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فرمانــدار اصفهان بــا اشــاره به آخریــن وضعیت شــهردار 
بهارســتان اظهــار کــرد: اگــر حکــم قانونــی ابالغ شــود 
 هیچ کــس نمی توانــد اظهارنظــر دیگــری را اعمــال کند. 

نماینده مردم اصفهــان در مجلس خبرگان رهبری در رابطــه با حقوق های نجومی فضل ا... کفیل در پاسخ به این سوال که آیا حکم قوه قضائیه ...
اظهار کرد: در این رابطه در دولت بســیار اقدام شده اســت و ما نباید این زحمت ها 
را اعم از اقدامات قوه قضائیه نادیده بگیریم. آیت ا... ســید ابوالحســن مهدوی افزود: 
اقدامات انجام شــده در رابطه با حقوق های نجومی کافی نیست به خاطر اینکه این 
اقدامات به نتیجه قطعی نرسیده اند و بعضی از افراد حقوق ها را بازگردانده اند اما این 
کار فقط در مورد  حقوق ماه آخرشان صورت گرفته است که این کافی نیست و باید از 
اول تا به  حال هرچه حقوق گرفته اند حساب کرده و برگردانند. عضو مجلس خبرگان 
رهبری تصریح کرد: طبق گفته سازمان بازرسی کشــور از میزان 20 میلیون به باال، 

نزدیک به هزار و 500 نفر هستند که ...

در پی اهمال، تعلل و نقض برجام توســط آمریکا و پیرو تصمیمات 
شــورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت بر برجام، رییس جمهور 
دســتورهای جداگانــه ای را خطــاب بــه وزیــر امــور خارجه و 
رییس ســازمان انرژی اتمی صــادر کرد. متن نامه هــای جداگانه 
حجت االسالم حســن روحانی رییس جمهور به محمدجواد ظریف 

و   علی اکبر صالحی  به این شرح است: 
»جناب آقای دکتر ظریف، وزیر محتــرم امور خارجه! نظر به اینکه 
دولت آمریکا نسبت به اجرای تعهدات خود در برجام تاکنون تعلل و 
اهمال نموده و با توجه به  تمدید اخیر قانون تحریم های ایران)آیسا( 
 که جمهوری اسالمی ایران از پیش چنین اقدامی را به عنوان نقض 
 برجام اعالم کرده بود، در اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی 
و هیئت نظارت بر اجرای برجام، به وزارت  امور خارجه دستور داده 
می شود نسبت به اجرای مراحل پیش بینی شده در »برجام« برای 
رســیدگی به موارد  نقض، اقدام نموده و دیگر پیگیری های حقوقی 
و بین المللــی الزم را نیز به طور جدی معمول دارد.  مقتضی اســت 

گزارش اقدامات را ظرف یک ماه به اینجانب ارائه نمایید. «
نامه رییس جمهور به صالحی نیز به این شرح است:

 »جناب آقای دکتر صالحی، معــاون محترم رییس جمهور و رییس 
ســازمان انرژی اتمی ایران! نظر به اینکه دولت آمریکا نســبت به 
اجرای تعهدات خود در برجام تاکنون تعلل و اهمال نموده و با توجه 
به  تمدید اخیر قانون تحریم های ایران)آیسا(  که جمهوری اسالمی 
ایران از پیش چنیــن اقدامی را به عنوان نقــض  برجام اعالم کرده 
بود، در اجرای مصوبات شــورای عالی امنیت ملی و هیئت نظارت 
بر اجرای برجام، به ســازمان  انرژی اتمی ایران دستور داده می  شود 
در توسعه برنامه صلح آمیز هسته ای کشــور در چارچوب تعهدات 

 بین  المللی جمهوری اسالمی ایران، ماموریت های زیر را اجرا  نماید: 
 1. برنامه ریزی برای طراحی و ســاخت پیشــران هسته ای جهت 
بهره گیری در حوزه حمل ونقل دریایــی، با  همکاری مراکز علمی و 

تحقیقاتی.
 2. مطالعه و طراحی »تولید سوخت« مصرفی پیشران هسته ای، با 

همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی.
مقتضی اســت طرح و برنامه  زمان بندی شده جهت تحقق بندهای 

فوق را حداکثر ظرف سه ماه به اینجانب ارائه  نمایید.« 

حلب در آغوش سوریه؛نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری:

من به دردای تو
مدیونم همیشه ...

حضور آیت ا... مظاهری در اصفهان 
نعمتی بزرگ است
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فرماندار اصفهان:

مسئوالن نمی توانند از کسی در 
مقابل قانون حمایت کنند

محسن طاهری:

 جواب آذری را بدهم 
کدورت ها بیشتر می شود

 دستورهای هسته ای رییس جمهور
به ظریف و صالحی در پی نقض   برجام
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با ۷۵ اثر برگزیده از عکاسان اصفهانی؛

افتتاح نمایشگاه گروهی
»سه شنبه های بدون خودرو«

6

مدیر عامل بانک مهــر اقتصاد در نشســت آغاز به 
کار ستاد ویژه هفته بانکداری اســالمی، استقرار و 
توســعه بانکداری اســالمی را هدف راهبردی این 
بانک بیان کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مهر 
اقتصاد، ســید ضیاء ایمانی - مدیر عامل بانک - در 

این نشست گفت: بانک مهر اقتصاد با هدف خدمت 
به نظام مقدس جمهوری اســالمی و ارائه خدمات 
و تســهیالت به تمامی آحاد جامعــه در چارچوب 
قوانین بانکــداری بدون ربا در عرصــه پولی و مالی 

کشور مشغول فعالیت است...

مدیر عامل بانک مهر اقتصاد مطرح کرد:

بانکداری اسالمی
هدف راهبردی بانک مهر اقتصاد است

3

ادامه در صفحه 1۵

در پیش نشست کنگره بزرگداشت آیت ا... مظاهری عنوان شد:
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پیشنهاد سردبیر:
تشکیل کمیته برای رسیدگی به پرونده فریدون

ارتشدیدگاهبرجامانتخابات

محمدجواد حق شــناس عضو شــورای مرکزی حزب 
اعتماد ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای 
عالی سیاست گذاری اصالح طلبان ماموریتی درخصوص 
معرفی نامزدهای پیشنهادی به احزاب اصالح طلب داده 
است اظهار داشــت: خیر؛ هیچ بحثی فعال نشده است. 
موضوع در شــورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان، 
فعال در حال تمهید مقدمات است و احزاب اصالح طلب 
هم در ســتادهای انتخاباتی  خود، این موضوع را مورد 

بحث و بررسی قرار می دهند.
 محمدجواد حق شــناس عضو شــورای مرکزی حزب 
اعتماد ملی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه 
آیا حزب اعتماد ملی گزینه انتخاباتی خود را به شورای 
سیاست گذاری اصالح طلبان معرفی کرده است گفت: 
خیر؛ چنین چیزی از ما خواســته نشــده است؛ حزب 
اعتماد ملی هــم در این باره به جمع بندی مشــخصی 
نرسیده اســت.محمدجواد حق شــناس تصریح کرد: 
موضوع معرفی گزینه در حزب بحث شده است و هنوز 

به جمع بندی نرسیده ایم.

ســردار جزایــری دربــاره گمانــه زنی هــا پیرامون 
بازگشــت انگلیس به منطقه گفت: از نظر ما نســبت 
به گذشــته هیچ اتفاق جدیدی مشــاهده نمی شود و 
بازگشت انگلیســی ها به منطقه به عنوان یک قدرت 
بیشــتر به یک شــوخی و طنز سال مشــابهت دارد. 
گاهی انگلیســی ها خودشــان را در قامت به اصطالح 
»بریتانیای کبیــر« می بینند. این در حالی اســت که 
بریتانیای کبیر سال هاســت مرده و خاکستر آن را هم 

بادبرده است.
معاون ســتاد کل نیروهــای مســلح همچنین تاکید 
کرد: انگلیســی ها و اروپایی ها باید واقع نگر باشــند و 
تحوالت را به خوبی ببینند. مطمئن باشید که بصیرت 
افکار عمومــی در منطقه دچــار تغییرات بســیاری 
شــده اســت و مردم اجازه نمــی دهند انگلیســی ها 
 یا ســایرین بخواهنــد مجددا ســلطه خودشــان را

بر منطقــه بازیابند؛ البته متاســفانه مــا در منطقه با 
برخی دولت های وابســته و ارتجاعی مواجه هســتیم 
 کــه زمینه  حضــور رژیم هــای ســلطه در منطقه را

 فراهم می کنند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی: 

برای معرفی گزینه انتخاباتی 
هنوز به جمع بندی نرسیده ایم

معاون ستاد کل نیروهای مسلح :

بریتانیای کبیر سال هاست
که مرده است 

نماینده دائم ایران در سازمان ملل:

تضمین بقای برجام، مستلزم 
اجرای تعهدات غرب است

امیر پورشاسب:

 ارتش، پاسخ اظهارات
 عجوزه روباه پیر را داد

غالمعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی 
ایران در سازمان ملل متحد در نشست مجمع عمومی این 
سازمان برای بررسی گزارش ســاالنه آژانس بین المللی 
انرژی اتمــی به مجمع گفت: در شــرایطی کــه آژانس 
و همه اعضای برجام تایید کرده اند ایــران به طور کامل 
تعهدات برجامی خود را انجام داده اســت، دیگر اعضای 
برجام موظفند به تعهدات خود به طور واقعی عمل کرده 
و از هر گونه اقدام مغایر با نص، روح و نیت برجام اجتناب 
 کنند. وی افزود: اقدام اخیر آمریــکا در تمدید تحریم ها 
علیه ایران به وضوح بر خالف تعهدات برجامی آن کشور 
اســت و تاکید می کنیم دولت آمریکا نگرانی هایی که در 
نتیجه اقدام مذکور ایجاد شده است را سریعا حل و فصل 

کند.
نماینده دائم کشــورمان همچنین گفت: ایران به برجام 
به عنوان یک ســند چندجانبه کامال متعهد بوده و باقی 
خواهد ماند. در عیــن حال، تضمین مانــدگاری برجام 
مســتلزم اجرای کامل و به موقع همه تعهدات برجامی 

توسط تمامی طرف های آن است و نه فقط ایران.

امیــر عبدالعلی پورشاســب معــاون ارزیابی قــرارگاه 
خاتم االنبیا )ص( ستادکل نیروهای مسلح طی سخنانی 
در پایان برگزاری رزمایش بزرگ محمد رسول ا...)ص(4 
نزاجا، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت، 
گفت: بنده از نزدیک شاهد بودم که چگونه پرسنل نیروی 
زمینی ارتش به طور شــبانه روزی بــرای برگزاری این 
رزمایش تالش می کردند که البتــه این تالش ها مربوط 
به همین چند روز نبود، بلکــه چندین ماه برای برگزاری 

چنین رزمایشی تالش کردند.
معاون ارزیابی قرارگاه خاتم االنبیا )ص( ستادکل نیروهای 
مسلح، تصریح کرد: هدف دیگر این رزمایش نشان دادن 
اقتدار نیروهای مسلح در منطقه و جهان بود تا دنیا بداند 
که نیروهای مسلح ایران هوشیار هســتند و کسی فکر 
نکند که ایران اسالمی در تحوالت خواب است، بلکه باید 
بدانند نیروهای مسلح کامال آماده هستند. امیر پورشاسب 
با اشاره به سخنان اخیر نخست وزیر انگلیس، تاکید کرد: 
چند وقت پیش دیدید که عجوزه روباه پیر چه حرف هایی 

در منطقه زده و ما امروز پاسخ او را در این رزمایش دادیم.

بین الملل

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری 
روز دوشــنبه در خصــوص موضع کاخ ســفید در قبال 
تحقیقات کنگره آمریکا در مورد گزارش اخیر ســازمان 
سیا که روســیه را متهم به دخالت در انتخابات آمریکا از 
طریق حمالت سایبری کرده گفت که کاخ سفید از چنین 
تحقیقاتی حمایت می کند. وی افزود: رییس جمهوری 
آمریکا از ابتدا هم چه قبل و بعد از پیروزی ترامپ در این 
انتخابات خواســتار این تحقیقات بوده اســت و یکی از 
دالیل فرمان اوباما مبنی بر انجام بررســی هــای الزم از 
سوی تشــکیالت امنیت آمریکا در این مورد این بوده که 
نتایج بررســی ها را در اختیار کنگره قرار بدهند. ارنست 
در واکنش به اظهارات ترامپ که گزارش ســازمان سیا را 
بی پایه و اساس و نشانه شرمندگی دموکرات ها به خاطر 
شکست در این انتخابات و تالش برای نامشروع جلوه دادن 
پیروزی خود خوانده بود گفت: به نظر او ترامپ کسی است 
که آشکارا از حمالت سایبری روسیه بهره برده و ادامه داد 
که دونالد ترامپ در طول رقابت های انتخاباتی خواستار 
اینگونه حمالت از ســوی روســیه نبوده  و به صراحت از 
روس ها خواسته اســت تا اســناد مربوط به ایمیل های 

کلینتون را حک کنند .

 »مارگوت والشــتروم« وزیر خارجه ســوئد قصد دارد 
روز پنجشنبه به اراضی اشــغالی فلسطین سفر کرده و 
با مقامات رژیم صهیونیســتی و همچنین تشــکیالت 
خودگــردان دیدار کند. والشــتروم یکــی از منتقدان 
لفظی رژیم اســرائیل بوده و بارها اظهــارات جنجالی 
علیه سیاست های صهیونیســت ها به زبان آورده است. 
او همچنین از حامیان مردم فلســطین است. به نوشته 
پایگاه خبــری »یدیعــوت آحرونوت« وزیــر خارجه 
سوئد برای سفر روز پنجشــنبه، درخواست کرده بود با 
»بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
دیدار داشته باشد؛ اما کابینه این رژیم به خاطر مواضع 
ضد صهیونیستی او، این درخواست را به بهانه پر بودن 
برنامه های نتانیاهو رد کرد.دولت ســوئد نیز این بهانه 
را غیرقابل قبول دانســته و نسبت به »شخص غیرقابل 
قبول« خوانده شدن والشــتروم در رژیم صهیونیستی، 
اعتراض کرد. وزیر خارجه ســوئد اما برنامه ســفر خود 
را لغو نکرده و تصمیم دارد به جای صهیونیســت ها، با 

مقامات تشکیالت خودگردان دیدار کند.

سخنگوی کاخ سفید:

ترامپ دخالت روسیه در 
انتخابات را درخواست کرده بود

رژیم صهیونیستی دیدار با وزیر 
خارجه سوئد را تحریم کرد

عملیات نیروهای ارتش سوریه و نیروهای مقاومت برای 
آزادسازی محله های شرقی که به مدت چندین سال در 
اشغال گروه های تروریستی به سرکردگی باند تروریستی 
جبهه النصره قرار داشــت، با فتح آخرین قلعه تکفیری ها 
به پایان رسید و به این ترتیب دومین شهر بزرگ سوریه 
و پایتخت اقتصــادی این کشــور به طور کامــل آزاد و 

پاکسازی شد.
 عملیات آزادسازی محله های شــرقی حلب از یکشنبه 
30 آبان 95 برابر با 20 نوامبر 2016 آغاز شــد تا حدود 
یک چهارم این محله هــا در مدت تنها ســه روز از آغاز 
عملیات از لوث گروه های تروریســتی پاکسازی شود که 
مهم ترین محله های آزاد شــده شــامل »مساکن هنانو، 
جبل بدرو، االرض الحمرا، بعیدیــن ، الحیدریه،الهلک، 

دوار الجندول« می شود.
 ســاختار دفاعی گروه های تروریســتی پس از ســقوط 
مستحکم ترین دژ آنها در منطقه»هنانو« از هم فروپاشید 
و تروریســت ها به عمق محله های شــرقی گریختند تا 
ارتش عملیات خود را در ســایه حمالت شدید به مواضع 

آنها پیگیری کند، آغــاز خروج غیرنظامیــان و حرکت 
آنها به ســمت مناطق تحت کنترل دولت، بر آشفتگی و 

سرخوردگی گروه های تروریستی افزود.
 در ادامه عملیات ارتش ســوریه، محله های »الصاخور، 
الشــیخ خضر، الحلوانیه،الجزماتیه والمرجه« پاکسازی 
شــد تا حدود 60 درصد محله های شــرقی از اشــغال 

تکفیری ها آزاد شود.
 در ادامه و پس از گذشت 6 روز، نیروهای ارتش توانستند 
محله های »الشعار،کرم البیک،کرم الجبل و ضهره عواد« 
را پاکسازی کند تا عرصه بیش از پیش بر تروریست های 
تکفیری در محله هــای باقی مانده تنگ شــود و به این 
ترتیب با آزادســازی این محله ها، 70 درصد شرق حلب 

آزاد شود.
 در اوج عملیات آزادســازی شــرق حلب، مســکو روز 
پنجشنبه 18 آذر)8 دســامبر( از توقف عملیات نظامی 
با هدف فراهم شــدن زمینــه خروج تعداد بیشــتری از 
غیرنظامیان از محله های شرقی خبر داد که ارتش سوریه 
با هدف حفظ جان غیرنظامیان پیشــروی خود به سمت 

محله های باقی مانده را متوقف کــرد و به تثبیت مواضع 
خود در مناطق آزاد شده پرداخت.

