایی بحث برانگیز تبدیل 
شــده بود. با این وجود، تمام چربی و کلسترول موجود در 
تخم مرغ در زرده آن قرار دارد. در مقابل، سفیده تخم مرغ 
تقریبا از پروتئین خالص تشــکیل شــده و فاقد چربی یا 

کلسترول است.
برای ســال ها، این بدان معنی بود که ســفیده تخم مرغ 
ســالم تر از یک تخم مرغ کامل محســوب می شــود. اما 
مطالعات جدید نشــان داده اند که کلســترول موجود در 
تخم مرغ برای بیشتر مردم مشــکل آفرین نیست. با این 
وجود، برای برخی از افراد مصرف کلســترول، به افزایش 
سطوح آن در خون منجر خواهد شــد. این افراد به عنوان 

فراواکنش دهندگان شناخته می شوند.
فراواکنــش دهنــدگان دارای ژن هایی هســتند که آنها 
را مســتعد ابتال به کلسترول باال می ســازد و از آن جمله 
می توان به ژن ApoE4 اشاره کرد. برای این قبیل افراد یا 
آنهایی که کلسترول باال دارند، سفیده تخم مرغ می تواند 

انتخاب بهتری باشد.
افزون بر این، سفیده تخم مرغ تقریبا فاقد چربی است و به 
طور قابل توجهی کالری کمتری نســبت به یک تخم مرغ 
کامل دارد. بر همین اساس، سفیده تخم مرغ برای افرادی 
که در تالش بــرای محدود کردن کالــری دریافتی خود و 

کاهش وزن هستند، انتخابی خوب محسوب می شود.
سفیده تخم مرغ يا تخم مرغ کامل؟  

سفیده تخم مرغ سرشــار از پروتئین است و کالری، چربی 
و کلســترول کمی دارد که آن را به یک ماده غذایی خوب 

برای کاهش وزن تبدیل می کند.
سفیده تخم مرغ برای افرادی مانند ورزشکاران و بدنسازان 
که نیازمند دریافت مقدار زیاد پروتئین هســتند نیز مفید 

است، اما میزان کالری دریافتی باید مد نظر قرار گیرد.
با این وجود، سفیده تخم مرغ در مقایسه با تخم مرغ کامل 
از مواد مغذی کمتری برخوردار اســت. تخــم مرغ کامل 
حاوی ویتامین، مــواد معدنی، پروتئیــن اضافی و برخی 
از چربی های سالم اســت. با وجود اینکه تخم مرغ کامل 
حاوی کلســترول اســت، اما مطالعه جدید ارتباطی بین 
مصرف تخم مرغ و خطر بیماری قلبی نیافته اســت. بنابر 
نتایج همین مطالعــه، مصرف روزانه یــک عدد تخم مرغ 

می تواند خطر سکته مغزی را نیز کاهش دهد.
افزون بر این، مــواد مغذی موجود در تخــم مرغ با برخی 
از فواید ســالمت پیوند خورده انــد. زرده تخم مرغ منبع 
خوبی برای دو آنتی اکســیدان مهم به نــام های لوتئین 
و زیگزانتین اســت کــه از انحطاط چشــم و آب مروارید 
پیشــگیری می کنند. مصرف تخم مرغ کامل، با احساس 
ســیری بلندمدت و کمک به دریافت کالــری کمتر پیوند 
خورده اســت. در حقیقت، برخی مطالعات نشان داده اند 
که خوردن تخــم مرغ در وعده غذایــی صبحانه می تواند 
برای کاهش وزن، شــاخص توده بدنی )BMI( و دور کمر 

مفید باشد.
با این وجــود، اگر یک رژیم غذایی را دنبــال می کنید که 
میزان کالری های دریافتی از آن به شــدت تحت کنترل 
قرار دارند یــا دارای ســابقه خانوادگی کلســترول باال یا 
سطوح باالی کلسترول خون هستید، ســفیده تخم مرغ 

می تواند انتخاب سالم تری برای شما محسوب شود.

سرشار از پروتئین و تهی از هر چیز دیگر!

برخی معتقدند که سفیده تخم مرغ می تواند انتخاب سالم تری نسبت به مصرف يک تخم مرغ کامل باشد. سفیده 
تخم مرغ مايعی شفاف و غلیظ است که اطراف زرده را احاطه کرده اســت. در يک تخم مرغ بارور شده، سفیده به 
عنوان اليه ای محافظ در برابر باکتری های مضر عمل می کند. همچنین، سفیده برخی از مواد مغذی الزم برای رشد 

را فراهم می کند.

سفیده تخم مرغ 
برای افرادی که 

در تالش برای 
محدود کردن 

کالری دريافتی 
خود و کاهش وزن 
هستند، انتخابی 

خوب محسوب 
می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
رقیبی جدید و قوی برای تلگرام

حل یکی از قدیمی ترین 
معماهای خورشیدی

 تصاویــر بــه دســت آمــده از رصد خانه فضایی ناســا 
به حل کردن یکی از معماهای نجومی که از دهه۱۹۴۰ 
ذهن دانشمندان را درگیر کرده است، اشاره دارد که چرا 
اتمسفر خارجی خورشید یا کرونای خورشیدی از سطح 

مرئی آن داغ تر است؟
دمای ســطح مرئی خورشــید درحــدود۵۵۰۰ درجه 
سانتیگراد است، اما دمای کرونا۲۰۰ تا۵۰۰ برابر بیشتر 
است. اکنون براســاس رصد های رصدخانه IRIS به این 
نتیجه رسیده اند که بخشی از دمای باالی کرونا به واسطه 
بمب های حرارتی ایجاد می شود که ناشی از فوران های 
انــرژی از دل میدان های مغناطیســی هســتند که در 

موازات با کرونا قرار گرفته اند یا آن را قطع کرده اند. 
 در واقع فعالیت های انفجاری میدان های مغناطیســی 

در کرونای خورشید باعث افزایش دمای آن می شوند.
این کشف همچنین می تواند به این پرسش که آیا گرما 
به صورت یکنواخت به کرونا وارد می شــود، پاسخ دهد. 
رصد خانــه IRIS با تحلیل منطقه انتقال خورشــیدی، 
منطقه ای میان سطح خورشــید و کرونای خورشیدی، 
می تواند حــرکات گازهــای داغ را با دقتی بســیار باال 

محاسبه کند. 
شعله های خورشــیدی نیز در همین منطقه و به واسطه 
آزاد شــدن انرژی و حرارت ایجاد می شوند. نتایج جدید 
می تواند به دانشمندان کمک کند تا زمان آغاز توفان های 
خورشــیدی را بهتر پیش بینی کننــد،  توفان هایی که 
 IRIS .می توانند اختالالت شدیدی در زمین ایجاد کنند
ناسا که از ســال ۲۰۱۳ مانند یک عدســی بزرگ برای 
 مطالعه روی حاشیه اتمسفر خورشید به کار گرفته شده 

است،  چشــم اندازی بهتر را از آنچه در میان فعالیت های 
خورشــیدی رخ می دهنــد،  در اختیــار دانشــمندان 
 قــرار داده  اســت. جزییــات بیشــتر ایــن پژوهــش 
درThe Astrophysical Journal منتشر شده است.

 صادق عباســی معاون ســازمان تنظیم مقــررات رادیویی شــاهکوه 
 به ارایــه توضیحاتی درباره فعالیــت اپراتورهای مجــازی تلفن همراه 
و ســیم کارت های جدید آن ها پرداخــت. وی اظهار کرد: بر اســاس 
مصوبات اپراتورهــای تلفن همراه موظف بودند هــر یک حداقل با یک 
اپراتور مجازی موبایل ) MVNO  ( تا ســوم آبان و با یک شرکت دیگر 
تا سوم آذرماه قرارداد امضا کنند. اکنون نیز این شرکت ها قراردادهای 
مربوطه را امضا کرده و آن ها را برای بررسی بیشتر به رگوالتوری ارسال 
کرده اند. معاون ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ادامه داد: 
البته در این قراردادها مشکالتی وجود دارد که ما آن ها را قبول نداشته 
و بر همین اســاس از آن ها ایراداتــی گرفته و خواهان حــل این موارد 
شده ایم. حال نیز پس از حل این موارد، پروانه مربوط به MVNO های 
مذکور صادر خواهد شد. عباسی در ادامه با اشــاره به اینکه در گذشته 
نیز یکی از این شــرکت ها با عقد قرارداد با رایتل موفق به گرفتن پروانه 
خود شده بود، گفت: این شــرکت  اعالم آمادگی کرده است که تا پایان 
دی ماه ســیم کارت های خود را وارد بازار کند. البته طبق پروانه، الزامی 
به ورود سیم کارت در آذرماه نیست، اما ظاهرا این شرکت امور مربوطه 
را انجام داده و خواهان آن اســت که هرچه سریع تر ظرف آذر و دی ماه 
سال جاری ســیم کارت های خود را وارد بازار کند. وی همچنین تاکید 
کرد: قیمت سیم کارت اپراتورهای مجازی نیز مانند اپراتورهای حقیقی 
موبایل تعیین شــده و برای این ســیم کارت ها انواع اعتباری و دائمی 
وجود دارد. عباســی در عین حال از تفکیک شماره های خطوط دائمی 
و اعتباری توســط این شــرکت خبر داد و خدمات ارایه شده در بستر 
این ســیم کارت ها را نیز بر اساس توانمندی شــرکت و اپراتور مربوطه 

دانست.

پس از هفته ها انتظار و شــنیدن اخبار متعدد در خصوص عرضه  
فیلم های ســینمایی با وضوح 4K در گوگل پلی، ســرانجام این 
 قابلیت در اختیــار کاربران قرار گرفت. گوگل اعالم کرده اســت 
در حال حاضر ۱۲۵ فیلم با کیفیت 4K عرضه  می شوند و در آینده 
 تعداد این عناویــن افزایش پیدا خواهد کــرد. فیلم های موجود 
با کدک VP9 گوگل کدگذاری شــده اند و به نظر می رســد فعال 
نباید منتظر پشــتیبانی از ویژگی HDR بــرای این محصوالت 
باشیم. طبق اعالم رسمی گوگل؛ فیلم های عرضه شده را می توان 
با کروم کست اولترا، سونی اندروید تی وی، شیائومی می باکس۳ 
 و LeEco Super4 X55 اســتریم مشــاهده کــرد. موضــوع 
قابل توجه، افزایش نرخ اجاره و خریــد این محصوالت تصویری 
است؛ تمامی فیلم های 4K را می توان با قیمتی معادل ۷ دالر و ۹۹ 
 سنت اجاره کرد. این در حالی اســت که نرخ کرایه  این فیلم های 
با کیفیت HD و SD به ترتیــب ۳/۹۹ دالر و ۲/۹۹ دالر و قیمت 
خرید از ۲۴/۹۹ دالر تــا ۲۹/۹۹ دالر متغیر اســت. در این میان 
 HD مشکالتی هم وجود دارد؛ برای مثال اگر شما فیلمی با وضوح
خریداری کرده باشید، مشخص نیســت چگونه و با چه هزینه ای 
می توانید کیفیت UHD فیلم خود را دریافت کنید. با پشتیبانی 
 Netflix و گــوگل پلی از فیلم هــای 4K، هنوز معلوم نیســت 
آیا ســرویس های دیگر مانند آی تونز هم به ایــن مجموع اضافه 

خواهند شد یا خیر!
سیم کارت های جدید 

چه موقع وارد بازار می شوند؟

 4K گوگل پلی فیلم های سینمایی 
در اختیار کاربران قرار می دهد

 فناورانه

 چند ســالی اســت که اپلیکیشــن هــای پیام رســان 
در گوشــی های هوشــمند به ابزاری کم نظیر در حوزه 
ارتباطات تبدیل شــده اند؛ چرا که کاربران بدون هزینه 
 بــاال می توانند پیام و صــوت خود را به دیگران رســانده 

و از امکانات چت گروهی بهره ببرند.
پیام رسان ها در ایران با وایبر فراگیر و عمومی شد و اندک 
زمانی بعد، تلگرام به صورت عمومی فراگیر شــد و حاال به 
حدی رسیده است که کمتر ایرانی را می توانی بیابی که از 

تلگرام استفاده نکند.
 با توجه به اینکه پیام رســان ها دیگر عضــو جدایی ناپذیر 
از اسمارت فون ها شده اند، هر روز پیام رسان های متنوعی 

در استورهای مختلف عرضه می شوند.
در این حوزه مهم ترین رکن پیام رســان ها، عامه پســند 
بودن پیام رسان هاست و اگر مشکالت دیگر پیام رسان ها 

برطرف و قابلیت هــای جدیدی هم به آن اضافه شــود، 
استقبال گسترده ای را در پی خواهد داشت.

چرا که در این حوزه، پس از فراگیری اســتفاده از تلگرام، 
 ایمــو، واتــس آپ و… اختالل هــای این پیام رســان 
و ضعف هایی برای عموم روشــن شــد تــا کار رقبا برای 

حضور در این عرصه باز شود.
فیلتر و یا کند شــدن پیام رســان ها امری است که تقریبا 
باید خود را به آن عادت دهیم زیــرا هرچند وقت یک بار 
مهاجرتی به ســمت یک اپلیکیشــن دیگر آغاز شود که 
 نمونه آن بــرای ایرانی ها تغییر اســتفاده پیام رســان ها 

از وایبر به تلگرام بود.
در این بخش، مشــکالت اینترنت در ایران و ضعیف بودن 
اینترنت در تلفن های همراه و نبــود امکان تماس صوتی 
و تصویری با اینترنت کم ســرعت مشکلی است که کار را 

برای حضور رقبای تازه باز کرده است.
 تلگــرام محیــط امنی را بــه کاربــران خــود هدیه داد 
 تا در فضایی عامه پســند و امن بتواننــد اطالعات خود را 
به اشتراک بگذارند که این ویژگی تا قبل از تلگرام در هیچ 

نرم افزاری به صورت قدرتمند دیده نشده بود.
 بر همیــن اســاس در این گــزارش قصد داریــم تا یکی 
از رقبای تازه تلگرام که در این حــوزه فعالیت هایی قابل 

تامل برای کاربران ایرانی داشته است را معرفی کنیم.
استفاده از اپلیکیشن پیام رسانی که بتواند تماس رایگان 
صوتی و تصویری را با کیفیت باال داشــته باشد، همیشه 

یک خواسته منطقی ازسوی کاربران است. 
این نیاز اگر با امکانات ایرانی ها و ســرعت پایین اینترنت 
هم همگون شــود که دیگر به یک هــدف نهایی تبدیل 
می شــود؛ چرا که اگر کاربر ایرانی برای ارتباط تصویری 
 و صوتی بــه اینترنت پر ســرعت نیاز نداشــته باشــد، 

بهترین امکاناتی را که می تواند، خواهد گرفت.
 در اپلیکیشــن پینگل ایــن امکانــات تازه ارایه شــده 
 و می توانیــد تمــاس صوتی رایــگان با کیفیت داشــته 
و حتی با اینترنت ضعیف و ۲G تمــاس تصویری رایگان 
 با رزولیشــن ۷۲۰P و پیغام رسانی بســیار سریع، ساده 
و امن را در کنار اشــتراک گذاری عکس، ویدئو و موقعیت 

جغرافیایی تجربه کنید.
رمزگذاری همه اطالعات و فعالیت های شــما، یکی دیگر 
از مزایای این رقیب تلگرام اســت که کاربران بسیاری را 
تحریک می کند تا از تلگرام و ایمو بــه این ابزار تازه کوچ 

کنند.
همین طور موضــوع باتری خــوری پیام رســان ها یکی 
دیگر از مشکالت این بازارها اســت که در این اپلیکیشن 
 بدان توجه شــده و در کنار صرفه جویی در مصرف باتری 
تا ۱/۵ برابر، خیال کاربر را از امنیت و مصرف باتری راحت 

می کند.
از دیگر مزایای این اپلیکیشــن می توان بــه تماس های 
 بین المللــی فوق العــاده ارزان بــا اســتفاده از امــکان

Pinngle Out اشاره کرد که با کیفیت فوق العاده باالی 
صدا و تصویر حتی با اینترنت ضعیف قابل دسترسی است 
و کاربران با هزینه بســیار ناچیز می توانند از آن استفاده 

کنند.
 مصــرف بــاالی حجــم اینترنــت در پیــام رســان ها 
برای کاربران ایرانی یکی دیگر از مشــکالت موجود است 
که در اپلیکیشــن تازه پیام رسان برای آن چاره اندیشیده 

شده است. 
مصرف۳۰درصد کمتر پهنای باند اینترنت موضوعی است 
که برای ایرانی ها خیلی مهم است، زیرا اینترنت نامحدود 
در ایران کمتر مورد اســتفاده اســت و قیمــت اینترنت 

موبایل هم تا حدودی باال است. 
 از ایــن رو ایــن امکان مــی توانــد کمک خوبــی برای 
 هزینه های ایرانی ها باشــد. گفتنی است این اپلیکیشن 

در گوگل پلی، اپ استور و کافه بازار در دسترس است.

رمزگذاری 
همه اطالعات 
و فعالیت های 

شما، یکی دیگر 
از مزایای این 
رقیب تلگرام 

است که کاربران 
بسیاری را 

تحریک می کند 
تا از تلگرام و 

ایمو به این ابزار 
تازه کوچ کنند

رقیبی جدید و قوی برای تلگرام

بازار داغ پیام رســان ها و اســتقبال عمومی از این اپلیکیشــن ها باعث رقابت در حوزه رونمایــی از امکانات 
اپلیکیشن های پیام رسان رایگان شده و امکاناتی همچون تماس رایگان صوتی و تصویری با کیفیت باال و اینترنت 

کم سرعت ارایه شده است.
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پیشنهاد سر دبیر: 
مجموعه نخست موسوعه آیت ا...مظاهری رونمایی می شود

ویژه

نمایشنامه خوانی شش اثر از آنتوان چخوف به کارگردانی رادمهر 
کشانی، تا فردا در سالن سوره اجرا می شود.

کارگردان این نمایشنامه خوانی گفت:گروه تئاتر پژوهش مهر با 
سابقه دو دهه ای خود در طول سال، ژانرهای مختلفی از نمایش 

را روی صحنه می آورد.
رادمهر کشانی تصریح کرد: برای نخســتین بار با همکاری خانه 
تئاتر حوزه هنری اصفهان تصمیم گرفته شده که شش اثر آنتوان 

چخوف توسط یک گروه در پنج روز متوالی به اجرا در بیاید.
وی افزود: آنتوان چخوف با قصه هایی ســاده و با زبان مردم عامه 
نمایشنامه هایی نگاشته که دارای داســتان زیرین و با درون مایه 

اجتماعی است.
نام نمایش و روز و ساعت اجرای آنها به این شرح است:

»آواز قو«، 23 آذر ماه، ساعت 19:30
»تراژدیــن اجباری«/»مادمــوازول ژولی«، 24 آذرماه، ســاعت 

19:30
عالقه مندان برای دیدن این نمایشــنامه خوانی در تاریخ های یاد 
شده به سالن سوره واقع در خیابان آمادگاه، روبه روی هتل عباسی 

مراجعه کنند.

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: در 
کنگره نکوداشــت آیت ا... مظاهری، مجموعه نخســت موسوعه 

ایشان شامل 2۸ جلد کتاب موضوعی رونمایی می شود.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی در نشســت خبری به مناسبت 
برگزاری کنگره نکوداشــت آیت ا... مظاهری اظهار داشت: آیت ا... 
مظاهری دارای ویژگی های ارزنده شخصیتی و اخالقی و از اساتید 
برجســته حوزه علمیه اصفهان در تدریس فقــه، اصول و اخالق 

است.
وی با بیان اینکه شخصیت علمی ایشــان در حوزه های مختلف 
بی بدیل و کم نظیر اســت، افزود: آیت ا... مظاهری در حوزه تفسیر 
قرآن، ساده و سلیس ســخن می گوید و در حوزه تدریس مبحث 
والیت فقیه، زبانزد اســت و کتاب هایی نیز درایــن زمینه تدوین 

کرده  است.
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان جامع نگری 
و ساده زیستی را از دیگر ویژگی های برجســته ایشان برشمرد و 
گفت: آیت ا... مظاهری شــخصیتی بین المللی دارند به نوعی که 
در تمامی همایش های ادیان توحیدی، پیام راهگشــایی ایشان 
نصب العین همایش و مورد استفاده تمام رهبران توحیدی شرکت 

کننده از صابئین، زرتشتی، یهودی و مسیحی بوده است.
حجت االســالم ارزانی با بیــان اینکه  پیش از حضور ایشــان در 
اصفهان ما درس قواعــد فقهیه در حوزه علمیه نداشــتیم، بیان 
داشت: آیت ا...مظاهری دیدگاهی خاص به حوزه های علمیه خارج  
کشور دارد و شعبه ای از حوزه علمیه جامعه المصطفی با حمایت 

ایشان در اصفهان مستقر شده است.
وی آیــت ا... مظاهری را به نام مرجع مهاجــر توصیف کرد و بیان 
داشت: حوزه علمیه اصفهان سنگ بنای حوزه علمیه قم بوده است 
و با حضور ایشان، اصفهان بار دیگر جایگاه سرنوشت ساز خود را در 

حوزه تشیع به دست آورد.
رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان به جامعیت 
علمی رییس حوزه علمیه اصفهان اشاره و ابراز داشت: زعیم حوزه 
علمیه اصفهان به علوم کاربــردی و نافع برای جامعه توجه خاص 

داشته و در فقه و اصول نظرات ارزشمندی دارند.
وی  با بیان اینکــه در  مجموع 3۸ اثر از آیــت ا... مظاهری در روز 
همایش رونمایی می شود، گفت: در روز همایش، موسوعه ایشان 
شامل 2۸ جلد از آثار شــامل اخالق فارسی و عربی، والیت فقیه، 
شــروح دعا، منازل الســالکین، قواعد فقهیه، ثبــات الخیار و ... 

رونمایی می شود. 
حجت االســالم ارزانی گفت: همچنین در این همایش سه جلد 
کتاب در قالــب مقاالت در حــوزه اخالق با نــام مرزبان اخالق، 

زندگینامه، منتخب و گزیده آثار نیز رونمایی می شود.

آلبوم محمد علیزاده در مرحله کسب آخرین مجوزهاست. اکثر 
مجوزهای این آلبوم اعم از شعر و موسیقی صادر شده و مراحل 

پایانی خود را سپری می کند.
صدرالدین حســینخانی در ارتباط با تاریخ انتشار آلبوم محمد 
علیزاده گفت: در تالشیم این آلبوم در اواسط دی ماه روانه بازار 
شود؛ چهره هایی نظیر میالد ترابی و مهرزاد امیرخانی نیز در آن 
حضور دارنــد. همچنین نام آلبوم به همــراه دیگر جزئیات را به 

زودی اعالم خواهیم کرد.
شایان ذکر اســت باتوجه به اینکه محمد علیزاده متولد بیست و 
سوم دی ماه است، به احتمال زیاد این آلبوم در سالروز تولد این 

هنرمند منتشر می شود.

تا 24 آذر ماه برپاست؛

آنتون چخوف خوانی در سالن سوره

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

 مجموعه نخست موسوعه
 آیت ا...مظاهری رونمایی می شود

آلبوم محمد علیزاده دی ماه
منتشر می شود

 مهران مدیری بازیگــر جدیدی را بــرای فیلم »ســاعت 5 عصر«
 اضافه کرد.

مدیری کــه اولین فیلم خود را می ســازد نگین معتضــدی را برای 
بازی در فیلم ســینمایی »ســاعت 5 عصر« انتخاب کرد.از عوامل 
دیگر این پروژه مي توان به علیرضا شــمس دستیار اول و برنامه ریز 
،محمود خرسند به عنوان مدیر صدابرداری، میشا جودت به عنوان 
طراح گریم، امیر حســین حداد به عنوان طراح صحنــه و لباس و 
سید حسین هادیانفر به عنوان جانشــین تهیه کننده و مدیر تولید 
اشاره کرد. ســرمایه گذاری این فیلم بر عهده اول مارکت است که 

اسپانسری برنامه  دور همی را نیز بر عهده دارد.
 بازیگرانی که حضورشــان در این فیلم قطعی شده است عبارتند از: 
ســیامک انصاری، آزاده صمدی، مهران مدیری و ده ها بازیگر دیگر 

که مراحل تست گریم را مي گذرانند. 

حســن آقا کریمی از آخرین تالش های گروه »کاناپه«، برای حضور 
در جشنواره فیلم فجر خبر داد.

آقا  کریمــی تهیه کننده ســینما و تلویزیون در خصــوص آخرین 
وضعیت »کاناپه« ســاخته کیانوش عیاری گفــت: روزهای پایانی 
فیلمبرداری را پشــت ســر می گذاریم و امیدواریم اوایل دی کار به 

اتمام برسد.
وی با اشاره به حضور این فیلم در جشــنواره فیلم فجر عنوان کرد: 
تدوین این اثر به صــورت همزمان انجام می شــود و تمام تالش ما 
حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر اســت و در این راستا 

فرم مربوطه را پر کردیم. 
این تهیه کننده درباره آخرین وضعیت ساخت سریالی به کارگردانی 
 کیانوش عیــاری اظهار داشــت: با پایــان فیلمبــرداری »کاناپه« 

پیش تولید این سریال آغاز خواهد شد. 

نگین معتضدی به
»ساعت 5 عصر« پیوست

 فیلمبرداری »کاناپه« 
به روزهای پایانی رسید

جشنواره

ســید محمد طباطبایی که در بیست و هشــتمین دوره از 
جشــنواره فیلم کودک و نوجــوان به عنــوان مدیر کمیته 
سینمایی فعالیت داشت، از مســئوالن فرهنگی شهرداری 
اصفهان درخواست کرد تا روند حمایت از تولید فیلمسازان 

این جشنواره را تسریع بخشند.
 پس از کش و قوس های فراوان و در نهایت، شــیرین کامی 
بازگشت میزبانی جشــنواره فیلم کودک و نوجوان در سی 
امین دوره برگزاری خود به شــهر اصفهان، بدیهی است که 
برگزاری این جشنواره به بهترین شکل ممکن، نه تنها هدف 
همه مسئوالن و دست اندرکاران این جشنواره بلکه خواسته 

قلبی تک تک شهروندان اصفهانی است.
 در راستای کمک برای دســتیابی به این هدف کوشیده ایم 
تا توجه مسئوالن اجرایی دور سی ام جشــنواره را به نقطه 
نظراتی از دیدگاه ســید محمد طباطبایــی، مدیر انجمن 
ســینمای جوان اصفهان جلــب کنیم که قطــع به یقین 
اهتمام در به کار بستن این موارد می تواند در جلب رضایت 

حداکثری هنرمندان تالشگر در این عرصه و کمک به چرخه 
تولید فیلم در اصفهان موثر باشد. ســید محمد طباطبایی، 
ضمن اشــاره به زمان برگزاری جشــنواره کودک در تیر ماه 
ســال آینده گفت: به خاطر مسائل مختلفی که بررسی شده 
بود، متاسفانه امسال به دالیل متعدد در فواصل زمانی پیش 
بینی شده امکان برگزاری جشنواره فراهم نشد و ظاهرا زمان 

برگزاری آن به بعد از عید فطر موکول شده است.
وی تصریح کرد: این موضوع در جلســه شورای عالی سینما 
که تعدادی از مدیران بنیاد فارابی به همراه دبیر جشــنواره 
کودک و مســئولین فرهنگی اصفهان در آن حضور دارند و 
بنده نیز پیگیر اتفاقات رخ داده در این زمینه هســتم مطرح 
شده و من به عنوان مدیر کمیته سینمایی جشنواره بیست و 
هشتم فیلم کودک و نوجوان، قصد دارم به یک مشکل جدی 
که ما در جشنواره با آن دست و پنجه نرم کردیم اشاره کنم و 
آن اینکه بعد از انتشار فراخوان دور بیست و هشتم جشنواره 
و استقبال بی نظیر هنرمندان و رســیدن 5۸3 فیلمنامه به 
جشــنواره، هیئت انتخاب فیلمی در ســال گذشته تشکیل 
شد که به صورت شــبانه روزی این فیلمنامه ها را بررسی و 
در نهایت صالحیت تولید 40 فیلــم را احراز کردند و مصوب 
شد که برای تولید این فیلم ها حمایت های الزم انجام بگیرد.

دبیر انجمن ســینمای جوان ادامه داد: بعد از اینکه شورای 
تولید تشــکیل و هزینه ســاخت این فیلم ها برآورد شد ما 
توسط معاون محترم فرهنگی اجتماعی شــهرداری، برای 
پرداخت و انعقاد قرارداد به امور مالی شهرداری عودت داده 
شدیم که ضمن تشکر از تالش مجدانه آنها درخواست داریم 
روند پرداخت هزینه های برآورد شده و انعقاد قرار داد با این 
هنرمندان را تسریع بخشــند؛ چرا که 40 نفر از فیلمسازان 
به همراه بیست تا سی نفر که برای هر فیلم به عنوان عوامل 
تولید درگیر این ماجرا هستند منتظر انعقاد این قرارداد برای 

آماده کردن تولیدات خود  می باشند.
وی خاطر نشان کرد: بنده نگران هستم چون حق سینمای 

اصفهان نیست در جشــنواره ای که با خون دل به این شهر 
می آید، نقش کمرنگی داشته باشد و حق هنرمندان این شهر 
است که از کنار این جشنواره، بتوانند فیلمنامه های خوبشان 

را در قالب فیلم به منصه ظهور برسانند.
طباطبایی افزود: بنده به عنوان کســی که مسئولیت انتشار 
فراخوان دوره بیست و هشتم جشــنواره را داشته و نماینده 
این فیلمسازان است، به عنوان کسی که پا به پای عزیزان در 
شهرداری اصفهان، سال هاست برای جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان قدم برداشــته ام و با توجه بــه اهمیت ویژه ای که 
شهردار فعلی، اعضای شورای شهر و مدیرانشان برای هنر و 
فرهنگ اصفهان قائلند، از آنها اســتدعا می کنم که این مهم 
را فراموش نکنند و با توجه به اینکه در دوره بیست و هشتم 
این جشــنواره شــاهد هیجان هنرمندان و حضور پرشــور 
عالقه مندان برای دیدن بخش فیلم هــای کودک اصفهان 
 در تاالر هنر بودند که به اعتراف همگان در ســطح کشــور

  اتفاق بــی نظیری بــود، از تولید این آثــار حمایت کنند تا 
 خیل عظیم هنرمندان خوب فیلمســاز که هــر کدام از آنها
  برای اصفهان نعمت هســتند گالیه مند و ناراضی نباشــند

  و شــیرینی بازگشــت جشــنواره به اصفهان در کامشان 
دو چندان شود.

وی با اشاره به اندک زمان باقی مانده تا برگزاری دوره سی ام 
جشنواره گفت: امیدوارم متولیان امر با توجه به اینکه کیفیت 
تولید این آثار در مدت زمان محدودتــر پایین می آید، روند 
پرداخت و انعقاد قرار داد را ســرعت ببخشند تا فیلمسازان 
بتوانند در همین 6 ماه باقی مانده با حوصله بیشتری آثارشان 
را تولید کنند و آنها را برای دور سی ام جشنواره آماده کنند؛ 
چرا که قطعا این آثار اثر گذارتر از فیلم هایی خواهند بود که با 

عجله و نزدیک به برگزاری جشنواره به آنها توجه شود.
گفتنی است؛ ســی امین دوره از جشــنواره فیلم کودک و 
نوجوان هفته اول تیرماه سال 96 و همزمان با عید سعید فطر 

در اصفهان برگزار می شود.

 فیلم ســینمایی »حریر« به کارگردانی فریــال بهزاد از
 24 آذرماه در گروه آزاد،  اکران می شود.

غالمرضا فرجی  سخنگوی شورای صنفی نمایش درباره 
جزییات مصوبات جلسه گفت: فیلم »حریر«  از فردا  در 
سینماها به نمایش درمی آید و اکران بقیه فیلم ها نیز به 
دلیل آنکه کف فروش باالیی داشتند، همچنان ادامه دارد. 
وی افزود: البته فیلم »خشکسالی و دروغ« به دلیل آنکه 
در سینماهای حوزه هنری اکران نشده بیشتر از سقف 10 
هفته ای اکران خواهد شد و دو هفته دیگر هم می تواند در 

گروه آزاد،  نمایش داشته باشد.
فیلم ســینمایی »حریر« درباره مشــکالت اجتماعی و 
مصائب دختری اســت که اضافه وزن دارد و برای یافتن 
راهی برای رهایی از این معضل، همه جور چاره اندیشی 

می کند .
بازیگــران این فیلــم  علیرضــا جاللی تبــار ، ژاکلین 
آواره ، امیــر صالحی زاده ، روشــنک عجمیــان ، آرزو 
ابی زاده، مجید مهدی زاده ، فرشــته آلوسی ، هما سرو، 
بابک غفــاری، نور علی فرهــادی، الهه شــیرازی ، غزل 
کرمعلی ، نازنین احمدی، آزیتا ســتوده ، مریم آهنگر، 
امیر حشــمت زاد،مژگان ترانه ، پریســا یونســی ، امید 
طهماســبی ، محمد ضیایی ، فرهاد راد، ســمیرا آقایی، 
هدیه شهیدی،پرنیا بیات، مهرناز طهماسبی، مهرنوش 

طهماسبی ، نیمارضازاده ، سحر محمدی و ... هستند. 

مدیر انجمن سینمای جوان اصفهان:

حضور کمرنگ سینمای اصفهان در جشنواره فیلم کودک و نوجوان، به حق نیست
 تمدید دو هفته ای اکران یک فیلم؛

»حریر« به سینماها می آید

اخبار

سینما

دیدگاه

یک خواننده درباره میزان جذابیت آواز ایرانی برای نسل  
جوان، گفت: موســیقی ایرانی برای تمام ســنین جذاب 
اســت. ما افــرادی را در کالس های آمــوزش آواز ایرانی 
می بینیم که بســتر خانواده های شــان هیچ گونه انس و 

الفتی با ادبیات و موسیقی کالسیک ایرانی ندارد.
اشــکان کمانگری، ادامه داد: این افراد پــس از اینکه به 
سمت آواز می روند، ذائقه خانواده شان نیز تغییر می کند و 
به سمت آواز ایرانی پیش می رود؛ بنابراین شاید مدیریت 
درســتی در این زمینه نشــده و غفلتی صورت گرفته تا 
موسیقی خوب به گوش مردم برسد و همه انواع موسیقی 
را بشــنوند تا بتوانند انتخاب کنند. در حالی که خیلی از 
آوازهایی که قبال خوانده شده اند، هنوز شنیدنی هستند. 
امروزه شاید خواسته ایم بدعت هایی را بگذاریم که باعث 

شده غفلتی به وجود بیاید.
او اظهار کرد: کســانی که در ســبک های دیگر موسیقی 
کار می کنند، وقتی آواز خوب و موسیقی ای را که از عیار 
کافی برخوردار است، گوش می کنند، خوش شان می آید.

این خواننده آواز ایرانی معتقد است که برای جلوگیری از 
ریزش مخاطبان این هنر باید بــه عرضه آن دقت کرد و با 

عیار درست این کار را انجام داد.
کمانگــری درباره فعالیت موســیقایی ایــن روزهایش، 
توضیح داد: من در دو ســال اخیر به آهنگســازی حامد 
فکوری و ســیامک جهانگیری، رپرتوارهایی را به شــکل 
کنســرت اجرا کرده ام. مجموعه این کارها در قالب آلبوم 
منتشر خواهد شــد. امیدوارم امسال و ســال آینده این 
اتفاق رخ دهــد. وی  ادامه داد: من دو رپرتــوار را با گروه 
»اینک« به سرپرستی حامد فکوری آماده کرده ام و تقریبا 
هر دو مجموعه آماده انتشار است؛ اما نیاز دارد تا در وقت 
مناسب عرضه شــوند؛ همچنین با ســیامک جهانگیری 
مجموعه هایی را در دســت انجام داریم که یکی از آنها در 
قالب یک آلبوم، ابتدای امســال یا اوایل سال بعد، آماده 

انتشار می شود.
این خواننــده که قصــد دارد در جشــنواره موســیقی 
کالســیک اجرایی داشــته باشــد، درباره آن اجرا گفت: 
این جشــنواره حرکتی بود کــه باید پیــش از این اتفاق 
می افتاد. شــاید بســیاری از اســتعدادها که سال ها در 
موســیقی زیســتند، فرصتی برای عرضه کار و هنر خود 
پیدا نکردند. عــده ای از آنها مهاجرت کردند یا کارشــان 
دستخوش تغییر شد. امروز شاید بین کسانی که حرفه ای 
کار می کنند و جوان ترهایی که در این جشنواره هستند، 

دیگر آن افراد را نبینیم.

مســعود جعفری جوزانی برای حضور در جشــنواره ســی و پنجم 
فیلم فجر در حال آماده ســازی فیلم جدید خود است. فیلمبرداری 
جدیدترین اثر بلند سینمایی مســعود جعفری جوزانی با نام »پشت 
دیوار سکوت« به نیمه رسید.  تمام فیلمبرداری فیلم در تهران انجام 
می شــود و تالش گروه  سازنده حضور در ســی و پنجمین جشنواره 

فیلم فجر است. 
ســحر جعفری جوزانی به عنوان بازیگر اصلی این فیلم است و تقریبا 
تمام بازیگران جلوی دوربین رفته اند. در »پشت دیوار سکوت« امین 
تارخ، پرویز پورحســینی، حســین پاکدل، آرمان درویش، سیامک 
صفری، بهزاد فراهانی، شــقایق فراهانی، ســمیه نجومی و ســحر 

جعفری جوزانی و...حضور دارند. 
در خالصــه داســتان »پشــت دیــوار ســکوت« کــه مضمونــی 
اجتماعــی دارد، آمده که دختر جوانی به نام ســتاره بــا همه وجود 
تالش می کنــد تغییــری در زندگی خــود و دیگران ایجــاد کند... 
 گفتنی اســت؛ آخرین فیلم ســینمایی مســعود جعفــری جوزانی 

»ایران برگر« بود که با استقبال خوبی از طرف مخاطبان روبه رو شد.

خواننده آواز ایرانی:

موسیقی ایرانی برای همه 
سنین جذاب است

ساخت فیلم جدید مسعود جعفری 
جوزانی به کجا رسید؟

مدیر روابط عمومی سازمان ســینمایی حوزه هنری، پاسخ 
پر از عدد و رقمی به این کارگــردان داده ودر آن تاکید کرده 
مسئول پخش این فیلم، شــرکت نورتابان اســت نه حوزه 
هنری. یزدان عشیری همچنین در پاسخش به آبیار که ادعا 
کرده بود »نفس« با سالن های پر، اکران می شود، آمار دقیق 
تعداد بلیت های این فیلم در 9 ســالن حوزه هنری را اعالم 

کرده که کمی غافلگیرکننده است.
در آخرین برنامه ســینمایی »هفت«، نرگس آبیار بی وقفه 
نســبت به نحوه اکران فیلم جدیدش »نفس« انتقاد کرد و 
بیش از همه، حوزه هنری را هدف قــرار داد. این کارگردان 
در بخشی از صحبت هایش در این باره گفت: »حوزه هنری با 
شــرکت نورتابان قرارداد پخش نیز داشت؛ اما به راحتی آب 
خوردن تمام سالن هایش را با شــروع اکران »سالم بمبئی« 

به این فیلم اختصاص داد.«
آبیار همچنین طعنه ای به فیلم »آس و پــاس« زد و گفت: 
»حوزه هنری، فیلم هایی را نمایش می دهد که روحوضی به 
حساب می آیند؛ اما از ســالن دادن به ما خودداری می کند. 
ما از ابتدا با 23 ســالن شــروع کردیم و قرار بود بعد از تمام 
شدن اکران »ســیانور« و فیلم بعدی اش به تعداد سالن های 
ما اضافه شود اما نشــد و ما االن 16 ســالن داریم، »نفس« 
همواره با ســالن پر اکران شــده؛ اما با این حــال وضعیت 
ســالن های نمایش ما بد اســت و حتی ســانس ها جابه جا 

می شوند.«
وقتی نور تابان هیچ  تالشــی برای اکران موفق فیلم 

نمی کند
اما مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری پاسخ 
جالبی به ادعاهای آبیار داده، یزدان عشــیری با اشــاره به 
اینکه به جز »نفس«، دو فیلم ارزشــی دیگر یعنی »سیانور« 
و »یتیم خانــه ایران« نیز باید مورد توجــه حوزه هنری قرار 
بگیرنــد »نفس« را نیز اثــری با شــاخصه های فرهنگی در 
حوزه خانــواده و کودکان دانســته که در 15 ســالن اکران 
 شــده و در حال حاضر نیز در 9 ســالن حوزه به اکران خود 

ادامه می دهد.
مدیر روابط عمومی سازمان ســینمایی حوزه هنری پس از 
این توضیحات، پاســخ صریحی به ادعای نرگس آبیار داده و 
گفته: »از زمانی که اکران فیلم »سالم بمبئی« در سینماها 

شروع شده از ســالن های فیلم »نفس« کم نکردیم که هیچ؛ 
بلکه 6 سالن اضافه هم کردیم.«

یکی از جالب ترین بخش های پاسخ عشیری به ضعف شرکت 
پخش کننده »نفس« یعنی نورتابــان بازمی گردد که پیش 
از این در اکران »محمد رســول ا...« نیز انتقادات بسیاری به 
آن وارد شــده بود. این مدیر فرهنگی با اشاره به اینکه تمام 
وظیفه پخش فیلم »نفس« با حوزه هنری نیست ادامه داده 
است: »بخشی از مسئولیت با شرکت نور تابان پخش کننده 
اصلی این فیلم اســت و در واقع این پخش کننده فیلم است 
که برای نمایش گســترده اثر باید تالش کنــد. همکاران ما 
در موسسه بهمن ســبز چند هفته است به این شرکت اعالم 
کردند که  هارد فیلم را برای اکران به ســینماهای ارومیه و 
همدان بفرستید؛ اما نفرستادند. وقتی خودشان هیچ تالشی 
درجهت اکران موفق فیلمشــان نمی کنند کامال مشــخص 

است که نمایش فیلم در ارومیه و همدان عقب می افتد.«
آن طور کــه این مدیر فرهنگــی در ادامــه توضیح می دهد 
فیلم »نفس« به کف فروش دســت پیدا نکرده اســت و باید 
ســالن هایش به فیلم دیگری اختصاص پیدا کند با این حال 
اکــران آن همچنان در 9 ســالن حــوزه هنــری در تهران 
 و شهرســتان ادامه دارد و به هیچ وجه متوقف نشــده است: 
»این احتمال وجود دارد که دســت انــدرکاران پخش فیلم 

اطالعات غلطی به خانم آبیار انتقال داده باشند و یا او از چیز 
دیگری عصبانی است و در برنامه زنده شتاب زده اظهار نظر 

کرده باشد.«
»نفس« در چند روز، 54 تــا 75 قطعه بلیت فروخته 

است
با توجه به ادعــای آبیار درباره پر بودن ســالن های »نفس« 
عشــیری به این نکته اشاره کرده اســت که این فیلم پس از 
چند روز تنها موفق شــده 54 تا 75 قطعه بلیت این فیلم را 
بفروشد و در واقع اصرار به تداوم نمایش فیلم در این سینما 
برای خود فیلــم و کارگردان آن وجهه خوبی نــدارد، با این 
حال حوزه هنری به حسب دغدغه و نگاهی که دارد ترجیحا 

اولویتش با این طیف آثار است.
وی در ادامــه به ســالن های 
حوزه هنری کــه همچنان به 
اکران »نفس« ادامه می دهند 
اشاره کرد که سینمای آزادی 
تهران و ســینماهای فلسطین 
بهمــن  ســینما  اصفهــان- 
سنندج- ســینما دریا بوشهر- 
ســینما اســتقالل خرم آباد- 
سینما قدس همدان - سینما 
بهمن شــهر کاشــان- سینما 
آزادی تهــران و پردیس هویزه 

مشهد هستند.
اما بخشی از پاسخ مدیر روابط 
عمومی ســازمان ســینمایی 
حوزه هنــری به آمــار دقیق 
فروش بلیت در این ســینماها 
اختصاص دارد کــه با توجه به 
ادعای آبیار قابل تامل اســت: 

»در خصوص میزان اســتقبال از این فیلم الزم است بگویم 
اســتقالل خرم آباد طی پنج روز اکران از 16 آذر تا 20 آذر 
فقط 129 قطعه بلیت فروخته و بــا این حال اکران آن ادامه 
دارد. ســینما دریا در بوشــهر از 9 آذر تا 19 آذر فقط 166 
بلیت فروخته اســت که اکران هنوز ادامه دارد. سینما قدس 
همدان طی چهــار روز از 16 آذر تــا 19 آذر فقط 43 قطعه 
بلیت فروخته ولی اکران ادامه دارد. بهمن کاشان از 16 آذر 
تا 19 آذر فقط 54 قطعه بلیت فروخته با این حال اکران فیلم 
در این ســینما همچنان ادامه دارد.سینما بهمن شهر تبریز 
طی روزهای 16 آذر تا 19 آذر با پنج سانس در روز فقط 16 

قطعه بلیت فروخته است.«

پاسخ روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری به آبیار؛

اکران بد »نفس«، زیر سر پخش کننده  است نه حوزه هنری!

فیلم »نفس« به کف 
فروش دست پیدا 
نکرده است و باید 

سالن هایش به فیلم 
دیگری اختصاص 

پیدا کند با این حال 
اکران آن همچنان 

در 9 سالن حوزه 
هنری در تهران و 

شهرستان ادامه دارد

جمعه گذشــته نرگس آبیــار در برنامه »هفت«، 
انتقادات تند و تیزی را به حــوزه هنری وارد کرد و 
مدعی شد با آمدن »سالم بمبئی« همه سالن ها به 

این فیلم اختصاص داده شده است.
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پیشنهاد سردبیر:
شورای نگهبان یک حزب و جناح نیست

اخبار کوتاه

معــاون بهبود تولیــدات دامی ســازمان جهادکشــاورزی 
چهارمحــال و بختیاری گفت: ســاالنه ســه هــزار و 200 
تن تخم مرغ در اســتان تولید می شــود که مقــداری هم به 
تخم مرغ بومــی اختصاص دارد.ســام مردانی اظهــار کرد: 
در حــال حاضــر 203 واحد فعــال تولیدمرغ گوشــتی با 
ظرفیت جوجه ریــزی چهارمیلیون و 200 هــزار قطعه در 
 هــر دوره و ظرفیت  18 میلیون قطعه جوجه ریزی در ســال 

وجود دارد. 
وی با اشــاره به اینکه ظرفیت تولید این تعــداد واحد فعال 
گوشــت مرغ در اســتان بیش از 30 هزار تن اســت، افزود:  
ســال گذشــته 21 هزار و 700 تن گوشــت مرغ در استان 
تولیدشــده و پیش بینی می شــود تا پایان امسال حدود 22 
هزار تن دیگر تولید شود. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهادکشاورزی اســتان گفت: در حال حاضر پروانه تاسیس 
160 واحد تولید گوشــت مرغ با ظرفیت سه میلیون و 600 
هزار قطعه جوجه ریزی با پیشــرفت های متفاوت در دستور 
کار اســت که به مرور زمان به چرخه تولید اضافه می شود و 
ظرفیت تولید را دو برابر خواهد کرد. مردانی اصالح ســاختار 
مرغداری های قدیمی و تغییر سوخت مرغداری ها به منظور 
بهــره وری بهتر در واحدهــای مرغداری  با ارائه تســهیالت 
بالعوض یا بهــره پایین را از پروژه های برنامه ریزی شــده در 

برنامه ششم توسعه دانست.
 مردانی افزود: در حال حاضر یک واحــد پرورش بوقلمون با 
ظرفیت پنج هزار قطعه و تولید 120 تن گوشــت در سال در 
استان فعال اســت. وی گفت: یک واحد پرورش بلدرچین با 
ظرفیت 64 هزار قطعه و تولید 60 تن گوشــت در سال، یک 
واحد پرورش کبک با  ظرفیت پنج هزار و 500 قطعه و 12 تن 
گوشت در سال و همچنین پرورش 650 هزار قطعه مرغ بومی 
در قالب مشاغل خانگی یا سنتی از جمله طرح های فعال در 
استان است که توسعه و افزایش این تعداد واحد از برنامه های 

در دستور کار این سازمان است. 

معاون بهبود تولیدات  دامی سازمان جهادکشاورزی استان:

 بیش از سه هزار تن تخم مرغ 
در استان تولید می شود

وی با بیان اینکه شورای نگهبان یک حزب و جناح نیست 
تصریح کرد: شــورای نگهبان یک مجموعــه پردغدغه و 
پرمسئولیت و پشــتیبانی برای نظام اسالمی است که به 
حول  و قوه  الهی انســان می تواند به خوبی شهادت بدهد 
که شــورای نگهبان ازجمله دســتگاه هایی اســت که به 

خوبی از نظام اسالمی نگهبانی کرده  است.
نکونــام بــا اشــاره بــه ســختی  و مشــقت های کار 
دســت اندرکاران شــورای نگهبان و ســنگ اندازی ها و 
سم پاشــی های فراوانی که علیه این مجموعه ارزشــمند 
صورت می گیــرد افــزود: با وجــود همه ســختی ها و 
ســنگ اندازی ها اما این تشــکیالت اســتوار، قوی، قدر، 
محکم و بی واهمــه از همه این ســنگ اندازی ها به لطف 
الهــی عبور و بــه وظیفه اش عمــل کرده اســت که این 
اقتدار و اســتقالل واقعا از زیبایی ها و نقاط برجسته این 
مجموعه ارزشمند محسوب می شــود. نماینده ولی فقیه 
در اســتان با بیان اینکه تســامح و تســاهل در کارها در 
مجموعه های مختلف کشور کم دیده نمی شود افزود: کم 
نداریم دستگاه هایی را در کشــور که گرفتار انواع نگاه ها 
و بازیگری های سیاســی می شوند و تســامح و تساهل بر 
آنها حاکم می شــود و منفعالنه عمل می کنند؛ اما انسان 
با قاطعیت می تواند شــهادت بدهد که شــورای نگهبان 

در مجموعه نظــام یک خط و یک جهــت را دنبال کرده 
و آن تنها اصالت های دینی و اســالمی نظــام را دیدن و 
انســان های پاک نهاد در این مجموعــه فعالیت کردن، 
بوده است. حجت االسال م  نکونام با تاکید بر اینکه شورای 
نگهبان نعمتی ارزشمند برای انقالب اسالمی است گفت: 
این نعمت همچنان باید مقتدر و قوی باقی بماند زیرا که 
نظام برای پیشبرد اهداف باید دست اهالن بوده و از دست 
نااهالن در مصونیت باشــد و شــورای نگهبان است که با 
فیلترهای خود نظام را به دست انســان های اهل و سالم 
می سپارد. نماینده ولی فقیه در استان صدماتی که انقالب 
اسالمی از افتادن مســندهای مهم نظام به دست نااهالن 
دیده را یادآور شــد و گفت: ممکن است این سوال پیش 
بیاید که پس فیلتر شــورای نگهبــان در دوران هایی که 
مسند امور کشور به دســت نااهالن افتاد چه اقدامی کرد 
که باید در پاســخ گفت، برخالف فیلترها و کار مقتدرانه 
و نظارت دقیق، تمام عیار و ایســتادگی همراه با مقاومت 
شورای نگهبان شما حســاب کنید اگر این مجموعه را در 
کشور نداشتیم چه بر سر کشــور می آمد و چه کسانی در 
این کشور حاکم می شــدند.امام جمعه شهرکرد با اشاره 
بــه رنج ها و خون دل های بســیاری که اعضای شــورای 
نگهبان برای انجام صحیح این رســالت عظیم می کشند 

و می خورند تصریح کرد: افرادی که برای تایید صالحیت 
به این مرجع معرفی می شوند در ابتدا و قبل از رسیدن به 
مسند قدرت خود را یک جور نشان می دهند و حرف هایی 
می زنند و سوابق دیگری دارند اما وقتی آمدند و در مسند 
قرار گرفتند به کل تغییر می کنند و جور دیگر می شــوند 
که در این تغییر و رنگ عوض کردن دیگر شورای نگهبان 

و این فیلتر مقصر نیست بلکه آدم ها مقصر هستند.
 نماینــده ولی فقیــه در اســتان ضمن ابراز خرســندی 
 از تالش هــا و اقدامــات برای اصــالح قانــون انتخابات 
 که کمــک بزرگی به ایــن مجموعه متعهــد خواهد بود 
 تاکیــد کرد: البتــه در تاییــد صالحیت ها نیــز فیلترها 
 بایــد بــه معنــای واقعــی کلمــه فیلتــر باشــند و از

 کوله بار تجربیات سال های گذشته این مجموعه در رفع 
نواقص و مشــکالت باید بهره برد و ضعف هــا را به قوت 

تبدیل کرد.
امــام جمعــه شــهرکرد خطــاب بــه همــه عوامل و 
دست اندرکاران شورای نگهبان تاکید کرد: کارتان را قدر 
بدانید؛ چراکه نقش عظیمی را در راستای خدمت گزاری و 

صیانت از نظام و انقالب  اسالمی انجام می دهید.
حجت االســال م  نکونــام در پایــان خاطرنشــان کرد: از 
سم پاشــی ها، ســنگ اندازی ها و حرف و حدیث ها هیچ 
هراس نداشــته باشــند؛ چراکــه اقتضای ایــن چنین 
جایگاه هایی ســنگ اندازی و تخریب اســت؛ اما شــما 
بکوشــید با اتکا به خدا و اراده قوی و عزم راسخ و استفاده 
از تجربیات گذشــته بر ســالمت، دقت، نظارت دقیق بر 
کارتان بیفزایید تا ســالم ترین افراد از فیلتر این مجموعه 
عبور کنند و نظام به دست اهالن باشد و از نااهالن مصون 

بماند.
جانشــین معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان 
محمدرضــا میر شمســی نیــز در در این آییــن گفت: 
امیدواریــم با عنایــت خداوند متعال انتخابات ریاســت 
جمهوری ســال 13۹6 را هم با صحت و ســالمت برگزار 
کرده و در این آزمون سرنوشت ساز همانند دوره های قبل 
سرافرازانه پایه های حکومت دینی و مردم ساالری دینی 
را به رخ جهانیان کشانده و ثابت کنیم جمهوری اسالمی 
ایران کشوری قدرتمند و در کمال دموکراسی، انتخاباتی 
پرشــور و حداکثری را برگزار می کند و از هیچ کشوری و 

هیچ تهدیدی هراس ندارد.
محمدرضا میر شمســی در ادامه این جلســه از خدمات 
14 ســاله آقای حبیب ا...شــکوهی قهفرخــی تجلیل و 
وی را یکــی از نیروهای مومن، انقالبــی و متعهد نام برد 
و افزود: امیدواریم بعد از جناب آقای شــکوهی این روند 
با قوت و قدرت ادامــه یابد؛ چراکه دفتــر هیئت نظارت 
مرکزی شورای نگهبان یکی از دفاتر فعال و پرکار این نهاد 

انقالبی بوده است.
 در پایان این جلســه حبیب نیکخو به عنوان سرپرســت 
جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در 

استان معرفی شد.

حبیب نیکخو به 
عنوان سرپرست 

جدید دفتر 
نظارت و بازرسی 
انتخابات شورای 

نگهبان در استان 
معرفی شد

با مسئوالن
مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشــاورزی استان از صدور 4۹ فقره 
جواز تاســیس واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در ۹ ماهه سال جاری 
در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی خبر داد. طهمورث فتاحی با اعالم این 
خبر، اظهار کرد: برای این تعداد طرح، ســرمایه گذاری بالغ بر 73 میلیارد 
تومان و جذب 143 هــزار تن مواد خام کشــاورزی و اشــتغال 550 نفر 
پیش بینی شــده اســت. وی افزود: این مجوزها در زمینه، سردخانه باالی 
صفر، سردخانه دومداره، چیپس میوه، درجه بندی بسته بندی سبزیجات، 
درجه بندی و بسته  بندی میوه جات، شیر پاســتوریزه، میوه جات خشک، 
بســته بندی بذر، خوراک آماده دام و طیور و آبزیان، بسته بندی تخم مرغ، 
عصاره مالت، روغن کشی سویا، کشــتارگاه ها، بسته بندی گیاهان دارویی، 
بسته بندی قارچ های خوراکی و تولید و تهیه کمپوســت قارچ خوراکی و 
چیپس میوه و فرآوری سبزیجات و ورمی کمپوست و فرآوری وبسته بندی 
ماهی است.  فتاحی به اهمیت اقدامات انجام شده در زمینه صنایع تبدیلی و 
تکمیلی اشاره کرد و گفت: اجرای طرح های صنایع تبدیلی و تکمیلی عالوه 
بر ایجاد اشــتغال باعث جذب مواد خام کشــاورزی و فرآوری آن، کاهش 
ضایعات محصوالت کشــاورزی و تحقق اهداف توســعه پایدار کشاورزی 

می شود.

به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان؛ مرحله استانی 
اولین جشنواره همگانی اســتعدادیابی ورزشــی آقایان و بانوان در 4 
رشته ورزشی و به شرح زیر در مجموعه ورزشی تختی شهرکرد برگزار 

می شود: 
1( چهارشــنبه 24 آذر ساعت 14، استعدادیابی اســتانی ورزشکاران 

بسکتبال 
2( پنجشنبه 25 آذر ساعت ۹ صبح، استعدادیابی استانی ورزشکاران 

سه گانه
3( پنجشنبه 25 آذر ساعت 14، اســتعدادیابی استانی ورزشکاران دو 

و میدانی
4( جمعه 26 آذر ســاعت ۹ صبح، استعدادیابی اســتانی ورزشکاران 

تیراندازی با کمان

فرمانده انتظامي شهرستان لردگان از کشــف 111 کیلو و 255 گرم 
مواد مخدر از شش سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
خسرو نجفي در تشریح جزییات این خبر، اظهار کرد :با کسب اطالعتی 
در  این باره  مامــوران با همکاري پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان و 
کالنتري بخش فالرد پس از انجام اقدامات اطالعاتي شــبانه روزي و 
کنترل مسیرها در سه عملیات جداگانه، سه دستگاه خودروی سواري 
را در محور یاسوج به لردگان توقیف و در بازرســي از آنها 111 کیلو و 
255 گرم تریاک و حشیش جاساز کشف و شــش نفر را در این ارتباط 

دستگیر کردند که متهمین به مراجع قضایی معرفی شده اند .

49 فقره مجوز صنایع تبدیلی و 
تکمیلی در استان صادر شد    

مرحله استانی جشنواره 
استعدادیابی ورزشی برگزار می شود

 کشف بیش از 111 کیلوگرم 
مواد مخدر در لردگان 

حجت االســا م  محمدعلی نکونام نماینده ولی فقیه در استان در مراســم معرفی سرپرست جدید دفتر نظارت و بازرسی 
انتخابات شــورای نگهبان این استان ضمن قدردانی از زحمات سرپرست سابق این مرکز گفت: اگر بخواهیم امانت سنگین 
انقاب اســامی را به سامت به سرمنزل مقصود برسانیم و نســبت به آن انجام وظیفه کنیم حتما باید نگاه  متعهدانه و 

مسئوالنه بر کارهای ما حاکم باشد.