 نیروهای ارتش ســوریه در عمل توانستند بیش از چهار 
هزار غیرنظامی را طی 24 ســاعت پــس از اعالم توقف 
عملیات نظامی خارج کــرده و در پناهگاه هایی که برای 

آنها تدارک دیده شده بود، اسکان دهند.
 اولین نتیجه نشست مسکو و واشــنگتن در دستیابی به 
توافق درباره حلب که به خروج تروریست ها از محله های 
باقی مانده منجر شــد، آزادســازی محله های»االصیله 
و الشیخ ســعید« از مهم ترین دژهای جبهه تروریستی 
النصره در منطقه بود و در ادامه ارتش سوریه از آزادسازی 
محله های » النزهه، الصالحیــن، الفردوس، کرم الدعدع، 
جسر الحج، االسکان و باب المقام« خبر داد تا 98 درصد 
شرق حلب تا روز دوشنبه 22 آذر)12 دسامبر( آزاد شود 
و تروریست ها در محاصره شدید قرار گیرند. » السکری، 
بســتان القصر، االنصاری، الکالسه، المشــهد، الزبدیه« 
و بخش هایــی از »صالح الدین وســیف الدولــه« تنها 
محله های باقی مانده در اشــغال تروریست های تکفیری 
اعالم شد تا تکفیری ها دو گزینه بیشــتر نداشته باشند 
یا مرگ و یا پذیرفتن شکســت نهایی با رفتن به ادلب از 
طریق  اتوبوس ها تا به همراه خود بزرگ ترین شکســتی 
 که از ابتــدای جنگ علیه ســوریه متحمل شــده اند را

 همراه ببرند.
      

مناطق شرقی حلب از ســال 1391 به تصرف گروه های 
معارض دولت بشار اســد، رییس جمهور سوریه، درآمد و 
این شهر به دو بخش غربی و شرقی تقسیم  شد که بخش 
غربی آن تحت کنتــرل نیروهای ســوری بود.نیروهای 
ارتش ســوریه از 27 تیر مناطق تحت تصرف معارضان را 
در شــرق حلب به محاصره درآورد  و عملیات گسترده ای 
را از اول مهر امســال برای آزادسازی کامل این شهر آغاز 
کرده بودند. سربازان سوری در عملیات خود از پشتیبانی 

هوایی جنگنده های روسیه برخوردار بودند.
ســوریه از ســال 2011 )اواخر اســفند 1389( صحنه 
ناآرامی های مرگبار اســت. در جنگ پنج ســاله سوریه 
همچنین نیمی از جمعیت این کشــور عربی، حدود 23 
میلیون نفر، در داخل و خارج از مرزهای ســوریه آواره و 
بی خانمان شده اند. ایران در تمامی این پنج سال سخت 
درکنار ملت و دولت سوریه باقی ماند. سردار سلیمانی و 
نیروهای دالور مدافع حرم در کنار فاطمیون و زینبیون و 
سایر رزمندگان عراقی و لبنانی ماندند و مقاومت کردند 
تا باالخره این شهر اســتراتژیک و مهم سوریه آزاد شود. 
این پیروزی شــیرین گــوارای وجود ملت ســوریه که 
5 ســال اســت رنگ آرامش را ندیده اند. گوارای وجود 
سردار سلیمانی  و تمام شــیربچه هایی که در این جنگ 
به »ایثــار« و »مردانگی« و »ایســتادگی« معنایی تازه 

بخشیدند و برای همیشه به آنها مدیونیم. 

این پیروزی شیرین 
گوارای وجود ملت 
سوریه که 5 سال 

است رنگ آرامش 
را ندیده اند. گوارای 

وجود سردار سلیمانی  
و تمام شیربچه هایی 

که در این جنگ به 
»ایثار« و »مردانگی« و 
»ایستادگی«  معنایی 

تازه  بخشیدند

حلب در آغوش سوریه؛

من به دردای تو مدیونم همیشه ...

یادداشت

در نامه  انتقادی تشکل های دانشجویی خطاب به فرهادی مطرح شد:

دولت هیچ گزارش صوتی و تصویری 
از دانشجویان در ۱۶ آذر منتشر نکرد

ماجرای به سوریه رفتن توکلی

ظریف دیگر ستاره نیست!

رونمایی ازکلیدواژه یکتایی ها

5 اتحادیه و تشکل  دانشــجویی کشور شــامل اتحادیه جامعه 
اسالمی دانشــجویان، اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان 
مستقل، جنبش عدالت خواه دانشــجویی، دفتر تحکیم وحدت 
و شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشــور  در نامه ای به 
محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به انعکاس 
ندادن سخنانشان در روز 16 آذر در حضور رییس جمهور  انتقاد 
کردند.بخشی از متن نامه 5 اتحادیه و تشکل   دانشجویی خطاب 

به وزیر علوم به شرح زیر است: 
ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز ایام هفته وحدت و میالد با 
سعادت نبی اکرم و آرزوی توفیق خدمتگزاری برای شما و همه 
همکارانتان  در مجموعه وزارت علوم، به استحضار می رساند که 
با وجود گذشــت نزدیک به یک هفته از مراسم 16 آذر دانشگاه 
تهران که با حضور ریاســت محترم جمهور  برگزار شــد، هنوز 
هیچ گونه گزارش صوتــی و تصویری از ســخنرانی نمایندگان 
اتحادیه های دانشجویی کشور  منتشر نشــده و در اختیار  خود 
تشکل ها نیز قرار نگرفته اســت.از نمایندگان دولت محترم که 
معتقدند نباید قلم ها را شکست و دهان ها را بست، انتظار می رود 
بدون هیچ واهمه ای گزارش کامل جلســه مذکــور اعم از فیلم، 
عکس و صوت را در اختیار تشــکل های دانشجویی قرار دهند و 
آنها را در تبیین و روشنگری نسبت به بازتاب نظرات دانشجویان 
در حوزه مشکالت جاری کشور و انتقادات وارد بر عملکرد دولت 

محترم یاری کنند.

احمد توکلی در واکنش به حواشــی حرف های خود  در اصفهان 
در کانال تلگرامی اش نوشت: روز شــنبه 20 آذر در جمع اعضای 
اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی اصفهان ضمن پاسخ به 
پرسشی درباره آقای احمدی نژاد گفتم گر چه در دور اول انتخاب 
آقای احمدی نــژاد در قبال آقای هاشــمی از وی حمایت کردم، 
ولی بعد فهمیدم اشــتباه کرده ام. در ادامه برای اینکه این توهم 
پیدا نشود که معنای ســخن، تایید آقای هاشمی است به شوخی 
ادامه دادم اگر آقای هاشــمی و احمدی نژاد ایــن بار با هم رقیب 
باشــند، من رای نمی دهم و می روم ســوریه و همه خندیدند. در 
آن لحظه نه من و به احتمال قریب به یقین، نه حضار در ذهنمان 
خطور نکرد که این جمله ممکن است وقتی از فضای بیان خارج 
شود، تلقی بدی بسازد و چنین تصور گردد که قصد گوینده خدای 
ناخواســته طعنه به برادران فداکار و انقالبیون مســلمان مدافع 
حرم باشد. همان از خودگذشــتگانی که آن قدر بصیرت دارند که 
جبهه حق و باطل را به مرزهای جغرافیایــی محدود نبینند. روز 
بعد که برخی برادران متعهد رسانه ای این برداشت را از آن جمله 
من نشــان دادند و از آن انتقاد کردند تازه من متوجه شــدم باید 
بیشــتر دقت می کردم. وظیفه خود می دانم از انتقاداتی که از سر 
غیرتمندی نسبت به آن برداشت، که مطلقا مقصود گوینده نبود، 

ابراز شد، تشکر کنم.

وب سایت بی بی سی فارســی در یادداشــتی با عنوان »شکاف 
الینحل برجام؛ مرز باریک خدمت و خیانــت«  به اثرات برجام بر 
انتخابات آینده ریاست جمهوری پرداخت. بی بی سی در قسمتی 
ازاین یادداشــت به آنچه که نامش را افول ســتاره »محمدجواد 
ظریف« در رســانه ها می داند، اشــاره کرده و نوشت: »دولت در 
زمستان گذشته بعد از اجرایی شــدن توافق، یک ماه عسل کوتاه 
داشت و محمدجواد ظریف به عنوان چهره  اصلی تیم دیپلماسی 
ایران در نقش یــک »قهرمان ملی« معرفی می شــد و با مصدق 
مقایسه اش می کردند، اما حاال بعد از یک سال، دیگر ظریف ستاره 
هرروزه رسانه ها نیست و کمتر هم درباره مزیت های برجام سخن 
می گوید. اکنون این اصولگرایان هســتند که می خواهند روایت 
خود را هرچه بیشتر از حاشــیه به متن بیاورند و نان خود را از این 
تنور در انتخابات ریاســت جمهوری بیرون بکشند.« بی بی سی 
با این ادعا که »اغلب نظرســنجی ها نشــان می دهد که روحانی 
همچنان اصلی ترین شانس برای پیروزی در این انتخابات است«، 
اذعان می کند که صحنه انتخابات در ایران معموال پر از اتفاق های 
غیرمنتظره است و نمی توان شانس اصولگراها را نادیده گرفت یا 

حتی دست کم تلقی کرد.

کامران دانشجو  عضو هیئت موســس جبهه یکتا گفت: تا زمانی 
که مصادیق و شــاخص ها مشخص نشــده کاندیدایی به ائتالف 
اصولگرایان معرفی نمی کنیم. دانشجودر پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه جبهه یکتا چه زمانی وارد مصادیق انتخاباتی می شود ، گفت: 
فعال در مورد شاخص ها صحبت کردیم و بیشتر برنامه های جبهه 
بر پایه معیشت و اقتصاد مردم نوشته شده است.اصلی ترین مسئله 
برای انتخابات ســال آینده معیشــت و اقتصاد مردم اســت و در 
جلسات مختلفی که جبهه یکتا برگزار کرده روی این موضوعات 

صحبت شده است.

عکس روزیادداشت

دیدارهای رییس و اعضای ائتالف ملی 
شیعیان عراق با مسئوالن ایران

حســن روحانی رییس جمهــور کشــورمان روز گذشــته با 
حجت االســالم ســید عمار حکیم رییس ائتالف ملی شیعیان 
عراق و شماری از اعضای دیگر این ائتالف دیدار کرد. سیدعمار 
حکیم رییــس مجلس اعالی عــراق در ادامــه دیدارهای خود 
 با مســئوالن کشــورمان، با علی الریجانی رییــس مجلس و 
آیت ا... آملی الریجانی رییس قوه قضاییه دیدار و گفت و گو کرد.

اخبار

تمام»حلب« به آغوش سوریه بازگشت. این خبری بود که خبرگزاری های مختلف آن را روی خروجی 
خود قراردادند. نیروهای ارتش ســوریه و رزمندگان مقاومت ســرانجام پس از عملیات سخت و 
نفس گیر خود در محله های شرقی حلب، این شــهر را به طور کامل از لوث تروریست های تکفیری پاکسازی کردند و 

امنیت و ثبات را به آن بازگرداندند.

کافه سیاست

مصطفی کواکبیان در جمع دانشجویان دانشگاه کردستان در پاسخ به سوالی 
که دیدگاه شــما در ارتباط با صحبت های وزیر ارتباطات که گفته است هر 
کس با هر تفکری در انتخابات 96 کاندیدا شود ضد روحانی است،چیست؟ 
گفت: اینکه وی چنین صحبتی داشته اند، می ترسم توهین تلقی بشود ولی 
بیجا فرموده اند. وی گفت: هر کس هرچه گفت که نباید به کل نظام و دولت 
نســبت بدهیم، این نظری بوده که آن وزیر داده، چه اشکالی دارد، ولی من 
اعتقاد ندارم برخی نظرات به پای دولت گذاشــته شــود. کواکبیان در مورد 
انتقاد دانشجوی ســوال کننده به اینکه برجام دســتاوردی نداشته است، 
گفت: شــما باید به حقوق بین الملل توجه کنید؛ چرا که اگر شورای امنیت 
قطعنامه ای برای یک کشــور صادر کند و آن کشور به آن عمل نکند شورای 
امنیت می تواند از طریق نظامی وارد شود. کواکبیان افزود: معتقدم کسانی 
که می گفتند برجام فتح الفتوح اســت، مبالغه بود اما دستاوردهایی داشته و 

در حد خود پیش رفته است.

تشکیل کمیته برای 
رسیدگی به پرونده فریدون

بیجا فرمودند که کاندیداهای 
9۶، ضد روحانی هستند!

حجت ا الســالم علیرضا ســلیمی رییس کمیته آموزش در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره پرونده تحصیلی حسین فریدون برادر و دستیار ویژه رییس 
جمهور در این کمیته اظهار کرد: درباره تحصیل حســین فریدون گزارشی 
به کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس واصل شده اســت. وی ادامه داد: 
بر همین اســاس برخی از نمایندگان بر اســاس ماده 236 آیین نامه داخلی 
مجلس، تقاضای رســیدگی به پرونده تحصیالت حســین فریدون را دارند 
و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس قرار اســت کمیته ای برای رسیدگی به 
پرونده تحصیلی برادر رییس جمهور تشکیل شود تا به این موضوع رسیدگی 
شود. بر اســاس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس، هر گاه حداقل 10 نفر 
از نمایندگان و یا هر کدام از کمیســیون ها، عدم رعایت شــئونات و نقض یا 
استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس جمهور و یا وزیر 
و یا مسئوالن دستگاه های زیرمجموعه آنان را اعالم کنند، موضوع بالفاصله 

از طریق هیئت رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد.

الهه
زین الدین
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
پول جرايم رانندگی کجا می رود؟

به عقیده برخــی از کارشناســان بازار خــودرو، معموال 
افراد برای خرید خودرو به بودجه شــان نــگاه می کنند، 
 امــا در خریــد خــودرو خصوصــا بــرای کســانی که 
زود به زود ماشــین شــان را عــوض می کننــد، خرید 
خودرویــی کــه در زمان فــروش کمترین افــت قیمت 
را داشته و ســریع نیز به فروش برسد، بســیار مهم است.

در بــازار خودروهای داخلــی معموال تمامــی خودروها 
 به صــورت صفــر کیلومتــر از ســوی مــردم خریداری 
 می شــوند ولی همین خودروها در زمان فروش بســتگی 

به نوع آن دارای مشتریان بهتری هستند.
اگــر بخواهیــم خودروهــای پرطرفــدار را نــام ببریم، 
می توانیم از شــرکت ســایپا، خــودروی پرایــد و تیبا، 
 شــرکت ایران خودرو، پژوپــارس، پــژو 206 و تندر90 
 و شرکت پارس خودرو هم خودرو ســاندروی استپ وی

و معمولــی را نام بــرد. اینهــا خودروهایی هســتند که 
 مشــتریان برای خرید ایــن خودروها در نــوع صفر میل 

و رغبت بیشتری نشان می دهند. 
در خانواده پژو پارس فروش نوع دست دوم مدل معمولی 
با افت قیمت کمتری مواجه می شــود. به طور مثال یک 
خودروی پارس ال ایکــس در نوع صفــر کیلومتر 42/5 
میلیون تومان و پارس معمولی 37 میلیون در بازار آزاد به 
 فروش می رســند ولی در زمان فروش و با 5 هزار کیلومتر 
 کار کرد پــارس معمولی حــدود 35 و پــارس ال ایکس 
به قیمت 38 میلیون به فروش خواهند رســید. بنابراین 
 مشــاهده می کنید پــارس ال ایکس افــت 4/5میلیونی 
و پارس معمولی دو میلیون در زمــان فروش افت قیمت 
خواهند داشــت. در خانواده پژو 206 نیز عــاوه بر اینکه 
همین قاعــده وجــود دارد، اما خودروهای هــاچ بک نیز 
 در زمان فــروش افت قیمــت کمتری را نســبت به نوع 
صندوق دار خواهند داشت به طور مثال پژو 206 هاچ بک 
تیپ پنج 38/8 و پژو 206 وی 8 صندوق دار 39/4 میلیون 
در نوع صفر قیمــت دارند ولی همین خودرو با ســه هزار 
کیلومتر کار کرد در تیپ پنج به قیمت 37 میلیون تومان 
 و پژو وی هشــت در فروش 37 میلیون در بازار به فروش 
 می رســند و بنابراین افت قیمت 206 هاچ بک نســبت 

به نوع صندوق دار در بازار کمتر است. 
در خانواده تندر90 نیز آنچه که در بازار دســت دوم بهتر 
خرید و فروش می شود، مربوط به نوع دنده ای و فول این 
خودرو است. در خانواده ســایپا خودروهای تیبا و تیبا دو 
 نیز در نوع صفر بــه خوبی خرید و فروش می شــوند ولی 
 در بازار دســت دوم، تیبای صندوق دار وضعیت بهتری را 

خواهد داشت.