نماینده ولی فقیه استان در مراسم معرفی سرپرست دفتر شورای نگهبان:

شورای نگهبان یک حزب و جناح نیست
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ابالغ وقت رسیدگی
9/11 در خصوص پرونده کالســه 95-929 ش 51 ح  خواهان مهدی رشــیدی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر قصابیان تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 95/10/22  ســاعت 9/30 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:26610 شعبه 51 مجتمع شــماره سه شورای حل اختالف 

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

9/9 در خصوص پرونده کالســه 95-246 خواهان احمد قربانی با وکالت محمد 
دردشــتی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت میالد عمو تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/10/25  ســاعت 9 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به نشــانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:26605 شعبه 52 مجتمع شــماره سه شورای حل اختالف 

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

9/183 در خصوص پرونده کالسه 1542/95 خواهان محمد نجیمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محسن اکبر پاوائی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/11/13 ساعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع 
شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 27839 شعبه 

32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

9 شــماره دادنامــه: 9509973727102217 شــماره پرونــده:  /263
9409983727100431 شــماره بایگانی شــعبه: 940679 خواهان: خانم لیلی 
نازوری نائینی فرزند رمضان به نشانی شهرســتان نایین خیابان آیت کوچه 4 
پالک 14، خوانده: آقای هادی مرادی فرزند احمد به نشانی بوکان خیابان استاد 
حقیقی کوچه بفرانباز 3 پوشــپه 18، خواســته ها: 1- مطالبه مهریه 2- پرداخت 
هزینه دادرسی، گردشکار: دادگاه عمومی نایین به تصدی امضا کننده زیر تشکیل 
است با مالحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت 
از خداوند منان به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در 
خصوص دادخواســت خانم لیلی نازوری نایینی فرزند رمضان به طرفیت آقای 
هادی مرادی فرزند احمد به خواســته مطالبه مهریه مندرج در ســند نکاحیه به 
انضمام هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان اظهار داشته اینجانب لیلی نازوری 
نایینی به موجب سند نکاحیه به شماره 10185 مورخ 79/8/24 با مهریه مندرج در 
سند نکاحیه به عقد دائمی و شرعی خوانده محترم آقای هادی مرادی درآمده ام 
با عنایت به اینکه زن به مجرد عقد مالک مهریه خود می شود و زوج عندالمطالبه 
موظف به پرداخت آن می باشــد لذا به موجب این دادخواست تقاضای وصول 
مهریه به نرخ روز به انضمام هزینه دادرسی مورد اســتدعا می باشد دادگاه با 
عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان ، فتوکپی مصدق سند ازدواج، احراز رابطه 
زوجیت فی مایبن طرفین، عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی مورخ 95/9/6 
و عدم ارائه دلیل و مدرکی دال بر پرداخت مهریه همسرش و ضمن احراز اشتغال 
ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن دعوی خواهان را ثابت و وارد دانسته و مستنداً 
به مواد 198، 502، 515، 519 قانون آیین مدنی و ماده 1102 و تبصره الحاقی به 
ماده 1082 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت یک جلد کالم ا... مجید به 
هدیه یک صد هزار ریال و مبلغ پانصد هزار ریال بابت یک جام آینه و شمعدان و 
مبلغ هشــت میلیون ریال بابت طال و لباس و تعداد چهارده عدد سکه بهار آزادی 
به نام چهارده معصوم)ع( و مبلغ هشــتاد میلیون ریال وجه رایج ) که وجوه نقد 
موضوع مهریه بر اســاس نرخ تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران در زمان اجرای حکم محاسبه می گردد( به انضمام هزینه دادرسی 
را در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست 
روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابــل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 
اســتان اصفهان می باشد. م الف: 290 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نایین ) 

415 کلمه، 4 کادر(
مزایده 

8 شــماره آگهــی: 139503902004000229 شــماره پرونــده:  /655
139304002004000459 آگهــی مزایــده پرونده شــماره بایگانی: 9301641 
ششدانگ یکبابخانه پالک پالک ثبتی 44/311 )ســیصد و یازده فرعی از چهل و 
چهار اصلی( مفروز و مجزی شده از اصلی مرقوم واقع در قریه مورنان بخش 18 
اصفهان به مساحت 276/85 متر مربع آدرس: اصفهان، جنب کارخانه قند شرق 
اصفهان، بلوار امام رضا)ع(، خیابان آیت اله خاتون آبادی، روســتای مورنان، 
شهرک بهاران، خیابان شــهید رجائی، پالک 229 خیابان که سند مالکیت آن در 
صفحه 266 دفتر 22 امالک به شــماره چاپی 943968 به نام آقای حسن باقری 
کیانی فرزند عباس ثبت و صادر شده است و طبق نامه 94/11/11-9492720937 
اداره ثبت منطقه شرق اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل: اول در 
دو قسمت دیواریست به دیوار پالک های 310 و 309 فرعی به طول های 3/72 و 
8/48 متر دوم دیواریست به کوچه به طول 1/01 متر شرقًا: دیواریست به کوچه 
به طــول 19/82 متر جنوبًا: درب و دیواریســت به کوچه به طــول 13/60 غربًا: 
دیواریســت به دیوار پالک 312 فرعی به طول 21/61 متــر حقوق ارتفاقی ندارد 
که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق، ســاختمان مسکونی دارای عرصه به 
مساحت 276/85 متر مربع و مساحت اعیانی حدود 192 متر مربع، نوع بنا و سازه 
با مصالح بنائی، سقف تیرآهن و تعدادی ســتون فلزی و دیوار باربر، کف حیاط 
موزائیک، پنجره ها پروفیل آهن و درب خارجی پروفیل آهن، نمای خارجی آجر 
پنج سانتیمتری، سنگ و سرامیک، سطوح داخلی گچ پرداختی و رنگ، کف داخلی 
سیمان، دربهای داخلی چوبی، دارای سرویس بهداشتی کامل، حمام و سرویس 
بهداشتی، آشپزخانه تمام کاشــی، کابینت فلزی، سقف دارای ایزوالسیون کامل 
ایزوگام فویل دار، سیستم گرمایشی بخاری گازی، سیستم سرمایشی کولرآبی، 
با قدمت بیش از بیست سال دارای انشعابات آب، برق، گاز و طبق اعالم بستانکار 
فاقد بیمه می باشد. طبق سند رهنی شــماره 4464-86/8/14 تنظیمی دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 174 اصفهان، در رهن بانک کشاورزی شعبه اصفهان واقع 
می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 95/10/20 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول سمت چپ به 
مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه مبلغ 920/000/000 ریال ) نهصد و 
بیست میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در 
 یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/09/23 درج و منتشــر 
می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنًا برنده مزایده 
باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقــت اداری همان روز طی فیش مخصوص در 
حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:26345 اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان)542 کلمه، 6 کادر(
ابالغ رای

9509970354501421 شــماره پرونــده:  9 شــماره دادنامــه:  /253
9209980365601406 شــماره بایگانی شــعبه: 940253واخواه ها: 1- آقای 
سهراب رستمی 2- آقای ساجد رستمی 3- آقای محمد رستمی همگی به نشانی 
مجهول المکان 4- آ قای مرتضی رستمی به نشــانی خ رباط اول خ ساحل بلوار 
بوعلی کوچه گلبرگ 2 پ 3، واخوانده ها: 1- آقای محمد رضا مرادی فرزند محسن 
به نشانی شهرک نگین برلیان 12 درب سوم کرم رنگ 2-  آقای جواد مرادی فرزند 
حسین به نشانی خ کهندژ خ اشرفی اصفهانی روبروی امامزاده الدان کوچه سهیل 
درب آخر ســمت چپ 3- آقای امید مرادی فرزند محسن به نشانی شهرک نگین 
برلیان 12، 4- آقای مسعود مرادی به نشانی ملک شهر شهرک نگین برلیان 12 پ 
546، اتهام ها: 1- مشارکت در نزاع دسته جمعی منتی به صدمه بدنی 2- مشارکت 

در ضرب و جرح عمدی، گردشــکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
واخواهی آقایان ســهراب رستمی- محمد رستمی- ســاجد رستمی و مرتضی 
رستمی نسبت به دادنامه شماره 940673-94/4/31 که متضمن محکومیت ایشان 
به اتهام شرکت در نزاع دســته جمعی به تحمل چهار ماه حبس تعزیری از جنبه 
عمومی جرم می باشد وارد نیست واخاهان دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه 
غیابی باشد به عمل نیاورده اند ضمن رد واخواهی مســتنداً به مواد 406 و 407 
قانون آئین دادرسی کیفری رای غیابی تایید می گردد. لکن با توجه به اخذ رضایت 
شکات دادگاه فعاًل اجرای مجازات را جایز ندانســته و مستنداً به ماده 46 قانون 
مجازات اسالمی اجرای آنرا به مدت دو سال تعلیق می نماید تا چنانچه متهمان در 
طول اجرای تعلیق مرتکب احد از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا 
درجه هفت گردید عالوه بر اجرای مجازات جرم جدید این مجازات نیز اجرا و اال 
از آن رفع اثر گردد. از جنبه عمومی جرم با توجه به اعالم گذشت شکات مستنداً به 
بند ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. رای 
صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم تجدید نظر استان می باشد.  م الف:28418  شعبه 119 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان ) 119 جزایی سابق( )357 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9509970350701142 شــماره پرونــده:  9 شــماره دادنامــه:  /254
9509980350700093 شــماره بایگانی شــعبه: 950112 خواهان: آقای رضا 
نساج پور اصفهانی فرزند اکبر با وکالت آقای محمد اسماعیلی بالنی فرزند حسین 
به نشانی اصفهان- خیابان جی  غربی ابتدای خیابان تاالر ساختمان ره آورد طبقه 
3، خوانده: سمیه طباطبائی فرزند محمد به نشــانی استان اصفهان-شهرستان 
نجف آباد- خ شریعتی- خ آبشار کوی امید کدپستی 8515717913 خواسته ها: 
1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، 
رای دادگاه: در خصوص دادخواست رضا نســاج پور اصفهانی با وکالت محمد 
اسماعیلی بالنی به طرفیت ســمیه طباطبائی مبنی بر مطالبه مبلغ 999/100/000 
ریال وجه 13 برگ چک به شــماره هــای 371383 مــورخ 1394/8/25 به مبلغ 
55/000/000 ریال و 690434 مــورخ 1394/8/30 به مبلغ 110/000/000 ریال 
و 371384 مــورخ 1394/8/30 به مبلــغ 55/000/000 ریــال و 371387 مورخ 
1394/9/10 به مبلغ 48/000/000 ریال و 371385 مــورخ 1394/9/25 به مبلغ 
55/000/000 ریال و 690435 مــورخ 1394/9/30 به مبلغ 110/000/000 ریال 
و 371386 مــورخ 1394/9/30 به مبلــغ 54/000/000 ریــال و 371388 مورخ 
1394/10/10 به مبلغ 50/000/000 ریال و 371396 مورخ 1394/10/20 به مبلغ 
57/000/000 ریال و 690436 مورخ 1394/10/30 به مبلغ 120/000/000 ریال 
و 371397 مــورخ 1394/10/30 به مبلغ 57/000/000 ریــال و 371398 مورخ 
1394/11/20 به مبلغ 121/000/000 ریال و 690437 مــورخ 1394/11/30 به 
مبلغ 107/100/000 ریال و خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده، تصویر 
مصدق چکها و گواهی های عدم پرداخت آن و اینکه ماندن چک در دست دارنده 
نشان اشتغال ذمه صادرکننده آن است و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارایه 
و ایراد و دفاعی نکرده ادعای خواهان ثابت و مســلم تشــخیص داده می شود و 
مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 502 و 515 و 522  قانون  
آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 999/100/000 
ریال اصل خواســته و مبلغ 32/161/000 ریال هزینه دادرسی و 25/178/400 
ریال حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررسید تا زمان اجرای 
حکم که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانکی مرکزی 
 جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر می گردد. رای 
صادر شــده غیابی و ظرف 20 روز از ابــالغ قابل واخواهی در این شــعبه و با 
انقضای مهلت مزبور ظــرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهــی در دادگاه تجدید 
نظر استان اصفهان است.  م الف:28421  شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)383 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9309970350701607 شــماره پرونــده:  9 شــماره دادنامــه:  /255
9309980350700256 شماره بایگانی شعبه: 930301 خواهان: مدیریت شعب 
بانک سپه منطقه اصفهان با مدیریت اسفندیار گراوند به نشانی اصفهان خ مطهری 
جنب سینما قدس مدیریت شعب بانک ســپه منطقه اصفهان، خواندگان: 1- آقای 
کیوان دهقانی جم پیری به نشــانی اصفهان ورودی امیر حمزه مجموعه گلها پ 
285 ، 2- آقای اصغر صالحی فر 3- آقای عباسعلی صالحی فر همگی به نشانی 
اصفهان خ رباط جنب تاالر گل نما پ 8، 4- آقای محســن وفادودران به نشــانی 
اصفهان اتوبان ذوب آهن بعد از پل زندان فروشــگاه خلیج کوماتســو 5-  آقای 

توکل وفادودران به نشانی اصفهان خ وحید کوچه دنارت کوچه شهید کریمی 19، 
خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه سفته، دادگاه با اعالم ختم رسیدگی 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: پیرامون دعوی مدیریت 
شعب بانک ســپه منطقه اصفهان به مدیریت آقای اســفندیار گراوند و نمایندگی 
حقوقی آقای قاسم نوری به طرفیت آقایان 1- توکل وفادودران 2- اصغر صالحی 
فر 3- عباسعلی صالحی 4- محسن وفادوران 5- اصغر صالحی فر 3- عباسعلی 
صالحی فر 4- محسن وفادودران 5- کیوان دهقانی چم پیری به خواسته مطالبه 
مبلغ 1/735/035/545 ریال وجه 9 فقره سفته به شماره سریال های 668475 الی 
668483 خزانه داری کل به انضمام خسارات تاخیر تادیه متعلقه تا تاریخ 93/2/20 
و از تاریخ 93/2/21 روزانه مبلغ 464/975 ریال به عنوان خسارت روزانه تا زمان 
واریز بدهی توســط خواندگان به انضمام هزینه دادخواست و دادرسی به شرح 
متن دادخواست، از توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در دادخواست 
و نمایندگی حقوقی وی در جلسه دادرسی مورخه 93/10/21 این دادگاه و ایضًا 
با توجه به تصاویر مصدق سفته ها و واخواست ها منعکس در پرونده و تصویر 
مصدق قرارداد فیمابین طرفین و با التفات به اینکه خواندگان با وصف ابالغ وقت 
دادرســی در دادگاه حاضر نگردیده و از طرفی خواسته و مســتندات خواهان 
مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است نهایتًا دادگاه دعوی خواهان 
را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 249-307 و 309 قانون تجارت و مواد 
198-515-519 و 522 قانون آئین دادرســی مدنی مصوب ماده 79 خواندگان 
را به پرداخت تضامنی مبلغ 1/735/035/545 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
52/051/066 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه واخواست طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید لغایت 93/2/20 بر اســاس شاخص نرخ تورم 
و من بعد بر اســاس قرارداد فیمابین طرفین تا تاریخ وصــول که در زمان اجرا 
 توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 
می باشد.  م الف:28422  شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )433 کلمه، 5 

کادر(
ابالغ رای

9509970352401185 شــماره پرونــده:  9 شــماره دادنامــه:  /256
9509980352400190 شــماره بایگانی شــعبه: 950254 خواهان: آقای اکبر 
رنجکش فرزند قدرت اله با وکالت خانم نگین مالئیان فرزند امام وردی به نشانی 
اصفهان- هتل پل- ابتدای چهار باغ باال- مجتمع کوثر- فاز2- طبقه 6- واحد 837، 
خوانده:خانم سودابه کاظمی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 
1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی، 
دادگاه با اعالم ختم رســیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صــدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواســت خانم نگین مالئیان به وکالت از آقای اکبر 
رنجکش فرزند قدرت ا... به طرفیت خانم سودابه کاظمی فرزند حسن به خواسته 
مطالبه ســیصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به انضمام خســارات دادرسی 
و تاخیر تادیــه نظر به مالحظه تصویر چک به شــماره و سررســید 447458-

1389/11/11 و گواهــی عدم پرداخــت بانک محال علیه و نظر بــه اینکه خوانده 
علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای 
ارسال نکرده لذا مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 
2 قانون صدور چک وماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 
سیصد میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 10/086/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و پرداخت 8/400/000 ریال بابت حق الوکالــه وکیل در حق خواهان 
محکوم می نماید. ضمنًا واحد اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر را بر مبنای 
شاخص اعالمی بانک مرکزی از سررســید لغایت وصول محکوم به احتساب و 
از خوانده وصول و به  خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن و ظرف بیست روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.  م الف:28424  شعبه 24 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )285 کلمه، 3 کادر(
رای اصالحی

پیرو رای شــماره 3225 مورخ 95/9/20 آقای نظرعلی حاجیان فروشانی پالک 
صحیح ملک 72/1816/1 و 3 می باشد که اشتباها 1 و3 فرعی از 1816 اصلی قید 
گردیده بوده است بدین وسیله پالک صحیح اصالح می گردد.پالک 72/1816/1 

و 3 صحیح می باشد. 
پیرو رای شماره 3226 مورخ 95/9/20 آقای روح اهلل عموچی فروشانی صحیح 
ملک 72/1816/1 و 3 می باشد که اشتباها 1 و3 فرعی از 1816 اصلی قید گردیده 
بوده اســت بدین وســیله پالک صحیح اصالح می گردد.پالک 72/1816/1 و 3 

صحیح می باشد. نبی اهلل یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

حوادث ایران

فرمانده انتظامی الیگودرز لرســتان گفت: یک جوان20 ســاله 
الیگودرزی برای رهایی از خدمت ســربازی پدر60 ساله اش را 
هدف گلوله قرار داد. ســرهنگ خدارحم ذلقی افزود: ضارب که 
توسط نیروی انتظامی دستگیر شــده در بازجویی اعتراف کرده 
که هدفش از شــلیک گلوله به ســمت پدرش، مصدوم کردن 
 وی برای معافیت از خدمت ســربازی یا انتقال به شهر الیگودرز 

بوده است.
وی در خصوص جزئیــات حادثــه اظهار کــرد: حوالی جمعه 
شــب گذشــته صدای شــلیک گلوله در خیابان کارگر شــهر 
 الیگودرز موجب وحشــت مردم این منطقه شد که پس از اعالم 
این حادثه بــه پلیــس و حضور مامــوران انتظامــی در محل 
 وقوع جرم مشــخص شــد مردی60 ســاله بر اثر اصابت گلوله 
به قفسه سینه به شدت مجروح شده که بالفاصله به بیمارستان 

منتقل شد.
ســرهنگ زلقی با بیان این که در تحقیقات مشــخص شد که 
 فرزند این مرد در مرخصی ســربازی به ســر می برد ولی کسی 
از حضورش در الیگودرز اطالع ندارد، افزود: پس از دســتگیری 
متهم، وی در بازجویی اعتراف کرد که چند روز در شهر الیگودرز 
پنهان شــده و منتظر ایجاد موقعیت برای مصدوم کردن پدرش 
بوده تا اینکه سرانجام با ورود شــبانه به منزل پدرش با شلیک 

گلوله وی را مصدوم کرده است.

شلیک گلوله به قلب پدر 
برای رهایی از خدمت سربازی

 پیشنهاد  سردبیر: 
جنایت دسته جمعی 

 تزریق اشــتباه پرســتار در بیمارســتان امام خمینی ســاری، 
مرگ یک کارگر ساختمانی را رقم زد. 

دکتر سلطان تویه سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران 
با بیــان اینکه متوفی ع.ن نقاش ســاختمان بــود که حدود دو 
ماه قبل به دلیل ســقوط  از ســاختمان دو طبقه هنگام کار، از 
ناحیه دســت چپ آسیب دید، گفت: پزشــک معالج دست این 
کارگر ساختمانی را به علت شکستگی گچ گرفت که سفت بسته 
 شدن بانداژ گچ، موجب ناراحتی و کبودی و آبسه دست متوفی 

شد. 
 وی افــزود: پزشــک مربوطه این کارگــر را برای درمــان بهتر 
به بیمارســتان امام خمینی ســاری ارجاع داد که با تشخیص 
پزشــک عفونی، دســت این مرحوم از گچ خارج و مورد درمان 

قرار گرفت.
 ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران گفــت: بیمار 
به تشخیص پزشــک معالج پس از چند روز بســتری و درمان 

کامل، برای آخرین شب در آن بیمارستان بستری بود. 
دکتر ســلطان تویه با بیان اینکه در شــب حادثه  بیمار از سوی 
یک پرســتار مورد معاینه قرار گرفت، افزود: ســاعت 12 نیمه 
شب پرستار دیگر بخش، دو آمپول ونکومایسین500 به متوفی 
 تزریق کرد که چنــد لحظه پــس ار تزریق، فرد دچار رعشــه 
و لرزش بدن شــد و با وجود تالش پرســتاران بخــش و دکتر 

کشیک، سی پی آر و دستگاه شوک، بیمار احیا نشد و فوت کرد.

مرگ کارگر آملی 
به خاطر تزریق اشتباه پرستار

حوادث جهان

 عامــالن شــلیک مرگبــار بــه دختــرک آمریکایی پس 
از ماه ها محاکمه به 95 سال زندان محکوم شدند.» آرلیس 
گوردون « - 24ســاله - و » کارل بارت « - 21 ساله - متهم 
 هســتند دو ســال قبل که برای انتقام از نامزد قدیمی یکی 
از دوســتان شــان به محله ای درشــهر » میلواکی « رفته 
بودند به دلیل اشــتباه در شناســایی خانه زن جوان، خانه 
 دیگری را به رگباربســتند. درجریان این جنایت  هولناک 
» الیال پترسون « 5 ساله را هدف گلوله قرار دادند که در این 
تیراندازی دختر بچه کشته شد. دادگاه رسیدگی به پرونده 
این دو جنایتکار بالفاصله پس از دستگیری آنها برگزار شد، 
قاضی پرونده نیز با توجه به مدارک و اسناد موجود و اعتراف 
صریح متهمان  » آرلیس « را به اتهام قتل از نوع درجه دوم 
 به30 ســال زندان  و » کارل « را، به جرم  قتل درجه اول به 

65 سال حبس محکوم کرد.

یک جوان آمریکایی در ایالت کالیفرنیا به اتهام حمله به یک 
نمازگزار و زخمی کردن وی با ســالح ســرد، بازداشت شد. 
منابع خبری در آمریکا از بازداشــت یک جوان 29 ساله در 
مجاورت یک مسجد در منطقه سه مای ولی ایالت کالیفرنیا 
 به اتهــام حمله به یکــی از نمازگزاران در خارج از مســجد 
و زخمی کردن وی بــا چاقو خبر دادنــد.  پلیس اعالم کرد 
پس از گرفتن گزارش هایی مبنی بــروز یک نزاع و درگیری 
در پارکینگ یک مرکز خرید در مجاورت این مسجد، حدود 
ساعت 11 شــب شــنبه به وقت محلی، ماموران به محل 
اعزام شــدند. ماموران پلیس پس از جدا کردن افراد درگیر 
 متوجه شدند یک نفر مورد اصابت چاقو قرار گرفته و زخمی 
شده است. درگیری پس از آن آغاز شــده بود که جوان 29 
ساله به نام جان ماتسون با یکی از نمازگزاران در برابر مسجد، 
درگیری لفظی پیدا کرد. پلیس، ماتســون را به اتهام نقض 
حقوق مدنی و بر هم زدن آرامش و ایجاد درگیری بازداشت 
کرده و فرد مصدوم به بیمارستان منتقل شده است. حسام 
آیلوش، مدیر اجرایی شعبه محلی شورای روابط مسلمانان 
آمریکا در منطقه لس آنجلس، به نقل از ساکنان محلی اعالم 
کرد: درگیری در نزدیک نمازخانه و ســالن گردهمایی روی 
داد. وی افزود: از روز برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
 آمریکا تاکنون این شــورا حدود200 مــورد گزارش حمله 
بر ضد مسلمانان در آمریکا دریافت کرده است. آیلوش افزود: 
 باور اینکه در این زمانه ما هنوز شــاهد بروز این خشونت ها 

در آمریکا و به ویژه در کالیفرنیا هستیم، بسیار دشوار است.

شلیک اشتباهی قاتالن 
به دخترک تنها

حرکت وحشیانه یک 
آمریکایی با یک نمازگزار 

یک کودک کار توســط 11 کارگر افغان ربوده شد و به قتل رسید. 
این جنایت در پی تجاوز دســته جمعی رقم خــورد و تاکنون10 
 نفر از متهمان دستگیر شــده اند. در تماس تلفنی فردی ناشناس 
با مرکز فوریت های پلیسی از وقوع یک جنایت پرده برداشته شد. 
این مرد آدرس ســاختمانی نیمه کاره در منطقــه پردیس را داد 
و اعالم کرد در زیرزمین آنجا جنازه یک پســربچه رها شده است.  
دقایقی بعد ماموران کالنتــری 20۷ تهران به محل اعالم شــده 
رفتند و در زیرزمین بــا دنبال کردن ردی از خــون به یک تیرک 
چوبی رسیدند که جنازه پســری نوجوان به آن بســته شده بود. 
 آنها قبل از هر اقدامی بازپرس ویژه قتــل را از ماجرا باخبر کردند 

 و به دســتور او تیمــی از کارآگاهــان جنایی موظــف به تحقیق 
در این رابطه شــدند. کارآگاهان از زیرزمیــن مخوف چند لباس 
زنانه پیدا کردند و در برابر این احتمال قرار گرفتند که شــاید این 
 پســر نوجوان تنها قربانی نباشــد و افراد دیگری نیز در این محل 
به کام مرگ کشانده شده باشــند، البته جست وجوهای مقدماتی 
در این زمینه به کشف جســدی دیگر منجر نشد. افسران جنایی 
در گام بعــدی فهمیدند نگهبان این ســاختمان نیمه کاره مردی 
افغان به نام غدیربوده که فراری شده است. به این ترتیب تالش ها 
برای دســتگیری وی آغاز شــد. همزمان با این اتفاق کارآگاهان 
 هویت قربانی را نیز فاش کردند و فهمیدند او نوجوان 15 ســاله ای 

 به نام ســعید اســت. پدر ســعید چهار روز قبل، گم شــدن او را 
 به پلیس گزارش داده و تحقیقاتی نیز برای پیدا کردن وی صورت 
گرفته بود. کارآگاهان در حالی به بازجویی از پدر سعید پرداختند 
که خود این مرد نیز از طریق یک تماس تلفنی ناشناس در جریان 
کشف جسد فرزندش قرار گرفته بود. او به ماموران گفت: » به خاطر 
مشکالت مالی، پســرم به من در تامین هزینه های زندگی کمک 
می کرد و معموال هر روز وقتی از دبیرســتان به خانه برمی گشت، 
بســاطش را برمی داشــت و در خیابان هــا ســبزی می فروخت. 
هیچ وقت هم مشکلی پیش نیامده بود تا اینکه سه شنبه شب هر چه 
منتظر شدیم، سعید به خانه برنگشت. برای همین از پلیس و بسیج 
 کمک خواســتیم و ماموران دنبال پسرم گشــتند ولی نتوانستند 
 او را پیدا کنند و از آن به بعد از ســعید خبری نبود تا اینکه فردی 
با تلفن همراهم تماس گرفت و با دادن نشانی ساختمان نیمه کاره 
گفت جسد سعید آنجاســت. « کارآگاهان در ادامه تحقیقات شان 
 فهمیدند همان شامگاه سه شنبه فردی ســعید را مشاهده کرده 
 و موضوع را به پلیــس اطالع داده بــود. او به مامــوران گفته بود 

پسر نوجوان را در حال مشاجره با چند مرد افغان دیده است. 
افاغنه او را بــه زور به ســاختمانی نیمه کاره بردنــد، اما ماموران 

ساختمان موردنظر را اشتباه گرفتند و به مکانی دیگر رفتند. 
آنها چند افغان را نیز بازداشــت کردند، اما چون مدرکی علیه شان 
وجود نداشــت، آنها را آزاد کردند. با افشــای این موضوع، شاهد 
حادثه بار دیگر تحت بازجویی قــرار گرفت و اطالعاتی را به پلیس 
 ارایه داد که به ســرنخی برای دســتگیری متهمان تبدیل شــد 
و کارآگاهان توانســتند10 نفر را در این خصوص دستگیر کنند، 
اما از غدیر ردپایی به دســت نیامد. این10 افغان کــه از کارگران 
 غیرمجاز هســتند، در بازجویی ها اعتراف کردند پســر نوجوان را 
به قصد تعرض ربودند و دســته جمعی به وی تجــاوز کردند و این 
 پسر ناگهان از حال رفت و فوت شــد. متهمان ادعا کردند جسد را 

در یک پتو پیچیدند و در زیرزمین خانه پنهان کردند.
 در همین حــال متخصصان پزشــکی قانونــی با انجــام معاینه 
و آزمایش های تخصصی علت مرگ ســعید را تجاوز دسته جمعی 
اعالم کردند. بنــا بر این گــزارش در حال حاضــر تالش ها برای 
دســتگیری غدیر در حالی ادامه دارد کــه بازجویی ها از10 متهم 
 دیگر هنوز به پایان نرســیده اســت و با توجه به البسه کشف شده 
در قتلگاه، این احتمال که زنانی نیــز قربانی جنایت های این گروه 

شده باشند، پابرجاست.