رییس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان گفت: با افزایش 6 درصدی نرخ گوشت 
 گوساله نسبت به ماه گذشــته بهای هر کیلو این ماده پروتئینی در اصفهان 

به 36 هزار تومان رسیده است.
رضا انصاری با تایید خبــر افزایش نرخ گوشــت قرمز در اصفهــان، اظهار 
 داشت: متاســفانه دلیل گرانی این پروتئین، خشکســالی، تب برفکی دام، 

عدم مدیریت دولت و مسئوالن ذی ربط، دالالن و واسطه ها است.
وی با اشاره به اینکه نرخ گوشت قرمز نســبت به ماه گذشته حدود دو هزار 
تومان افزایش داشته اســت، گفت: قیمت گوشت قرمز با حدود شش درصد 

افزایش، اکنون به 36 هزار تومان برای مصرف کننده رسیده است.
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان افزود: در این لحظه هر کیلو گوسفند 
 زنده کیلویی 16 هــزار تومان فروخته می شــود که تا به دســت مغازه دار 
و مصرف کننده برسد بهای آن گران تر می شــود. وی بیان داشت: در حال 
حاضر قیمت هر کیلو گوشت گوسفند درجه یک با استخوان 36 هزار تومان، 
گوســاله درجه مخلوط 32 هزار تومان، مغز ران گوســاله 35 هزار تومان، 
گوشت شتر مخلوط بدون کوهان 38 هزار تومان و شترمرغ 44 هزار تومان 
است. به گفته انصاری، نرخ گوشت گوســفند درجه دو با استخوان 32 هزار 

تومان و گوساله درجه دو مخلوط 27 هزار تومان است.
 وی با تاکید بر اینکه اســتان اصفهان با کمبود دام ســبک رو به رو اســت، 

از مسئوالن خواست برای تنظیم بازار، دام بیشتری روانه بازار کنند.
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اصفهان با بیان اینکه روزانه هشت هزار راس 

دام سبک در استان اصفهان کشتار می شود، تصریح کرد: از این میزان سی 
درصد نیاز، از داخل اســتان تامین و حدود هفتاد درصد نیاز از شــهرهای 
 آذربایجان غربــی، آذربایجان شــرقی، مرکزی، ماکو، خرم آبــاد و بروجرد 

وارد استان اصفهان می شود.

کدام خودروها در بازار، سريع نقد می شوند؟

پرايد و 206 پرطرفدار است

نگاه روز

با مسئوالن

پول جرايم رانندگی کجا می رود؟

حذف صفر از پول ملی احساسی نبود

از راه آهن سريع السیر تهران- اصفهان چه خبر؟

قالیباف؛  باقر  محمد 
شهردارتهران:  خــرج 
کــردن پــول جرایــم 
 راهنمایــی و رانندگــی 
در هر جای دیگر خاف 
 قانــون اســت و بایــد 
به مجموعــه حمل ونقل 
شــهری برگــردد کــه 
متاســفانه بــر خــاف 
 قانــون، ایــــن پــول 

برنمی گردد.  
طبق قانــون وقتــی جرایمی که مــردم در این شــهر پرداخت 
 می کنند بــه خزانــه ریختــه می شــود، باید صــرف خدمت 
به مردم؛ همین مردمی که در ترافیک می مانند و باید آلودگی هوا 

را تحمل کنند و نیز خدمت به حمل و نقل عمومی شود.

معاون  میرشجاعیان؛ 
وزير اقتصــاد: حذف 
ریــال از پــول ملی یک 
واکنش احساسی نسبت 
به افزایــش قیمت دالر 
نبود. قــرار بود صفرهای 
بیشــتری از پــول ملی 
حذف شود. این سیاست 
به این دلیل اعمال شــد 
که بــه دلیــل کاهش 
ارزش پـــول داخلـــی، 

تعــامات اقتصادی و تراکنش های مالی کمی با دشواری روبه رو 
شود.  

حذف صفر به افزایش تعامات اقتصادی کمک خواهد کرد.

مسعـود نصرآزادانی؛ 
مجری طـرح : قرارداد  
پــروژه راه آهن ســریع 
الســیر تهــران - قــم- 
 اصفـهان  به صورت طرح 
و ســاخت اســت و بــه 
موازات اینکــه عملیات 
طراحی انجام می شـود،  
علمیــات اجرایـــی هر 
کــدام از بخش هایی که 
فاز طراحــی آن به اتمام 

رسیده، شروع می شــود. مقدمات کار در ســه جبهه حد فاصل 
تهران - قم، قم و اصفهان ایجاد شده است.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق 
مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
 عملیات بهره برداری شبکه 4-167- 95

آب و فاضاب منطقه برخوار
4/675/019/960234/000/000جاری

 انجام خدمات مشترکین 4-168- 95
منطقه بهارستان

1/344/667/43668/000/000جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت15:30 روز شنبه به تاریخ 95/10/4
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/10/5

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
WWW.abfaesfahan.ir :شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

) داخلی 388 (

شرکت آب و فاضالب استان اصفهاننوبت دوم
)سهامی خاص(

نام روزنامه: زاینده رود
تاریخ انتشار: 1395/09/24

ريیس اتحاديه گوشت قرمز اصفهان:

افزايش شش درصدی قیمت گوشت قرمز در اصفهان

به گزارش روابــط عمومی بانک مهر اقتصاد، ســید ضیاء 
ایمانی - مدیر عامل بانک - در این نشســت، اســتقرار و 
توســعه بانکداری اســامی را هدف راهبردی این بانک 
دانست و گفت: بانک مهر اقتصاد با هدف خدمت به نظام 
مقدس جمهوری اســامی و ارائه خدمات و تسهیات به 
تمامی آحاد جامعه در چارچوب قوانین بانکداری بدون ربا 

در عرصه پولی و مالی کشور مشغول فعالیت است.
مدیر عامل بانــک مهر اقتصــاد ابراز داشــت: این بانک 
در طول بیش از دو دهه فعالیت، اجــرای قانون عملیات 
بانکداری بدون ربا را ســرلوحه برنامه های خود قرار داده 
و به موفقیت های بزرگی نیز در این امر مهم رســیده که 
به یــاری خداوند متعال در صدد اســت تا پیاده ســازی 
بانکداری اســامی را که در مرحله متعالی تــر قرار دارد 

اجرایی کند.
ایمانی خاطر نشــان کرد: در بانکداری اسامی، بانک ها 
 وکیل ســپرده گذاران و تســهیات گیرندگان هســتند

  از ایــن رو یکــی از مهــم تریــن وظایف آنهــا، جذب و 
به کارگیری ســپرده ها در فعالیت های اقتصادی مشروع 

و پرداخت وام و تســهیات در چارچوب قوانین و مقررات 
بانکداری بدون ربا به متقاضیان می باشد.

ایمانی با اشــاره به اقدامات بانک مهر اقتصــاد در حوزه 
اجرای بانکداری بــدون ربا، افزود: این بانک با اســتفاده 
از رهنمودهــای مراجــع عظــام، علمــا، صاحبنظران و 
استادان حوزه و دانشــگاه توانسته با آسیب شناسی موانع 
پیاده ســازی بانکداری بدون ربا، مــدل و الگوی عملی و 
الزامات اســتقرار بانکداری اســامی  را طراحی کند و بر 
اســاس آن اقدامات راهبردی وســیعی را طی سال های 
اخیر عملیاتی نمایدکه از جمله آن تدوین سند راهبردی 
بانکداری اســامی، ایجاد کمیته فقهی و کمیسیون عالی 
پیاده سازی بانکداری اسامی و تشــکیل اداره بانکداری 

اسامی در بانک مهر اقتصاد می باشد.
وی ادامه داد: یکی از خاقیت هــا و نوآوری های بانک بر 
اســاس مدل پیاده سازی بانکداری اســامی، راه اندازی 
طرح ستاد ویژه هفته بانکداری اســامی طی سال های 
اخیر است که همانند هفته بســیج  و هفته دفاع مقدس، 
کل ایام هفته متناســب با اهــداف طــرح، نام گذاری و 

برای هریک از روزهای هفته اقدامات بســیاری در جهت 
اســتقرار قانون عملیــات بانکی بدون ربــا، پیش بینی و 

اجرایی می شود.
ایمانی ادامه داد: ایام هفته بانکداری اسامی به ترتیب از 
شنبه تا جمعه توسط بانک مهر اقتصاد با عناوین بانکداری 
اسامی- فرهنگ بسیجی- مشــتری مداری، بانکداری 
اسامی- امانتداری- شــفافیت مالی، بانکداری اسامی- 
نظارت شــرعی، بانکداری اســامی- اقتصاد مقاومتی- 
حمایت از تولیــد و صنایع کوچک، بانکداری اســامی- 
اقدام و عمل، بانکداری اســامی- ترویــج فقه جعفری و 
آموزش عقود اسامی، بانکداری اسامی- روحیه بسیجی 

و نماز جمعه نام گذاری شده است.
مدیر عامل بانــک تصریح کرد: ایجاد ســاختار بانکداری 
اســامی برای اولین بار در نظام بانکی کشــور، استقرار 
کمیسیون عالی پیاده ســازی بانکداری اسامی، تدوین 
ســند جامــع آمــوزش بانکــداری اســامی، برگزاری 
همایش های تخصصی و کاربردی با نمایندگان ولی فقیه 
اســتان ها برای آســیب شناســی و اتخــاذ راهکارهای 
مناسب، راه اندازی مرکز پاســخ گویی به سواالت شرعی 
کارکنان و مشــتریان در حوزه بانکداری اسامی، تشکیل 
کمیته مهندسی شرعی قراردادهای بانکی و اخذ تاییدیه 
شــرعی تمامی قراردادهای بانکی از دفتر تایید شــرعی 
حوزه نمایندگی ولــی فقیه، تدوین و چــاپ کتاب عقود 
اسامی بانکی، بررســی وضعیت سودآوری بانک و تعیین 
میزان ســود تحقق یافته 14 ســال گذشــته و پرداخت 
مابه التفاوت سود علی الحساب و قطعی به سپرده گذاران 
و برگزاری نمایشــگاه الزامــات پیاده ســازی بانکداری 
اســامی در مصلی های سراسر کشــور از دیگر اقدامات 

بانک مهر اقتصاد در این حوزه بوده است.
ایمانی پیاده سازی بانکداری اسامی را بستر ساز اقتصاد 
مقاومتی دانست و ابراز داشت: اقتصاد مقاومتي  همان طور 
که در مقدمه سیاست هاي کلي آن آمده به نوعي برگرفته 
از الگوي الهام بخش نظام اقتصاد اســامي است از این رو 
نخســتین وظیفه بانک ها در تحقق اقتصــاد مقاومتي، 

 کمک به تولید ملي است.
وی تصریح کــرد: چنانچه بانک ها در اتخــاذ رویکردها، 
جهت گیــری ها و اســتراتژی هــای خود همراســتا با 
سیاســت های کان اقتصاد مقاومتی حرکــت کنند، به 
درســتی اهداف و محورهای آن محقق می شــود، از این 
رو در چنین شرایطی اســت که بانک ها بستر ساز تحقق 

اقتصاد مقاومتی خواهند بود.

مدير عامل بانک مهر اقتصاد مطرح کرد:

بانکداری اسالمی، هدف راهبردی بانک مهر اقتصاد است

 بانک مهر اقتصاد با 
هدف خدمت به نظام 

مقدس جمهوری 
اسالمی و ارائه 

خدمات و تسهیالت 
به تمامی آحاد جامعه 

در چارچوب قوانین 
بانکداری بدون ربا 

در عرصه پولی و 
مالی کشور مشغول 

فعالیت است

مدير عامل بانک مهر اقتصاد در نشست آغاز به کار ســتاد ويژه هفته بانکداری اسالمی، استقرار و توسعه 
بانکداری اسالمی را هدف راهبردی اين بانک بیان کرد.
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

ورزش های هوازی، بهترين محافظ در مقابل زوال عقل

 طبق یک تحقیق جدید، مصرف رژیم غذایی غنی از اســیدهای چرب 
امگا۳ که در ماهی و روغن های گیاهی یافت می شــود به حفظ سالمت 
فشارخون افراد جوان کمک می کند. محققان دانشگاه زوریخ سوییس 
با مطالعه بیش از ۲۰۰۰ فرد جوان ســالم دریافتند افــرادی که دارای 
باالترین میزان اســیدهای چرب امگا۳ در خونشــان بودند پایین ترین 
میزان فشارخون را داشــتند. محققان در این مطالعه شرکت کنندگان 
را به چهار گروه از پایین ترین تا باالترین میزان اســیدهای چرب امگا۳ 
تقسیم کردند. دکتر مارک فیلیپوویچ، سرپرست تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »ما دریافتیم افراد بزرگســال در گروه دارای باالترین میزان 
اسیدچرب امگا۳ در مقایسه با افراد دارای حداقل میزان این اسید چرب 
 mm ۲ فشارخون سیستولیک کمتر و mm Hg ۴ در خونشان، دارای
Hg فشار دیاستولیک کمتر بودند.« فشارخون سیستولیک عدد باالیی 
و فشارخون دیاستولیک عدد پایینی به هنگام خواندن فشارخون است. 
فشار خون زیر ۸۰/۱۲۰ معموال سالم تلقی می شود. فیلیپوویچ در ادامه 
می افزاید: »طبــق یافته های ما، رژیم غذایی سرشــار از غذاهای حاوی 
امگا۳ می تواند شیوه ای برای پیشگیری از فشارخون باال باشد.« به گفته 
 mm Hg ۵ وی، حتی کاهش اندک میزان این فشــار به انــدازه حدود
می تواند از بروز شماری از ســکته ها و حوادث قلبی جلوگیری کند. در 
مطالعه ای دیگر مشخص شد دوز پایین مصرف اسیدچرب امگا۳ حتی 
به اندازه کمتــر از یک گرم در روز می تواند به افراد مبتال به فشــارخون 
باال در کاهش فشارشــان کمک کند. مصرف یک وعده ماهی سالمون 
به وزن ۸۵ گرم دارای حدود یک گرم اســیدچرب امگا۳ است. به گفته 
فیلیپوویچ، روغن ماهی با بهبود عملکرد عروق خونی و کاهش التهاب، 
موجب کاهش فشارخون می شود. وی در ادامه می افزاید: »مصرف دوز 
پایین و بلندمدت این اســیدهای چرب به مرور زمان بر فشارخون تاثیر 
خواهد داشــت.«مطالعات علمی این خاصیت را در مورد امگا۳ طبیعی 
نشان می دهد و هنوز اســناد قوی  در مورد تاثیر مصرف مکمل امگا-۳ 
در این مورد وجود ندارد. اســیدهای چرب امگا-۳ چربی ضروری بدن 
هستند که توسط بدن تولید نمی شــوند اما بدن به آن نیاز دارد. منابع 
خوب این اسید چرب شــامل ماهی ســالمون، ماهی تن، گردو و روغن 

کانوالست. 

اسیدهای چرب امگا۳، چربی های سالمی هستند که در همه انواع 
دانه های روغنی خام، از جمله گردو، یافت می شــوند. دانشمندان 
از امگا۳ به عنوان یکی از مــواد مغذی ضروری نــام می برند، چون 
انســان ها باید این ماده مغذی را از منابع غذایی دریافت کنند. این 
اسیدها می توانند به کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی، آرتریت 
و سرطان کمک کنند. عالوه بر اینها، مسئولیت عملکرد مغزی سالم 
هم بر عهده اســیدهای چرب امگا۳ قرار دارد. ایــن ماده مغذی، به 
شکل گیری بینایی سالم و سیستم عصبی ســالم در دوران جنینی 
کمک می کند. بنابراین، دریافت امگا۳ در دوره های مختلف زندگی 
برای همه افراد الزم است. کمبود اســیدهای چرب امگا۳ می تواند 
به چنین مشــکالتی منجر شود: خشکی پوســت، حافظه ضعیف،  

افسردگی و خستگی.
یکی از فواید گردو که کمتر شــناخته شــده، تاثیــر آن در تقویت 
باروری مردان است. مطالعات نشان داده اند که اضافه کردن ۷۵ گرم 
گردو )کمی بیشتر از نصف فنجان( به برنامه روزانه غذایی در مردانی 
که براســاس رژیم غذایی غربی تغذیه می کنند، باعث بهبودی در 

کیفیت اسپرم می شود.

یک پزشــک متخصص بر ضرورت تشــخیص و درمان به موقع سرفه های 
مکرر افراد و به ویژه کودکان تاکید کرد. دکتــر احمد رضا یعقوبی در مورد 
سرفه های مکرر و اهمیت تشــخیص و درمان به موقع آن عنوان کرد: سرفه 
وسیله ای است که بدن از آن برای خارج کردن مواد خارجی و خلط از ریه و 
باز شدن مسیر هوایی استفاده می کند.این پزشک متخصص افزود: در واقع 
ســرفه کردن راهی مهم برای پاک نگه داشــتن گلو، حلق و راه های انتقال 

هواست با این وجود سرفه زیاد می تواند نشان دهنده بیماری باشد.
وی تصریح کرد: سرفه زیاد فقط یک عالمت بوده و بخودی خود یک بیماری 
محســوب نمی شــود. در این خصوص ســرفه های مکرر آزار دهنده است 
و آرامش و خواب را از میان می برد و وضعیت جســمی را با مشــکل مواجه 
می کند. البته سرفه های گاه به گاه مشکلی ندارد و طبیعی است؛ اما سرفه ای 
که مدتی طوالنی ادامه یابد، نشانه مشکل دیگری است که باید آن را برطرف 
کرد. وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد وقتی محرکی مانند اسید معده، 
عطر، اســپری یا حتی غذایی تند موجب تحریک اعصاب دستگاه تنفسی 
شوند، سرفه شروع می شود که در این باره سرفه های مکرر موجب احساس 

خستگی و گاهی عصبانیت به ویژه در کودکان می شود.
این پزشک متخصص بیان کرد: آبریزش و ترشــحات بینی، آسم، بیماری 
ریفالکس معده، عفونت دستگاه تنفســی، داروهای فشار خون، برونشیت 
مزمن و ســرطان ریه از جمله دالیلی هســتند که ممکن است این مشکل 
را به وجود آورند و موجب ســرفه های مکرر شــوند. وی در مورد دیگر علل 
سرفه های مکرر گفت:سرفه های تحریکی و مکرر درخانواده ، ممکن است 
به علت گازهای ناشی از سوخت گاز یا گرد وغبار باشد. موارد مشابه ناشی از 
نشتی گاز بخاری، شکستگی واحتماال نشتی گرد و غبار از جارو برقی و هوای 
آلوده  می تواند در ســرفه های مکرر تاثیرگذار باشد. این پزشک متخصص 
عنوان کرد: متاســفانه یکی از علل ســرماخوردگی کــودکان و در نتیجه 
سرفه های مکرر آنها نیز پوشیدن لباس زیاد است. کودکانی که با لباس های 
زیاد عرق می کنند، در محیط باز سرما می خورند از این رو نباید کودکان را 
زیاد پوشاند.وی گفت:همچنین استنشــاق هوای سرد برای کودکان مبتال 
به آسم و حساســیت ریوی نیز مضر اســت،اینکه برخی از خانواده ها بدون 
دلیل از بخور سرد استفاده می کنند، اصال توصیه نمی شود؛ به ویژه در موارد 

مشکوک به آسم، گاهی بخور سبب تشدید سرفه ها می شود.

مطالعات جدید نشــان می دهد یکی از مهم ترین خــواص روغن کرچک، 
تسکین درد مفاصل و آرتروز است.محققان دانشکده پزشکی هاروارد آمریکا 
اعالم کردند اگر روغن کرچک با روغن هســته انگــور و روغن بادام ترکیب 
شود، اثربخشــی بیشــتری در کاهش درد دارد.روغن کرچک از دانه های 
گیاهی کرچک گرفته می شــود و قرن هاســت که برای مصــارف دارویی 
در ایران، چین، یونان، آفریقا، مصر و ... اســتفاده می شــود. معموال روغن 
کرچک به عنوان ملین در درمان یبوست اســتفاده می شود ولی در برخی 
کشورها یک طعم دهنده محبوب اســت. این روغن عالوه بر کاهش التهاب 
و درد مفاصل، در بهبود عضالت و گردش خون نیز موثر اســت. خواص ضد 
ویروســی، ضد باکتری و ضد قارچی نیز از دیگر خواص این دارو محسوب 

می شوند.

تحقیق جديد نشان داد؛

امگا ۳ برای حفظ سالمت فشارخون 
افراد جوان مفید است

مردان برای تقويت باروری 
گردو بخورند

سرفه های مکرر را جدی بگیريد

روغن کرچک 
در کاهش درد موثر است

 به گفتــه محققــان، ورزش های هــوازی موجب تقویت 
حافظه و مهارت هــای فکــری در افراد مســن مبتال به 
اختالل شناختی خفیف می شــود. این مطالعه شامل ۱۶ 
فرد با میانگین سنی ۶۳ ســال بود که ورزش های هوازی 
نظیر تردمیل یا دوچرخــه ثابت را انجام مــی دادند. این 
افراد به مدت ۶ ماه، چهــار بار در هفته ایــن تمرین ها را 
انجام دادنــد. در گروه کنترل هــم ۱۹ فرد بــا میانگین 
سنی ۶۷ سال قرار داشــتند که در مدت مشابه و به تعداد 
دفعات یکســان همچون گروه ورزش هوازی، ورزش های 
اســتقامتی انجام می دادند اما فعالیت هوازی نداشــتند. 
تمامی شرکت کنندگان مبتال به اختالل شناختی خفیف 
بودند. به گفته محققان بعد از گذشت ۶ ماه، اسکن مغزی 
این افراد نشان داد در گروه ورزش هوازی، حجم مغز افراد 
نسبت به گروه ورزش استقامت افزایش بیشتری یافته بود.

محققان دانشــگاه جان هاپکینز آمریکا دریافتند در مقایسه با 
کودکان متولدشده به شــیوه طبیعی، کودکان متولدشده به 
شیوه سزارین ۴۰ درصد از ریسک باالتر ابتال به چاقی یا اضافه 
وزن تا رسیدن به سن ۷ سالگی برخوردار هستند.به گفته نئول 
مولر، سرپرســت تیم تحقیق، این ریســک حتی در کودکان 
متولدشده به شیوه ســزارین از مادران چاق و دارای اضافه وزن 
به مراتب بیشــتر بوده و از ۷۰ تا ۸۰ درصد خواهد بود. مولر در 
این باره می گوید: »مــا دریافتیم که نقــش حفاظتی زایمان 
طبیعی به مراتب بیشتر اســت و به مادران چاق یا دارای اضافه 
وزن کمک می کند تا کمتر چاقی بین نسلی را انتقال دهند.« 
به عقیده مولر و همکارانش در زایمان به طریق طبیعی نوزاد به 
هنگام خروج از مسیر زایمان میکروب های مفید مادر را دریافت 
می کند و این میکروب ها به حفاظت از کودک در مقابل چاقی 

منجر می شوند.

سزارين ريسک چاقی نوزاد 
را افزايش می دهد

ورزش درمانیخواص خوراکی ها

دانستنی ها

روش جديد محققان؛

کپسول کاشتنی 
که جايگزين 

تزريق انسولین 
می شود

 محققان موفق به ابداع روش جدیدی شــده اند کــه مبتالیان به دیابت 
نوع یــک و دو را از تزریق دائمی انســولین بی نیاز می کند.انســولین، 
هورمونی است که به طور طبیعی از سلول های پانکراس ترشح می شود. 
این هورمون به صورت تزریقی در گروه های مختلف مبتالیان به دیابت 
تجویز می گردد. بــدن بیماران مبتال به دیابت نوع یــک به میزان کافی 
انسولین ترشح نمی کند، در نتیجه بیماران باید این هورمون را به صورت 
تزریقی جایگزین هورمونی کنند که از پانکراس ترشح می شود. مبتالیان 
به دیابت نوع دو که با مصرف داروی خوراکی و تغییر شیوه  زندگی، قند 

خونشان کنترل نمی شــود نیز باید از انســولین تزریقی استفاده کنند. 
تزریق دائمی انسولین با مشکالت متعددی برای افراد دیابتی همراه است 
اما محققان به شیوه جدیدی دســت یافته اند که می تواند مبتالیان به 
دیابت را از تزریق دائمی انسولین نجات دهد. در این روش، از نوعی سلول 
مصنوعی کمک گرفته می شود که زیر پوست کاشته شده و بیماران دیگر 
نیازی به تزریق دائمی انســولین ندارند. محققــان از این روش جدید با 
عنوان پایانی برای روزهای دشوار بیماران دیابتی یاد می کنند. با  استفاده 
از این روش جدید می توان میزان قند خون مورد نیاز بدن را تنظیم کرد.

این روش جدید حاصل مطالعه محققان سوییســی انستیتو تکنولوژی 
فدرال زوریخ ETH  بوده است. سرپرســت این مطالعه در این رابطه می 
گوید : کاشت کپسول های حاوی ســلول های مصنوعی در زیر پوست 
موش های دیابتی حتی با گذشت چند هفته نیز عملکرد صحیحی داشته 
و به کنترل قند خون آنها می پرداخت. بیماران دیابتی با اســتفاده از این 
روش می توانند بر بیماری خود غلبه کنند. محققان معتقدند این مطالعه 
تا تکمیل شــدن، مســیر طوالنی را در پیش خواهد داشــت اما سرآغاز 

متفاوتی برای بیماران خواهد بود. 

ورزش های هوازی بهترين 
محافظ در مقابل زوال عقل

مقابله با سرطان
آب چغندر با رشــد ســلول های بدخیم که عامل سرطان 
هستند مقابله می کند. نتایج بررســی های متعدد نشان 
می دهــد که آب چغنــدر باعــث کاهش رشــد تومورها 

بخصوص در پانکراس، سینه و پروستات می شود.
افزايش مقاومت بدن

ورزشکاران زیادی هستند که قبل از شروع مسابقه از این 
نوشیدنی استفاده می کنند چون آب چغندر باعث افزایش 
قدرت ریوی می شود. نتایج بررســی ها نشان می دهد که 
چغندر قرمز باعث بهبود ۱۶ درصدی راندمان ورزشکاران 
می شود در نتیجه اگر اهل ورزش هستید از این نوشیدنی 

غافل نشوید.
کنترل فشارخون

مصرف منظــم و روزانه آب چغنــدر برای افــرادی که از 
پرفشــاری خون رنج می برند مفید اســت چون ترکیبات 
آن به کنترل فشــارخون کمک می کنــد. در واقع نیترات 
موجود در چغنــدر قرمز باعث کنترل فشــارخون در این 

افراد می شود.
بهبود گوارش

آب چغندر به هضم برخی مواد غذایی کمک کرده و حالت 
سنگین شــدن معده را کاهش می دهد. این سبزی قرمز 
رنگ مفید همچنین برای افزایش اشتهای افرادی که دوره 

نقاهت بیماری را می گذرانند نیز مفید است.
بهبود عملکرد غده تیروئید

بروز گواتر به دلیل میزان کم ید بدن اســت. این مشکل با 
مصرف مواد غذایی حاوی ید مانند چغندر و همچنین سیر 

درمان یا بهتر کنترل می شود.
کاهش روند پیری

چغندر عالوه بر اینکه مغز را در سالمت نگه می دارد باعث 
کاهش روند پیری سلول ها و بخصوص سلول های پوست 
و دیگر ارگان های بدن می شــود. با نوشــیدن آب چغندر 
به التیام ســریع زخم ها و جراحات کمک کــرده و از بروز 

زودهنگام چین و چروک پوستی پیشگیری خواهید کرد.

ورزش کردن نه تنها می تواند ســرعت گام های شــما را 
افزایش دهد، بلکه توانایی های تصمیم گیری را به واسطه 

افزایش مقدار ماده سفید در مغز تقویت می کند.
فعالیت جسمانی منظم می تواند فواید و آثار قابل توجهی 
برای بدن انســان به همراه داشته باشــد و تنها عضالت و 
اســتخوان ها از فواید ورزش کردن بهره مند نمی شــوند 

بلکه مغز و سیستم عصبی نیز از این کار سود می برند.
نیازی نیســت مدت زمان زیادی را در طول روز به ورزش 
کردن اختصاص دهید و تنها با ۳۰ دقیقه انجام تمرینات 
ورزشی، مغز از فواید آن سود خواهد برد. در ادامه با برخی 

از این فواید بیشتر آشنا می شویم.
بهبود قدرت تصمیم گیری و حل مسئله

مطالعــه ای که در ســال ۲۰۱۳ توســط موسســه ملی 
سالمت آمریکا انجام شد، نشــان داد که ورزش کردن نه 
تنها می تواند سرعت گام های شــما را افزایش دهد، بلکه 
توانایی های تصمیم گیری را به واسطه افزایش مقدار ماده 
سفید در مغز تقویت می کند. طی این مطالعه مهارت های 
تصمیم گیری و حل مســئله گروهی از افراد مسن که به 
طور مرتــب ورزش می کردند، در مقایســه با گروهی که 
ورزش نمی کردند، مورد بررسی قرار گرفت. پژوهشگران 
دریافتند شــرکت کنندگانی که به طور مرتب تمرینات 
هوازی انجام داده بودند از یکپارچگی ماده سفید قوی تر و 

سرعت شناختی بهتری برخوردار هستند.
پیشگیری از افسردگی

بســیاری از ما مطالبی را خوانده ایم کــه ادعا می کنند 
ورزش با نشانه های افسردگی مبارزه می کند. مطالعه ای 
که در سال ۲۰۱۴ در نشریه Cell منتشر شد نیز نشان داد 
که ورزش در وهله نخست از ابتال به افسردگی پیشگیری 
می کند. به گفته پژوهشــگران اســترس، موجب شکل 
گیری ماده ای مضر در خون و مغز می شود. اما پروتئینی 
ویژه که به نام PGC-1α1 شــناخته می شــود می تواند 
به تجزیه و از بین رفتن این ماده مضر حاصل از اســترس 

کمک کند.
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زيبايی

اگر پوست  حساســی دارید چطور می توانید پوست 
را از آرایش پاکســازی کنید؟ جواب بســیار ســاده 
اســت. هر قدر این کار را طبیعی تر انجام دهید بهتر 
اســت. شــما می توانید تمام این مواد شــیمیایی را 
کنار بگذارید و از چیزهایی که در آشــپزخانه دارید 
اســتفاده کنید بــدون اینکه نگران آثــار جانبی آن 

باشید.
شیر

همان قــدر که شــیر برای ســالمتی بــدن مفید 
اســت برای پوســت نیز آثار باورناپذیــری دارد. در 
داســتان های قدیمی همیشــه به افراد ثروتمندی 
اشاره می شود که از حمام شــیر استفاده می کردند. 
پروتئین و چربی شیر به ویژه شیر پرچرب می تواند به 
آب رسانی پوست کمک کند و آن را مرطوب نگه دارد 

تا رطوبت از دست رفته را باز گرداند.
اگر می خواهید پوست را عمیقا از مواد آرایشی پاک 
کنید از کمی شــیر یا روغن زیتون استفاده کنید. به 
راحتی آن را روی پوســت بمالید و سپس با یک تکه 

پارچه مرطوب و یک تکه پنبه آرایشی پاک کنید.
شما همچنین می توانید از یک قاشق روغن بادام نیز 
استفاده کنید. این روغن را به شیر اضافه کنید و آن 
را با یک تکه پنبه روی صورت بمالید،این کار نه تنها 
باعث طراوت پوست می شــود بلکه آرایش را هم به 

طور کامل پاک می کند. 
برای پاک کردن آرایش چشم یک تکه پنبه را داخل 
شــیر فرو ببرید و آن را به چشــم بمالید و در نهایت 
صورت را با آب بشویید. شیر ماده در دسترسی است 
و در نتیجه شــما هیــچ بهانه ای برای پــاک نکردن 

آرایش خود ندارید.
جوش شیرين و عسل

این ترکیب عالی و معجزه  گر برای هر نوع آرایشــی 
کارآمد است.

مقدار کمی از عســل طبیعی را روی یک تکه پارچه 
تمیز بمالید و کمی جوش شیرین به آن اضافه کنید. 

صورت را با این پد پاکسازی کنید. 
ترکیب جوش شیرین و عسل یک پاک کننده بسیار 

عالی است.
این ترکیب یک الیه بردار خوب برای پوســت است. 
اصال نیازی نیســت که آن را با فشار زیاد روی پوست 

بمالید.
ایــن کار را با مالیمت انجــام دهیــد و در پایان کار 

صورت را با آب بشویید.

بعد از آرايش با اين مواد طبیعی 
صورت خود را پاکسازی کنید!

شیوع ريفالکس در بین ايرانی ها
ابراهیم دریانی، فوق تخصص گــوارش و عضو هیئت علمی علوم 
پزشــکی تهران با بیان اینکه ریفالکس یک عارضه شــایع بین 
ایرانی هاست، عنوان کرد: بر اساس آمارها حدود ۵ درصد ایرانی ها 
به این بیماری مبتال هســتند. دریچه ای بین مری و معده وجود 
دارد که باید بعد از خوردن غذا بسته شده و از برگشت اسید معده 
به مری جلوگیری کنــد اما در ریفالکس عملکــرد این دریچه با 
اختالل روبه رو می شــود. وی ادامه داد: PH )خاصیت اسیدی و 
بازی( معده اسیدی و کمتر از ۴ اســت اما PH مری قلیایی بوده 
ودرنتیجه با ورود ماده اســیدی معده به مــری در این بیماری، 
مخاط آن دچار آســیب شــده که در اصطالح به آن التهاب مری 

می گویند.
اين داروها ريفالکس را به همراه دارد

عضو هیئت علمی علوم پزشکی تهران با اشــاره به داروهایی که 
در ایجاد این بیماری و اختالل عملکــرد دریچه بین مری و معده 
نقش دارند، اظهار داشــت: برخی داروها از جملــه خواب آورها و 
داروهای هورمونی بــه ویژه قرص هایی که برای پیشــگیری در 
 بارداری اســتفاده می شود به علت داشــتن ترکیب پروژسترون 

می توانند از علل ایجاد ریفالکس باشند.این فوق تخصص گوارش 
با تاکید بر چاقی به عنوان یکی از مهم ترین علل ایجاد ریفالکس، 
افزود: این بیماری در این افراد به دلیل فشــار شــکم به سیستم 
گوارشی بدن منجر به بازگشت اسید معده به مری و درنتیجه بروز 
عالئم ریفالکس می شــود. در برخی افراد گاهی عملکرد دریچه 

خوب بوده اما اختالل موقتی آن نیز منجر به این عارضه می شود.
ريفالکسی که بیمار را روانه سی سی يو می کند

دریانی با اشاره به عالئم ریفالکس گفت: سوزش پشت جناق که 
در اصطالح به آن ترش کردن می گویند، برگشــت کامل اسید از 
معده به روده و  از عالئم شایع این بیماری هستند. وی عنوان کرد: 
گاهی عالئم ریفالکــس با بیماری های قلبی اشــتباه گرفته می 
شــود. در این مواقع به ویژه در شــب، فرد به دلیل درد شــدید و 
احتمال آنفارکتوس به صورت اورژانســی به بیمارستان مراجعه 
کرده و حتی در سی سی یو بســتری و آنژیوگرافی می شود اما در 
آزمایش ها و بررسی ها پزشک به بیمار می گوید که شما مشکل 
قلبــی ندارید و عملکرد قلبتان طبیعی اســت. مطالعات نشــان 
 می دهد که این بیماران در یک ســوم موارد از عارضه ریفالکس 

رنج می برند.