به خاطر مشکالت 
مالی، پسرم 

به من در تامین 
هزینه های 

زندگی کمک 
می کرد و معموال 

هر روز وقتی 
از دبیرستان به 

خانه برمی گشت، 
بساطش را 

برمی داشت و در 
خیابان ها سبزی 

می فروخت

ســاعت12:30 ظهر جمعــه 19 آذر، مرد جوان مغــازه داری 
 که ازدوســتان قربانی جنایت بود درحالی که نگران » مازیار « 
شــده بود با کلید یدکی وارد آپارتمان طبقه نهم برج شد، اما به 
محض ورود به یکی از اتاق ها با جســد خونین پسر جوان روبه رو 
شد. او که با دیدن این صحنه شوکه شده بود سراسیمه، سرایدار و 
مدیربرج را ازماجرا باخبرکرد. بدین ترتیب دقایقی بعد، ماموران 
پلیس خود را به محل جنایت رساندند، بعدهم موضوع به بازپرس 
ایلخانی - قاضی کشــیک قتل - و تیم تحقیق اعالم شــد. پس 
از حضورآنها در محل حادثه، تحقیقات جنایی برای رازگشــایی 

ازقتل پســر جوان آغاز شــد. درادامه مشخص شــد ایمان،  به 
 تنهایــی در آپارتمانش زندگــی می کرد. ایــن درحالی بود که 
در بازرســی از صحنه جنایت، یک چاشــنی عمل نکرده گلوله 
اسلحه شاه کش کشف شد و در بررســی صورت گرفته توسط 
متخصص پزشکی قانونی علت مرگ، اصابت تیر اسلحه شاه کش 
به شقیقه پسر جوان اعالم شــد. زمان دقیق قتل نیزبین ساعت 
11 شب پنج شــنبه 18 آذر تا 2 صبح جمعه 19 آذر اعالم شد. 
از سوی دیگروقتی در بازرســی از خانه اسلحه شاه کش کشف 
نشد، فرضیه خودکشــی رنگ باخت. ازطرف دیگر پدر مقتول 

که به دنبال اطالع ازکشته شدن پســرش فراخوانده شده بود، 
به بازپرس ایلخانی گفت: پســرم از مدت ها قبل با من اختالف 
داشت. به همین خاطرتنها درآپارتمانش زندگی می کرد. من هم 
هر چند روز یک بار به او سر می زدم. شب گذشته ساعت حدود 9 
شب بود که برای مازیار دو پرس غذا آوردم و غذاها را به سرایدار 
دادم تا برای پســرم ببرد و امروزهم از قتل پســرم با خبر شدم.

در ادامه تحقیقات باتوجه به وجود وســایل پذیرایی داخل خانه 
مقتول، سالم بودن در ورودی، سرقت نشدن وسایل داخل خانه 
و ســایر مدارک موجود در صحنه قتل، فرضیه جنایت از سوی 
فردی آشنا مطرح شــد. این درحالی است که همسایه ها مدعی 

هستند، افراد زیادی به خانه پسر جوان رفت و آمد داشته اند.

قتل پسرجوان در خانه مجردی با شلیک گلوله

آزار و اذیت ۱۱کارگر افغانی به پسر نوجوان ایرانی؛

جنایت دسته جمعی 
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پیشنهاد سردبیر: 
لزوم تالش همگانی ادارات برای جذب حداکثری تعهدات اشتغال

اخبار

کارشناس مسئول آسیب های اجتماعی بهزیستی استان اصفهان 
در جلسه کارگروه بانوان شهرســتان که در فرمانداری گلپایگان 
برگزار شــد، اظهار کرد: مســئله ای که گاهی آمار آســیب های 
اجتماعی را افزایش می دهد توجه نکردن به این آسیب هاســت؛ 
البته شاید مسئوالن اجرایی شهرستانی تصور کنند که بهتر است  
فالن آسیب اجتماعی در شهرســتان اعالم نشود.عباس توفیقی 
ادامه داد: طالق به عنوان منفورترین حالل خداوند ســبب تکدر 
خاطر می شود، اما در برخی از مواقع طالق بهتر است. طالق زاییده 
یک ازدواج غلط بوده و اگر زوجین انتخاب های درســتی داشته 
باشند آمار طالق کاهش می یابد .کارشناس مسئول آسیب های 
اجتماعی بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: اکنون مدت زمان 
زندگی مشــترک پایین آمده است، زیرا احساســات دختران و 
پســران بر عقالنیت آنها غلبه می کند؛ همچنین سن کم، درآمد 
پایین، ضعف ارتباطی و ... از عوامل عمده طالق در 10 ســال اول 
زندگی اســت.توفیقی اضافه کرد: افرادی کــه در فضای مجازی 
حرف های زیادی بــرای گفتن دارند در فضــای واقعی اعتماد به 
نفس الزم برای صحبت کردن ندارند؛ همچنین طالق مهم ترین 
عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه یعنی 
خانواده است. وی یادآورشد: تعداد ازدواج های متعهدانه کم شده 
و در شهرســتان گلپایگان یکی از مهم ترین دالیل طالق، خیانت 

زوجین است.

دهیار ابیانه از بازدید 30 هزار گردشگر خارجی از ابیانه نطنز طی هشت 
ماه اخیر خبر داد.محمد عادلــی دهیار ابیانه نطنز بــه افزایش بازدید 
گردشگران خارجی از این روســتا اشــاره کرد و گفت: در آبان ماه هم 

تعداد زیادی گردشگر خارجی  از آثار تاریخی ابیانه دیدن کردند. 
وی افزود: اغلب گردشگران خارجی از کشــورهای اروپا، آفریقا، آسیا و 
آمریکا بودند که بناها و آثار تاریخی روســتا را مورد بازدید قرار دادند.

دهیار ابیانه با بیان اینکه در سال گذشته 26 هزار گردشگر خارجی در 
این روســتا حضور یافتند، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان ماه 
آبان، 30 هزار و 520 نفر وارد ابیانه شــده اند و پیش بینی می شــود تا 
پایان ســال جاری تعداد حدود 5 هزار و 600 نفر دیگر نیز از این روستا 

بازدید کنند.
وی خاطرنشــان کرد: با این پیش بینی کل جمعیت بازدید در ســال 

جدید به حدود 36 هزار و 200 نفر می رسد.
عادلی گفت: بیشترین گردشــگران خارجی بازدید کننده از روستای 
ابیانه از کشورهای فرانســه با  136٨ نفر، آلمان 551 نفر، ایتالیا ۴10 
نفر،  هلند 363 نفر،  تایلند 2٨2 نفر، بلژیــک 2٧٨ نفر، انگلیس 253 
نفر، چین 21٩ نفر، لهستان 203 نفر، اســپانیا  1٧٨ نفر، روسیه 130 
نفر، استرالیا 11٨ نفر، ســوئیس 10۴ نفر و آمریکا 102 نفر هستند که 

در ماه آبان به این منطقه زیبا سفر کردند.

کارشناس مسئول آسیب های اجتماعی بهزیستی استان اصفهان:

 آمار ازدواج های متعهدانه 
کاهش یافته است

دهیار ابیانه خبر داد:

ورود بیش از 30 هزار گردشگر 
خارجی به ابیانه

رییس شــورای شــهر نجف آباد گفت: برنامه ریزی قوی، 
علمی و منســجم در موضوعات مختلف شهری نیازمند 
مشــورت و اخذ نظر از کارشناســان حوزه های مختلف 
اســت که در همین خصوص اواخر ســال ٩2 پیشــنهاد 
ایجاد مرکــز پژوهش های شــورای شــهر بــه صورت 
مکتوب ارائه شــد؛ ولی تا این لحظه به دلیل بار مالی آن 
هنوز امکان راه اندازی چنین مجموعه ای فراهم نشــده 
اســت. مجتبی گودرزی رییس شورای شــهر نجف آباد 
بیان داشــت: تحقیق و پژوهش یکی از ارکان مهم تمامی 
سازمان ها محسوب شــده و در همین راستا نشست های 
علمی و تخصصی اندیشــمندان حوزه طراحــی، برنامه 
ریزی و مدیریت با مدیران شــهری، زمینه ســاز تبادل و 
انتقال دســتاورد های علمی جدید خواهد شد. گودرزی 
همچنین تاسیس چنین مرکزی را امری مهم در استفاده 
از نقطه نظرات کارشناســان حوزه های مختلف دانســت 
و ادامه داد:» مشــارکت شــهروندان در نظــام مدیریت 
شــهری، تقویت حس اعتماد و همکاری شــهروندان در 
راســتای برطرف کردن معضالت موجود، توجه متوازن 
به مدیریــت درآمد و هزینه و زمینه ســازی جهت جذب 
 ســرمایه های خرد و کالن در مسیر پیشــرفت اهداف و 
برنامه های پیش بینی شــده از جمله مواردی هستند که 
بایستی به صورت ویژه مورد توجه مدیران و برنامه ریزان 

شهری قرار گیرد.
لزوم مدیریت مبتنی بر دانش در امور شهری

گودرزی رییس چهارمین دوره شــورای شــهر نجف آباد 
گفت: رشد روز افزون جمعیت شهری در کنار ویژگی های 
خاص آن زمینه ســاز پیچیدگی بیشــتر جامعه شهری 
و افزایــش انتظارات مســلم و بحق مــردم از موضوعاتی 
مانند کیفیت خدمات، بهداشــت، محیط زیســت و زیر 
ساخت های شهری شــده که این امر اهمیت توجه جدی 
مســئوالن شــهری به سیاســت گذاری، برنامه ریزی، 
 نظــارت و مدیریــت مبتنی بــر دانش را بیــش از پیش

 کرده است. 
نبود مدیریت واحد شهری

رییس شورای شــهر نجف آباد بیان داشت: نبود مدیریت 
واحد شهری از مهم ترین دغدغه های مدیران شهرداری 
و مجموعه شورای شــهر در نقاط مختلف کشور محسوب 
می شود به طوری که در حال حاضر نبود چنین زیرساخت 
مدیریتی، عالوه بر افزایش هزینه ها زمینه ســاز طوالنی 

شدن اجرای طرح های مختلف عمرانی نیزشده است.

 منصور قماشــی عنوان کرد: با توجه به وجــود ذخایر عظیم گاز 
طبیعی در کشــور و توجیه اقتصادی و منافع زیســت محیطی 
مرتبط به مصرف اینگونه از ســوخت و همچنین صرفه اقتصادی 
تولیدکنندگان در استفاده از گازطبیعی الزم است همکاری الزم 
با تولیدکنندگان برای اســتفاده از آن انجام شود. وی اظهار کرد: 
کشور ایران ذخایر عظیم طبیعی را در اختیار دارد، از طرف دیگر 
ایران کشــوری با 12 اقلیم و 12 هزار نوع گونــه گیاهی متفاوت 
است، در کشور ایران اکثر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری 
قابل تولید است؛ بنابراین باید از این موقعیت بهترین بهره را برد. 

مدیر صنایع کشــاورزی اســتان اصفهان بیان کرد: 3٧ میلیون 
هکتار از مجموع 16۴ میلیون اراضی کشــور قابلیت بهره برداری 
دارند که تنها 1٨ میلیون هکتار از آن کشــت می شــود. یکی از 
مهم ترین رویکردهای اقتصــاد مقاومتی احیا و اســتفاده از این 

ظرفیت قابل توجه  است. 
قماشــی ادامه داد: کشــور ایران در تولیــد20 محصول عمده 
کشــاورزی از جمله زعفران، زیره، انار و سیب، جزو 5 کشور برتر 
دنیا قــرار دارد. وی در تشــریح موقعیت اســتان اصفهان از نظر 
برخــورداری از زیرســاخت های کشــاورزی و تولید محصوالت 

زراعی بیان کــرد: ۴00 هزار هکتار از مجمــوع 5٧0 هزار هکتار 
اراضی اســتان اصفهان قابل کشت هســتند، این در حالی است 
که 11/3درصد از شاغالن استان نیز در بخش کشاورزی مشغول 
هستند. مدیر صنایع کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: استان 
اصفهــان در تولید محصوالت زراعی نظیر گلرنگ رتبه نخســت 
کشوری، در تولید سیب مقام دوم کشوری، در تولید قارچ خوراکی 
رتبه دوم کشــوری و در تولید انار و ســیب درختی رتبه ســوم 

کشوری را در اختیار دارد. 
قماشی ادامه داد: 3 درصد از اراضی کشــور در اصفهان قرار دارد 
و این اســتان در تولید محصوالتی نظیر ســبزی و صیفی رتبه 
سوم کشوری و در تولید گل شــب بو رتبه نخست کشوری را در 
اختیار دارد. وی با اشــاره به ظرفیت و قابلیت های استان اصفهان 
در تولید محصوالت دامی، اظهار کرد: این اســتان در تولید شیر 
و گوشــت مرغ و تعداد مرغداری، رتبه نخست کشور را در اختیار 
دارد. قماشــی با تاکید بر ضرورت تامین گاز مایع برای گلخانه ها 
و مراکز تولیدی بخش کشاورزی و دامداری، عنوان کرد: هر هزار 
متر واحد گلخانه ای در هر سال حدود 30 هزار لیتر سوخت مایع 
نیاز دارد؛ بنابراین الزم است تسهیالت الزم برای تامین گاز مایع 

این مراکز فراهم شود. 
وی بیان کرد: در سال گذشــته وزیر نفت مصوبه ای را ابالغ کرد 
که به موجب آن قبل از احداث هر شــهرک گلخانه ای باید امکان 
اختصاص گاز مایع طبیعی به آن بررسی شود؛ بنابراین همه موارد 
قبل از احداث واحدهــای گلخانه ای از شــرکت ملی پخش گاز 
استعالم و از 2٩ خردادماه سال گذشته هرگونه تحویل گاز مایع، 
مشــروط به تایید این شرکت شده اســت. در برخی از واحدهای 
گلخانه ای هم که به دلیل افت فشــار گاز امکان گاز رسانی وجود 
ندارد با هماهنگی انجام گرفته با شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، تا زمان رفع مشــکل به آنها ســوخت مایــع تحویل داده 
می شود؛ همان طور که در شهرســتان تیران و کرون این تجربه 

انجام شد.

رییس شورای شهر نجف آباد:

شورای شهر نجف آباد، نیازمند 
مرکز پژوهش است

با مسئوالن

مدیر صنایع کشاورزی استان اصفهان:

بیش از 11 درصد از شاغالن استان در بخش کشاورزی فعال هستند

 کشور ایران در 
تولید20 محصول 
عمده کشاورزی 

از جمله زعفران، 
زیره، انار و 

سیب، جزو 5 
کشور برتر دنیا 

قرار دارد

مفاد آراء
257/ 9 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشــخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به 
شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-  رأی شــماره3292-95/7/18 هیأت : آقای مجیدمنصوری نوش آبادی فرزند 
غالمرضاشماره شناسنامه5818 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 174 مترمربع 
شماره پالک 377 فرعی مجزا از شــماره318 فرعی از پالک8 اصلی واقع در معین 

آباد نوش آباد بخش 2حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مالک عادی 
2- رأی شماره3865-95/8/28 هیأت : آقای حامد قاضیان بیدگلی فرزندعبدالصمد 
شماره شناسنامه476 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت105.85 مترمربع شماره 
پالک 854 فرعی مجزا از شــماره 102فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد 

بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی 
3- رأی شــماره3864-95/8/28 هیأت : آقای امیر حســین حاجــی زاده بیدگلی   
فرزندعباس شماره شناسنامه 9765 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 62مترمربع 
شماره پالک 38 فرعی مجزا از شماره 14 فرعی از پالک 293 اصلی واقع در اماکن  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از رضا حاجی زاده  
4- رأی شماره3863-95/8/28 هیأت : آقای میثم شبان پور آرانی  فرزندعلی محمد 
شماره شناسنامه218، ششدانگ اعیانی قســمتی از یکبابخانه احداثی در عرصه 
موقوفه به مساحت 136.5مترمربع شماره پالک 1فرعی مجزا از شماره 2392 اصلی 

واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
 5- رأی شــماره3846-95/10/27 هیــأت : آقــای علیرضا نجفــی آرانی فرزند

حســن شــماره شناســنامه772و خانــم زینــب چــاق زاده آرانــی فرزنــد 
1250072956  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ   حســن شــماره شناســنامه 
یکبابخانــه بــه مســاحت138مترمربع شــماره پــالک8447 فرعــی مجــزا 
مســعود  در  واقــع  اصلــی  پــالک2637  از  1592فرعــی  شــماره  از 
 آبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از حســن نجفــی و

غیره
6- رأی شــماره3879-95/8/28 هیأت : آقای علی محمد عبــاس پور مقدم آرانی 
فرزندعباس  شماره شناسنامه58 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت246.5 مترمربع 
شماره پالک8445 فرعی مجزا از شماره1189 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 

مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی
7- رأی شماره3877-95/8/28 هیأت : آقای جهانگیر وزیر پور آرانی فرزندحسین 
شماره شناسنامه 149، ششدانگ  یکباب ســاختمان به مساحت 115.34 مترمربع 
شــماره پالک 8448 فرعی مجــزا از شــماره498و6897 فرعی از پــالک 2637 
 اصلی واقع در مســعود آباد بخش 3 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل ابتیاعی از خانم

 شهین خلیق
8- رأی شــماره3880-95/8/28 هیأت : آقای محمد میرزای کاشانی فرزند دخیل 
شماره شناســنامه 1328، ششــدانگ قســمتی از  یکبابخانه به مســاحت 17.15 
مترمربع شماره پالک 8444فرعی مجزا از شماره498 فرعی از پالک 2637 اصلی 
 واقع در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از حســین وزیر 

پور آرانی
9- رأی شماره3866-95/8/28 هیأت : آقای محسن جعفری فرد بیدگلی  فرزندعلی 
شماره شناسنامه 1268 ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 150 مترمربع شماره 
پالک334 فرعی مجزا از شــماره 252فرعی از پالک2704 اصلی واقع در دستجرد 

وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  انتقالی از جواد حمیدپناه 
10- رأی شــماره3844-95/8/27هیأت : آقای سعید ذبیحی بیدگلی  فرزندماشاله 
شــماره شناســنامه2298 و خانم زهرامیرزائی مفرد بیدگلی فرزند ناصرشماره 
شناســنامه6190081002  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت150 
مترمربع شماره پالک 333 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی 
 واقع دردســتجرد وغیاثیه  بخــش 3 حوزه ثبتــی آران و بیــدگل. انتقالی از جواد 

حمیدپناه
11- رأی شماره 3888-95/8/28 هیأت : آقای غالمرضا مهدی زاده بیدگلی  فرزند 
عباس شماره شناسنامه 97، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره 
پالک 335 فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد 

وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  انتقالی از جواد حمیدپناه
12- رأی شماره3868-95/8/28 هیأت : آقای محســن ربانی فرزند دخیل عباس 

شماره شناسنامه 137 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت150 مترمربع شماره پالک 
332فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  انتقالی از جواد حمیدپناه
13- رأی شماره 3277-95/7/17هیأت : آقای علی واثقی بیدگلی فرزند محمدشماره 
شناسنامه1250083451 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت172 مترمربع شماره 
پالک 330فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد 

وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  انتقالی از جواد حمیدپناه
14- رأی شماره 3831-95/8/27 هیأت : آقای احمد دانیالی بیدگلی  فرزندفرج اله  
شماره شناسنامه 120 نسبت به سه دانگ مشــاع و آقای رحمت اله دانیالی بیدگلی 
فرزند احمد شماره شناسنامه373  و خانم ســلطان هوشنگی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 195)بالمناصفه نســبت به سه دانگ مشاع ( ، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مساحت208.2 مترمربع شــماره پالک 5674فرعی مجزا از شماره 205 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع درریگســتان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتــی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
15- رأی شــماره 3830-95/8/27 هیــأت : آقای محمد محمودیان فرزندحســن 
شــماره شناســنامه2313 و آقــای مصطفــی محمودیانفرزند حســن  شــماره 
شناســنامه6190035035  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  یکبابخانــه به مســاحت 
171مترمربع شماره پالک 5675فرعی مجزا از شــماره 491 فرعی از پالک 2840 
 اصلی واقع درریگســتان دیمکار  بخش 3حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از

 حسن محمودیان 
16- رأی شــماره3825-95/8/27 هیأت : آقای سیداحسان سجادی نوش آبادی  
فرزنداکبر آقا  شماره شناسنامه 59 )نسبت به 4.5دانگ مشاع ( و خانم عذرا ثانوی 
نوش  آ بادی فرزندعین اله  شــماره شناســنامه 14  )نســبت به 1.5دانگ مشاع ( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 345.35 مترمربع شماره پالک857 فرعی مجزا از 
شماره 35فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد  بخش4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه سیدعلی سجادی
17- رأی شماره2823-95/8/27 هیأت : آقای ولی اله نصیری نوش آبادی فرزند 
علی شماره شناسنامه105  و خانم زهراعابد زاده نوش آبادی فرزندمحمدشماره 
شناسنامه 188)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180مترمربع شماره 
پالک 560 فرعی از پالک 43اصلی واقع درغیاث آباد  نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک عادی
18- رأی شماره  3867-95/8/28 هیأت : آقای علی حمیدی منفرد  فرزند رحمت اله  
شماره شناسنامه 20 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160مترمربع شماره پالک 
559 فرعی از پالک 43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش4 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری اران وبیدگل
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/23
تاریخ انتشار نوبت دوم :95/10/9

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
ابالغ وقت دادرسی

خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقای مهدی جعفری فخرآبادی به شورای حل اختالف شعبه 12 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره95 / 1222 ثبت گردیده و وقت 
دادرسی به تاریخ 25 / 10 / 95 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده است . علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان 
به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در یکی 
از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می 
گردد که با نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین 
شده حضور یابد . بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 

ابالغ وقت دادرسی
خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقایان منوچهر شــهبازی و عباس عیوض زاده به شــورای حل اختالف 
شعبه 12 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 95 / 1227 
ثبت گردیده و وقت دادرســی به تاریخ 25 / 10 / 95 ساعت 3  عصر تعیین گردیده 
است . علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد 
به تقاضای خواهان به دســتور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک بار در یکی از روزنامه های رســمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 

دادرسی تعیین شده حضور یابد . بدیهی اســت در صورت عدم حضور شورا به 
خواسته رســیدگی نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف نجف آباد 
ابالغ وقت دادرسی

خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقای علیرضا هارونی به شورای حل اختالف شعبه 12 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 95 / 907 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 25 / 10 / 95 ساعت 3  عصر تعیین گردیده است . علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشــد به تقاضای خواهان به دستور 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در یکی از روزنامه 
های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار می گردد که با 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد 
. بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
ابالغ وقت دادرسی

خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقای علیرضا اصالنی به شــورای حل اختالف شعبه 12 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 95 / 1221 ثبت گردیده و وقت دادرسی 
به تاریخ 25 / 10 / 95 ساعت 3/45  عصر تعیین گردیده است . علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشــد به تقاضای خواهان به 
دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در یکی از 
روزنامه های رســمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار می 
گردد که با نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین 
شده حضور یابد . بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 

ابالغ وقت دادرسی
خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقای علی عظیمی به شورای حل اختالف شــعبه 12 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 95 / 1226 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 25 / 10 / 95 ساعت 3  عصر تعیین گردیده است . علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشــد به تقاضای خواهان به دستور 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در یکی از روزنامه 
های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار می گردد که با 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد 
. بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت 

درج خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 
ابالغ وقت دادرسی

خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقایان علی اکبر شیخی شورابی و بهمن ایزدی به شورای حل اختالف شعبه 
12 شهرستان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 95 / 1225 ثبت 
گردیده و وقت دادرســی به تاریخ 25 / 10 / 95 ســاعت 3/15 عصر تعیین گردیده 
است . علیهذا چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد 
به تقاضای خواهان به دســتور شــورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک بار در یکی از روزنامه های رســمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه 
دادرسی تعیین شده حضور یابد . بدیهی اســت در صورت عدم حضور شورا به 
خواسته رســیدگی نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به 
انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف نجف آباد 
ابالغ وقت دادرسی

خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقای عبدالحسین غالمی لویه به شورای حل اختالف شعبه 12 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 95 / 1220 ثبت گردیده و وقت 
دادرسی به تاریخ 25 / 10 / 95 ساعت 3/45  عصر تعیین گردیده است . علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان 

به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در یکی 
از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می 
گردد که با نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین 
شده حضور یابد . بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 

ابالغ وقت دادرسی
خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده خانم آزاده چگینی به شــورای حل اختالف شعبه 12 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 95 / 1224 ثبت گردیده و وقت دادرسی 
به تاریخ 25 / 10 / 95 ساعت 3/15 عصر تعیین گردیده است . علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشــد به تقاضای خواهان به 
دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در یکی از 
روزنامه های رســمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار می 
گردد که با نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین 
شده حضور یابد . بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 

ابالغ وقت دادرسی
خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقای امیدوار عیدی وندی به شــورای حل اختالف شــعبه 12 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 95 / 1219 ثبت گردیده و وقت 
دادرسی به تاریخ 25 / 10 / 95 ســاعت 4  عصر تعیین گردیده است . علیهذا چون 
خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان 
به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در یکی 
از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می 
گردد که با نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین 
شده حضور یابد . بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 

ابالغ وقت دادرسی
خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواسته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقای اباذر غفاری به شــورای حل اختالف شعبه 12 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 95 / 1223 ثبت گردیده و وقت دادرسی 
به تاریخ 25 / 10 / 95 ســاعت 3/5 عصر تعیین گردیده است . علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشــد به تقاضای خواهان به 
دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در یکی از 
روزنامه های رســمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار می 
گردد که با نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به 
دریافت نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین 
شده حضور یابد . بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی 
نموده و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی 
باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد 

فقدان سند مالکیت
شماره صادره :1395/02/308019 نظر به اینکه وراث مرحوم سید حسین صدری 
طباطبایی نایینی و مرحومه منیره خانم معصوم خانی تقاضای صدور اسناد مالکیت 
سهم االرث خود را از پالک 1076 اصلی بخش 1 نایین نموده اند و اعالم نموده اند که 
اسناد مالکیت مورث ایشان به نام سید حسین صدری طباطبایی نایینی فرزند سید 
محمد در صفحه 583 دفتر 127 امالک ذیل ثبت 266 به میزان یک دانگ و یک هفتم از 
یک دانگ مشاع از شش دانگ و صفحه 138 دفتر اول متمم به میزان یک دانگ مشاع 
از شــش دانگ و به نام خانم منیره خانم معصوم خانی فرزند عبدالوهاب به میزان 
یک دانگ مشاع از ششــدانگ در صفحه 247 دفتر 10 ثبت و صادر گردیده، مفقود 
شده است و قادر به ارائه اسناد مذکور نمی باشند و نسبت به آن معامله انجام نشده،  
لذا طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور یا وجود اسناد مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا با مدارک مثبت تســلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه ســند مالکیت یا سند معامله در صدور 
اسناد مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.  م الف: 294 رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک نایین)230 کلمه، 3 کادر(

مدیر صنایع کشاورزی اســتان اصفهان گفت: 11/3 درصد از شاغالن استان در بخش کشاورزی فعال 
هستند و به همین دلیل الزم است حمایت های بیشتری از این بخش انجام شود.

بخشدار مرکزی چادگان گفت: الزم است تمامی دستگاه های 
اجرایی شهرســتان اعتبارات پیش بینی شــده جهت ایجاد 
اشتغال و جذب سرمایه گذار را به کار گیرند. حمیدرضا لطفی 
با اشاره به درصد باالی بیکاری در این شهرستان عنوان داشت: 
ایجاد اشــتغال برای جوانان باید در اولویت امــور قرار گیرد. 
وی تاکید کرد: دســتگاه های اجرایی شهرســتان، اعتبارات 
پیش بینی شــده را به کار گیرند تا با رشــد ســرمایه گذاری 
شاهد کاهش نرخ بیکاری باشــیم. وی با بیان اینکه تعهدات 

اشتغال شهرستان چادگان 1۴۴0 نفر پیش بینی شده است، 
افزود: این تعهدات به ادارات، نهادهــا و ارگان های دولتی در 
شهرستان جهت  ایجاد اشتغال و جذب ســرمایه اعالم شده 
است. بخشــدار مرکزی چادگان در ادامه ایجاد اشتغال برای 
بانوان و جوانان روســتایی و هدفمند کردن بازار کار در شهر 
و روستاها را بسیار حائز اهمیت دانست و اذعان داشت: در این 
راستا باید دستگاه  های دولتی نســبت به ساماندهی اشتغال 
در شهرها و روســتاها اقدام کنند تا از مهاجرت روستاییان به 

استان ها و شهرهای همجوار کاسته شــود. وی با بیان اینکه  
طبق آمار ارسالی تاکنون 60درصد تعهدات شهرستان جذب 
شده است، افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال کل تعهدات 
محقق شــود.لطفی با قدردانی از اداراتی که طبق آمار ارسالی 
و ثبت در ســامانه؛ نســبت به جذب و ایجاد اشتغال بیشتر از 
سهمیه خود اشــتغال ایجاد کرده اند؛ از مسئوالن سایر ادارات 
خواست نســبت به جذب و ایجاد اشــتغال برنامه ریزی کنند 
تا سهمیه پیش بینی شده شهرســتان در بخش اشتغال ارتقا 
یابــد. وی در پایان گفت: تاکنون مشــخصات تعداد ٨20 نفر 
 در سامانه جذب و ایجاد اشــتغال در شهرستان چادگان ثبت 

شده است.

بخشدار مرکزی چادگان تاکید کرد:

لزوم تالش همگانی ادارات برای جذب حداکثری تعهدات اشتغال
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تعطیلی 3 روزه کالس های تیزهوشان، نتیجه یک تصمیم مدیریتی!

 نیلچیان مدیر دبیرستان
» فرزانگان امین یک« باقی ماند

دانش آموزان  ســر کالس حاضر نمی شــوند، والدین از صبح در 
مدرســه هســتند و معلمان بالتکلیف در کالس هــای خالی، از 

پنجره شعارهای دانش آموزان را رصد می کنند.
به گزارش فارس، این حال و هوای دبیرستان فرزانگان امین یک 
است، پس از گذشــت ســه روز کاری از تغییر ناگهانی مدیر آن! 
دبیرستانی که در بین 10 مدرســه برتر کشور قرار دارد و میزبان 

بیش از 800 دانش آموز تیزهوش اصفهانی است.
موضــوع از آنجا آغاز شــد که هفته گذشــته و در میانه ســال 
تحصیلی عذر فریبا نیلچیان مدیر معزول دبیرســتان فرزانگان 
امین توسط آموزش و پرورش ناحیه 3 خواســته شد و با عنوان 
بازنشســتگی آن هــم در حالی که  بــه طور قانونــی با مدرک 
کارشناسی ارشــد همچنان می توانســت ادامه فعالیت دهد، از 

مدیریت دبیرستان برکنار شد.
این موضوع خشم دانش آموزان و حتی والدین آنها را برانگیخت 
تا آنجا که از روز چهارشنبه هفته قبل هیچ یک از دانش آموزان، 
سر کالس هایشان حاضر نشدند و در حیاط مدرسه به پشتیبانی 
 مدیرشان شعارداده و بازگشت او را از مسئوالن آموزش و پرورش 

خواستند.
 اولیای دانش آموزان: این شــیوه تغییر، فقط رنگ و 

بوی سیاسی کاری دارد
یکــی از والدیــن دانش آمــوزان گفــت: رییــس اداره پرورش 
استعدادهای درخشان اســتان اصفهان در دبیرستان حاضر شد 
و در حالی خبر از رفتن مدیر جدیــد داد که دانش آموزان به نوع 

رفتار او اعتراض داشتند.
دبیران این دبیرستان و والدین دانش آموزان این تغییر را به ضرر 
دانش آموزان تیزهوش دبیرستان فرزانگان می دانند و این سوال 
را مطرح می کنند که چرا باید در میانه ســال مدیر با تجربه یک 
مدرسه موفق بدون دلیل مشــخص یا تخلف اثبات شده ای کنار 

گذاشته شود؟!
یکی از اعضای انجمــن اولیا و مربیان در ایــن زمینه تاکید کرد:  
شــخصا تصور می کنم دلیل این تغییر، سیاسی است، زیرا تغییر 
یک مدیر باسابقه و محبوب در آســتانه انتخابات و در بین سال 
تحصیلی، هیچ دلیل دیگری نمی تواند داشــته باشد؛ یک مدیر 
کارآیی زیادی می تواند داشــته باشــد، هر حرفی گفتند بزند و 

هرجا خواستند هزینه کند!
سرانجام پس از ســه روز از تغییر مدیر دبیرســتان تیزهوشان 
فرزانــگان امین و تحصن دانش آموزان این مدرســه به نشــانه 
اعتراض، طی اطالع رســانی یکی از نمایندگان مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی و ســامانه پیامکی دبیرستان تیزهوشان 
فرزانگان امین یک، فریبا نیلچیان همچنان مدیر این دبیرستان 

خواهد بود. 
در متن پیامک ارسال شده از سامانه پیامکی دبیرستان فرزانگان 
امین یک آمده اســت: »اولیــای محترم به اطالع می رســانم با 
حمایت های مدیرکل و مســئوالن اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان کماکان اینجانب نیلچیان، مدیریت دبیرستان فرزانگان 

امین )1( را عهده دار می باشم«.

یکی از چالش های عمیــق و جدی جامعه ایرانــی، به گرایش و 
تمایل به برند بازی معطوف می شــود،معضلی کــه در ظاهر با 
 انگیزه و هدف اســتفاده از محصوالت با کیفیت تــر ظهور و بروز 
پیدا می کند امــا در واقع ،رقابتی ویران کننده به شــمار می رود 
که با تســخیر روح  و روان بخش هایی از جامعــه جوان و نوجوان 

کشور،هزینه های سرسام آور و سنگینی را نیز به همراه می آورد.
جامعه شناسان و آسیب شناسان حوزه اجتماعی دالیل و عوامل 

بسیاری را در بروز این معضل موثر می دانند.
یکی از اصلی ترین عوامل شیوع این ســبک نامیمون از زندگی، 

به رقابت بی قاعده و غیرمنطقی میان جوانان معطوف می شود.
فرشــته خمیس آبادی،جامعه شناس و آســیب شناس مسائل 
اجتماعی، اظهار داشــت: حس برتری جویی و تالش برای ارتقای 
جایگاه فردی از تمایالت طبیعی هر انســانی به شمار می رود که 
بنا بر شرایط و مقتضیات سنی و همچنین روحیه جوانی،در قشر 
و طبقه نوجوان و جوان جامعه با شــدت هر چه بیشتری ظهور و 

بروز پیدا می کند.
وی افزود: به واقع همین حس رقابت،برتــری جویی و تالش برای 
برخورداری از شرایط مطلوب تر اســت که انگیزه الزم برای اهتمام 
و ســعی و تالش مضاعــف را ایجاد مــی کنــد و در روح جمعی 
جامعه،رقابتی ســازنده برای بهتر شــدن و بهتر بــودن را فراهم 

می سازد. خمیس آبادی عنوان کرد: در این میان برخی با گرایش 
به مارک ها و برندهای خاصی از محصــوالت، تالش می کنند به 
زعم خویش در یــک فضای رقابتی ،خویشــتن را باالتر از دیگران 
نشــان دهند. جامعه شناس و آسیب شــناس مسائل اجتماعی 
گفت: در حقیقت، این یک رقابت نمایشــی، بی محتــوا، ابتر و 
بی اساس به شــمار می رود که با خریدهای غیر ضروری و البته 
هزینه کردهای سنگین خود نمایی می کند و پدیده مذکور را می 
توان نمونه ای از رقابت انحرافی نــام برد که در خرید اجناس گران 
قیمت نمود می یابد. وی افزود: در این عارضه، هر کس بیشتر پول 
بدهد،موفق تر و پیروز تر به نظر می رسد و ترویج این روحیه و نگاه 
مخرب، ابزاری به شمار می رود که عده ای را از سودهای نجومی و 

غیر قابل تصوری بهره مند می سازد.
خمیس آبادی گفــت: برند بازی و برند فروشــی را مــی توان در 
بســیاری از موارد به مثابه بازار مکاره ای قلمداد نمود که در بستر 
آن،جوانان و نوجوانان ســاده اندیش برای اثبــات برتری خویش، 
هزینه های سنگینی را متحمل می شوند در حالی که در ازای این 
مخارج و پرداخت های سرسام آور،کاالی خریداری شده فاقد ارزش 
حقیقی اســت و به نوعی قیمت گذاری آن نه بر اساس واقعیات 
موجود،بلکه بر مبنای سوء استفاده از هیجانات روحی، روانی و نگاه 

معیوب و ناقص فرد خریدار شکل می گیرد.

جامعه شناس و آسیب شناس مســائل اجتماعی عنوان کرد: در 
این رقابت ناسالم، هزینه های بســیار گزافی، تحمیل و پرداخت 
می شود که متاسفانه جامعه را اسیر مصرف گرایی ومصرف زدگی 

می کند.
وی در خصوص علل ظهور و بروز چنین پدیده ای در میان الیه ها و 
طبقات اجتماعی جوان و نوجوان جامعه بیان کرد: البته نمی توان 
به صورت انحصاری و مطلق این پدیده را به طیف و گروه اجتماعی 
خاصی نســبت داد و ممکن اســت در برخی از افراد میانسال و 
سال خورده نیز چنین معضلی مشاهده شــود اما تردیدی وجود 
ندارد که بخش اعظم ایــن ناهنجاری،مشــمول طبقات جوان و 
نوجوان جامعه می شود و در برگیری آن در میان گروه های سنی 

دیگر ضعیف تر و کمرنگ تر است.
خمیس آبادی گفت: مادی گرایــی و هجمه تبلیغاتی، دو عنصر 
تاثیرگذار در شیوع این عارضه مخرب محسوب می شود و طبیعتا 
در شــرایطی که معیارها و مالک ها در چارچــوب مادیات معنا و 
مفهوم پیدا می کند، بستر خوراک و پذیرش هجمه تبلیغاتی و 

نگاه کاسب کارانه  نیز مهیا و فراهم خواهد شد.
جامعه شناس و آسیب شناس مســائل اجتماعی  در ادامه گفت: 
در چنین شــرایطی تبلیغات، هدایت کننده افکار و شیوه زندگی 
و نوع نگاه مخاطبان به بازار مصرف خواهــد بود و برنده اصلی این 
ناهنجاری،شــرکت ها و تولید کنندگانی هســتند کــه در حوزه 
تبلیغات،موثر تر عمل می کنند. متاســفانه در موارد بســیاری 
اصالت برندها نیز با شائبه و شبهاتی همراه است و این محصوالت 
مارک های مجعول و غیرواقعی هستند که تنها ظاهری شیک از 

کاالی اصلی را یدک می کشند.
وی افزود: برخالف تصور عده ای که گمان می کنند تب برند بازی 
صرفا مشمول طبقات مرفه جامعه می شود مشاهده می کنیم که 
در برگیری این ناهنجاری، شامل طبقات متوسط و ضعیف جامعه 

)از حیث توانمندی و بضاعت مالی( نیز می شود.
خمیس آبادی گفت:کم نیســتند افــراد و گروه هایی که با تالش 
مشقت بار و سخت، مقدار قابل توجهی از درآمد خویش را مصروف 
خرید کاالها و محصوالت مارک یا برند می کنند، در شــرایطی که 
سبد مطالعه،تفریح،تغذیه و بســیاری از الزامات و ضروریات دیگر 

زندگی آنها خالی  است.
وی افزود: یقینا پذیرش این رویه و سبک ناقص و معیوب از زندگی 
در میان طبقات مرفه جامعه بیشتر به چشم می خورد اما به واقع 
پذیرفته نشدن این امر در طبقات ضعیف تر نه با نگاه واقع بینانه 
بلکه ناشــی از عدم توانایی مالی و بضاعت اقتصادی کافی است و 
به تعبیری باید گفت غیبت برخی از جوانــان و نوجوانان در این 
بازار مکاره، بــه دلیل واقع بینی و آگاهی نیســت، بلکه به خاطر 
نبود تمکن و توان مالی برای حضــور و نقش آفرینی د راین رقابت 

ظاهری است.

مسابقه برند بازی میان جوانان!

هایخارجی،کیفروکشمیکند؟ تبتندخریدمارک

خبر

روانشناسی

بعضی افراد برای درمان افســردگی و اضطراب خود 
به ســراغ زندگی مشــترک می روند. پژمــان بابایی 
روانشناس، با اشــاره به اینکه بعضی افراد برای درمان 
افســردگی خود گزینه ازدواج را انتخــاب می کنند، 
اظهار داشــت: بعضی از افراد بدون درمان افسردگی 
خود به ســراغ ازدواج می روند و زندگی مشترک خود 
را با این تصــور که »اگر یک نفر وارد زندگی ام  شــود 

می تواند به من کمک کند«، تشکیل می دهند.
وی با تاکید بر اینکه گاهی برخی افراد افسردگی شان 
را به طرف مقابل انتقــال می دهند، اذعان کرد: بعضی 
از اشخاص پس از ازدواج، افسردگی را به طرف مقابل 
خود انتقال می دهند. به عنوان مثال اگر همسر فردی 
که افســردگی دارد  از او بخواهد با هم بیرون بروند یا 
در میهمانی حاضر شــوند، وی همسرش را همراهی 
نمی کند در نتیجه ســبب گوشــه گیری طرف دیگر 
می شود. این روانشــناس در ادامه گفت: البته چنین 
امری در همه موارد صادق نیســت چرا که افسردگی 
بیماری مســری نمی تواند باشــد اما از آنجایی که در 
زندگی مشترک رفتار همسران بر یکدیگر موثر است 

این فرضیه در بیشتر موارد صدق می کند. 
وی تصریح کرد: افسردگی موانع چندانی در پیشبرد 
زندگی پدید نمی آورد و در بســیاری موارد به راحتی 
قابل درمان اســت، اما خانواده و خود فرد باید در نظر 
داشته باشند که این درمان تحت نظر مشاور و نه زیر 

سایه ازدواج انجام گیرد.
بابایی در پایان تاکید کرد: هر شــخصی باید هنگامی 
که ازدواج می کند برای پذیرش نقش همســر، مادر و 
یا پدر آماده باشد نه اینکه بار مســائل روحی خود را 
روی شانه طرف مقابل بگذارد. در واقع سالمت روانی 
زوج ها، توانایی تامین نیازهای جسمی و عاطفی طرف 
مقابل و همچنین داشتن منبع درآمد مناسب از جمله 
مواردی اســت که می تواند ضامن اســتمرار زندگی 

مشترک باشد.

درمان افسردگی با ازدواج 
ممنـوع!

یکی از اصلی ترین 
عوامل شیوع این 
سبک نامیمون از 

زندگی
 به رقابت 

بی قاعده و 
غیرمنطقی میان 

 جوانان 
معطوف می شود

»برند بازی« از پدیده های نوظهوری به شمار می رود که درطول سالیان اخیر به عنوان یکی از معضالت اجتماعی، 
اقتصاد خانواده و آینده  جوانان را تحت الشــعاع قرار داده،معضلی که فارغ از تفکیک میان طبقات اجتماعی، 

افکار بخش های وسیعی از گروه های جمعیتی جوان جامعه را به خود مشغول ساخته است.

پیشنهاد  سردبیر:
تب تند خرید مارک های خارجی، کی فروکش می کند؟
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پیشنهاد سردبیر: 
آمادگی اصفهان برای مشارکت ایتالیایی ها در مرمت سی و سه  پل

دیدنی ها

عکس روز نشنال جئوگرافیک

قبرهای عجیبی که هرگز نور نمی بینند 

شهر تاریخی  ققنوس

تصاویری از اسکناس های
تاریخی ایران

بلندترین سرسره آبی دنیا

در عکس باال ســربازان ایرانی را می بینید که در حــال انجام یک تمرین 
آموزشــی نظامی روی طناب های بلند در ارتفاع نســبتا زیادی از سطح 
زمین هســتند و مانند گنجشک ها به نظر می رســند.در پس زمینه این 
تصویر که توسط محمد علی نجیب به ثبت رســیده است، گنبدی دیده 
می شــود که از عناصر معماری سنتی و اسالمی به شــمار می رود. این 
سربازان که دقیقا نســبت به کاری که انجام می دهند، آگاهی دارند، در 
واقع دانشجویان یک دانشگاه افســری نظامی متعلق به ارتش جمهوری 

اسالمی ایران هستند.

گورستان یا قبرستان هفتاد مال  از جاذبه های خاص و زیبا در شهرستان 
میرجاوه اســت که با 500 متر مربع وسعت و شــبیه به کمان در سینه 
کوه قرار گرفته؛ یک گورســتان عجیب که قبرهایــش اصال نور و گرمای 

خورشید را حس نمی کنند و همیشه در سایه قرار دارند.

ققنوس شهری باستانی اســت که در جنوب غربی چین و در کنار رودخانه 
توجیاگ قرار دارد. این شــهر در ایالت هونان چین واقع شده که به داشتن 
 )Tianmen( طبیعت باشکوه و همچنین کوه های منحصر به فرد تیانمن

معروف است.

اولین اســکناس در ایران در اواخر قرن هفتم هجری ) 13 میالدی ( و در 
دوره سلطنت پنجمین پادشاه ایلخانیان منتشر شد. تا پیش  از آن ، سکه، 
بیجک و برخی اسکناس های خارجی ) به خصوص منات روسی ( در این 
کشور رواج داشت؛ اما با الهام گرفتن از  پول کاغذی چین، در این دوره به 
مردم دســتور داده شد تا ســکه ها و زرهایی که دارند را تحویل داده و به 
جای آن پول کاغذی  بگیرند که به آن چاوه گفته می شــد. بدین ترتیب 
برای اولین بار پول کاغذی در تبریز منتشر شد. هرچند دوامی نداشت و 
با  توجه به مخالفت شــدید مردم خیلی زود از رونق افتاد. اســکناس یک 
درهمی چاپ شده در آن زمان، قدیمی ترین اســکناس شناخته شده  در 

ایران است که منقش به »الاله االا...و محمد  رسول ا...« می باشد. 

این سرســره  غول پیکر که با نام ) Schlitterbahn ( شناخته می شود از 
مهم ترین دالیل شهرت پارک آبی وروکت اســت. این سرسره به گونه ای 
ساخته شــده که کامال ایمن باشد، دور تا دور سرســره با تورهایی محفوظ 

شده اند تا سرسره سواران به پایین سقوط نکنند و آسیبی نبینند.

در شهر

همه ساله تعداد زیادی از گردشگران قصد سفر به اماکن زیبا را 
دارند؛ اما میان شهرها و کشورهای گوناگون در سراسر جهان 
حیران می مانند. هر کشــوری ســعی دارد با امکاناتی که به 
توریست ها می دهد آنها را به ســوی خود جذب کند و همین 

باعث سردرگرمی گردشگران شده است.
 )businessinsider( این بار وبســایت بیزینس اینســایدر
دست به کار شده و کشورهای مختلف را از نظر جذابیت های 
توریستی بررســی کرده است؛ بیزنس اینســایدر نام وب گاه 
خبری آمریکایی است که در خصوص تجارت و اخبار فناوری 
فعالیت می کند و مقر اصلی در آن در نیویورک می باشد. این 
وب گاه 50 کشور را به عنوان برترین اماکن برای سفر در سال 
۲01۷ میالدی معرفی کرده؛ خوشبختانه کشور عزیزمان ایران 
هم در فهرست معرفی شــده قرار گرفته و رتبه خوبی را هم از 
آن خود کرده اســت. ایران به عنوان یازدهمین کشور در این 
لیست برای سفر در سال ۲01۷ میالدی به جهانیان پیشنهاد 
شده است. در ادامه این فهرست و کشورهایش را مورد بررسی 

قرار می دهیم. 
1- پاتاگونیا | شیلی

پاتاگونیا در آمریکای جنوبی اســت و به داشــتن مناظر بکر 
و زیبای طبیعی معروف می باشــد. یخچال های طبیعی پر از 

برف و یخ در کنار چشمه های آب های معدنی گرم ، منظره ای 
بسیار زیبا و دیدنی را برای بازدیدکنندگان فراهم کرده است.

از دیگر جذابیت های پاتاگونیا می توان به جنگل های سرسبز 
و انبوه با درختان سر به فلک کشیده اش اشاره کرد. همچنین 
الزم به ذکر است که در سال ۲01۶ محلی نو شبیه به بیابان را 
برای بازدید گردشگران آماده سازی کرده اند که به توریست ها 

پیشنهاد می شود ابتدا از این محل دیدن کنند.
۲- سن پترزبورگ | روسیه

سن پترزبورگ یکی از بهترین مقاصد گردشگری اوراسیا می 
باشد و توانسته برای دومین سال پیاپی جایزه بهترین مقصد 
سفر در اروپا را از آن خود کند. این شــهر، تاریخ کهنی دارد و 
معماری آن به قدر غنی و زیباست که چشمان گردشگران را به 
خود خیره می کند.کاخ ها، کلیساها و بناهای تاریخی این شهر 
گرد هم آمده اند تا ســن پترزبورگ را به یکی از برترین مقاصد 

گردشگری دنیا تبدیل کنند.
۳- نپال

نپال یکی از زیباترین کشــورهای آسیاست که در شمال هند 
قرار دارد. بــا وجود اینکه زلزله هــای متوالی نپال و همچنین 
عدم وجود امنیت سیاسی و اجتماعی ضربه محکمی به صنعت 
گردشگری این کشــور وارد کره باز هم نپال به عنوان برترین 

مقصد گردشگری انتخاب شد.از مهم ترین نکاتی که در رابطه 
با گردشگری این کشور حائز اهمیت می باشد ازدحام جمعیت 
در رشته کوه هیمالیاست؛ اما نکته ای که سبب انتخاب شدن 
این کشور به عنوان برترین مقصد گردشگری شده رفتار خوب 
و بسیار شایسته مردم این کشور می باشد که حتی امکاناتی را 
فراهم آورده اند که توریســت ها در کشورشان بتوانند کسب 

درآمد کنند.
۴- مالت

جمهوری مالت در جنوب اروپاست. حتما نام سریال پربازدید 
بازی تاج و تخــت ) Game of Thrones ( را شــنیده اید؛ 
فیلمی که در لوکیشــن های فــوق العــاده ای فیلمبرداری 
شده اســت. اغلب لوکیشــن های این فیلم در مالت است و 
 اگر از طرفداران این ســریال باشــید می دانید که چه مناظر 
فوق العاده ای در این کشــور وجود دارد.طبیعت بی همتا در 
کنار معابد تاریخی با معماری های شگفت انگیز از دالیلی است 
که مالت را در فهرســت برترین مقاصد برای ســفر در ۲01۷ 
میالدی قرار داده؛ خوب اســت بدانید که عــده ای معتقدند 
کهن ترین مجسمه ایســتاده در این کشــور قرار دارد که به 
خودی خود هدفی عالی را برای مسافران ماجراجو به ارمغان 
می آورد. زیبایی های مالت پایان ندارد و به دلیل همجوار بودن 
این کشور با دریای مدیترانه دارای سواحل بی نظیری است که 

تفریحات ساحلی را هم برای مسافران فراهم کرده است.
۵- جزیره پاالوان | فیلیپین

اگر از ســواحل زیبا با شــن های ســفید و فوق العاده جزیره 
پاالوان با خبر باشــید دیگر از وجود نام این جزیره در لیست 
بهترین مقاصد گردشگری در سال ۲01۷ میالدی تعجب نمی 

کنید. به راستی سواحل این جزیره در جهان بی نظیر هستند.
۶- فندالند

در رابطه با فندالند در زمینه گردشگری حرف برای گفتن زیاد 
Fin�  است. یکی از موارد مهم آن بیابان افســانه ای فندالند )

land’s legendary wilderness ( می باشــد که در خود 
۴0 پارک ملی، 1۲ بیابان و صحرا و ۶ مــکان عالی برای پیاده 
روی را جای داده اســت. این بیابان یکی از بهترین مکان های 
دنیا برای دیدن شفق قطبی هم به حساب می آید. نکته  جالب 
دیگر که در سال ۲01۷ میالدی در فندالند اتفاق خواهد افتاد 
این است که به دلیل مصادف شدن صدمین سالگرد استقالل 
این کشــور در ابتدای هر فصل، جشنی برپا می شود که بسیار 

دیدنی و جالب است.
7 - هاوانا | کوبا

هاوانا پایتخت و بزرگ ترین بندر کشــور کوباست. از زمانی که 
روابط سیاسی بین کوبا و ایالت متحده آمریکا خوب شده این 
کشــور رو به پیشرفت و تکامل اســت. اتومبیل های پر زرق و 
برق و لوکسی که با آمریکایی ها وارد این کشور شد چهره این 

سرزمین را تغییر داد.همچنین سبک معماری کوبا هم کمی 
تغییر کرد و امکاناتی که برای گردشگران در هاوانا گرد هم آمد 

سبب شد تا به یکی از بهترین مکان ها برای سفر تبدیل شود.
8- چنگدو | چین

شهر چنگدو در مرکز استان سیچوآن کشــور چین قرار دارد. 
چنگدو یکی از شهرهایی است که بسیار سریع پیشرفت کرده 
و مرکزی است که نکاتی مثل تاریخ و فرهنگ چین را به خوبی 
نمایان می کند. جدا از همه جذابیت های این شهر نکته ای که 
چنگدو با آن شناخته می شود فرهنگ غذایی بسیار متفاوت 
آن می باشد، غذاهای خوشمزه  این شــهر زبانزد مردم چین 

است.
9 مدلین | کلمبیا

مدلین کــه در آمریکای جنوبی واقع اســت، موفق شــده در 
سال جاری لقب بهترین مقصد ســفر در آمریکای جنوبی را از 

آن خود نماید. با ســفر به مدلین 
می توانید مسافرتی هیجان انگیز و 
پر خاطره را تجربه کنید. سیستم 
حمل و نقــل عمومی پیشــرفته  
مدلین کمک کرده تا گردشگران 
بــه راحتــی بتواننــد از بناهای 
تاریخی و معماری های شگرف این 
ســرزمین دیدن کنند؛همچنین 
در سال ۲01۷ در مدلین به دلیل 
سالگرد شصتمین سال تشکیل آن 
جشنواره گل برپا می شود که برای 
گردشگران می تواند بسیار جذاب 

باشد.
10- کامبوج

کامبــوج کــه در جنوب شــرقی 
آسیاست، معابد شــگفت انگیزی 

دارد که آن قدر جذاب هســتند که برای دیــدن یکی از آنها 
هم پیشنهاد می شود به این کشور ســفر کرد. آنگکور وات نام 
مشهورترین معبد کامبوج اســت که قدمت آن را ۷00 سال 
برآورد کرده اند. این معبد از مهم ترین مکان های گردشگری 
آسیایی، ۲۴۷ کیلومتر مربع ) 15۴ مایل مربع ( مساحت دارد 
و به راســتی ارزش دیدن را هم دارد. نکته جالب دیگر درباره 
کامبوج این است که هنوز هم باستان شناسان در حال کشف 

آثار کهن در این شهر هستند.
11- ایران

از نظر بیزینس اینسایدر کشــور عزیزمان ایران در سال های 
 اخیر از امنیت خوبی برخوردار شــده اســت و گردشــگران 
می توانند بــا خیالی آســوده به ایران ســفر کننــد. تعداد 
گردشگرانی که ایران را انتخاب می کنند ساالنه افزایش یافته 
و انتظار می رود در ســال ۲01۷ میالدی این روند پیشــرفت 

چشمگیری داشته باشد.
ساخت هتل های لوکس و باکیفیت و وجود پروازهای مستقیم 
از لندن و پاریس به ایران از دالیلی اســت که نقش مهمی در 

افزایش گردشگر برای ایران بازی خواهد کرد.

ایران؛ مقصد برتر سال ۲۰۱۷ از نظر وبسایت معتبر آمریکایی

 ایران به عنوان 
یازدهمین کشور 

در این لیست برای 
سفر در سال ۲017 

میالدی به جهانیان 
پیشنهاد شده 

است

مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهان گفت: میراث فرهنگــی آمادگی همکاری با 
متخصصان ایتالیایی برای مرمت و پاکســازی سی و سه پل 
و کلیســای بیت اللحم را دارد.فریدون الهیــاری در دیدار با 
مدیرعامل شــرکت  Asarestaro  ایتالیا و رییس دانشگاه 
هنر اصفهان با اشاره به برگزاری سمینار بین المللی حفاظت 
و مرمت تزیینات وابسته به معماری اظهار داشت: خوشحال 
هســتیم که این ســمینار در زمینه همکاری هــای علمی و 

تخصصی مرمتی و میراثی در اصفهان به همت دانشــگاه هنر 
اصفهان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه اصفهان مرکز مهم تاریخی و فرهنگی ایران 
اســت و روابط حوزه میراث فرهنگی بــا هیئت های علمی و 
تخصصی ایتالیا در حوزه تاریخی پرسابقه است، گفت: امروز 
نیز شاهد اقدامات فنی متخصصان ایتالیایی در مسجد جامع، 
چهلستون و عالی قاپو هســتیم و امیدواریم که این سمینار 
زمینه همکاری های بیشــتر را فراهــم کند.مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تصریح 
کرد: تبادل تجربیــات و امکان همکاری های فنی بیشــتر و 
ارتباط بین بخــش آکادمیک با حوزه عملیاتــی و اجرایی از 
مزایای برگزاری ســمینار تخصصی و بین المللی حفاظت و 

مرمت تزیینات وابسته به معماری در اصفهان است.
وی با اشــاره بــه آمادگی میــراث فرهنگی اصفهــان برای 
مشــارکت متخصصان ایتالیایی در مرمت و پاکسازی سی و 
سه  پل و کلیســای بیت اللحم بیان کرد: کلیسای بیت اللحم و 
سی و ســه پل در حوزه مرمت و تزیینات از بناهای ارزشمند 
اصفهان هســتند و هدف ما این اســت کــه در مرمت این ۲ 
پروژه از آخرین تکنولوژی ها و علــم روز دنیا در زمینه مرمت 

بهره مند شویم.

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تصویب طرح 
احیای حمام صفوی خســروآقا در شورای فنی اداره کل 

میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد.
فریدون الهیاری بــا اعالم این مطلب افــزود: همزمان با 
برگزاری نشست شــورای فنی اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان، طرح احیای بخش غربی حمام خسرو 
آقا که توسط کارشناسان ارشد اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان در سال های گذشته تهیه و سپس توسط 
سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان تکمیل 
شده بود ارائه شد و پس از بیان نظرات اعضای شورا، این 

طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید.
وی افزود: این بخش از حمام به مساحت ۲۶5 متر مربع 
که همچنان جرزها و ســتون های آن باقی مانده در این 

طرح احیا خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان ادامه داد: این 
حمام که در ضلع شــمالی محور عظیم دولتخانه صفوی 
قرار داشــته، یکــی از زیباترین و منحصر بــه فردترین 
حمام هــای تاریخــی اصفهان بــود که توســط یکی از 
درباریان دوران شاه ســلیمان صفوی به نام )خسرو آقا( 

بنا نهاده شد.

 این حمــام زیبا و منحصــر به فــرد تاریخی بــا کمال
  تاســف در دهــه هــای گذشــته در چنــد مرحلــه 

ویران شد.
علیقلی آقا، برادر خسرو آقا نیز حمام دیگری را در محله 
بید آباد اصفهان در همان دوران بنا نهاد که خوشبختانه 
درحال حاضر مرمت شده و به عنوان موزه مردم شناسی 
 توســط شــهرداری اصفهان مــورد بهره بــرداری قرار

 گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد:

آمادگی اصفهان برای مشارکت ایتالیایی ها در مرمت سی و سه  پل
در شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی استان تصویب شد؛

احیای حمام تاریخی خسروآقا در اصفهان

دلبری آسمان در صحن امامزاده آقا علی عباس)ع(
در میدان امام خمینی)ره( بادرود که وارد بلوار حرم می شــوی همچون کبوتران حرم دلت پر می زند، وارد صحن که می شــوی نگاهت به کبوتران می افتد که دور گنبدش عاشقانه پرواز و نجوای عارفانه ســر می دهند، پر پرواز ندارم اما دلی دارم و حسرت 
جایگاه کبوترها.بوســه  باران به برگ و زمین، هم آغوشی ابر و آسمان، ناز و دلبری باد و درخت، اشــک کویر و خنده کوه، تابلوی زیبای آفرینش پاییزی دیگر اســت به دست نقاش خلقت.گنبد فیروزه ای عاشــقانه قد علم کرده تا به دست بوسی خدا برود، 
کبوترهایش را پرواز داده تا همراهی اش کنند و ابرهای به  صف کشیده نیز آیین وفاداری سر داده اند و همپای آقای ما آقا علی عباس)ع( و شاهزاده محمد)ع( عارفانه قرآن می خوانند. غروب است و دل تنگی و راز و نیاز ... اللهم ارزقنا توفیق الزیاره اهل البیت 

الطاهرین فی الدنیا و اآلخره...