سرفه و آسم به دنبال بیماری ريفالکس
عضو هیئــت علمی علوم پزشــکی تهران بیان کــرد: ریفالکس 
می تواند باعث ایجاد عواملی مانند ســرفه مزمن و گرفتگی صدا 
شود. در این افراد شــخص هنگامی که صبح از خواب بر می خیزد 
صدای گرفته و خشنی داشته اما به مرور در طول روز این گرفتگی 
از بین مــی رود. در موارد نــادر نیز منجر به التهــاب در حنجره 
بخصوص در ناحیــه خلف آن )اپی گلوت خلفی( شــود. این فوق 
متخصص گوارش با اشــاره به ریفالکس و تشدید آسم گفت: در 
بیماران آســمی که داروهایی مانند تئوفیلیــن مصرف می کنند 
به دلیل باز ماندن دریچه در اثر عــوارض این قرص ها ریفالکس 
تشدید می شود. در بیماران مبتال به آسم این عارضه تنگی نفس 

را تشدید کرده و بیماری فرد وخیم تر می شود.
خوردن اين غذاها ممنوع است!

وی تاکید کرد: بیماران باید توصیه پزشکان در خصوص غذاهای 
مصرفی را جدی بگیرند تا از تشدید این عارضه جلوگیری کرده و 
در روند درمان اختالل به وجود نیاید. حجم غذای مورد اســتفاده 
باید کم بوده و به یکباره حجم زیادی از آب و غذا وارد معده نشود. 
از این گذشته حفظ فاصله سه ســاعتی بین غذاخوردن و خواب 
باید رعایت شــود. اگر بیمار با حجم زیاد موادغذایی در معده دراز 
بکشد، نیروی ثقل از بین رفته و برگشت اسید معده به مری بیشتر 
می شود. دریانی با اشاره به موادغذایی ممنوع برای افراد مبتال به 
ریفالکس گفت: بیماران باید از مصرف موادغذایی مانند ترشــی، 
ادویه، سرکه، خیارشور، نوشــابه های گازدار، سس گوجه فرنگی، 
قهوه، شــکالت، چای پررنگ و چرب اجتنــاب کنند. موادغذایی 
چرب نه تنها باعث اتســاع بیشتر معده شــده بلکه برخالف مواد 
قندی و پروتئینــی دیرتر از معده دفع می شــود بنابراین یکی از 
توصیه های بهداشــتی و اکید پزشــکان کاهش غذاهای چرب 

بخصوص فست فودها و پیتزاست.
باور غلط سیگاری ها و بروز ريفالکس

فوق تخصص گوارش ادامه داد: یکی از موارد بسیار مهم که باید در 
درمان ریفالکس آن را در نظر گرفت اجتناب از دود کردن سیگار 
است زیرا در تشدید بیماری نقش زیادی را ایفا می کند. بسیاری 
از سیگاری ها به اشتباه براین باورند که کشیدن سیگار بعد ازغذا 
در هضم آن موثر است اما این باور نادرست منجربه تشدید و بروز 

بیماری می شود.
درمان هايی برای ترش کردن معده

عضو هیئت علمی علوم پزشــکی تهران با اشــاره به روش های 
درمانی عنوان کرد: برخی داروها مانند اُمپرازول می تواند برای بار 
اول دو تا سه هفته در دو وعده صبح و شب مصرف شود البته  بهتر 
است یک ســاعت قبل از وعده های غذایی بوده و بعد از سه هفته 
روزی یک عدد قبل ازصبحانه آن را ادامــه داد. وی افزود: معموال 
توصیه می شود که این دارو به یکباره قطع نشود و در ابتدا روزی 
دو عدد، ســپس  روزی یک عدد و بعد یک روز درمیــان،  دو روز 

درمیان و به همین ترتیب روند قطع دارو طی شود.

نادیدهگرفتناینبیماری،شماراروانه»سیسییو«میکند

ريفالکس معده و ترش کردن آن عارضه ای است که تقريبا همه با آن آشنايی دارند و به دلیل شیوع چاقی بین ايرانی ها 
ريفالکس و مشکالت گوارشی جزء الينفک زندگی مردم کشور ما شده است. ترش کردن معده و برگشت ماده بدمزه ای 
به طور ناگهانی به دهان، کام هر فردی را تلخ کرده و لذت خوردن غــذا را به يکباره از بین می برد اما در اين میان برخی 

موادغذايی مانند فست فودها و عادت های غلطی مانند سیگار کشیدن از داليل اصلی اين بیماری محسوب می شود.

در بیماران آسمی 
که داروهايی 

مانند تئوفیلین 
مصرف می کنند 

به دلیل باز ماندن 
دريچه در اثر 

عوارض اين 
قرص ها ريفالکس 

تشديد می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
اتصال انسان به فضای مجازی تا سال۲۰۳۰

برای نخستین بار غبار کیهانی بر 
پشت بام های شهری کشف شد!

برای نخستین بار ذرات غبار کیهانی که از فضا بر زمین 
می بارند بر روی پشــت بام هایی در سه شهر بزرگ پیدا 
شده اند. پیشینه  این ذرات ریز به روزگار پیدایش سامانه  

خورشیدی در 4/6 میلیارد سال پیش می رسد.
دانشــمندان به طور معمول ذرات غبــار کیهانی را در 
دشت های برهوت و یخ زده  قطب جنوب پیدا می کنند. 
ولی اکنون برای نخستین بار، این ذرات فضایی در میان 

گرد و خاک های شهری هم پیدا شده اند. 
پژوهشگران۳۰۰ کیلوگرم گرد و خاک به دام افتاده در 
شیارهای سقف هایی در پاریس، اسلو و برلین را غربال 
کرده و تالش کردند به کمک آهنربــا، ذرات کیهانی - 
 کــه در بردارنده کانی های مغناطیســی هســتند - را 
از میان شان بیرون بکشــند. با این روش، آنها توانستند 
 روی هم رفتــه۵۰۰ دانه  غبار کیهانــی را در میان این 

گرد و خاک ها شناسایی کنند.
متیو ینژ از کالج ســلطنتی لنــدن می گویــد: » ما از 
دهه ۱۹4۰ میالدی می دانستیم که غبار کیهانی به طور 
پیوسته از جو می گذرد و بر سرمان می بارد ولی تا امروز 
فکر می کردیم نمی شــود آنها را در میان میلیون ها ذره  
غبار زمینی پیدا کرد، به جز در کم غبارترین محیط ها، 
مانند جنوبگان یا اعماق اقیانوس ها. سودمندی آشکار 
این رویکرد تازه این اســت که جستجوی غبار کیهانی 
در حیاط خانه های مان بسیار ســاده تر از جستجو در 

جنوبگان و ژرفای اقیانوس است. «
اندیشه  جستجوی غبار کیهانی در شهرها نخستین بار 
به فکر دانشمند آماتور، جان الرسن از نروژ رسید که در 

تماس با کالج سلطنتی لندن آن را مطرح کرد. 
ینژ می گوید: » هنگامی که نخســتین بار جان به سراغ 
من آمد تردید داشــتم. پیش از این هم افراد بســیاری 
 پیدا کردن غبار کیهانی در مناطق شــهری را گزارش 
کرده بودنــد، اما پس از بررســی ادعای آنها از ســوی 
دانشــمندان روشــن شــد که این ذرات همگی ریشه  

صنعتی داشته اند. «
غبار کیهانی شــهری از ذرات غبار کیهانی دیگری که 
تاکنون پیدا شــده بود بزرگ تر اســت و به جای۰/۰۱ 

میلیمتر، اندازه ای نزدیک به ۰/۳ میلیمتر دارند. 
ینژ می گوید: » این یافته ای مهم است زیرا اگر بخواهیم 
با بررســی فســیل غبارهای کیهانی که از سنگ های 
باســتانی گرد آمده، تاریخ زمین شــناختی ســامانه  
خورشیدی را بازسازی کنیم، نیاز به این خواهیم داشت 
 که بدانیم این غبارها در اثر کشــش پیوســته  سیاره ها 

چه دگرگونی هایی را از سر گذرانده بوده اند. «

سال ۲۰۱6 رو به پایان است و بســیاری از منتقدان و عالقه مندان 
به دنیای فناوری در انتظار این هســتند که در ســال ۲۰۱۷ با چه 
دستگاه ها و گجت هایی رو به رو خواهند بود. هر ساله ما شاهد رشد 
 و پیشــرفت در زمینه گوشی های هوشمند هســتیم، در این جا ما 
به ۵ مورد از تکنولوژی های مورد انتظار برای گوشی های هوشمند 
در سال ۲۰۱۷ اشــاره می کنیم، انتظار می رود که در سال ۲۰۱۷ 
بسیاری از گوشی های هوشمند دارای چنین تکنولوژی هایی باشند.

 ۱- صفحه نمایش ۴K: صفحه نمایش دســتگاه های هوشــمند 
 هر روز رو به پیشرفت است، در سالی که گذشت برخی از کمپانی ها

دستگاه های هوشــمندی با صفحه نمایش ۴K را وارد بازار کردند، 
در هر صورت انتظار می رود که در ســال ۲۰۱۷ بیشتر محصوالت 
جدید کمپانی هــا مجهز به صفحــه نمایش ۴K باشــد. پرچم دار 
 بعدی سامســونگ، گلکســی S8 نیز یکی از جنجال برانگیزترین 
دستگاه های این روزها اســت که نیامده حاشیه های زیادی درست 
کرده اســت، انتظار می رود که این دســتگاه نیز از صفحه نمایش 
۴K بهره مند باشــد ولی هنوز خبر رســمی در این رابطه از طرف 

سامسونگ ارایه نشده است.
 ۲- صفحــه نمایــش Edge-to-edge: صفحــه نمایش

Edge-to-edge، به زبان ســاده تر لبه به لبه، صفحه ای نمایشی 
است که درصد بیشتری از سطح رویه گوشــی هوشمند را تشکیل 
 می دهد، انتظار می رود در ســال ۲۰۱۷ دســتگاه های هوشمند 
رو به نازک تر شــدن بروند و همچنین صفحه نمایش لبه به لبه نیز 
یکی از موضوعاتی اســت که مورد توجه قرار گرفته اســت. تاکنون 
اطالعاتی از گلکســی S8 منتشر شده اســت که نشان می دهد که 

صفحه نمایش این دستگاه نیز به احتمال زیاد لبه به لبه خواهد بود.
۳- بلوتوث 5/۰: در سال ۲۰۱۷ نسل جدیدی از بلوتوث با عنوان 
بلوتوث۵/۰ عرضه می شود که قدرت بیشتری دارد و توانایی گرفتن 

امواج از پشت دیوار ها را نیز خواهد داشت.
۴- قدرت پیدا کردن پردازنده ها: امروزه با بزرگ شدن صفحه 
نمایش گوشی های هوشمند این دســتگاه ها نیاز به پردازنده های 
قوی تر و باتری های قدرتمند تر نیز دارند، رشــد تکنولوژی در این 
زمینه بی شک تاثیر بســیار زیادی بر قدرت دستگاه های هوشمند 

خواهد گذاشت. 
5- دوربین دوگانه: تا به امروز بســیاری از گوشی های هوشمند 
دارای دوربین دوگانه بوده اند و در اواخر سال ۲۰۱6 نیز شاهد ارایه 
گوشی های هوشــمند زیادی با دوربین دوگانه بودیم. از جمله این 
دســتگاه ها می توانیم به آیفون ۷ پالس و ال جی V20 اشاره کنیم. 
انتظار می رود در ســال ۲۰۱۷ شاهد دستگاه بیشــتری با دوربین 

دوگانه باشیم.

 در سال ۲۰۱۷ گوشی های هوشمند 
از چه تکنولوژی هایی بهره می برند؟

 فناورانه

مرتضی موســویان امروز در اجالس توسعه دهندگان وب 
فارسی، آینده وب در افق ۱4۰4 کشور و نیز تا پایان سال 

۲۰۳۰ در دنیا را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه وب ۱ از ســال ۱۹۹۱ تا سال۲۰۰۰ 
 توســعه پیدا کرد، گفت: در این پلت فرم ســرویس های 
یک طرفه ای ماننــد ایمیل رایج شــد و کاربران از طریق 
متن و در چــت روم ها اطالعــات را تبادل مــی کردند، 
 اما با روی کار آمدن وب ۲ ارســال حجــم قابل توجهی 
 از اطالعات به صــورت تعاملی برای کاربران ممکن شــد 
به نحوی که در ســال ۲۰۰6 بیش از یــک میلیارد کاربر 

جذب دنیای وب شدند.

رییس مرکز فناوری اطالعات و رســانه هــای دیجیتال 
وزارت ارشاد با اشــاره به اینکه تا ســال۲۰۰۰، کاربران 
 تنهــا درگیر ۱۵درصد فضــای وب بودند، ادامــه داد: اما 
در ســال۲۰۱۰ این رقم بــه۵۰ درصد رســید و در این 
 فاصله شــمار کاربران در فضای اینترنت افزایش پیدا کرد 

و بسیاری از سایت های معروف ایجاد شدند.
وی با بیان اینکــه در دنیای وب ۲ نــرم افزارهای مبتنی 
 بر وب بــه کاربــران ارایه شــد و تســهیل دسترســی 
به حجم انبوهی از اطالعات برای کاربــران به وجود آمد، 
خاطرنشان کرد: آنچه در دهه آینده به عنوان بزرگ ترین 
کســب و کار وب روی می دهد، مربوط به بیگ دیتا است 

و در وب ۳ که از ســال۲۰۱۰ در برخی کشــورها شروع 
 شــده کاربران به صــورت صددرصد درگیــر فضای وب 

می شوند.
موســویان با بیان اینکه وب ۳ با مزیت هایی چون قدرت 
یادگیری اشیا و هوش مصنوعی تا سال۲۰۲۰ کاربران را 
غرق خود می کنند، ادامــه داد: حریم خصوصی در وب ۳ 
و 4 به معنای امروزی مطرح نخواهد بود و تا ســال ۲۰۲۳ 
شــاهد خواهیم بود که هر کاربر چندین وســیله همراه 

متصل به اینترنت داشته باشد.
رییس مرکز رســانه هــای دیجیتــال وزارت ارشــاد با 
تشــریح آینده وب در دنیا گفت: تا سال ۲۰۲۷ بالغ بر ۲۳ 
ابزار همراه ) گجت ( به انســان متصل می شــود و حریم 

خصوصی معنای امروزی را نخواهد داشت.
وی به تکامل و بلوغ فناوری ها در وب ۳ اشاره کرد و گفت: 
پس از این مرحله در وب 4 فضای مجازی به فضای واقعی 
 نزدیک می شــود و با ایجاد بانک اطالعاتی، تمام زندگی 

هر فردی متصل به اینترنت خواهد شد. 
در همین حــال و در نهایــت در وب ۵ تمامی عرصه های 
زندگی بشــر از طریق وب و اینترنت، راهبری و مدیریت 

می شود.
موســویان گفت: پیش بینی می شــود که تا سال ۲۰۲۳ 
با توجه به امکاناتی چون شبیه ســازی محیط به صورت 

مجازی، کاربر غرق در محیط وب شود. 
وی ادامــه داد: وب ۳ به عنــوان وب مفهومی فضای وب 
 را به یک بانــک اطالعاتی بزرگ تبدیل مــی کند و آینده 

هر شی در این فضا به سمت یادگیری پیش می رود.
رییس مرکز رســانه های دیجیتال وزارت ارشــاد اضافه 
کــرد: یکی از تفــاوت های وب ۳ نســبت بــه وب ۲ که 
 هم اکنون مورد اســتفاده اســت، به ســاخت اپلیکیشن 
برمی گردد به نحوی که در وب ۳ دیگر نیازمند دانســتن 
زبان برنامه نویســی و نرم افزار نخواهیم بود و دیگر نباید 
یک متخصص کامپیوتر باشیم؛ چراکه وب ۳ این امکانات 
 را به وجود می آورد که هر چه در تصورات بشــر اســت، 
 بــه واقعیــت تبدیــل شــود و » شــبهه انســان « بــا 

زیرساخت های هوش مصنوعی رقم خواهد خورد.
وی افزود: از سال ۲۰۲۵ امکان اســتفاده از شبیه سازی 
 مغز به وجود مــی آید و با توجــه به بلوغ هوشــمندی، 
وب 4 به عنوان یک دســتیار نرم افزار برای انســان عمل 
 خواهد کــرد و از راه یادگیری، ارتباط کامال مســتقلی را 
با مغز انسان خواهد داشت. موســویان ادامه داد: از سال 
۲۰۳۰ شــاهد وب حاکم که همان وب ۵ است، خواهیم 
 بود که به طور کل اتصال کامل انسان در فضای مجازی را 
به همراه دارد و صددرصــد مغز و اندام انســان با تمامی 

حواس وی متصل به فضای مجازی می شود.
اجالس توســعه دهندگان وب فارســی امــروز در مرکز 
همایش هــای وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با 
حمایت این وزارتخانه، سازمان پدافند غیرعامل و پلیس 

فتا توسط کانون توسعه دهندگان وب فارسی برگزار شد.