قاب  روز  
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پیشنهاد  سردبیر:
گرم شدن اقلیم، نتیجه فعالیت انسان است کاهش 50 درصدی آلودگی هوای 

اصفهان در ۲ سال گذشته
مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: بر اساس اسناد و 
داده های علمی به دست آمده در دو ســال گذشته، ۵۰ درصد از 

آلودگی هوای اصفهان کاهش یافته است.
ظهرابی  تصریح کرد: این میزان کاهش آلودگی هوای اصفهان در 
پی اجرای طرح جامع کنترل کیفی هوای این کالن شــهر حاصل 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه طرح جامع کنترل کیفی هوای اصفهان از 
سال ۹۲ تصویب و از سال ۹۳ اجرا شد، گفت: در سال ۹۲ روزهای 
سالم اصفهان ۱۰۸ روز، روزهای بسیار ناسالم هفت روز، روزهای 
ناسالم برای گروه های حســاس ۱۶۲ روز و روزهای ناسالم برای 
عمــوم ۸۸ روز بود. وی اظهار کرد: در ســال ۹۳ روزهای بســیار 
ناسالم نداشتیم و تعداد روزهای ناســالم برای گروه های حساس 
از ۱۶۲ روز به ۱۲۵ روز و روزهای ناســالم برای عموم از ۸۸ روز به 
۴۳ روز کاهش یافت و روزهای ســالم از ۱۰۸ به ۱۹۷ روز افزایش 

پیدا کرد.
مدیــرکل محیط زیســت اســتان با اشــاره بــه اینکه ســال 
گذشته،اصفهانی ها روزهای بسیار ناسالم را تجربه نکردند، گفت: 
روزهای ناســالم برای عموم از ۴۳ روز در ســال ۹۳ به ۱۳ روز در 
سال ۹۴ و در همین مدت روزهای ناسالم برای گروه های حساس 
از ۱۲۵ به ۱۰۹ روز کاهش یافت ضمن اینکه شمار روزهای سالم 

اصفهان در این مدت از ۱۹۷ به ۲۴۳ روز رسید.
وی تصریح کرد: مردم اصفهان با مقایســه این آمار، به تغییرات به 
وجود آمده برای بهبود کیفیت هوای این کالن شهر و موفقیت در 
اجرای طرح جامع کنترل کیفی هوا که در دو سال گذشته در این 
شهر اجرا شــده اســت، پی خواهند برد. ظهرابی با اشاره به اینکه 
هدف پیش بینی شده برای اجرای طرح جامع کنترل کیفی هوای 
اصفهان، کاهش ۲۰ درصدی آلودگی هوای کالن شــهر اصفهان 
طی دو سال بود، افزود: مقایسه آماری و مستند نشان می دهد که 
در دو سال گذشته، آلودگی هوای اصفهان ۵۰ درصد کاهش یافته 
اســت. وی افزود: آلودگی هوای اصفهان در یک شــب و درمدت 
کوتاهی ایجاد نشده است بنابراین کاهش آن به برنامه میان مدت 
و بلندمدت نیاز دارد. مدیرکل محیط زیست استان اصفهان اضافه 
کرد: برنامــه های کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمدت کاهش 
آلودگی هوای اصفهــان با افق پنج، ۱۰ و ۱۵ ســاله در حال تهیه 
است و به همین دلیل مدت زمان طرح جامع کنترل کیفی هوای 
اصفهان  را که قرار بود ســال گذشــته پایان یابد تا پایان امسال 

تمدید کردیم.

خبر

دکتر بهلول علیجانی در کارگاه آموزشــی تغییــرات آب و هوایی 
کره زمین در دانشــگاه بیرجند افزود: برخی، افزایــش دما را به 
مسائل سیاســی نســبت می دهند در حالی که مطابق آمارها در 
ســال های اخیر دمای هوا افزایش یافته اســت.  وی تاکید کرد: 
نتیجه مطالعه ۱۲هزار اقلیم شــناس در ســال ۲۰۱۳میالدی با 
۹۵درصد اطمینان نشــان می دهد، تغییر اقلیــم نتیجه فعالیت 
انســان اســت.  وی با طرح این پرســش که در ایــن ارتباط چه 
کنیم، اظهار کرد: طبیعت روال خود را طــی می کند و در نتیجه 
فعالیت های انســانی، اقلیم گرم شده اســت که  باال رفتن دمای 
هوا در ســال های اخیر نمونه ای از آن اســت.  به گفته این استاد 
رشته جغرافیا از ۵۰۰ هزار ســال پیش نمودار نشان می دهد؛ به 
طور متوالی دمای هوا باال رفته اســت و هر ۱۰۰هزار سال پس از 
افزایش، مجددا کاهش مــی یابد.  وی با تاکید بــر اینکه در حال 
حاضر در دامنه باالی افزایش دمای هوا قــرار داریم، به میانگین 
دمای هوا از ۱۸۵۰میــالدی که آن را آرام عنــوان کرد وگفت: از 
دهه هــای ۱۹۷۰، ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰میالدی روند افزایش 
درجه حرارت  آن قدرسریع شده که به نوعی، از تحمل اکوسیستم 
خارج شده است.  علیجانی بیان کرد: تا سال ۱۹۷۰میالدی کسی 
از گرم شــدن کره زمین حرف نمی زد و همه از ســرما سخن می 
گفتند چون قدرت انسان ها در مداخله در طبیعت خیلی کم بود.  

وی بیان کرد: بعد از جنگ دوم جهانی و با رشد فناوری، بسیاری 
از منابع طبیعت به تاراج رفت و تا ســال ۲۱۰۰میالدی باید تاوان 
۱۵ســال خوش گذرانی در بهر ه برداری از طبیعــت را پس داد .  
وی بیان کرد: انسان ها در این دوره به فکر افتادند، در قلب بیابان، 
خانه خنک درســت کنند و پس از غارت منابــع طبیعی، به فکر 
توســعه پایدار افتادند و گفتند برای نجات جهان باید در مصرف 
همه چیز، آب ، غذا و ... صرفه جویی کرد، کم خورد، کم پوشید و 

کم استفاده کرد. 
راهکار نجات طبیعت، مصرف در حد نیاز است 

وی در مورد راهکار نجات طبیعت از بحران اظهار کرد: فقط باید به 
اندازه نیاز اولیه خود از طبیعت برداشــت کرد و اسراف نشود، زیرا 
طبیعت نقش مادر انسان را دارد و ما به عنوان فرزندان باید با مادر  

خود مهربان باشیم، زیرا عصر خرابی طبیعت سپری شده است. 
تولید گازهای گلخانه ای رو به افزایش است

این اســتاد رشــته جغرافیا بیان کرد: عده ای علت اصلی گرمای 
زمیــن را گاز کربنیک کــه خاصیــت گلخانــه ای دارد، عنوان 
می کنند که در آغاز سده بیســتم ۲۸۰ واحد بود اما حاال از ۴۰۰ 
واحد گذشته است.  وی گفت: به همین دلیل بعضی از گونه های 
جانوری و گیاهــی از بین رفتند زیــرا گاز کربنیک همانند لحاف 
اســت برای کره زمین. علیجانی به چرایی مصرف ســوخت های 

فسیلی در کشورها اشاره کرد و گفت: شــعله چه آبی بسوزد چه 
ناقص، در هر دو حالت برای انسان و طبیعت ضرر دارد. 

 افزایش فعالیت دامداری در گرم شــدن زمین موثر 
است 

به گفته بنیانگذار آب و هواشناسی سینوپتیک در ایران در نتیجه 
افزایش فعالیت دامداری هــا و تولید گاز متان، کــره زمین گرم 
می شــود.  وی ادامه داد: با افزایش جمعیت جهان به ۱۵میلیارد 
نفر، دمای هوا چهار درجه گرم می شــود که ایــن وضعیت برای 
منطقه خاورمیانه از جمله ایران خطرناک اســت و اگر شرایط به 
همین نحو ادامه یابد، ۴۰ تا ۵۰ میلی متر از میزان بارندگی فعلی 

کاسته خواهد شد. 
بحران موجود، نتیجه اسراف است 

به گفته علیجانی در شــرایط فعلی بارندگی کاهش دارد و بحران 
بیشتر ناشی از بارندگی نیست بلکه نوسان دارد و اینکه چرا دچار 
بحران شدیم نتیجه اسراف و مصرف نادرســت است.  این استاد 
رشــته جغرافیا خطاب به شــرکت کنندگان در کارگاه آموزشی 
تغییرات آب و هوایی که دانشــجویان و اســتادان دانشگاه های 
بیرجند بودند، گفت: آب کم نداریم ، اگر درســت مصرف کنیم، 

همین میزان آب کافی است. 
وی با تاکید بــر اینکه منطقــه از نظر آب و هوایــی در وضعیت 
شــکنندگی قرار دارد ، گفت: گرم شــدن زمین به نفع روسیه و 

کاناداست که آن  هم برای منطقه خاورمیانه خطرناک  است. 
شهرها عامل تغییر اقلیم است 

وی شــهرها را بزرگ ترین معضل تغییر اقلیم عنوان کرد و افزود: 
در حال حاضر نیمی از جمعیت جهان شهرنشین هستند که این 
مسئله ناشی از توســعه ناموزون و نامناسب اســت.  استاد رشته 
جغرافیا خواهان جلوگیری از توسعه شهرها برای مقابله با بحرانی 
شــدن کره زمین در نتیجه افزایش دما شد و گفت: باید به توسعه 
روستاها توجه کرد زیرا بشر این سامانه را دست کاری کرده است. 

توسعه شهرها آفت است
وی توســعه شــهرها را یک آفت عنوان کرد و گفت: بزرگ ترین 
شهرها عامل  ایجاد پدیده گرمایی هســتند و با توسعه آنها شاهد 
افزایش انواع بیماری، آلودگی هوا و تخریب و اتمام منابع طبیعی 

هستیم. 
مدیریت مصرف مورد توجه قرار گیرد 

وی تصریــح کرد: بــرای جلوگیری از بحــران بایــد از مدیریت 
تولید خارج شــد و مدیریــت مصرف را مــورد توجه قــرار داد. 
مردم، مسئوالن، برنامه ریزان و کارشناســان قبول کنند که آب 

تمام شدنی است. 
استحصال آب های ژرف به مصلحت نیست 

وی ادامه داد: برخی استحصال آب های ژرف را که در اعماق زمین 
وجود دارد، طرح می کنند این کار هزینه بر اســت زیرا اشــتهای 
انسان سیری ناپذیر است و راهکار آن کنترل مصرف است، چراکه 
اقلیم سامانه بی نظمی است و با کوچک ترین ضربه واکنش نشان 
می دهد.  علیجانی خطــر تغییر اقلیم را کمتر از زلزله ندانســت 
و یادآور شد: معلوم نیســت این شــرایط تا کی ادامه دارد، آیا با 
پرداخت خسارت مشکل کشاورز، دامدار و تولید کننده در نتیجه 

سیل، برف، یخبندان، آفت و گرما زدگی رفع می شود؟!

استاد رشته جغرافیا و بنیان گذار آب و هواشناسی ســینوپتیک در ایران گفت: در حالی که اقلیم، سامانه 
بسیار بزرگ و پیچیده ای اســت و در جهان جریان آب و هوا در حال تغییر اســت، گرم شدن آن نتیجه 

فعالیت انسانی است.

بنیان گذار آب و هواشناسی سینوپتیک در ایران:

گرم شدن اقلیم، نتیجه فعالیت انسان است

حیات وحش

قورباغه ها و ســمندرهای خال زرد در حال ناپدید شدن 
هســتند و این باعث نگرانی و ایجاد مشکالت و عوارضی 
برای انسان هاست. اهمیت دوزیســتان برای انسان بیش 
از اهمیت ما برای آنهاســت. در طول ســال های گذشته 
تاکنون تعداد دوزیســتان به طرز نگران کننده ای کاهش 
یافته اســت و این تهدید بزرگی برای انســان به حساب 
می آیــد. آمار نشــان می دهــد از ســال ۱۹۸۰ تاکنون 
بیش از ۲۰۰ گونه ازدوزیســتان ناپدید شــده اند. دالیل 
گوناگون این انقراض قارچ ســایترید، علــف کش ها و به 
طور کلی آلودگی اســت. دلیل اهمیت ایــن داده ها این 
اســت که کاهش عمــده جمعیت دوزیســتان می تواند 
به کاهش عمده درجه ســالمت و پایداری اکوسیســتم  
بینجامد.  خراب شدن یک اکوسیستم به معنای بد شدن 
کیفیت زندگی انسان است. دوزیستان می توانند به ما به 
روش های متعدد کمک کنند، از ارزیابی سالمت عمومی 
اکوسیستم گرفته تا کنترل آفات، تصفیه آب و تحقیقات 
پزشکی. اگر منطقه ای دارای تعداد زیادی دوزیست باشد 
که عالئم یک بیماری را داشــته باشــند، روشن می شود 
این منطقه ناســالم است. دانشــمندان با پایش سالمت 
دوزیستان مناطقی که از عوامل منفی زیست محیطی رنج 
می برند می توانند تشخیص دهند کدام یک از این مناطق 
در وضع بدتری بســر می برد. عالوه بر این، دوزیســتان 
بخشــی جدایی ناپذیر از دایره زندگی هســتند، چرا که 

بسیاری از پشه ها و حشرات را می خورند. 

عوارض مرگ و میر دوزیستان 
برای انسان ها

شکارچیان»کاله قاضی« 
دستگیر شدند

 طبیعت روال خود 
را طی می کند 

و در نتیجه 
فعالیت های 

انسانی ،اقلیم 
گرم شده است که  

باال رفتن دمای 
هوا در سال های 

 اخیر نمونه ای
 از آن است

سه متخلف شکار و صید قبل از اقدام به شکار در پارک ملي و 
پناهگاه حیات وحش کاله قاضي اصفهان دستگیر و به مراجع 

قضایي معرفي شدند.
 اداره پــارک ملــي و پناهــگاه حیــات وحــش کاله قاضي 
اصفهــان اعالم کــرد: محیط بانــان این اداره طي گشــت و 
کنترل پناهگاه حیات وحش کاله قاضي، یک گروه ســه نفره 
متخلف را قبل از اقدام به شــروع شــکار در محدوده چشمه 
رحمت آبــاد این منطقــه شناســایي و دســتگیر کردند. از 
 این متخلفان یک اســلحه شــکار ۵ تیر قاچاق، ۱۴ فشنگ،

کوله پشــتي و سالح ســرد ضبط شــد و  پس از آن همراه با 
پرونده به مراجع قضایي معرفي شــدند. طبق بند ب ماده ۱۲ 
قانون شــکار و صید، شــکار غیر مجاز جانوران وحشي جرم 

محسوب شده و مستوجب مجازات  است.
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
سرنوشتي كه نمي شد عوضش كرد

روزي روزگاري شاهي رفت شكار و به آهوي خوش خط و خالي 
برخــورد. شــاه داد زد » دوره اش كنيد! مي خواهــم او را زنده 

بگيرم. «
همراهان شــاه دور آهو را گرفتند و آهو وقتي ديد محاصره شده 

جفتک زد، از باالي سر شاه پريد و در رفت. 
 شــاه گفت: » خودم تنها مــي روم دنبالش؛ كســي همراه من 
نيايد. « و سر گذاشــت بيخ گوش اســبش و مثل باد از پي آهو 
تاخت. اما هر چه رفت به آهو نرسيد و تنگ غروب آهو از نظرش 

ناپديد شد. 
شاه گشنه و تشنه از اسب پياده شد. به دور و برش نظر انداخت، 
ديد تا چشــم كار مي كند بيابان است و نه از سبزه خبري هست 
 و نه از آب و آبــادي. با خودش گفت: » خدايــا! اين تنگ غروبي 
 در اين بيابــان چه كنم و از كدام طرف بروم كه برســم به آبادي 

و از تشنگي هالك نشوم! « 
در اين موقع ديــد آن دور دورهــا چوپاني يک گله گوســفند 
انداخته جلويش و دارد به ســمتي مي رود. خودش را به چوپان 

رساند و پرسيد: » اي فرزند! كجا مي روي؟ «
چوپــان بــا احتــرام جــواب داد: » قربان! مــي روم بــه ده تا 

گوسفندهاي مردم را برسانم دست شان. «
شاه گفت: » مي شود من هم همراهت بيايم؟ «

چوپان گفت: » چه فرمايشي مي فرماييد قربان! شما قدم رنجه 
بفرماييد. «

شاه و چوپان صحبت كنان آمدند تا رسيدند به آبادي. 
اهل آبادي ديدند ســواري با چوپان دارد مي آيد. كدخداي ده 
 رفت جلو و از چوپان پرســيد: » اين تازه وارد چه كســي است 

و اينجا چه كار دارد؟ «
چوپان جواب داد: » خدا مي داند! تو بيابان بود. غلط نكنم راه را 

گم كرده است. «
كدخدا با يک نظر از سر و وضع سوار و يراق طالي اسبش فهميد 
 اين شخص بايد شــخص بزرگي باشــد. رفت جلو از او پرسيد: 

» قربان! شما كي هستيد؟ «
شاه گفت: » عجالتا يک نفر غريبم. امشب به من راه بدهيد، فردا 

معلوم مي شود كي هستم. «
كدخدا گفت: » قدم تان رو چشم! بفرماييد منزل. «

و شــاه را برد خانه؛ اتاق مجزايي براش ترتيب داد و بعد از شــام 
جاي مرتبي براش انداخت و شاه گرفت خوابيد.

نصف شب شــاه از خواب بيدار شــد و آمد بيرون دستي به آب 
برساند. ديد يكي كه سر تا پا سفيد پوشــيده رو پشت بام است. 
شــاه با خودش گفت: » دزد آمده بزند به خانــه كدخدا. خوب 
 است برم او را بگيرم و محبتي را كه كدخدا در حقم كرده، تالفي 
كنم. « و از پله ها بي ســر و صدا رفت باال و يــک دفعه مچ مرد 
ســفيد پوش را گرفت و گفت: » خجالت نمي كشــي آمده اي 

دزدي؟ «

مرد سفيد پوش گفت: » من دزد نيستم؛ تو را هم مي شناسم. «
شاه گفت: » من كي هستم؟ «

مرد سفيد پوش گفت: » تو پادشاه همين واليت هستي. «
شاه گفت: » خوب. حاال تو بگو كي هستي؟ «

مرد ســفيد پوش گفت: » من ملكي هســتم كــه از جانب خدا 
 مامورم سرنوشــت هــر بنــده خدايي را كــه به دنيــا مي آيد 

روی پيشانيش بنويسم. «
شاه پرسيد: » خوب! مگر اينجا كسي مي خواهد به دنيا بيايد؟ «

ملک جواب داد: » بله! امشــب خداوند پسري به كدخدا داده كه 
 خيلي خوش اقبال و شــاه دوست اســت؛ اما در هيجده سالگي 

در شب زفاف گرگ او را پاره مي كند. «
شاه گفت: » من نمي گذارم چنين اتفاقي بيفتد. «

 ملک گفت: » ما تقدير را نوشــتيم؛ شــما برويــد تدبير كنيد 
و نگذاريد. « و از نظر شاه ناپديد شد.

شاه از پشت بام پايين آمد و رفت گرفت خوابيد.
فردا صبح كدخدا براي شــاه صبحانه آورد و گفت: » قربان! قدم 
شــما براي ما مبارك بود و ديشــب خداوند غالمزاده اي به ما 

كرامت كرد. «
 در اين موقع ســر و صــدا بلند شــد. كدخدا پاشــد آمد بيرون 
 و ديد ســوارهاي شــاه خانه اش را محاصره كرده انــد و چند تا 

از آن ها آمده اند تو حياط. 
چيزي نمانده بود كه كدخدا از ترس زبانش بند بيايد. ســوارها 
گفتند: » پادشاه از سپاهش جدا افتاده و ما رد اسبش را گرفتيم 

و رسيديم به خانه تو. زود بگو پادشاه كجاست؟ «
كدخدا گفت: » خدا را شكر صحيح و سالم است. «

بعد برگشــت پيش شــاه؛ افتاد به پــاي او و گفت: » اي شــاه! 
سوارهايت آمده اند دنبال شما. «

 شــاه گفت: » حاال كه من را شناختي برو پســري را كه ديشب 
خدا داده به تو بيار ببينم. «

كدخدا رفت بچه را آورد به شاه نشان داد. شاه ديد بچه قشنگي 
است. به كدخدا گفت: » خداوند تا حاال به من پسري نداده؛ هزار 

تومان به تو مي دهم اين بچه را به من بده. «
كدخدا گفت: » اطاعت! «

و هزار تومان از شاه گرفت و پســر را تقديم كرد. شاه قنداق پسر 
را بغل كرد و بــا خودش گفت: » اينكه آهو يک دفعه غيب شــد 
مصلحت اين بود كه عبورمان بيفتد به اين ده و به جاي آهو يک 

پسر شكار كنيم. «
 بعد از كدخــدا خداحافظي كرد و بچه را با خــودش به قصر برد 

و سپردش به دست دايه.
سال ها گذشــت. پسر بزرگ شد و به ســن هفده سالگي رسيد. 
پادشاه يادش افتاد به حرف ملک كه گفته بود اين پسر را گرگ 
در هيجده ســالگي و در شــب زفاف پاره مي كنــد و داد هفت 
 اتاق تو در تو ســاختند و به يک يک آن ها در فوالدي گذاشتند 

و در اتاق وسطي حجله بستند.
يک سال بعد همين كه پسر به هيجده سالگي رسيد شاه امر كرد 
شهر را آيين بســتند و دخترش را براي پسر عقد كرد و دستش 
را گذاشت تو دســت پســر و عروس و داماد را فرستاد به حجله. 
بعد دستور داد يک لشگر ســوار نيزه يک دست قصر را محاصره 
كردند و صد مرد كمان به دست دور تا دور اتاق هفت حلقه زدند.  
شاه به همه نگهبان ها سفارش كرد تا صبح چشم به هم نگذارند 

و اگر جنبنده اي به اتاق نزديک شد آن را با تير بزنيد.
همين كه عروس و داماد آمدند تو حجله پســر بوسه اي از روي 
دختر برداشت؛ اما كنار او ننشســت. گفت: » اي شاهزاده خانم! 

اجازه بده نمازم را بخوانم. «
دختر گفت: » هر طور ميل شماست. «

پسر ايســتاد به نماز و آن قدر طولش داد كه حوصله دختر سر 
رفت. دســت كرد تو جيبش ديد خياط تكه مومش را تو جيب 
او جا گذاشته. دختر تكه موم را برداشــت و براي اينكه خودش 
را سرگرم كند شــروع كرد با آن مجسمه درست كردن. اول يک 
موش ســاخت. بعد آن را خراب كرد و يک گربه درســت كرد. 
آخر سر گرگي ســاخت و از آن خوشش آمد ديگر خرابش نكرد؛ 
گذاشتش كنار شمعدان و تماشــايش كرد. يک دفعه ديد دارد 
تكان مي خورد. دختر گفت: » ســبحان ا... « و رو چشــم هاش 

دست كشيد و خوب نگاه كرد. ديد بله، شد قد يک موش. 
دختر خودش را عقب كشيد و زل زد به مجسمه گرگ. 

مجسمه كم كم به اندازه  يک گربه شد و باز بزرگ و بزرگ تر شد 
و يک دفعه شــد يک گرگ راست راســتكي و بد هيبت و خيره 

خيره به دختر نگاه كرد.
 بعد زوزه اي كشيد و خيز برداشت رو پسر كه نشسته بود وسط 
اتاق و دعا مي خواند. شــكمش را دريد و با سر زد در فوالدي را 

شكست و از حجله بيرون دويد. 
 در اين موقع هياهوي غريبــي به راه افتاد. شــاه از خواب پريد 
و سراسيمه آمد بيرون. ديد الشه گرگ بدهيبتي افتاده تو حياط 
قصر. شاه تا الشه گرگ را ديد دستپاچه شد و با عجله خودش را 
رســاند به حجله عروس و داماد و ديد پسر دارد تو خونش غوطه 

مي خورد.
 شــاه برگشــت پيش نگهبان ها وگفــت: » مگر نگفتــه بودم 
 هر جنبنده اي را كــه ديديد بي معطلي با تير بزنيد. پس شــما 

چه كار مي كرديد كه گرگ به اين بزرگي را نديديد؟ «
 نگهبان ها گفتند: » اي پادشــاه! اين گرگ از بيــرون نرفت تو،

از تو آمد بيرون. «
 شــاه برگشــت پيش دختر و به او گفت: » بگو ببينم اين گرگ 

از كجا به اينجا آمد؟ اگر راستش را نگويي تو را مي كشم. «
دختر از اول تا آخر ماجرا را مو به مو بــراي پدرش تعريف كرد. 
شــاه وقتي حرف هاي دخترش را شنيد با حسرت سري جنباند 
و گفت: » حقا كه تقدير تدبير نمي شــود. همــه زحمت ما هدر 

رفت. «
 بعد دســت دخترش را گرفت؛ از حجله آوردش بيرون و گفت: 
» خدا هــر كاري را كــه بخواهد بكنــد، مي كنــد و هيچ كس 

جلودارش نيست. « 

شــما فقط به يک طريق می توانيد وقــت و زندگی خود را 
تحت كنترل در آوريد و آن هم تغيير دادن روش فكر كردن، 
كار كردن و نحوه رو به رو شدن با ســيل بی پايان كارهايی 

است كه هر روز بر سرتان می ريزد.
وای من چقدر خوش شانس بودم كه نمره باال گرفتم...

همه مــا معموال بــه دنبال موفقيــت، شــاد و در صورت 
نرسيدن به خواســته های مان اندوهگين می شويم. برای 
 نمونه، گرفتــن نمره باال در يک امتحان موجب شــادمانی 
يــک دانشــجو و مــردود شــدن در يــک درس، موجب 
اندوهگينی او می شود. اما واقعا چطور می شود فردی دچار 

اتفاقات مثبت يا منفی شود؟
شــما فقط به يک طريق می توانيد وقــت و زندگی خود را 
تحت كنترل در آوريد و آن هم تغيير دادن روش فكر كردن، 
كار كردن و نحوه رو به رو شدن با ســيل بی پايان كارهايی 
 اســت كه هر روز بر ســرتان می ريزد. ميزان تحت كنترل 
در آوردن كارهــا و فعاليت های تان بســتگی دارد به اينكه 
تا چه حد بتوانيد انجــام بعضی از كارهــا را متوقف كنيد. 
آيا تا به حال بــه اين موضوع فكر كرده ايد كــه اين خود ما 
 هستيم كه از طريق بســياری از اعمالی كه انجام می دهيم 
يا انديشــه هايی كه می كنيــم و حرف هايی كــه بر زبان 
می آوريم، مجازات ها و تنبيهات خود را تعيين و مشــخص 
می كنيم. يعنی اگر تفكرات و انديشه های ما مثبت باشند ما 
انرژی مثبت موجود در پيرامونمان را به خود جذب می كنيم 
و اگر تفكرات و انديشه های ما منفی باشند، به تناسب انرژی 

منفی موجود در پيرامون مان را جذب می كنيم.

- فضيلت هنرمند اســت كــه در اين جهان بيمــار به دنبال 
درمان باشد نه تسكين، به دنبال تفهيم باشد نه تزيين، طبيب 

غمخوار باشد نه دلقک بی عار. 
- نسل جوان كشف می كند كدام يک از حرف های قديمی ها 

اشتباه بوده است. 
 - غــم آدم را می كشــد؛ خيلی ســريع. احســاس خطا هم 

همين طور، البته برای آن هايی كه از عاطفه بويی برده اند. 
- اگه می خواهی خوشبخت باشی، برای خوشبختی ديگران 
بكوش؛ چون آن شادی كه ما به ديگران می دهيم به خود ما 

بر می گردد. 
- وقتی كه زنی هوس هيچ يک از مردانی را نمی كند كه وجود 
دارند، تنها هوســی كه برايش باقی می ماند نسبت به مردی 

است كه وجود ندارد.

انرژی مثبت 

هایالیت 

دانستنی ها

 - بدن انســان بين ســاعت 3 تا 4 صبح در ضعيف تريــن حالت خود 
قرار دارد. در اين زمان بيشتر مردم در خواب شان می ميرند. 

 - فانتوسميا يعنی هنگامی كه شــما چيزی را استشمام كنيد كه اصال 
در آن لحظه وجود ندارد!

- ما هنگام صحبت كردن با افرادی كه دوست شان داريم، صدای مان را 
تغيير می دهيم.

- مدت زمانــی كه يک دختر مــی تواند يک راز را حفــظ كند، به طور 
ميانگين فقط دو روز است. 

- باالترين ركورد ثبت شــده دمای بدن انســان، متعلق به يک تب 46 
درجه است!

 - نصب و قرار دادن آينه در آسانســورها يک ترفند روانشناســی است 
تا انتظار را قابل تحمل تر كند!

 -90 درصد مردم چيزهايی كه هرگز نمی تواننــد به ديگران بگويند را 
به صورت پيام و اس ام اس ارسال می كنند. 

- بر اساس تحقيق دانشــگاه هاوايی مشخص شــد مردان قد كوتاه تر 
بيشتر عمر می كنند!

موفقیت

 حال ممكن اســت اين ســوال پيش بيايد كــه من برای كمــک به خودم 
در فرداها، چه كاری بايد انجام دهم؟ جواب ساده است: اندوختن، پس انداز 

و سرمايه گذاری. 
يادمان باشد هر كاری را كه امروز انجام می دهيم، موجی می شود و تلنگری 
را به محيط و شــرايط اطراف ما وارد می كند. اين موج، گذرا و ميراست، اما 

می تواند تغييرات ماندگار و ابدی در اطراف ما به وجود بياورد. 
موج دريا هم چنين است؛ يعنی اين موج، خود را به ساحل سنگی می كوبد 
و سپس آرام می گيرد و درون دريا محو می شــود؛ در حقيقت ضربه ای كه 
موج به صخره های ســاحل می زند، ممكن است باعث شود تكه ای از صخره 

كنده شده يا حفره ای در آن ايجاد شود. 
اين آسيب برای صخره دائمی و هميشگی است و با وجودی كه ديگر موجی 

وجود ندارد، اثرش تا ابد باقی می ماند. 
 به ياد بســپاريم اگر می خواهيم ياری رســان خود در آينده شــويم، بايد 
حواس مان را جمع كرده و در هر لحظه تغييراتــی را در دنيای اطراف خود 
ايجاد كنيــم؛ چون اين تغييرات وقتی روی هم انباشــته شــوند، در آينده 

تبديل به نقطه قوتی برای ما شده و ناجی و كمک رسان ما خواهند شد. 
يكی از دوســتان در اين رابطــه از اصطــالح باقيات الصالحات اســتفاده 
می كند كه معنای ساده آن می شــود انباشــته و اندوخته ای از رفتارها و 
 كنش های صالح و درست كه برای آينده باقی می ماند و در نهايت دستگير 

و ياری رسان ما و عزيزان مان می شود. 
در حقيقت برای كســانی كه فكر می كنند اگر امروز اشــتباهی را مرتكب 
شــوند و هر موج نادرســتی را ايجاد كنند، امــروز می گــذرد و همه اين 
اشتباهات تمام می شــود و آينده آن ها پاك و دســت نخورده و سالم باقی 
می ماند. حال آنكه در واقع، چنين نيســت و تک تک كنش ها و واكنش های 
 ما در زمان حال و گذشــته های قبل از اكنون، مســير آينده ما را مشخص 
می كند و آينده ما زخم خورده و حاصل تمام امواج و تلنگرهايی اســت كه 

قبل از اين تجربه كرده ايم.

تو دستان كمک رسان 
آینده خودت هستی ) 2 (

شانس بهتر است 
یا انرژی مثبت؟
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يک شب خروسی خواست برود خانه قاضی گردو بدزدد، در بين راه به يک گرگی رسيد. 
گرگ پرســيد: » رفيق كجامی روی؟ « گفت: » می روم منزل قاضــی گردو بدزدم . « 
گفت:» من هم بيايم؟ « گفت: » بيا. « با هم حركت كردند و رسيدند به يک سگ. سگ 

پرسيد:» كجا؟ « گفتند: » می رويم خانه قاضی گردو بدزديم. « 
 ســگ گفت: » من هم بيايم؟ « گفتند: » توهم بيا. « باز رسيدند به يک كالغ، پرسيد:

» بچه ها كجا؟ « گفتند: » می رويم خانه قاضی گردو دزدی « گفت:»من هم بيايم؟« 
گفتند، توهم بيا. « باز رسيدند به يک مار.

مار پرسيد: » دوســتان كجا؟ « جواب شــنيد: » می رويم خانه قاضی گردو بدزديم. « 
گفت: » من هم بيايم؟ « گفتند: » توهم بيا. « باز داشــتند می رفتند رســيدند به يک 
عقرب. عقرب پرســيد: » كجا؟ « گفتند:» می رويم گردو بدزديــم. « گفت: » من هم 

بيايم؟ « گفتند: »  بيا. « خالصه همه دسته جمعی به در خانه قاضی رسيدند.
 در باز بود، بــه داخل خانه رفتنــد. گرگ گفت: » مــن نگهبانی در خانــه را به عهده 
می گيرم. « بقيه به حياط رفتند. كالغ روی شــاخه درخت وســط خانه نشست. مار 
به زير هيزم ها رفت. عقــرب توی قوطی كبريت رفت و خروس كه می دانســت گردو 
 توی تاپو در باالخانه اســت، به ســگ گفت: » تــو مواظب پله هــای باالخانه باش « 
و خودش رفت باالخانه تاپو و شــروع به شــمارش و دزديــدن گردوهاكرد. زن قاضی 
صدای گردوها را كه شــنيد از رختخواب جست و به ســراغ هيزم رفت تا آتش روشن 
كند. ماراز زيرهيزم بيرون آمد وزد به دستش. دويد سراغ قوطی كبريت. عقرب دستش 
را نيش زد. خواست توی تاريكی برای دستگير كردن دزد به باالخانه برود سگ پريد و 
پايش را گرفت، خواست برود به همســايه ها بگويد و كمک بگيرد، گرگ حمله كرد و 
ترسيد. دويد وسط باغچه تا از خدا كمک بخواهد، تا گفت: » خدايا « كالغ كثافت كرد 

درحلقش. در اين ميانه فقط خروس برد كرد و هرچه گردو خواست دزديد.

يوسف همدان كه از پيشــوايان زمان بود، می گفت: 
به هر ذره كه بنگريــد يعقوبی پديدار می شــود كه 
سرگشته به دنبال يوسف خود می گردد و از گم كرده 
خود می پرسد. آری بدينســان بايد درد داشت و در 
پی يار به طلب برخاست؛ ســال ها به انتظار نشست 
و بردباری و شكيبايی پيشه كرد. دردمندی و ناتوانی 
 نشــانه خواهنده راستگوســت كه درد می كشد، اما 
 از پــا نمی افتــد؛ خون می خــورد، امــا روی از يار 
برنمی گرداند و از كوی دوســت ســر نمــی پيچد. 
همچون طفل كه در شــكم مادر، خــون می خورد، 

 اما شــكيبايی می كند تا زمان وصل در رسد و چشم 
به چهره مادر بگشــايد. راه طلب نشيب و فراز بسيار 
دارد، ليكن تو اگر پيوند يار می خواهی، از راه پر پيچ 
و خم نبايد بيــم به دل راه دهی. گرفتــم كه از كوی 
معشــوق پای پس كشــيدی، ناكام و نامراد، به ماتم 
خواهی نشست و سرشــک از ديده خواهی باريد كه 
» بار ديگر ما غلط كرديم راه « آنگاه چه خواهد شد؟ 
دلت را تاريكی در خــود فرو خواهد بــرد؛ بر جانت 
پشيمانی پنجه خواهد كشيد؛ روزت سرد و خاموش 
خواهد بــود و روزگارت تلخ و بی نور خواهد گشــت. 
شوق و شور در طلب است، در تكاپوست، در كوشش 
است، در رفتن است. ايستادن چه سرانجامی دارد؟ 

به زمين افتادن... ، به زمين افتادن مرگ در پی دارد؛ 
مرگ زوال اســت، خاموشی اســت، همه سكوت و 
فراموشی است. رهرو عشق می جوشد، می خروشد... 
ســر به باديه می گذارد... به ســوی دوست می دود، 
پايش آبله می زند؛ باز می دود... از پا می افتد؛ باز می 
دود... به ســنگ و خاره در می غلتد اما باز به دو پای  
می ايستد و دويدن از ســر می گيرد. همچون نهری 
خروشان كه در جلگه می دود، از خاراسنگ می گذرد 
 در دل جنگل نعره می كشــد، به دامنــه كوه غرش 
 می پراكند، می غرد... می جوشــد تا به دريا رســد 
و در دل دريا فرو ريزد، آنگاه آرام و دلشاد می شود كه 
عمر جاويد پيدا كرده... از زوال و نيستی رسته است...

سود وکو

سرنوشتي كه نمي شد عوضش كرد

فکر كردن دائمی به مشکالت 
فراموش نكنيــد كه يــک روز بد، صرفا يــک روز ناخوشــايند برای 
 شماســت، پس آن را بدتــر نكنيد. بدون شــک دوران ســختی ها، 
بر وضعيت و شــرايطی كه در آن زندگی و كار می كنيــد، تاثيرگذار 
 اســت، اما نبايد بر شخص شــما و نيز بر هدف و مســير حركت تان 
 در زندگــی اثر بگــذارد. بكوشــيد موانــع و بدبياری هــای موجود 
در زندگی تان را يادداشــت كنيــد و خود را با آن هــا تطبيق دهيد، 
اما هرگز آن ها را بخــش مهم زندگی تان ندانيــد، همچنين فراموش 
 نكنيد هر روزی كه آغاز می شود، با خود فرصت ها و امكانات جديدی 
می آورد. در نهايت بدانيد شايد برخی رويدادهای زندگی طاقت فرسا 

باشند، اما همواره راهی برای رها شدن از آن ها وجود دارد. 
دائما به دنبال شادی های زودگذر بودن 

 شادی و خشــنودی زندگی يا گذر اســت يا ماندگار. نوع زودگذر آن 
از لحظات مربوط به رفاه و آسايش مادی سرچشمه می گيرد، در حالی 
كه نوع ماندگار آن حاصل رشد تدريجی فكر و ذهن است. ممكن است 
در نگاهی كوتاه، تشخيص شــادی زودگذر يا ماندگار دشوار باشد، اما 

به مرور می توان آن ها را تشخيص داد. 
شادی های ماندگار در فراز و نشــيب زندگی تداوم پيدا می كنند زيرا 
از طريق آن ها، فكــر و ذهن آرام و مطمئن باقی مــی ماند، همچنين 
بدانيد وقتی تغييرات زودگذر در زندگی می توانند فكر و ذهن را تا حد 
جنون، آشفته و پريشان كنند، حتی وجود بيشــترين رفاه و آسايش 

مادی هم نمی تواند برای زمان طوالنی شما را شادتر نگه دارد.

زندگی را می توان به صحنه نمايش تشــبيه كرد هر كســی 
نقشی دارد و اعتراض و شكوه از سختی نقش و ديالوگ كمكی 
به هنرپيشه نمی كند، به كل انرژی اش را نيز تخليه می كند 

و اجازه ايفای نقشی مناسب به او نخواهد داد. 
قاب عکس را رها كنید 

 من تشــبيهی دارم، از ذهنيتی كــه آدم ها نســبت به خود 
و زندگی شان در ديدگاه ديگران دارند. 

من اين ذهنيت را به قاب عكسی تشبيه می كنم كه افراد آن 
را می سازند و به ذهن ديگران می دهند و گاهی هم همه عمر 

از آن مراقبت می كنند. 
آن ها به شدت مواظب هســتند كه اطرافيان، دوستان و اقوام 
 همان تصويری را ببيننــد كه آن ها ســاخته و تحويل ذهن 

آدم ها داده اند. 
 به همين واســطه خيلــی از مســائل را طور ديگــری جلوه 
 می دهند، پنهان كاری می كنند، به دروغ متوســل می شوند 
و هر عذابی را به جــان می خرند، به اين قيمــت كه ديگران 
آن ها را به گونه ای جز آنچه نشــان داده اند و نياز دارند به آن 

شكل ديده شوند، نبينند. 
افراد دارای اين خصوصيت اگر غمگين باشــند و تصوير قابل 
عكس شــخصيتی خود را در ذهن ديگران فــردی قدرتمند 
 ســاخته باشــند، غم خود را به هر قيمتی پنهــان می كنند 
و حتی سعی می كنند خود را شادمان و مسلط بر اوضاع نشان 

دهند. 
اگر تصويرشــان فردی دارای زندگی متمول و شرايط خوب 
مالی باشد تحت هر شــرايطی احســاس اجبار می كنند كه 
همان تصوير را حفــظ كنند، حتی به قيمت قــرض و امانت 

گرفتن برخی اشيا يا ماشين و... 
 اگر اين اشــخاص به ايــن باور برســند كه آدم ها شــلوغ تر

از اين هســتند كه دائم به آن ها فكر كنند و هر انســانی غم 
 و ضعــف و كــم و كاســتی های خــود را دارد، شــايد كمی 
به تعادل خــود كمک كرده و از هدر رفتن انرژی روانی شــان 

كاسته شود.

در مسیر شادمانی ترک عادت 

عاداتی كه شادی را 
از شما می گیرند ) 2 (

زندگی من، مال من است ) 2 ( 

کاریکاتور 

طالبخروس گردو دزد 
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پیشنهاد سردبیر: 
فدراسیون فوتبال آسیا، نقش جهان را قبول نمی کند

فضا ی مجازیک

علی دایی با انتشار عکسی در صفحه اینســتاگرام خود، به شعار 
هواداران تراکتورســازی تبریز و اســتفاده از نامی جعلی به جای 

خلیج فارس واکنش نشان داد.

واکنش دایی 
به شعار هواداران تراکتور

دو سرمربی تیم های صدرنشین لیگ برتر، این روزها جدی ترین منتقدان 
کارلوس کی روش هســتند. برانکو ایوانکویچ با پرســپولیس نتیجه عالی 
گرفته و شرایط تراکتورســازی قلعه نویی هم کم از این تیم ندارد. این دو 
بعد از دو پیروزی دلچسب به هم رسیدند، خیلی اتفاقی و این بار در فرودگاه 
مشهد. قلعه نویی بعد از بردن اســتقالل، برای زیارت به مشهد رفته بود و 
پرسپولیس هم بعد از بازی سخت با پدیده و پیروزی در دقایق آخر، در این 
شهر بود. در مسیر برگشت و در فرودگاه شهید هاشمی نژاد، دو مربی به هم 
رسیدند. دیداری کوتاه که روزنامه گل نوشته فقط 7 دقیقه طول کشیده 
است. بیشتر حرف های رد و بدل شده بین شان، قربان صدقه های معمول 
و ستایش بازی خوب تراکتور در برابر استقالل از سوی برانکو و البته تاکید 

قلعه نویی بر جدال این دو مربی برای رقابت بر سر قهرمانی بوده است.

وزیر ورزش و جوانان در دیدار با ســیدرضا افتخاری، مدیرعامل و علیرضا 
منصوریان، سرمربی اســتقالل، با اشــاره به عالقه مندان بی شمار دو تیم 
استقالل و پرســپولیس، آنها را ســرمایه های مهم ورزش و فوتبال کشور 

دانست. 
مسعود سلطانی فر گفت: امیدوارم که اســتقالل بتواند از مرحله پلی آف 
لیگ قهرمانان آسیا با موفقیت رد شــود و به همراه ۳ نماینده دیگر ایران، 
در مرحله نهایی این لیگ نتایج بهتری نسبت به گذشته بگیرد.  سلطانی فر 
بعد از شنیدن گزارش افتخاری و منصوریان در مورد آخرین وضعیت تیم 
فوتبال استقالل، از آنها خواست با قدرت و برنامه کار خود را دنبال و با نتایج 

خوب دل هواداران را شاد کنند.

مالقات اپوزیسیون کی روش در مشهد

وزیر ورزش به منصوریان چه گفت؟

منهای فوتبال

رییس هیئت ورزش سه گانه اســتان اصفهان، در مورد 
برنامه های این هیئت اظهار داشــت: تصمیــم داریم تا 
پایان امسال یک دوره مسابقه جایزه  بزرگ را در اصفهان 
برگزار کنیم که این رویداد با همکاری ســازمان ورزش 
شــهرداری، پدافند هوایی ارتش، تربیت بدنی هوانیروز 
کشور و باشگاه ریف برگزار خواهد شد. رضا رهنما ادامه 
داد: اینکه این موضوع تا چه حد محقق شــود و بتوانیم 
برنامه ریزی خوبی برای برگزاری این رقابت ها داشــته 
باشیم، بســتگی به آینده دارد ولی ما جلسات مختلفی 
با مدیرعامل جدید ســازمان ورزش شهرداری اصفهان 
برگزار کردیم و قرار شــد همکاری متقابل و نزدیکی با 
یکدیگر داشــته باشــیم. رییس هیئت ورزش سه گانه 
اســتان اصفهان در همین خصوص افزود: این رقابت ها 
در قالب مســابقات دوگانه و شــامل ورزش هــای دو و 
دوچرخه سواری اســت که با رویکرد شهرداری اصفهان 
و اســتفاده از دوچرخه برای داشتن هوای سالم، در یک 
راستا قرار دارد. با توجه به اســتانداردها، مسافت محل 

برگزاری مسابقات را کم می کنیم تا قابل اجرا باشد.
رهنمــا اضافه کــرد: هدف مــا معرفی آثــار تاریخی و 
مطرح شدن شهر اصفهان است و تصمیم داریم ترتیبی 
بدهیم تا مسابقات پخش زنده هم داشته باشد و مردم را 

تشویق کنیم تا به ورزش دو و دوچرخه سواری بپردازند.

دبیر هیئت شنای اســتان اصفهان گفت: قرار است 
بهمن ماه امســال جام زنده رود را در بخش آقایان به 
صورت بین المللی در اصفهان برگزار کنیم. رایزنی ها 
با فدراسیون شــنا صورت گرفته است و چند کشور 
نیز بــرای حضور در این مســابقات اعــالم آمادگی 

کردند.
جابرزاده افزود: قصد داشــتیم جام زنده رود بانوان را 
نیز در سطح بین المللی برگزار کنیم اما فرصت انجام 
این کار نبود. حدود هفت مــاه از زمانی که هیئت با 
مدیریت جدیــد در حال فعالیت اســت، می گذرد و 
نتوانســتیم در این مدت برای برگزاری جام زنده رود 
به صورت بین المللی برنامه ریزی کنیم؛ اما برای سال 
آینده جام زنده رود بانوان نیز در ســطح بین المللی 

برگزار می شود.

رییس هیئت ورزش سه گانه استان خبر داد:

برگزاری مسابقات دوگانه 
جایزه بزرگ در اصفهان

برگزاری مسابقات بین المللی 
جام زنده رود در بهمن ماه

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

فدراسیونفوتبالآسیا،نقشجهانراقبولنمیکند

 ســعید آذری افزود: بــا توجه بــه حضــور ذوب آهن در 
لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آســیا، فشــردگی 
زیادی را در مسابقات آینده پیش رو داریم اما خوشبختانه 
به واســطه اعتماد موجود در باشگاه و تعیین شرح وظایف، 
برنامه فشــرده باعث نمی شــود کــه دســت از اهداف و 
برنامه هایمان برداریم. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تصریح 
کرد: با حمایت هــای هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت، 
مبارزه را ادامه می دهیم و امیدواریم ســال خوبی را پشت 
سر بگذاریم؛ در این زمینه تمام تالشمان را به کار خواهیم 
گرفت. وی به دیدار آینده تیمش با پرسپولیس اشاره کرد 
و بیان داشــت: در دیدار با تیم های استقالل، پرسپولیس و 
سپاهان نگران وضعیت روحی نیســتیم زیرا بازیکنان ما از 
انگیزه باالیی برخوردارند، همچنین از لحاظ جســمی نیز 
شرایط خوبی داریم و پیش بینی می شود یکی از بازی های 
زیبای لیگ به نمایــش در بیاید و برای کســب برد تالش 
می کنیم.آذری در مورد وضعیت مجتبی حســینی و ادامه 
همکاری با وی نیز گفت: مشــخص است مربی که 5 برد به 
دست آورده، عملکرد خوبی داشــته است. وی ادامه داد: از 
همان زمانی که حســینی به عنوان ســرمربی معرفی شد، 

در مورد برنامه های نیم فصل و لیگ قهرمانان آســیا بحث 
کردیــم و برنامه ریزی ها از قبل انجام شــده و وی با قدرت 
کارش را ادامــه می دهــد. مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن، 
در ادامه پیرامون اظهارنظر مدیرعامل باشــگاه ســپاهان 
که گفته بــود جوابگویی به آذری در شــأن وی نیســت، 
گفت: طاهری حرف درستی زده اســت، زیرا نه افتخارات 
و نه اندازه اش در ســطح من اســت و حاال که این واقعیت 
را فهمیده، از وی تشــکر می کنم. وی با تاکید بر مســابقه 
دادن تیم ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر یادآور شد: برای 
لیگ قهرمانان آسیا نیز در فوالدشهر مسابقه می دهیم زیرا 
AFC، ورزشــگاه نیمه کاره نقش جهان را قبول ندارد و این 

استادیوم مشکالت زیادی دارد.
کدورتی با باشگاه سپاهان نداریم

آذری با بیان اینکه کدورتی بین وی و باشگاه سپاهان وجود 
ندارد، خاطرنشان کرد: بهترین ارتباط را با باشگاه سپاهان 
داریم و به عنوان یک شــخصیت حقوقی که بچه این شهر 

است، سپاهان را دوست دارم.
پیشکســوت ورزشــی اصفهــان ادامــه داد: می توانید از 
محمدرضا ساکت بپرســید؛ زمانی که ســپاهان به فینال 

لیگ قهرمانان آســیا راه یافت برای بازی رفت، ورزشــگاه 
را به صورت رایگان در اختیار این باشــگاه گذاشــتیم. وی 
با ابراز گالیه از برخورد مدیرعامل فعلی باشــگاه ســپاهان 
بیان داشــت: کلماتی که روز آخر مبادله شــد، جالب نبود 
و افرادی که تازه به عرصه مدیریت ورزش پا گذاشــته اند، 
باید رویه خــود را تغییر دهند. آذری ادامــه داد: بازی های 
لیگ را نیز در اســتادیوم خودمان انجــام می دهیم، البته 
بحث ترمیم ورزشگاه و مســقف کردن بخشی از آن نیز در 
دستور کار قرار دارد. به گفته وی، خانه کوچک از خودمان 
بهتر از خانه بزرگ اجاره ای است؛ ورزشگاه نقش جهان نیز 
قیمت باالیی دارد و بازیکنان و کادر فنی ذوب آهن، ترجیح 
می دهند در فوالدشــهر که ارتفاع بیشتر است، بازی کنند. 
آذری با اشــاره به مذاکراتی که با باشــگاه ســپاهان برای 
اجاره کردن ورزشگاه نقش جهان داشته است، تاکید کرد: 
مدیرعامل باشگاه سپاهان که در شأنش نبود با من صحبت 
کند، مزاح کرده و قیمت 120 میلیون تومان را برای اجاره 
ورزشــگاه اعالم کرد، ما گفتیم 48 میلیون فوالدشــهر را 
اجاره می دهیم و قیمت بازی های بزرگ 60میلیون تومان 
است. وی تصریح کرد: مدیرعامل ســپاهان مدعی بود که 
چمن نقش جهان بهتر است، ما هم گفتیم نمی آئیم تا چمن 
خوب بماند. این مدیر ورزشــی با بیان اینکه من تحت هیچ 
شرایطی، با سپاهان مشکلی نداشته و ندارم، گفت: افتخار 
می کنم که سپاهان متعلق به مردم خوب اصفهان است اما 
طاهری تا اینکه ادبیات مدیریت را یاد بگیرد، زمان می برد 

و امیدواریم این مسائل حل شود.
برخی به دنبال جو سازی هستند

سعید آذری همچنین درباره دیدار ذوب آهن با پرسپولیس 
اظهار داشــت: ما همانند بــازی های گذشــته، به دنبال 
برگزاری دیــداری جوانمردانه و شــرافتمندانه و به دور از 
حاشیه بوده و خواهیم بود و هر گونه مشکالت و اختالفات  
مالی، مربوط به گذشــته بوده و این موارد از جانب مجرای 
حقوقی خود در حال پیگیری اســت و باشگاه ذوب آهن در 

آستانه این دیدار قصد دامن زدن به آنها را ندارد.
 وی افزود: متاسفانه برخی از رسانه ها در آستانه این دیدار 
حســاس به دنبال جو سازی هســتند، ولی ما در مجموعه 
باشــگاه ذوب آهن، اســیر این حاشــیه ها نخواهیم شد و 
معتقدیم که دیدار ذوب آهن و پرسپولیس باید در شرایط 
روحی کامــال متعادلی برگزار شــود. مدیرعامل باشــگاه 
ذوب آهن خاطر نشــان کرد: امیدواریم مجموعه باشــگاه 
پرســپولیس نیز با پیگیری به مطالبات باشــگاه ذوب آهن 
پاسخ دهد تا این موضوع دســتمایه حاشیه سازی رسانه ها 

نگردد.

با حمایت های 
هیئت مدیره 
و مدیرعامل 

شرکت، مبارزه را 
ادامه می دهیم و 
امیدواریم سال 
خوبی را پشت 

سر بگذاریم؛ 
در این زمینه 

تمام تالشمان را 
به کار خواهیم 

گرفت

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اظهار کرد: در حال حاضر در سازمان لیگ هستیم تا بحث های الزم درخصوص 
برنامه آینده ذوب آهن انجام شود.
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پیشنهاد سردبیر: 
آیت ا... مظاهری اخالق عملی را

با مردمی بودن خودثابت کرده است

با مسئوالن

رییس پلیس راهور شهرســتان اصفهان درخصوص طرح توقیف 
موتورسیکلت ها در اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به 
30 الی 40 درصد موتورسواران در اصفهان از کاله ایمنی استفاده 
می کنند. ابوالقاســم چلمقانی افزود: متاســفانه در سال جاری 
باوجود اینکه طرح توقیف موتورسیکلت هایی که راکبان آنها بدون 
کاله تردد می کردند اجرا شد، در بحث تصادفات موتورسیکلت ها 
شاهد کاهش نیســتیم و کشته های موتورســواران در تصادفات 
نسبت به سال گذشته افزایش داشــته است. رییس پلیس راهور 
شهرستان اصفهان تصریح کرد: طرح توقیف موتورسیکلت هایی 
که راکبان آنها از کاله ایمنی استفاده نمی کنند، از اسفندماه سال 
93 آغاز و در کل سال 94 این طرح به شدت در اصفهان اجرا شد 
و در این سال شاهد کاهش کشته های موتورسواران در تصادفات 
بودیــم. وی تاکید کرد: متاســفانه در ســال 95 باوجود کاهش 
کشــته ها در ســایر آیتم های تصادفات، در بحث آمار کشته های 
موتورســواران در تصادفات، شــاهد کاهش نبودیم بلکه افزایش 
داشــتیم که اولین عامل این افزایش آمار، عــدم رعایت مقررات 

است.
چلمقانی بیان کرد: موتورسواران از کاله ایمنی استفاده می کنند 
اما متاســفانه در کنــار آن، تخلفات حادثه ســاز ماننــد عبور از 
چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز، عدم رعایت حق تقدم و غیره را انجام 
می دهند. وی خاطرنشــان کرد: با توجه به افزایش آمار کشته ها 
در تصادفات موتورسواران، ایجاب می کند کسانی که به هر نوعی 
با موتورسواران در ارتباط هســتند، در خصوص آگاه سازی آنها به 
اســتفاده از کاله ایمنی و رعایت مقــررات راهنمایی و رانندگی، 

جدیت بیشتری به خرج دهند.
رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان عنوان کرد: خانواده ها حتی 
فرزندان باید به فردی که در آن خانواده از موتورسیکلت استفاده 
می کند، تذکر دهند که ضمن رعایت مقــررات و نکات ایمنی، از 
کاله ایمنی اســتفاده کند، در تقاطع ها به هیچ وجه از چراغ قرمز 
عبور نکرده و در مسیر و در ورودی های فرعی به اصلی، حق تقدم 

را رعایت کند.
وی بیان کرد: نکته مورد توجه این اســت که حتما موتورسواران 
با سرعت مطمئنه حرکت کنند چراکه بیشتر آنها به علت رعایت 
نکردن ســرعت مقرر و ناتوانی در کنترل و هدایت وسیله نقلیه، 
واژگون شده و یا با جسم های ثابت برخورد می کنند که در نهایت 

این کار به مرگ آنها منجر خواهد شد.
چلمقانی اضافه کرد: در ســال 94 شــدت اجــرای طرح توقیف 
موتورسیکلت های متخلف در اصفهان نسبت به سال جاری باالتر 
بود؛ چرا که سال گذشته تمام مســئوالن برای اجرای این طرح 
دست  به  دست هم دادند و وارد عمل شدند. در سال جاری نیز به 
همین صورت بود اما متاسفانه خود موتورسواران نسبت به رعایت 
مقررات ملزم نبوده اند. وی با بیان اینکه پلیس این طرح را با شدت 
ادامه خواهد داد، تاکید کرد: از روز 15 آذر 95 این طرح شــدت 
بیشــتری به خود گرفته و تا زمانی که همه موتورسواران از کاله 
ایمنی استفاده کنند و به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ملزم 

شوند، ادامه خواهد یافت.
رییس پلیس راهور شهرســتان اصفهان با بیــان اینکه در حال 
حاضر اکثر پارکینگ های راهنمایی و رانندگی شهرستان اصفهان 
متراکم از موتورهای توقیفی اســت، گفت: موتورســیکلت هایی 
که به علت اســتفاده نکردن از کاله ایمنی توســط پلیس راهور 
توقیف می شــوند، مدت توقیف شــان کوتاه بوده و اکثر صاحبان 
آنها برای ترخیص وســیله خــود اقدام می کننــد. وی ادامه داد: 
موتورســیکلت هایی که در پارکینگ هــای راهنمایی و رانندگی 
شهرستان اصفهان ماندگار شده اند، پس از یک سال با هماهنگی 
مقام های قضایی، تحویل ستاد امام خمینی)ره( داده خواهند شد.

چلمقانی با بیان اینکــه دوربین ها برای موتورســیکلت ها فعال 
شــده اند، تاکید کرد: از این پس دوربین ها عــالوه بر خودروهای 
متخلف، درخصوص موتورسیکلت های متخلف نیز که کاله ایمنی 

حتی در تقاطع ها نداشته باشند، اعمال قانون خواهد کرد. 
وی بیان کرد: تقاضا داریم تا موتورســواران جهت حفظ سالمتی 
جان خود و پیشــگیری از بروز مشــکالت مختلــف، به مقررات 
راهنمایی و رانندگی دقت بیشــتری داشــته باشــند و در این 
خصوص جدیت بیشــتری به خــرج دهند و با اســتفاده از کاله 
ایمنی، عبور نکــردن از چراغ قرمز و...، یک موتورســواری ایمن 

داشته باشند.

مدیرمنطقه 5 شهرداری اصفهان اظهار کرد: ساماندهی گذر کاویان 
در خیابان چهارباغ باال در دست اجراســت. حمیدرضا فرهنگ با 
اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 45 درصد پیشرفت داشته است، 
افزود: ســاماندهی گذر کاویان با اعتبار 3 میلیــارد و 200میلیون 
ریال، تــا پایان بهمن ماه ســال جــاری تکمیل می شــود. مدیر 
منطقه 5 شــهرداری اصفهان عنوان کرد: ساماندهی گذر تاریخی 
سنگ تراش ها در خیابان حکیم نظامی به طول 480 و عرض 10متر 
با هزینه 4 میلیارد و 150 میلیون ریال، تاکنون 30 درصد پیشرفت 
داشته است. فرهنگ ادامه داد: ساماندهی گذر بهار آزادی در خیابان 

چهارباغ باال-خیابان توحید، به طول 1800 متر در دست اجراست.