 از سال ۲۰۳۰ 
شاهد وب حاکم 

که همان 
وب 5 است، 
خواهیم بود 

که به طور کل 
اتصال کامل 

انسان در فضای 
مجازی را 

به همراه دارد

۲۳  گجت به هر فرد وصل می شود؛

اتصال انسان به فضای مجازی تا سال۲۰۳۰

رییس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد با تشریح آینده وب در دنیا گفت: تا سال ۲۰۲۷ بالغ بر ۲۳ ابزار همراه 
به انسان متصل می شود و حریم خصوصی معنای امروزی را نخواهد داشت.
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
»فروشنده« نامزد جایزه گلدن گلوب هم شد

ویژه

گام دوم از مجموعه نمایشــگاه های »بررسی نقاشی اصفهان« با 
هدف معرفی و بررسی بیست و یکمین نمایشگاه محمد خلیلی از 

سوی حوزه هنری استان اصفهان برگزار می شود.
محمد خلیلی، متولد ۱۳۴۲ ســاوه و دانش آموخته کارشناسی 
ارشد نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس است که خود نزد اساتیدی 
چون جواد حمیدی، جعفر روحبخش، مهدی حســینی، محمد 
ابراهیم جعفری به مشق هنر پرداخته است. وی کسب عنوان های 
نفر دوم در رشته کاریکاتور استان اصفهان، تجربه نمایشگاه های 
نگارخانه کالســیک ۱۳69، گالری افرند ۱۳70، نگارخانه والی 
)تهران( ۱۳88، موزه هنرهای معاصــر اصفهان۱۳88 و ۱۳89، 
موسسه فرهنگي هنري صبا ۱۳89، گالري آپادانا ۱۳89و گالری 

کوثر ۱۳9۲ را در کارنامه کاری خود دارد.
بیست و یکمین نمایشگاه محمد خلیلی فردا گشایش می یابد و 
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند تا پنجشنبه ۲ 
دی ماه صبح ها از ساعت 9 تا ۱۲ و بعدازظهرها از ساعت ۱6 تا ۱9 
به سینما سوره اصفهان واقع در خیابان آمادگاه، مجتمع فرهنگی 

هنری سوره مراجعه کنند.

نمایش »من آنجا نیســتم« به کارگردانی لیال پرویــزی، در تاالر هنر 
اصفهان بــه روی صحنــه رفت. ایــن نمایش به نویســندگی مهدی 
میرباقری، روایتگر زندگی انســان هایی در زمان ثابــت و مکان های 

مختلف است که بر سر دو راهی قرار می گیرند.
 در این نمایش جلیل جاللی، عباس ســلطانی، ســعید دخیل علیان، 

مرضیه مهرجوی و زینب گیوی ایفای نقش می کنند.
 اجرای این نمایش از دوشــنبه ســاعت ۱8:۳0 به روی صحنه رفت و 
تا ۱0 دی ماه ادامه دارد. تاالر هنر، مرکز تخصصی تئاتر و ســینما در 

اصفهان است.

»شبکه پیشران« شبکه جمع ســپاری پروژه ها و طرح های برتر 
کشور، همزمان با میالد پیامبر اعظم)ص( آغاز به کار می کند.

نادر طالب زاده عضو شورای سیاستگذاری »شبکه پیشران« گفت: 
این شــبکه که با هدف حمایت از طرح ها و ایــده های فرهنگی، 
هنری، علمی و اجتماعی از چند ماه گذشــته مراحــل راه اندازی 
خود را پشت سر گذاشته بود از روز شنبه مصادف با ۱7 ربیع االول 
و همزمان با میالد مســعود حضرت محمد )ص( رسما راه اندازی 
می شــود. این شــبکه که مالکیت فکری آن متعلق به موسســه 
فرهنگی و هنری نوراالصفیاء اســت، از همراهی شخصیت هایی از 
جمله نادر طالب زاده کارشناس رســانه، سیدمحمد حسینی وزیر 
سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی و بسیاری از شخصیت های علمی و 

فرهنگی بهره می برد. 
 قالب های ارائه طرح در شبکه »پیشران« شــامل فیلم سینمایی، 
فیلم کوتاه، فیلم تلویزیونی، ســریال، مســتند، انیمیشــن، آلبوم 
موســیقی، نشــر کتاب، انواع بازی های رایانه ای، تولید نرم افزار و 

جنبش های کمپینی جامعه است. 
 موضوعات شــرکت کنندگان در این شبکه شــامل اهداف عالیه 
انقالب اســالمی در فرهنــگ جامعه اســالمی، دفــاع مقدس، 
 اقتصــاد مقاومتــی، صیانت از فرهنگ اســالمی، ســبک زندگی 
ایرانی-اسالمی از طریق مشارکت مردمی، استفاده از ظرفیت های 
مردمی در انجــام کارهای فرهنگی، تامین مالی به واســطه عموم 

مشارکت کنندگان است تا تاثیرگذاری خود را دنبال کند. 
 شبکه »پیشران« نام مجموعه ای است که ماهیت آن شتاب دهنده 
فعالیت هــای فرهنگی در مســیر انقــالب اســالمی و فرهنگ و 

ارزش های آن است.

»فروشــنده« فیلم اصغر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه 
بهتریــن فیلــم خارجی زبان هفتــاد و چهارمیــن دوره جوایز 
ســاالنه گلدن گلوب انتخاب شــد. گلدن گلوب که از ســوی 
انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اهدا می شــود، ساعتی پیش 
نامزدهای این دوره جوایز خود را معرفــی کرد و در بخش فیلم 
خارجی زبان، فیلم »فروشــنده« به کارگردانی اصغر فرهادی را 
نیز انتخاب کرد. در این بخش »فروشــنده« بــا فیلم های »او« 
ساخته پل ورهوفن از فرانسه، »نرودا« به کارگردانی پابلو الرین 
از شــیلی، »تونی اردمن« بــه کارگردانی مــارن آده از آلمان و 

»دیواینز« به کارگردانی اوا بنیامینا نامزد شده اند.
هفتــاد و چهارمین دوره جوایز ســاالنه گلدن گلــوب 8 ژانویه 

۲0۱7 )۱9 دی( برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه نقاشی
»محمد خلیلی« در سوره

نمایش »من آنجا نیستم« 
در تاالر هنر اصفهان 

آغاز به کار »شبکه پیشران«
از هفته آینده

»فروشنده« نامزد جایزه
گلدن گلوب هم شد

»موج کوتاه« اولین تجربه علیرضا امینی در شــبکه نمایش خانگی، 
در مرحله نگارش است.

محمود فالح تهیه کننده ســینما و تلویزیــون درخصوص آخرین 
وضعیت ســاخت »موج کوتاه« گفت: این اثر در حال نگارش بوده و 

سیناپس آن آماده شده است.
وی افزود: اگر همه کارها طبق برنامه پیش برود و شــورا نســبت به 
ســیناپس نظر مثبت بدهد، حدود دو ماه آینده پیش تولید را آغاز 

خواهیم کرد. 
گفتنی اســت »مــوج کوتاه« بــه کارگردانــی علیرضــا امینی و 
تهیه کنندگی محمود فالح، در ســه فصل ۲5 قسمتی برای شبکه 

نمایش خانگی ساخته می شود.
»موج کوتاه« مجموعه ای پربازیگر اســت که لوکیشــن های آن در 

تهران و بخشی از آن در شمال می گذرد.

حدود ۱8 قســمت سریال »پرســتاران« ضبط شــده و همکاری 
شاه حسینی برای تسریع در تولید سریال است.

داوود هاشمي تهیه کننده سریال »پرســتاران«، درخصوص تغییر 
در کارگردانی و انتخاب شــهرام شاه حســینی به عنوان کارگردان 
سریال گفت: جایگزینی برای علیرضا افخمی نداریم، به خاطر اینکه 

بهمن ماه قرار است پخش سریال از شبکه یک آغاز شود.
وی ادامــه داد: ما تاکنون حدود ۱8 قســمت را ضبــط کرده ایم و 
نســبت به پخش عقب هســتیم. به همین خاطر قرار است شهرام 
شاه حسینی به گروه کمک کند و در کنار علیرضا افخمی، به صورت 
دو گروهه ضبط کنند تا بتوانیم سریال را در بهمن ماه پخش کنیم. 

تهیه کننده این سریال عنوان کرد: گروه در خیابان نیاوران در حال 
ضبط هستند و تاکنون از 50 قسمت ســریال، ۱8 قسمت را ضبط 

کرده ایم.

فالح از آخرین وضعیت 
»موج کوتاه« گفت

تنها 18 قسمت »پرستاران« 
آماده است

اخبار

مدیر امور هنری ســازمان فرهنگــی تفریحی شــهرداری اصفهان 
گفت: بخش هنری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، به 
مناسبت هفته وحدت ویژه برنامه موسیقی مقامی»مهر اخوت« را در 

هنرسرای خورشید برگزار می کند.
محمد عیدی تصریح کرد: این برنامه با حضور گروه های موســیقی 
بختیاری، کردســتان، تربت جــام و اصفهــان برگزار می شــود و 
شــرکت کنندگان، در مــدح و ثنــای پیامبر گرامی اســالم اجرای 
موســیقی می کنند. وی افزود: گروه بختیاری، ُکــردی و تربت جام 
به ترتیب امشــب ســاعت ۱8:۳0 در محل هنرســرای خورشید به 
اجرای برنامه می پردازند. مدیر امور هنری سازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: کنســرت گــروه اتانین بــا همراهی 
دف نوازان خورشــید و دفتر تخصصی موسیقی ســازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان، فردا در قالب گروه اصفهان با حضور در 
این جشنواره برنامه اجرا می کنند. وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان 
بــرای تهیه بلیت و شــرکت در این جشــنواره می تواننــد به محل 
هنرسرای خورشــید سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان 
واقع در پل شهید چمران، جنب شــهرداری منطقه هفت یا به سایت 

اینترنتی نوای مهر مراجعه کنند.

به مناسبت هفته وحدت اجرا می شود؛

برگزاری ویژه برنامه موسیقی مقامی 
»مهر اخوت« در اصفهان

به گزارش ایســنا، به اعتقاد برخی از منتقدان، این سریال 
که تالش دارد مضامین اخالقــی را به مخاطب القا کند، در 
فضاسازی و شــخصیت پردازی، خالف آن را نشان می دهد 
و در به تصویر کشــیدن اهداف اولیه ناتوان مانده اســت؛ 
از طرفی دیگر مدتی اســت که در شــبکه های اجتماعی 
موج هایی از اعتراض به عناصر تجمل گرایانه این سریال به 

راه افتاده است.
فضای زندگی شــخصیت های »ماه و پلنگ« حتی اگر در 
دنیای واقعی مصادیقی هم داشته باشــد، آنقدر از زندگی 
میلیون ها مخاطب تلویزیونی دور است که بتواند حسرت را 
در دل بسیاری بنشاند. تمام شخصیت های داستان با وجود 
مشکالتی که در زندگی با آنها دست و پنجه نرم می کنند، 
آنقدر از نظر مالی )که مدتی اســت به یکــی از مهم ترین 
دغدغه های مردم ایران تبدیل شده اســت( مرفه هستند 
که برای حل مشــکالت خود دســت به دامان حساب های 

بانکی شان شوند.
مردی که بــرای به دســت آوردن دل دختر مــورد عالقه 
خود نزدیک به ۲0 میلیون تومان گل می خرد و برای سفر 
ماه عسل، او را به آفریقای جنوبی دعوت می کند، نمونه بارز 
این نوع زندگی مصرف گرایی اســت که به شــدت با شعار 

»اقتصاد مقاومتی« در تناقض است.
به همین منظور با محمد تقی فهیم منتقد آثار نمایشــی، 
درباره تاثیرات پخش ســریال های اینچنینی که با زندگی 

اغلب مردم فاصله زیادی دارد، گفت وگویی شده است.
 فهیم معتقد اســت که »این عملکرد تلویزیون با شعارهای 

سال که دولت آنها را هدف قرار داده، متناقض است. 
به هر حــال تلویزیون به عنوان رســانه  ملــی تاثیر زیادی 
بر مردم کشــور و انعــکاس رویکردهای مهــم و مفهومی 
مورد نظــر حکومتــی دارد؛ در حالی که به نظر می رســد 
مدیریت هــای میانی تلویزیــون چندان توجهــی به این 
رویکردها ندارند، وگرنه چطور وقتی که می شــنویم کشور 
ما در یک بحــران بین المللی اقتصــادی و در معرض انواع 
تهاجم هاســت و مرتبا با شــعار اقتصاد مقاومتی به مردم 
گفته می شــود ساده زیست باشــید و صرفه جویی کنید تا 
بتوانیم در برابر فرهنگ بیگانگان بایستیم، در آثار نمایشی 
تلویزیون به عنوان یک رسانه ملی، نقض این موضوع نشان 

داده می شود؟«

 او ادامه داد: برخالف رجال سیاسی که به صورت مستقیم 
و رو در رو بــه مردم پیام های مقاومتــی می دهند، در درام 
عکس ایــن موضوع مطرح می شــود؛ این درحالی اســت 
که تاثیر درام و پیام های غیرمســتقیم بر مــردم، بیش از 

شعارهای مستقیم است. 
در این شرایط شــاهدیم که تمام شــعارها در تریبون های 
مســتقیم مطرح می شــوند، اما وقتی پای نمایش به میان 

می آید، خالف آن عمل می شود.
 ایــن منتقد، ســریال »مــاه  و پلنــگ« را مبلــغ ترویج 
مصرف گرایی بی مورد برشــمرد و گفت: وقتی قرار اســت 
مفاهیم یک سریال به مخاطب منتقل شود، باید ظاهر قصه 
نیز در راستای همان اهداف طراحی شــود؛ اگر قرار است 
کار فرهنگی در تلویزیون انجام شــود، باید دقت بیشتری 
درخصوص آن انجام گیرد؛ چون آنقدر که آثار نمایشــی و 
به ویژه ســریال ها روی مردم تاثیرگذار هســتند، مستقیم  

گفتن و شــعار دادن، آن تاثیر را ندارد؛ اما متاســفانه ما در 
سریال سازی از شعارهایی که مســتقیم  مطرح می شوند، 
دور می شــویم و اگر نیتی وجــود دارد نمی توانیم آن را در 

قالب درام به درستی نمایش دهیم.
فهیم خاطرنشــان کرد: به همین خاطر اســت که سریالی 
مثل »ماه و پلنگ« که حتی قصه آن ایجاب می کند فضاها 
و نمایش ظاهر زندگی شــخصیت ها به گونه ای دیگر و در 
سطح متوســط رو به پایین جامعه باشــد، چون نمی تواند 
جذابیت دراماتیک ایجاد کرده و از طریق شــخصیت های 
قدرتمند مخاطب را جذب کند، به ظاهــر و تجمل گرایی 
روی می آورد تا بتواند جذابیــت ایجاد کند؛ البته این کار از 
آقای امینی )کارگردان مجموعه »ماه و پلنگ«( بعید است، 
چون ایشان از نظر تئوریک و فکری درام را می شناسد، ولی 

در حوزه عمــل، درام گرم 
و موثری ارائه نکرده است.

 او که معتقد است سریال 
»مــاه و پلنــگ« همانند 
یــک نمایشــگاه اســت، 
گفت: این موضــوع برای 
اســت.  دافعه انگیز  مردم 
وقتی مخاطــب ببیند که 
مناسبی  چهارچوب  قصه 
ندارد و فقط نمایشگاهی 
از یــک زندگــی لوکس 
است، جذب آن نمی شود. 
اگر ایــن ســریال بتواند 
مخاطبی هم داشته باشد، 
جز القای زندگی مصرفی، 
دستاورد دیگری برای آنها 
نــدارد و همان طــور  هم 
که می دانید این ســریال 
چنــدان مورد اســتقبال 

مخاطبان قرار نگرفته اســت. مخاطب ما باهوش است و به 
راحتی متوجه می شــود که چه کاری همراه با تزویر و چه 

کاری صادقانه ساخته می شود.
 این منتقد با بیان اینکه مردم دوست دارند در قالب قصه ای 
جذاب، کشــمکش هایی را ببینند، ســریال »ماه و پلنگ« 
را غیرقابل باور برشــمرد و یادآور شــد: مخاطب نمی تواند 
با این ســریال ارتباط برقرار کند؛ چراکه این کار فاقد ژانر 
اســت و گونه روایت ثابتی ندارد. اگر این سریال می خواهد 
بگوید کینه و نزول بد است، آنها را در قالب جمالتی از زبان 
شخصیت های غیرقابل باور مطرح می کند که اصال به دل و 

ذهن آنها نمی نشیند.

»ماه و پلنگ«؛ نمایشگاهی از یک زندگی لوکس

ما در 
سریال سازی از 

شعارهایی که 
مستقیم  مطرح 
می شوند، دور 
می شویم و اگر 

نیتی وجود دارد 
نمی توانیم آن را 
در قالب درام به 
درستی نمایش 

دهیم

ســریال »ماه و پلنگ« که مدتی اســت از شبکه 
سه ســیما پخش می شــود، با انتقادهایی از سوی 
مخاطبان همراه بوده و مدتی است که موج هایی از 
اعتراض درباره گرایش تجمل گرایانه  این سریال به 

راه افتاده است.

هنرمندان

هنرمند اصفهانی گفت: مطرح شــدن در فعالیت های هنری 
بسیار سخت است.