مدیرمنطقه 11 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث بوســتان 
محلی شــهاب برای ارتقای فضای ســبز و ایجاد نشاط بین اهالی 

منطقه 11 در دستور کار قرار گرفت.
رسالت افزود: در این راستا احداث بوستان شهاب در خیابان شهدای 
لیمجیر به مساحت 7000 مترمربع در دست اجراست. مدیر منطقه 
11 شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 55 درصد 
پیشرفت داشته است، عنوان کرد: بوستان شهاب با اعتبار 3 میلیارد 

و 700 میلیون ریال، در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسد.
 رســالت اضافه کرد: برای ارائه خدمات بیشتر به شــهروندان، در 
این بوســتان آبنما، زمین اســکیت، موتورخانــه، آالچیق، زمین 
بازی کــودکان، فضای ســبز، زمین های ورزشــی روبــاز و غیره 

احداث می شود.

رییس پلیس راهور اصفهان خبر داد:

 طرح توقیف موتورسیکلت ها
در اصفهان شدت گرفت

مدیرمنطقه 5 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 45 درصدی
ساماندهی گذر کاویان

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان:

عملیات اجرایی بوستان شهاب 
دهه فجر تکمیل می شود

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان، با اشــاره به اینکه این سازمان به 
70 هزار دانش آموز ســرویس دهی می کند، افزود: در 
سال تحصیلی جاری ســازمان تاکسیرانی با همکاری 
46 شــرکت زیرمجموعه خود، به 70 هزار دانش آموز 

در مقاطع مختلف تحصیلی سرویس دهی می کند.
حســین جعفری با بیــان اینکه رانندگان ســرویس 
مدارس پس از گذراندن مراحــل قانونی برای دریافت 
مجوز، برای ارتقای خدمات به شهروندان آموزش های 
ویژه ای می بینند، عنوان کرد: از ابتدای سال تحصیلی 
در حوزه نظارتــی بیــش از 8000 قــرارداد اولیای 

دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: عملکرد شــرکت های 
حمل و نقل قبل از شروع سال تحصیلی مورد بررسی 
دقیق قرار گرفتــه و طبق اســتانداردهای موجود، به 
شرکت ها امتیازدهی می شود؛ سپس نسبت به امتیاز 
دریافتی و کسب توانمندی، به آنها سهمیه دانش آموز 
تعلق می گیــرد و پس از آن برای خدمات رســانی به 

آموزش و پرورش معرفی می شوند.

 رییس حوزه راهسازی اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان اظهار داشــت: با وجود ظرفیت حمل توسط 

شبکه ریلی، در استان اصفهان از آن استفاده نمی شود.
احمد معینی، نبود ســازمان حمــل و نقل ترکیبی در 
سطح اســتان را یکی از چالش های بخش حمل و نقل 
معرفی کرد و افزود: با وجود اینکه شبکه ریلی توانایی 
حمل ســوخت را به طور کامــل دارد، این موضوع که 
چرا حمل آن توســط شــرکت نفت آن هم به وسیله 
کامیون انجام می گیرد، قدری قابل تامل اســت. وی 
گفت: حمل ســوخت از طریق شــبکه ریلی اســتان، 
تاکنون مورد استقبال مســئوالن مرتبط قرار نگرفته و 
حمل جاده ای در اولویت است.  معینی اتصال راه آهن 
اصفهان به شــیراز را گامی مهم در باز شــدن خطوط 
ریلی برشمرد و گفت: خط اصفهان - خرم آباد به دلیل 
کمبود اعتبارات با مشکالتی روبه رو است که راه اندازی 
آن می تواند نقش مهمی در حمل بار استان اصفهان به 
 غرب کشور داشته باشد. معینی از تصویب خط راه آهن  
 اصفهــان - اراک خبــر داد و گفــت: محــور ریلــی 
اصفهان - اهواز در حال جذب سرمایه گذاری خارجی 
است و این خط ریلی می تواند زمینه افزایش صادرات 

استان اصفهان را به استان های همسایه فراهم کند.

بر عملکرد سرویس های 
مدارس نظارت می شود

چالش بزرگ نبود حمل و نقل 
ترکیبی در استان اصفهان 

راهسازی نظام پزشکی حمل و نقل

کارخانه ها در 100 کیلومتری 
شهرها ایجاد شود

رشد بیماری های پوستی 
با تشدید آلودگی هوا در اصفهان

عضو شورای اسالمی شــهراصفهان اظهار کرد: مدیران 
شــهری برای حل معضل آلودگی هوا و محیط زیست 
تمام تالش خود را به کار گرفته اند اما باید نگاه عمیق و 

جدی تری به این موضوع شود.
ابوالفضل قربانی با بیان این مطلب که اگر شــهروندان 
برای بهبود آلودگی هوا و محیط زیســت همکاری الزم 
را نداشته باشند به نتیجه مطلوبی دست پیدا نمی کنیم، 
افزود: شهروندان نیز باید به آلودگی هوا و محیط زیست 
توجه داشته باشند چرا که بی توجهی افراد، مشکالت 

بیشتری را ایجاد خواهد کرد.
عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان در بخش دیگر 
سخنان خود، با اشاره به اینکه حمل و نقل عمومی آسان 
در دسترس شهروندان نیست، عنوان کرد: باید شرایط 
استفاده از حمل و نقل عمومی را برای شهروندان مهیا 
کنیم. قربانی اضافه کرد: در قوانین گذشــته ذکر شده 
بود که کارخانه های صنعتــی باید 50 کیلومتر از مرکز 
شهر فاصله داشته باشند، اما اکنون شهرها توسعه پیدا 
کرده اند؛ از همین رو باید این قانون تغییر کند و اکنون 
کارخانه هــا باید حداقل 100 کیلومتــر بعد از آخرین 
محدوده شهر و در جهت مناسب ایجاد شوند تا آلودگی 

ایجاد نکنند.

معاون نظارت و برنامه ریزی نظام پزشــکی اصفهان 
اظهار داشت: آلودگی هوا در اصفهان که چندین سال 
است با آن درگیر هستیم، ســبب رشد بیماری های 
تنفســی، قلبی و عروقــی، آلرژیــک و بیماری های 
پوســتی و عفونت های چشــمی می شــود. مسعود 
جوانبخت اعالم کرد: بیماری های پوســتی بیشتر به 
شکل خارش پوست ظاهر می شــود. معاون نظارت 
و برنامه ریــزی نظام پزشــکی اصفهان اعــالم کرد: 
همچنین در اثر آلودگی هوا، بیماری های چشــمی 
خــود را در قالــب عفونت ها و آلرژی های چشــمی 
نشــان می دهد. وی گفت: اگر در گذشــته توصیه به 
نیم ســاعت ورزش در هوای آزاد می شــد، دیگر این 
توصیه را پزشــکان نمی کنند زیرا با آلوده شدن هوا، 
اکسیژن کاهش یافته و نفس کشیدن سخت می شود. 
جوانبخت بیان داشــت: الزم است برای رفع آلودگی 
هوا مســئوالن اقدام جدی انجام دهند به صورتی که 
در گام اول زاینده رود از این خشکســالی نجات یابد. 
معاون نظارت و برنامه ریزی نظام پزشــکی اصفهان 
اضافه کرد: توصیه ما به شــهروندان این اســت که 
حتی االمــکان از خانه خارج نشــوند و در این مدت 

سبزیجات و میوه ، مایعات و آب زیاد مصرف کنید.

شورا

شهرداری

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان گفت: نوســازی، بازآفرینی و 
احیای بافت های فرســوده، نیازمند اقدامات اجرایی و 

همراهی همه نهادهاست.
عبدالرســول جان نثاری با اشــاره به برگزاری جلسه 
کمیســیون عمران، معماری و شهرســازی شــورای 
اسالمی شهر در سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اظهــار کرد: ســازمان نوســازی و بهســازی فعالیت 
گســترده ای را در بافت هــای فرســوده و محورهای 

تاریخی در دست انجام دارد. 
وی با بیان اینکه این جلســه با تمرکز بــر بازآفرینی و 
نوسازی بافت های فرســوده برگزار شــد، اضافه کرد: 
اصفهان دارای بافت فرســوده مصوب در حد 2هزار و 
200 هکتار اســت که حدود 11 درصد مساحت شهر 
اصفهان را دربر می گیرد و 19 درصد از جمعیت شهر در 

این بافت مستقر هستند.
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: بافت های فرسوده 
شــهری اصفهان در چهار نوع تاریخــی، میانی، زمینه 
روستایی و غیررسمی )حاشیه ای(، تقسیم بندی و در 

232 لکه شهر مرزبندی شده است.
 وی بــا تاکید بر اینکه ســند جامع احیــا و بازآفرینی 
بافت های فرسوده تنظیم شده است، ادامه داد: در این 
ســند تمام ارگان های مرتبط، در احیــای این بافت ها 

مشارکت می کنند.
جان نثاری با اشــاره بــه اینکه شــهرداری، اداره راه و 
شهرســازی، بانک ها و ادارات آب، بــرق و گاز مدیران 
فرهنگی و ســایر نهادهــا در این زمینــه ایفای نقش 
می کنند، تاکید کرد: متاســفانه تعامل بین دستگاه ها 

کم است و امیدوارم که این وضعیت تغییر یابد. 
وی با بیان اینکه برای بافت فرســوده نیــاز به ضوابط 
خاص شهرســازی بوده اســت، افزود: برای بافت های 
فرسوده یک بســته ضوابط تشویقی شهرسازی تنظیم 
شده است که پس از طی مرحله قانونی و اخذ مصوبات 

ابالغ خواهد شد.
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان، با تاکید بر اینکه برای مشارکت 
بیشــتر بخش خصوصی باید بســتر حضور آنها فراهم 
شود، گفت: دولت در سال 91 به ابالغ آیین نامه اجرایی 
قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و 

خدمات تسهیل گری بافت فرسوده اقدام کرده است.

رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر:

احیای بافت های فرسوده 
نیازمند همراهی همه نهادهاست

دیدگاه

آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد در ادامه با تاکید بر لزوم 
معرفی آثار آیت ا... مظاهری افزود: ضروری است که آثار این 
عالم برجسته چاپ شــده و در اختیار مردم قرار گیرد چراکه 
ایشان عالم برجســته ای بوده و هجرت از حوزه علمیه قم به 
اصفهان توســط او یک ایثار بزرگ بوده اســت که باید برای 
مردم روشن شــود؛ معموال علمایی که در جایگاه مرجعیت 
قرار می گیرند، از شهر مرجع علم به شــهر دیگری عزیمت 
نخواهند کرد؛ چراکه رشد هر انســان در دریای علم بیشتر 

خواهد بود.
بازگشت به اصفهان نشــان از گذشت و ایثار آیت ا... 

مظاهری داشت
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با بیان اینکه 
ماندن این عالم برجسته در قم باعث به فیض رسیدن طالب 
بیشتری بود، گفت: قطعا ماندن آیت ا... مظاهری در شهر قم، 
برکات حضور ایشــان را برای حوزه علمیه این شــهر بیشتر 
نشان می داد اما همه شاهد گذشــت و ایثار ایشان بودند که 

ســرانجام علما و مردم مومن اصفهان بر آن شدند تا با ارسال 
نامه ای به رهبر معظم انقالب، از آیت ا... مظاهری درخواست 
کنند که به اصفهان شــرف یاب شــود؛ چراکه حوزه علمیه 
اصفهان پس از رحلت آیت ا... صافی، صادقی و خادمی، دچار 
خأل بزرگی شد. وی با اشاره به نیازمندی حوزه علمیه اصفهان 
به محوریــت عالمی برجســته همچون آیــت ا... مظاهری، 
خاطرنشــان کرد: درخواســت حوزویان اصفهــان از رهبر 
معظم انقالب، درخواست بجایی بود که مقام معظم رهبری 
با تدبیری که دارند از آیت ا... مظاهری درخواســت کردند به 
اصفهان بازگردد و این عالم بزرگوار نیز درخواست معظم له را 

پذیرفت و به حوزه علمیه اصفهان قدم نهاد.
ایجاد تحول کمی و کیفی حوزه علمیه اصفهان با ورود 

آیت ا... مظاهری
طباطبا یی نــژاد ضمن توصیف والیت پذیری بــاالی آیت ا... 
مظاهری عنوان داشــت: پذیرش درخواست از طرف آیت ا... 
مظاهــری، هم به خاطــر والیت مداری باال و هم احســاس 

مسئولیت این عالم برجسته نســبت به مردم و طالب بود، او 
از اواخر سال 1374 به اصفهان آمد و تحولی بزرگ، هم از نظر 
کمی و هم از نظر کیفی، در حوزه علمیــه اصفهان به وجود 

آورد.
وی با اشــاره به جایگاه مرجعیت آیت ا... مظاهری ادامه داد: 
این نکته قابل توجه است که حوزه علمیه اصفهان در گذشته 
توســط آیات عظام صافی، صادقی و خادمی اداره می شده و 
هیچ یک از این بزرگان در جایگاه مرجعیت نبودند اما آیت ا... 
مظاهری با داشــتن عنوان مرجعیت، رونقی بسیار خوب به 

حوزه علمیه اصفهان داد.
تدبیری منحصر به  فرد در شیوه مدیریت حوزه علمیه 

اصفهان
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شیوه منحصر به  فرد 
مدیریت آیــت ا... مظاهــری در امور مختلــف تصریح کرد: 
تدبیر آیت ا... مظاهــری در مدیریت حــوزه علمیه اصفهان 
بســیار جالب بود که مدیریت امور اجرایی ایــن حوزه را به 
حجت االسالم حســین بهشــتی نژاد واگذار کردند؛ وی نیز 
بیش از 8 ســال با نظارت آیت ا... مظاهــری و با خلوص نیت 

تمام در این جایگاه فعالیت کرد.
وی با اشــاره به تدبیر مدیریتی این عالم بــزرگ اضافه کرد: 
در حال حاضر بنده به عنوان نماینده ولی فقیه در اســتان و 
امام جمعه اصفهان، تدبیر باالی آیت ا... مظاهری را احساس 
می کنم و می دانم که اگر ایشــان مســئولیتی را به شخصی 
واگذار کرد، وظایف آن مســئول را به صــورت کامل مطالبه 
می کند که همین مسئله، یکی از دالیل اصلی انسجام حوزه 

علمیه اصفهان شده است.
 جامعیت آیت ا... مظاهری به علوم مختلف

آیت ا... طباطبایی نژاد با اشــاره به جامعیت و اشراف آیت ا... 
مظاهری بــه علوم مختلف اذعان داشــت: ایشــان در علوم 
مختلف صاحب نظر بوده، کتاب تالیف کرده و بیش از 50سال 
در قم و اصفهان به تدریس درس اخالق مشــغول بوده، هم 

صاحب اخالق نظری و هم صاحب اخالق عملی است.
وی با بیان اینکه آیت ا... مظاهری، اخالق نظری را با استفاده 
از آیات، روایــات و ســخنرانی های خود به مــردم و حوزه 
علمیه منتقل می کند، یادآور شد: ایشــان اخالق عملی را با 
مردمی بودن خود نشــان داده؛ چراکه در سه وقت از روز نماز 
جماعت اقامه می کند و این موضوع بســیار مهمی اســت. 
کمتر مرجعی وجود دارد که با وجود شرایط سخت فیزیکی 
به میان مردم برود، نماز جماعــت را اقامه کرده و برای مردم 

سخنرانی کند. 

ایشان در علوم 
مختلف صاحب نظر 

بوده، کتاب تالیف 
کرده و بیش از 50سال 

در قم و اصفهان به 
تدریس درس اخالق 

مشغول بوده، هم 
صاحب اخالق نظری 
و هم صاحب اخالق 

عملی است

امام جمعه اصفهان با اشــاره به برگزاری کنگره بزرگداشــت آیت ا... مظاهری اظهار کرد: این شخصیت 
برجسته حوزوی کشــور به دلیل تواضع و فروتنی باالیی که دارد، در ابتدا تمایل چندانی به برگزاری این 
کنگره نداشــت؛ اما علما و حوزویان اصفهان به این نتیجه رســیدند که به دلیل کثرت آثار و برجستگی 

شخصیت علمی و اخالقی آیت ا... مظاهری، این کنگره را در اصفهان برگزار کنند.

امام جمعه اصفهان مطرح کرد:

آیت ا... مظاهری اخالق عملی را با مردمی بودن خود ثابت کرده است

تبلیغــات ویژه گرامیداشــت میالد باســعادت پیامبر اکــرم)ص(، امام 
جعفرصادق)ع( و هفته وحدت، با موضوع سیره پیامبر عظیم الشأن اسالم 

حضرت محمد مصطفی)ص( در سطح شهر اصفهان نصب شد.
این تبلیغات مناسبتی از سوی ستاد آذین بندی شهر اصفهان در 12 طرح 

و قالب تک پایه و لمپوست در نقاط مختلف سطح شهر نصب شد.
همچنین این تبلیغات بــا جمالتی از قبیل پیامبر رحمــت »به عیادت 
دشــمنانش هم می رفت«، »برای گریه بچــه، نماز جماعــت را کوتاه 
می کرد«، »اگــر کاری می کرد آن را محکم و درســت انجام می داد«، »با 
صبر و حلم معاندین را مسلمان می کرد«،   »چیزی را که عمل نمی کرد، به 
دیگران توصیه نمی فرمود«، »بیشترین هزینه اش برای عطر و خوشبویی 

بود«  و »همیشه به ادای امانت سفارش می کرد« طراحی شده است.

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه پاســداران انقالب اسالمی، در رابطه 
با ضرورت برگزاری یادواره برای شــهدای اطالعات با اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری درخصوص اســتفاده از راه شــهدا اظهار کرد: در جمع شــهدا، شهدای 
اطالعات ویژگی خاصی دارند. علی اکبر پورجمشیدیان افزود: شهدای اطالعات 
جهت خاصی دارند و با توجه بــه اینکه در آن زمان اقدامــات اطالعاتی را انجام 
می دادند، بیشتر این شهدا گمنام هســتند چراکه ماموریت شان بسیار حساس 
بوده است. وی تصریح کرد: از جهت دیگر به دلیل حساسیت ها و توانمندی هایی 
که شهدای اطالعات داشتند، به عنوان یک الگو می توانیم آنها را در جامعه مطرح 
کنیم؛ خصوصا نسل جوان با شناخت شــهدای اطالعات و ویژگی آنها، می توانند 
آن را به عنوان یک الگو مورد استفاده قرار داده، با آن ارتباط برقرار کنند و از این 

ارتباط بهره معنوی ببرند.

شهدای اطالعات را به عنوان الگو مطرح کنیمبیان سیره پیامبر رحمت در تبلیغات شهری اصفهان
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

 دومین جلد از »راز کتیبه« نوشــته امید هاشــمی که واقعیت و 
خیــال را درهم می آمیزد، از ســوی انتشــارات آریــا نیک برای 
نوجوانان منتشــر شــد. در جلد دوم   این کتاب، عالوه بر فضای 
علمی )که در جلد نخســت جریان داشــت( فانتزی هم به کمک 
روند داســتان می آید و خواننده را در ســیال واقعیــت و مجاز 
معلق می کند. نویســنده ســعی دارد تا با طرح مسائل اجتماعی 
آشــنا، گریزی هم به درون تاریک و روشــن آدمی بزند و با ارائه 
ماجرایی جذاب برای مخاطــب جوان، او را در شــناخت هر چه 
بیشتر پیچیدگی های عالم هستی یاری رساند. ماجرا از این قرار 
است که یک پروفسور باستان شــناس ایرانی به نام سپهر آزموده 
که فردی دانش گراست و با دوســتانش در جهت گسترش دانش 

در کل جهان هم قســم شده اســت، در جریان یکی از تحقیقات 
خود در منطقه جنوب شرق ایران، کتیبه کوچک منحصر به فرد 
عجیبی مربوط به یکی از شکاف های تاریخی و قومی یکتاپرست 
پیدا می کند که به خاطر اهمیت زیاد، آن را پنهان می کند.   سپهر 
در ویالیی در شــمال ایران به همراه خواهرزاده اش پیمان صولت 
زندگی می کند که یک انگلیســی به نام جاناتان ساموئل کینگ 
)که او هم از کتیبــه و توان خارق العاده آن چیزهایی شــنیده( و 
یک همکار به نام کامرانی، به طور اتفاقــی مکان زندگی او را پیدا 
می کنند و به سراغ او می آیند.  پیمان به دلیل فعالیت های علمی 
خود، یک آزمایشگاه کوچک در ویال و یک گروه علمی به نام گروه 
ســامان تشــکیل داده و در حال انجام پژوهش های علمی است. 
جان به پیمان پیشــنهاد می دهد که ســپهر را تحت نظارت امید 

هاشمی از پزشکان خارجی مداوا کنند که او قبول نمی کند.

رژیم سوپ کلمکوالش؛ صبحانه ای برای پذیرایی از خودتان!

لبخندک

گوناگون

عصرهای پاییز 

رژیم های بر مبنای ســوپ را می تــوان از بهترین و موثرتریــن را ه های کاهش وزن 
محسوب نمود.

 از آنجا که متناســب بــودن اندام فــرد در زندگــی وی در جامعه امــروزی تاثیرات 
انکارناپذیری دارد و نیز رقابت در جامعه چنان فشــرده اســت که اندکی اضافه وزن 
می تواند فرد را در بعضی زمینه ها عقب بیندازد، این موضوع به نگرانی افرادی که دچار 
اضافه وزن یا تجمع چربی در برخی قسمت های بدن شده اند تبدیل شده است. بدین 
ترتیب انواع رژیم های الغری از ورزش و یوگا گرفته تا طب مکمل در سراســر جهان 
برای افرادی که به هرچیزی متوسل می شــوند تا حتی اندکی از وزن خود را بکاهند، 

عرضه شده است.
نحوه تاثیر  این رژیم

این رژیم بر مبنای ســوزاندن کالری ها و جلوگیری از تبدیل آنها به چربی در بدن بنا 
شده است، عالوه بر این درمسیر کاهش وزن به ســوزاندن چربی های تجمع یافته نیز 
کمک می کند. تنها کاری که فرد باید انجام دهد این اســت که هر مقدار که می تواند 
ســوپ بخورد. از بین معروف ترین و محبوب ترین رژیم های سوپ می توان به رژیم 

سوپ کلم اشاره کرد.
 کلم به عنوان یکی از سبزیجات سبز برای سالمتی و تقویت بدن مفید است و با تبدیل 
شدن به ســوپ به ایجاد تعادل در وزن بدن کمک می کند. رژیم ســوپ با دیگر انواع 
رژیم های غذایی بسیار متفاوت است، برای طوالنی مدت تجویز نمی شود، رژیمی کم 
چربی محسوب شده و حاوی فیبر باالیی اســت و تاثیرش در کاهش وزن سریع تر از 

دیگر روش هاست.

پلنگ های اینســتاگرامی تقریبــا هیچ کاری 
انجــام نمی دهنــد. محتــوای عکــس ها و 
فعالیت های آنها هیچ اســت و به همین سبب 
دنیایی را به نمایش می گذارند که در آن هیچ 
کاری انجام نمی گیــرد. بیهودگی و وهم؛ وجه 
اشــتراک اغلب نوشــته ها یــا ویدئوهای این 

سلبریتی هاست. 
آنهــا گاهی علیه یکدیگر ســخن مــی گویند 
و برخی با برخــی دیگر علیه دیگــری متحد 
می شــوند. اما همه این جدال ها بر سر »هیچ« 
اســت. یکی از وجــوه اشــتراک پلنگ های 
اینســتاگرام، عقاید خود مهم انگاری  اســت. 
آنها تصــور می کننــد کارهای روزمره شــان 
برای خیل عظیمی از مخاطبان مهم اســت و 
یا نظریاتشــان درباره زندگی باید جدی گرفته 
شود. از دید روانکاوها، عقاید خود مهم انگاری 
یکی از نشانه های شیدایی اســت و این افراد، 
اغلب مشکل فشــار کالم دارند و از پرش افکار  
رنج می برند. گاهی کلمــات و جمالت را عینا 
و بی کم و کاســت تکرار می کنند و یا فعل آخر 

جمله را دوبار پشت سر هم می گویند.
داریــوش شــایگان در کتاب »آســیا در برابر 
غرب« از دوره َفترت )نــه این و نه آن( صحبت 
می کند و از انسانی می گوید که دیگر نه نیکی 
برایش معنی دارد و نه بدی. انســانی که فقط 
به یک امر یقیــن دارد و آن اینکــه همه چیز 

بیهوده، بی معنی و پوچ است. 
او مــی نویســد: در چنین وضعی مــا به چند 
گرایــش بر مــی خوریم. سرکشــی و عصیان 
مکتب هــای نو فکــری که اغلب بــه صورت 
ضدیت جلوه مــی کنند؛ ضد روان پزشــکی، 
ضد شــعر، ضد رمان، ضد فرهنــگ و ضد هنر 
آیا پلنــگ های اینســتاگرام از دانشــمندان 

محبوب ترند؟
از نظر تعداد الیــک ها و میــزان طرف توجه 
بودن بله! هیچ کدام از برنــدگان جایزه نوبل، 
دانشــمندان یا نوابغ تا این حد مــورد توجه و 
اقبال عمومی نیســتند. دنبــال کردن زندگی 
افرادی که توانایــی، اســتعداد و هنر خاصی 
ندارند و نویسنده، بازیگر، ورزشکار، دانشمند، 
نقاش، نوازنده، مجسمه ساز و یا شاعر نیستند 
از بیهودگــی دنیای مــدرن ما و بــه عبارتی 
جذابیت سرزمین اســباب بازی هاست. بطالت 
عمر و روزمرگی و تکرار زندگی سلبریتی های 
اینستاگرام به نوعی بازتاب میل ما به بیهودگی 
و اتالف وقت است؛ همان میل و کشش عجیبی 
که پینوکیو را ســوار بر کالســکه ســرزمین 
اســباب بازی ها به دنیایی وارد کرد که در آن 

ساعت ها عقربه نداشتند.

پلنگ های اینستاگرام)2(

پاییز برای مــا وقتی از راه می رســید که  نداشاه نوری
شیشــه های آبغوره لب پنجره رنگشان زیر 

آفتاب رفته رفته بر می گشت و قرمز می شد. 
ظرف های رب گوجه فرنگــی را از توی حیاط جمع می کردند و 
سینی های آلبالوی خشک، پر زردآلو و لواشک از روی پشت بام 
غیبشــان می زد. این اتفاق ها که می افتاد یعنی پاییز شده بود، 
یعنی آفتاب آن قدر جان نداشــت که دیگر بشــود چیزی را زیر 

نورش خشک کرد. 
همه چیز از حیاط به ایوان منتقل می شــد و کم کم توی اتاق و 

انبار می رفت. 
مادر بزرگم می گفــت: »هوای پاییز اعتبار نــداره، باد می زنه و 
سینی شویدهای خشک شــده رو وارونه می کنه!«. هوای پاییز 
اعتبار که نداشت هیچ، دزد هم بود. کم کم باید روی پیراهن ها، 
جلیقه های بافتنی می پوشیدیم و کاله های کاموایی مان را دم 
دست می گذاشــتیم که اگر صبح، در راه مدرسه هوا برگشت، 

سرما نخوریم. 
عصرهای پاییز دیگر خبری از نان و پنیــر عصرانه نبود، کم کم 
آش جو از راه می رســید و اگر کسی حوصله داشت شلغم و کدو 
روی چراغ آالدین بار می گذاشــت. پاییز فصل روزهای کوتاه و 
مشــق های طوالنی بود. بوی کتاب و دفترهــای نوی تازه جلد 
شــده که عکس های جدیدشــان چند روزی ســرمان را گرم 
می کرد از یادمان نمی رود. پاییز، پادشــاه فصل هــا بود یا نه را 

نمی دانم اما برای ما با تمام آنها فرق داشت.

راز کتیبه 

کوالش نوعی پیراشــکی اســت که برای 
صبحانه بسیار مناسب است، شما می توانید 
به راحتی این پیراشــکی را درست کرده و 

صبحانه خوشمزه ای را تجربه کنید.
مواد الزم :  شــیر گــرم 1 فنجان، 
تخم مــرغ کمــی هــم زده 1 عــدد، زرده 
تخم مرغ هم زده 1 عدد،  آرد نان 3 فنجان، 
نمک نصف قاشق،کره 3 قاشق، شکر سفید  

یک چهارم فنجان، مخمر نان 3 قاشــق چای خوری، سوســیس از وسط نصف شده 18 
عدد، سیب زمینی بزرگ رنده شده 2 عدد، پنیر چدار رنده شده 400 گرم

طرز تهیه: شیر، تخم مرغ هم زده و زرده تخم مرغ را همراه با آرد نان، کره، نمک، 
شکر و مخمر نان را درخمیرگیر بریزید و یا با دست ورز دهید تا خمیر شکل بگیرد.

فر را تا دمای 190 درجه ســانتی گراد گرم کنید. ســینی فر را کمی چرب کرده و آماده 
قرار دهید. تخته آشــپزی را با آرد بپوشــانید، خمیر را روی آن ورز دهید و آن را به 36 
قسمت تقسیم کنید. خمیر ها را گرد کنید و به فاصله 5 سانتی متر از هم، روی سینی فر 
قرار دهید. اجازه دهید تا خمیرها بین 15 تــا 20 دقیقه ور بیاید. خمیر ها را کمی تخت 
کنید و درون آنها یک فرورفتگی ایجاد کنید. یک قطعه سوســیس و کمی سیب زمینی 

رنده شده و کمی پنیر داخل هر کدام قرار دهید. 
می توانید کوالش را هم مثل پیراشکی درســت کنید و دو طرف خمیر را به هم نزدیک 

کنید. کوالش ها را به مدت 15 تا 18 دقیقه در فر بپزید تا طالیی رنگ شوند.
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امام رضا )علیه السالم(:
امامان، جانشینان خداوند عّزوجّل در زمین هستند.
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