اگرچه با گســترش فضای مجازی و فاصلــه گرفتن مردم از 
روزنامه های کاغــذی، برخی هنر کاریکاتــور را هنری رو به 
افول می دانند اما بســیاری نیز اعتقاد دارند که این هنر زیبا 
و دوست داشــتنی، هنوز هم در بین مردم جایگاه خاصی را 
به خود اختصاص داده اســت. مردم نصف جهان که در انواع 
و اقسام هنرها دســتی بر آتش دارند، در هنر کاریکاتور هم 
پیشــگام شــده اند و تالش می کنند که با فراگیری آن، در 
این مســیر قدم بردارند. در این راســتا خانه جوان سازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهان، با همــکاری کانون 
کاریکاتور گام اول، کالس های آموزشی کاریکاتور را با حضور 

عالقه مندان به این هنر برگزار می کند.
نحوه فعالیت در کانون کاریکاتور اصفهان

آیت نادری، استاد کاریکاتور و تصویرسازی، پیرامون فعالیت 
در کانون کاریکاتور اصفهان و برگزاری نشست های مختلف 
کاریکاتور در این کانون اظهار داشت: کاریکاتور یک فعالیت 
هنری است که همراه با همدلی و همفکری تکمیل می شود 
و کانون کاریکاتور، مرکزی برای رقابت سالم، توجه به هنر و 

تقویت اعتماد به نفس است.
وی افزود: بنده ۱0 سال است که در کانون کاریکاتور اصفهان 
فعالیت دارم. روز اولی که برای آموزش در این کانون حضور 
پیدا کردم، هیچ چیزی بلد نبودم؛ در کالس آموزشــی، کنار 
افرادی بودم که در این رشته هنری شاید بسیار حرفه ای بوده 
و من در مقابل آنها چیزی بلد نبودم، اگرچه خجالت کشیدن 
روز اول من شاید شروعی برای آموزش نیز تلقی شد اما به هر 
حال همه افراد در زندگی عالقه به دیده شدن دارند و من نیز 
در جلسه نخســت کالس آموزش کاریکاتور، چنین عالقه ای 

را پیدا کردم.
شهرت در فضای مجازی جالب است

این استاد کاریکاتور اصفهانی با اشــاره به فضاهای مجازی و 

تاثیر آن بر هنرهایی مانند کاریکاتور گفت: امروزه با گسترش 
فضاهای مجازی موجود، افراد بیشــتر دیده می شوند. شاید 
این دیده شدن از نظر برخی، خوب و از نظر دیگران نامناسب 
باشد. دیده شــدن در فضای مجازی، به صورتی است که اگر 
فرد مشــهور در آن فضا از خانه خود بیرون بیاید، شاید حتی 
همسایه او را نشناسد. اینکه تنها در فضای مجازی و به تعداد 
الیک ها دیده شــوی و در دنیای واقعی کسی تو را نشناسد، 

اتفاقی جالب است.
وی با بیان اینکه قرار است در کانون کاریکاتور، اتفاق مجازی 
رخ ندهد، تصریح کرد: کانــون کاریکاتــور در نظر دارد که 

به صورت واقعی همدیگر را مشاهده و حمایت کنیم.
نادری افــزود: مطرح شــدن در فعالیت های هنری بســیار 
سخت است و به هیچ عنوان نمی شــود این فعالیت را آسان 
دانســت؛ به همیــن دلیل می دانســتم که حضــور در این 

کالس ها کار هر فردی نیست.
کاریکاتوریســت های اصفهانی به پیشرفت های 

خوبی دست پیدا کرده اند
وی با اشــاره بــه جوایز بســیار اعطا شــده بــه هنرمندان 
اصفهانی در جشــنواره های مختلــف تصریح کــرد: امروز 
کاریکاتوریســت های اصفهانی به پیشرفت های خوبی دست 
پیدا کرده اند و پس از جوایز کشــوری، هنرمنــدان ایرانی را 
مشاهده کردیم که در سطح باالی جشنواره های بین المللی، 

حرفی برای گفتن داشته و هنر خود را نمایش می دهند.
این هنرمند اصفهانی تصریح کرد: امــروز جوایز بین المللی 
بســیاری را در دســت هنرمندان ایرانی می بینیم که برای 
مــا افتخارآمیــز اســت و اکنون به عنــوان یــک هنرمند، 
 افتخار می کنم اگر یکی از شــاگردانم در ســطح بین المللی

جایزه ای کسب کند.
همچنین کالس های آموزشــی کاریکاتور، چهارشنبه های 
هر هفته از ســاعت ۱6 تا ۱9 در محل خانه جوان ســازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

کیانوش عیاری گفــت: امیدوارم بــا مقررات جدید 
وضع شده در جشــنواره فجر، نگاه نو و هوای تازه به 

این سینما وارد شود و سینمای ایران نفس تازه کند.
امســال برپایی جشــنواره فیلم فجر با تغییراتی در 
آیین نامه همراه بوده اســت که مهم ترین آنها ایجاد 
بخشی با نام »چشــم انداز سینمای ایران- سال 96« 
و رقابت فیلم هــای اول در کنار بقیــه آثار در بخش 

»سودای سیمرغ« است.
»کیانوش عیاری« از فیلمســازان مطرح ســینمای 
ایران که در دهه شصت با کسب دو جایزه کارگردانی 
برای فیلم های »تنوره دیو« و »آن ســوی آتش«، تا 
سال ها جزو رکوردداران جشــنواره به شمار می آمد، 
گفت: »من تغییرات اخیر آیین نامه جشنواره را مفید 
می دانم و بایــد منتظر ماند و دید کــه این تغییرات 
در مقررات جشــنواره و بازگشــت به حــال و هوای 
جشنواره در گذشته، چقدر می تواند به نفع سینمای 

ایران باشد.« 
عیاری دربــاره تغییر شــکل رقابــت فیلم های اول 
در جشــنواره امســال با توجه به موفقیت فیلم های 
شــاخصی چون »ابد و یــک روز« و »ایســتاده در 
غبار« )دو فیلم از ســه فیلم راه یافته از بخش نگاه نو 
به جشنواره( در دوره گذشــته، اظهار داشت: »اینکه 
تمام فیلم ها در شرایط یکسان با هم رقابت کنند، به 
نظر خوب و مطلوب می آید. شــاید با مقررات جدید، 
نگاه نو و نفس تازه به ســینما بیاید و دیگر نیازی به 
بخش جداگانه ای با نــام »نگاه نو« وجود نداشــته 
باشــد و با تبعیض و طبقه بندی های مرسوم مواجه 

نباشیم.« 
بخش ملی ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر، از 
۱۱تا۲۲بهمن ماه به دبیری »محمد حیدری« برگزار 

خواهد شد.

رمان »ردپای شیطان« نوشته جی.کی.رولینک خالق 
هری پاتر، به تازگی با ترجمه ویدا اســالمیه توســط 
انتشارات کتابسرای تندیس، منتشر و راهی بازار شده 

است.
این کتــاب ســومین عنــوان از مجموعه پلیســی و 
کارآگاهی این نویســنده اســت. در »ردپای شیطان« 
هم کارآگاه اســترایک که یک کارآگاه خصوصی است 
و دســتیارش رابین االکوت به دنبال حقیقت هستند و 
رولینگ آن را با نام مســتعار »رابرت گالبریث« منتشر 

کرده است.
در داســتان این کتاب، رابین االکوت پــس از دریافت 
بسته مرموزی، در کمال وحشت می فهمد که پای قطع 

شده زنی را برایش فرستاده اند. 
اســترایک اگر چه به انــدازه او متعجب نمی شــود، 
بیــش از او احســاس خطــر می کنــد. چهــار نفر از 
آشــنایان گذشــته اش را به یاد مــی آورد که چنین 
 کارهــای خشــونت آمیــز و بــی رحمانــه ای از آنها 

بر می آید. 
»آوای فاخته« نخستین و »کرم ابریشم« دومین اثر از 
مجموعه داستان های کارآگاه کورمورن استرایک است 
و حاال ترجمه سومین کتاب با محوریت این شخصیت 

چاپ شده است. 
در ادامه داستان »ردپای شیطان«، با تمرکز استرایک 
بر یکی از مظنون ها که به طور فزاینــده ای اطمینان 
پیدا می کند دســتی در این جنایت نــدارد، او و رابین 
دست به کار شده، به کاوش در دنیای تاریک و پیچیده 

سه مظنون دیگر می پردازند.
کتاب مد نظر با 760 صفحه و قیمت ۴7 هزار تومان به 
تازگی منتشر است. عرضه این رمان چند روز پیش در 

تهران آغاز شده و از دیروز در سراسر کشور آغاز شد.

کاریکاتوریست اصفهانی:

مطرح شدن در عرصه هنر کار سختی است
امیدوارم با مقررات جدید فجر، 

سینمای ایران نفس تازه کند
با ترجمه ویدا اسالمیه؛

»ردپای شیطان«
به بازار کتاب رسید

سینما معرفی کتاب

نمایشگاه

نخســتین نمایشــگاه گروهی عکس فرهنگ ترافیک 
با عنوان »سه شــنبه های بدون خودرو« شامل 75 اثر 
برگزیده از ۱6 عکاس شهر اصفهان، عصر فردا با حضور 
مدیران شــهری و مســئوالن اصفهان در سیتی سنتر 

افتتاح می شود.
در این نمایشگاه، 75 اثر برگزیده از ۱6 عکاس مطرح 
اســتان اصفهان که از برگــزاری ۱8 هفتــه از طرح 
سه شنبه های بدون خودرو در خیابان چهارباغ عباسی 
این شــهر تهیه شــده، برای عالقه منــدان به نمایش 

درمی آید.
برای برگزاری این نمایشــگاه بیــش از ۳00 اثر از ۳7 
عکاس خبری از سراسر اســتان اصفهان، ارسال و در 
نهایت 75 اثــر برگزیده برای نمایش در آن، از ســوی 

دبیرخانه انتخاب شد.
در این رویداد فرهنگی، ترافیکی و زیســت محیطی، 
آثار عکاســان خبری و هنــری امیر حســینی، آریا 
جعفری، فرزاد خبوشانی، علی خدایی، محمد شریف، 
حمیدرضا نیکومرام، محسن هیئتیان، مجید حجتی، 
معین مرتضوی، رســول شــجاعی، مرتضــی زنگنه 
و مهــدی زرگر و همچنیــن آزاده عزیزیــان، مرضیه 
رزاززاده، ریحانه حالج نژاد و مهنــاز ملکی، به نمایش 

در می آید.
آیین گشایش نمایشگاه از ســاعت ۱6 فردا، با حضور 
شــهردار اصفهان و مدیران این کالن شهر تاریخی، در 
نگارخانه سیتی سنتر اصفهان واقع در طبقه اول برگزار 
می شــود و از ۲6 آذر تا ۲ دی ماه همه روزه از ســاعت 

۱0الی۲۲ این مجموعه پذیرای مراجعان است.

با ۷۵ اثر برگزیده از عکاسان اصفهانی؛

افتتاح نمایشگاه گروهی 
»سه شنبه های بدون خودرو« 
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پیشنهاد سردبیر:
کمیته حقیقت یاب، طرح های انتقال آب کارون را بررسی می کند

اخبار کوتاه

استاندار گفت: هم اينك شــرايط سياسي چهارمحال 
و بختياري در حوزه هاي مختلف در وضعيت مطلوبي 
قرار دارد.به نقل از روابط عمومی اســتانداری، قاســم 
سليماني دشتكي تاكيد كرد: مشــكالت بخش آب و 
كشاورزي اين استان با حضور سيد حميد پورمحمدي 
گل سفيدي، معاون ســازمان برنامه و بودجه كشور و 
مجمع نماينــدگان چهارمحال و بختياري بررســي، 

بحث و تبادل نظر شد.
وي افــزود: رفع مشــكالت و معضالت بخــش آب و 
كشاورزي نقش مهمي در افزايش اشتغال، كاهش نرخ 

بيكاري و رونق اقتصادي چهارمحال و بختياري دارد.
سليماني دشــتكي همچنين در نشست با حسينعلي 
اميري، معــاون پارلماني رييس جمهــوري و مجمع 
نماينــدگان چهارمحــال و بختياري تصريــح كرد: 
مديريت ارشد اين استان به منظور دستيابي سريع تر 
به امور توســعه اي در شــاخص هاي مختلف تعامل و 

ارتباط خوبي با مجمع نمايندگان استان دارد.
وي گفت: ايجاد اتحاد بين قشــرهاي مختلف مردمي، 
مســئوالن و گروه  هــاي سياســي در چهارمحــال و 
بختياري يكي از دســتاوردهاي مهم مديريت ارشــد 
اســتان در دولت يازدهــم و از مهم تريــن علت هاي 
ســرعت بخشــي به روند توســعه امور در بخش هاي 

مختلف محسوب مي شود.
استاندار چهارمحال و بختياري در نشست جداگانه اي 
با علي اصغر احمدي، معاون سياسي وزير كشور اضافه 
كرد: مسئوالن اين استان در دولت يازدهم توانستند با 
تدبير به موقع در امور انتخابات بســيار آرام و به دور از 

هرگونه تنش و حاشيه اي برنامه ها را پيش ببرند.
ســليماني دشــتكي همچنين در ديدار بــا جمعي از 
فعاالن سياســي چهارمحال و بختيــاري اظهار كرد: 
برادري و وحدت در امور، آموزه بزرگي از پيامبر گرامي 

اسالم )ص( براي تمامي مسلمانان است.
وي ادامه داد: به همين منظور مشــاركت فعال تمامي 
گروه ها و جريان هاي سياســي چهارمحال و بختياري 
براي دســتيابي ســريع تر به شــاخص هاي توسعه و 
پيشــرفت ضــرورت دارد. الزم به ذكر اســت، در اين 
نشســت تعدادي از فعــاالن سياســي چهارمحال و 
بختياري ديدگاه ها، پيشــنهادات و نظــرات خود در 
حوزه هاي مختلف چهارمحال و بختياري را مطرح و از 
زحمات و تالش هاي دولت يازدهم در كشور و استان 

تقدير كردند.

قاسم سلیماني دشتكي:

 شرایط سیاسي چهارمحال و 

بختیاري مطلوب است

جواد كاظم نسب الباجی اظهار كرد: عصر روز دوشنبه  نشستی 
با حضــور همه نمايندگان خوزســتان در مجلــس، تعدادی از 
نمايندگان چهارمحال و بختياری در مجلس، شريعتی استاندار 
خوزســتان، چيت چيان وزيــر نيرو و نوبخت رييس ســازمان 
مديريت و برنامه ريزی كشــور برای رســيدگی به اعتراض اين 
نماينده ها به طرح هــای انتقال آب از سرشــاخه های كارون 

تشكيل شد.
وی افزود: در اين نشست مقرر شد هيئتی متشكل از نمايندگان 
خوزســتان و چهارمحــال و بختيــاری در مجلــس شــورای 
اســالمی )از كميسيون انرژی و كميســيون آب و كشاورزی( و 
نمايندگانی از وزارت نيرو و ســازمان مديريــت و برنامه ريزی 

كشــور، برای بررســی طرح های انتقال آب از سرشــاخه های 
كارون و راســتی آزمايی اهــداف ايــن طرح ها ظــرف هفته 
آينده تشكيل شــود.كاظم نســب الباجی تاكيد كرد: با توجه 
به درخواســت نمايندگان دو اســتان برای توقــف طرح های 
كوهرنگ 3 و بهشت آباد تا زمان اعالم نظر هيئت حقيقت ياب، 
نوبخت رييس ســازمان مديريت و برنامه ريزی قول داد كه اين 
 خواسته نمايندگان را امروز)چهارشنبه( در جلسه هيئت دولت

 مطرح كند.عضو كميســيون آب و كشــاورزی مجلس شورای 
اســالمی هدف از اجرای طرح های انتقال آب از سرشاخه های 
كارون را تامين آب كشــاورزی در فالت مركزی دانست و اظهار 
كرد: نمايندگان به پيگيری اين طرح ها تا زمان توقف آنها تاكيد 

دارند زيرا با اجرای اين طرح ها، خوزستان با بحران آب روبه رو 
می شود. وی با اشاره به مشكالت متعدد برای تامين آب شرب و 
كشاورزی در خوزستان افزود: هم اكنون تعداد زيادی از شهرها 
و روستاهای اســتان فاقد آب شرب هســتند و طرح 550 هزار 
هكتاری كشاورزی مقام معظم رهبری كه با اعتبارات بيت المال 
در حال اجراســت به نتيجه نمی رســد؛ بنابراين اولويت با رفع 
مشكل آب در خوزستان است و بعد از تامين آب شرب شهرها و 
روستاهای اين استان، اگر آب اضافه ای وجود داشت بايد به فكر 

ديگر استان ها باشند.
كاظم نسب الباجی با بيان اينكه معتقد هستيم استان اصفهان 
مشكل آب شرب ندارد اضافه كرد: تاكنون هيچگاه سهميه بندی 
آب در اين شهر اعمال نشده است و نياز آبی اين استان با اجرای 
طرح های انتقــال آب كوهرنگ يك و كوهرنــگ 2 از رودخانه 
كارون تامين شــده، اين در حالی اســت كه آب شرب در تعداد 
زيادی از شهرها و روســتاهای خوزســتان جيره بندی شده و 
حداقل خواســته های مردم در اين اســتان تامين نشده است. 
اين نماينده مجلس همچنين گفت: در اين نشســت مقرر شد 
ســازمان مديريت و برنامه ريزی كشور نســبت به اخذ مجوز از 
رهبری برای برداشت از صندوق توســعه ملی به منظور اجرای 

شبكه فاضالب در شهرهای استان اقدام كند.
وی اظهار كرد: قرار بود در اين نشست سهم خوزستان از بودجه 
نيز بررسی شــود؛ اما به دليل طوالنی شــدن مباحث آب، وقت 
كافی برای طرح اين مســئله باقی نماند و به نشســت ديگری 

موكول شد.
بر اســاس اين گزارش، تاكنون بيش از 10 طــرح انتقال آب از 
سرشــاخه رودخانه های خوزســتان اجرا شــده اســت. طرح 
كوهرنگ 3 در مراحل نهايی بوده و بهشــت آبــاد نيز در كرمان 
و اصفهان و يزد آغاز شــده اســت. اين طرح ها فاقد مجوزهای 
زيست محيطی است و با اعتراض شــديد مردم، كارشناسان و 
 نمايندگان اســتان های خوزســتان و چهارمحــال و بختياری 

روبه رو هستند.

در این نشست مقرر 
شد سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور 
نسبت به اخذ مجوز 

از رهبری برای 
برداشت از صندوق 

توسعه ملی به 
منظور اجرای شبكه 

فاضالب در شهرهای 
استان اقدام کند

با مسئوالن
مديــركل جهاد كشــاورزی گفت:هيچ كمبــودی برای عرضه شــكر در 
چهارمحال و بختياری وجود ندارد. ذبيح ا... غريب مديركل جهاد كشاورزی 
استان با اشاره به اينكه جهاد كشاورزی متولی توزيع شكر در سطح استان 
است، عنوان كرد: در حال حاضر هيچ كمبودی برای عرضه شكر در استان 
وجود ندارد. وی عنوان كرد: هم اكنون بيش از 10هزار تن شكر در انبار های 

اين استان ذخيره سازی شده است.
مدير كل جهاد كشاورزی استان تاكيد كرد:مديريت توزيع مناسب شكر در 
سطح اســتان موجب جلوگيری از باالرفتن قيمت اين محصول شده و هم 

اكنون شكر از وضعيت قيمتی مناسبی در اين استان برخوردار است.
وی بيان كرد: هم اكنون شــكر با قيمت مناســب و هر ميــزان در اختيار 

واحدهای توليدی استان قرار می گيرد.

مديركل استاندارد استان گفت: از ابتدای سال جاری تاكنون پروانه 
كاربرد عالمت اســتاندارد اجباری 9 واحد توليدی در استان باطل 
شــد.عبدا... نظری با اعالم اين خبر، اظهار كرد: پس از بررسی نحوه 
عملكرد واحدهای توليدی، در جلسات كميته عالئم اين اداره كل با 

ابطال پروانه استاندارد 9 فرآورده موافقت شد.
وی افزود: محصــوالت ابطال شــده از جمله دســتمال كاغذی با 
نام تجارتی ماهك و بوژان مربوط به شــركت حريــر چهارمحال، 
لوله پلــی پروپيلن برای لوله كشــی آب ســرد، گــرم و داغ نوع 3 
)PPR80( با نام تجارتی دريســتن مربوط به شــركت دريســتن 
2، ســنگدانه مورد مصرف در بتن مربوط به سنگ شكن غالمرضا 
رييســی، آجررســی توكار و توپر باربــر مربوط به شــركت آجر 
قصر لردگان، مايع ســفيد كننــده ) محلول ســديم هيپوكلريت 
( با نــام تجارتــی آريــس مربــوط به شــركت اطلس شــيمی 
 آذرخش، پوشــرنگ امولســيونی بر پايه رزين پلی وينيل استات

 ) مدل نيمه پالستيك( مربوط به شــركت تعاونی 417 تابان رنگ 
فارسان  به دليل  عدم احراز شرايط ،الزم به ابطال بوده اند.

فرمانده انتظامي شهرستان بروجن از توقيف يك دستگاه خودروي 
سواري آزرا با 18 ميليون ريال خالفي در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ غالمعلي شكري اظهار كرد: ماموران كالنتري 12 جانبازان 
شهرستان بروجن در راستاي كنترل وسايل نقليه عبوري در سطح 
شهرستان، يك دســتگاه خودروي ســواري آزرا را به دليل ارتكاب 

تخلف رانندگي و سرعت غيرمجاز متوقف كردند.
 وي ادامه داد: پس از اعمال قانون اين وسيله نقليه و انجام استعالم 
از مركز اجراييات پليس راهور، مشــخص شــد اين خودرو داراي 
18 ميليون ريال خالفي پرداخت نشده اســت. شكري تاكيد كرد: 
بالفاصله در راســتاي اجراي مــاده 8 قانون رســيدگي به تخلفات 

رانندگي، خودرو توقيف و به پاركينگ منتقل شد.

کمبودی برای عرضه شكر در 
چهارمحال و بختیاری وجود ندارد

ابطال پروانه استاندارد
 9 واحد تولیدی در استان

 توقیف خودروي آزرا
 با 18 میلیون ریال خالفي در بروجن 

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه گفت: هیئتی متشــكل از مجمع نمایندگان خوزستان و چهارمحال و بختیاری، 
وزارت نیرو و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، برای بررسی و راستی آزمایی طرح های انتقال آب از سرشاخه های 

کارون تشكیل می شود.

در نشست مشترک نمایندگان چهارمحال و بختیاری و خوزستان با مسئوالن دولت مقرر شد؛

کمیته حقیقت یاب، طرح های انتقال آب کارون را بررسی می کند

عضو كميســيون امنيت ملی و سياســت خارجی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: با هماهنگی های انجام شده دفتر 
نمايندگــی وزارت خارجــه در حوزه گردشــگری و انتقال 

سرمايه در اين استان ايجاد می شود.
اردشير نوريان افزود: با توجه به ظرفيت های استان در حوزه 
گردشگری به ويژه گردشــگری طبيعی تالش می شود تا با 
فعال سازی اين دفتر نمايندگی بتوان در جذب سرمايه گذار 
و بهــره گيری از فرصت هــای موجود بيــش از پيش اقدام 

كرد. وی ادامه داد: همچنين با فعاليت اين مركز مشــكالت 
كنســولی و حقوقی اتباع اســتان در كويت حــل و فصل 
می شــود. نوريان تصريح كرد: وزير امور خارجه كشــورمان 
در هماهنگی های انجام شــده قول داده است چنانچه محل 
اســتقرار اين دفتر نمايندگی در اســتان آماده شد، نيروی 

انسانی مورد نياز را تامين كند.
نماينده مردم شهرســتان های شــهركرد، بن و ســامان در 
مجلس، ميانگين درآمد مردم اســتان در بين اســتان های 

كشــور را بســيار پايين اعالم كرد و گفت: ميانگين درآمد 
مردم استان در بين استان های كشور در رتبه 30 قرار دارد و 
ضروری است تا با تسهيل امر سرمايه گذاری در استان و رفع 

موانع موجود بتوان سطح معيشت مردم را ارتقا داد.
 با توجه بــه اهميتی كه دولــت تدبير و اميــد برای بخش 
گردشگری قائل اســت و همچنين نام گذاری اين استان به 
قطب گردشگری طبيعی كشور كه از ســوی دكتر روحانی 
در سفر نخســت هيئت دولت به اين اســتان انجام گرفت، 
دفتر نمايندگی وزارت خارجه در حوزه گردشگری به زودی 

راه اندازی می شود.

دفتر نمایندگی وزارت خارجه در حوزه گردشگری استان ایجاد می شود
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ابالغ وقت رسیدگی
9 شــماره ابالغیــه: 9510106837006540 شــماره پرونــده:  /288
9509986837001564 شــماره بایگانی شــعبه: 951689  خواهان/ شــاکی 
ریحانه رضوانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم سیامک آقا مردی دهکی 
به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 10 دادگاه خانواده شهرســتان 
اصفهان واقــع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شــماره 203  ارجاع و به کالسه 
9509986837001564 ثبــت گردیده کــه وقت رســیدگی آن  1395/11/18 
و ســاعت 8/30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بــودن خوانده و 
درخواســت خواهان  و به تجویز مــاده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائــم را دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضــر گردد. 
ابالغ شــونده حقیقی: ســیامک آقا مردی دهکی فرزند بهمن به نشانی مجهول 
المــکان، تاریخ حضور:1395/11/18 دو شــنبه ســاعت: 8/30 محل حضور: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2- اتاق شماره 203، علت حضور: در خصوص دعوی ریحانه 
رضوانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 
شوید. م الف:28669 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) 224 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100351309171 شــماره پرونــده:  /289
9409986825300431 شــماره بایگانی شــعبه: 940712  خواهان/ شــاکی 
صدیقه سیستانی قهجاورستانی دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم  فضل 
ا... خوانساری و مصطفی ربیعی به خواسته خلع ید و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 206  ارجاع و به کالســه 9409986825300431 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/11/03 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:28671 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/291 شــماره ابالغنامــه: 9510100350509168 شــماره پرونــده: 
9509980350500559 شماره بایگانی شعبه: 950655  خواهان/ شاکی پرویز 
احسانی کلر دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم  مهدی قشقائی راد و محمد 
جواد سبزواری  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 105  ارجاع و به کالسه 9509980350500559 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/11/24 و ساعت 8 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:28659 شعبه 5 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 184 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/292 شــماره درخواســت: 9510466836800066 شــماره پرونــده: 
9509986836801150 شماره بایگانی شعبه: 951287  خواهان مریم سلطان 
زاده جزی فرزند ابراهیم دادخواستی به طرفیت  خوانده محمد یوسفیان فرزند 
باقر به خواســته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه 
بایگانی پرونده 951287 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه  1396/01/16 
ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:28663 شعبه 8 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان) 148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

9/293 شــماره ابالغنامــه: 9510100350509267 شــماره پرونــده: 
9509980350500229 شماره بایگانی شــعبه: 950235 در خصوص تجدید 
نظر خواهی علی شــیری به طرفیت نریمان تنباکویی فرزند مهدی نســبت به 
دادنامــه شــماره 9509970350501303 صادره از شــعبه 5 دادگاه حقوقی 
اصفهان در پرونده 950235 ح 5 تجدید نظرخواهی به شــما ابالغ می شــود. 
مقتضی است حسب ماده 346 قانون  آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این 
دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید 
 نظر ارسال می گردد.  م الف: 28660 شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 ) 104 کلمه، 1 کادر(
ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظر

9 شــماره ابالغیــه: 9510100351210936 شــماره پرونــده:  /294
9409980351201245 شــماره بایگانی شــعبه: 941396  آقای ســید امید 
امینی دشــتی به وکالت آقای سید کرامت اله عمادی نســبت به دادنامه شماره 
9509970351201057 در پرونده کالسه 941396 ح 12 به طرفیت خانم زهره 
غضنفری و آقای محمودرضا روغنی زاده تقاضای تجدیدنظرخواهی نمودکه 
با توجه به اینکه وکیل تجدیدنظر خواندگان را مجهول المکان اعالم نموده مراتب 
حسب درخواســت وکیل و در اجرای م 73 ق.ا.د.م یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج و از تجدیدنظر خواندگان فوق درخواست می گردد هر گونه 
پاســخی نســبت به تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه دارند ظرف ده روز از 
تاریخ انتشار کتبًا به این شعبه اعالم و اال با همین کیفیت پرونده به دادگاه تجدید 
نظر اصفهان ارسال خواهد شد.  م الف: 28662 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان ) 128 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

9/295 شــماره ابالغنامــه: 9510100352410855 شــماره پرونــده: 
9409980352400950 شماره بایگانی شــعبه: 941047 ابالغ شوندگان: 1- 
هادی شجاع رضوی 2- رضا شجاع رضوی 3- علی شجاع رضوی فرزندان 
عباس 4- صدیقه روستا زاده، موضوع: نظر به اینکه آقایان 1- مسیح مظاهری 
2- علی مظاهری نسبت به دادنامه شماره 9509970352401198 صادره در 
کالسه 941047 شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان تجدید نظر خواهی نموده اند 
لذا به نامبردگان فوق ابالغ می گردد به اســتناد ماده 346 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ظرف مهلت ده روز از تاریخ نشر این 
آگهی میتوانند جهت اطالع از مفاد تجدید نظر خواهی و اعالم نشــانی و تحویل 
الیحه دفاعیه به این دادگاه ) به نشانی اصفهان- خیابان نیکبخت- دادگستری 
اصفهان- طبقه ســوم- اتاق 352( مراجعه نماید در غیر این صورت پرونده با 
همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارســال می گردد.  م الف: 28676 شــعبه 24 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 147 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100351309128 شــماره پرونــده:  /296
9409980351301017 شماره بایگانی شعبه: 941052  خواهان/ شاکی حسن 
محمد دخت گرگابی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم مهدی زاده حسین 

و وحید افشار به خواســته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 206  ارجاع و به کالسه 9409980351301017 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/04 و ساعت 9/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:28672 شعبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان ) 184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510106836107455 شــماره پرونــده:  /297
9509986836100908 شــماره بایگانــی شــعبه: 951019  خواهان پروانه 
احمدیون دادخواســتی به طرفیت خوانده  هادی عباســی به خواســته طالق 
به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هــای عمومی شهرســتان اصفهان نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 1 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع 
 شــهید قدوســی( واقع در اصفهــان- خ میرفندرســکی)خ میــر(- حد فاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقــه 4- اتاق 403 
ارجاع و به کالســه 9509986836100908 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/11/06 و ساعت 8/30 تعیین شده اســت.  به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و  در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر 
گردد. م الف:28692 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان ) 168 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/298 شــماره درخواســت: 9510466836700045 شــماره پرونــده: 
9409986836700375 شماره بایگانی شعبه: 940837  خواهان خانم صغری 
رجبی فرزند ســید رجب با وکالت آقای میثم نعمت الهی به طرفیت  سید حسن 
جاللی فرزند سید رضا دادخواستی به خواسته تنفیذ طالق  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه  خانواده 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان خ چهــار باغ باال  خ میر مجتمع شــهید 
قدوسی طبقه 2 اتاق شــماره 205  ارجاع و به کالسه پرونده 940837 خ 7  ثبت 
و حسب دادنامه صادره به شــماره 9509976836701341 مورخ 1395/8/1 
قرار رد دعوی خواهان صادر گردید و خواهان طی دادخواســت به شــماره 
9510486836700238 مورخ 95/8/22 نسبت به حکم مذکور تقاضای تجدید 
نظر خواهی نموده اســت و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت تجدید نظر و ضمایم 
را دریافت نماید و ظرف 10 روز نســبت به ارائه پاسخ تجدیدنظرخواهی اقدام 
نمائید و در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد.  م الف:28690 شعبه 

7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان ) 196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/299 شــماره درخواســت: 9510466836700044 شــماره پرونــده: 
9409986836700738 شــماره بایگانی شــعبه: 941244 خواهان آقای امید 
موزرمی نیا فرزند خدا کــرم به طرفیت خانم گیتی فخــار فرزند ایرج و آقایان 
رامتین رضا رضایت فرزند علی اصغر و آقای مســعود توکلی فرزند رضا و 
آقای مهدی جمالی  دادخواســت اعتراض به عملیات اجرایی  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه  خانواده 
 شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی

)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 
2- اتاق 205 ارجاع و به کالســه 941244 خ 7  ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
آن 1395/10/28 و ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
 آقایان مســعود توکلی و مهــدی جمالی  و درخواســت خواهــان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و 
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خواندگان ذکر شده  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و اســتماع شهادت شهود خواهان حاضر 
گردند. م الف:28689 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 

قدوسی( ) 207 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510106836707233 شــماره پرونــده:  /300
9509986836701129 شماره بایگانی شعبه: 951255 خواهان بهاره نعمتی 
دادخواســتی به طرفیت خوانده دادســتان محترم عمومی و انقالب اصفهان و 
حمید نعمتی به خواســته اذن در ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد فاصل 
چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقــه 2- اتاق 205 
ارجاع و بــه کالســه 9509986836701129 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
آن 1395/10/12 و ســاعت 11/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:28688 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید 

قدوسی( ) 176 کلمه، 2 کادر(
احضار 

9/301 در پرونده کالســه 950110 شعبه 18 بازپرســی دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان آقای حبیــب اله خرمی فرزند مجید شــکایتی علیه آقای هادی 
صادقی فرزند مهدی دائر بر خیانت در امانت یک فقره چک مطرح نموده که در 
جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باشد. حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشــانی کامل خود جهت پاسخگویی به 
اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 28704 شعبه 18 بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان) 123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100351409375 شــماره پرونــده:  /302
9509980351400502 شــماره بایگانی شــعبه: 950574  خواهان/ شــاکی 
محمد توکلی جوری  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم سید محمد پدیدار به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 323  ارجاع و به کالســه 9509980351400502 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/11/27 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:28701 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 180 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9 شــماره ابالغیــه: 9510100351409432 شــماره پرونــده:  /303
9509980351400737 شــماره بایگانی شــعبه: 950828  خواهان/ شــاکی 
مجتبی سهرابی بارده ئی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محسن رئیسی 
طاهری و عصمت درویشی  به خواســته مطالبه وجه بابت ... و تامین خواسته 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رســیدگی به شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 9509980351400737 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/26 و ســاعت 10/30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:28700 شعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100351409428 شــماره پرونــده:  /304
9509980351400459 شماره بایگانی شعبه: 950531  خواهان/ شاکی تعاونی 
اعتباری حســنات ) در حال تصفیه( با نمایندگی غالمحســین مالئی ازیرانی، 
مرتضی تهرانی، رسول قریشیان  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم مجید 
محمد پور جزی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 9509980351400459 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/26 و ساعت 9/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:28699 شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100351409441 شــماره پرونــده:  /305
9509980351400742 شــماره بایگانی شــعبه: 950833  خواهان/ شــاکی 
فرخنده شهنه  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم امیر حسین خسروی و 
فیروزه خسروی و محمد حســن زاده و فرزانه خســروی و اکبر محمد امینی  
به خواسته الزام به تنظیم سند رســمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – 
خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 
323  ارجاع و به کالسه 9509980351400742 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/11/26 و ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:28698 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 191 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/306 در خصوص پرونده کالسه 950803 خواهان پروانه فیاض دستجردی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علی نجدی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/11/6  ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:28643 شعبه 7 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/307 در خصوص پرونده کالســه 919/95 خواهان ســید اصغر حســینی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محمدرضا کشانی 2- عفت نیکبخت 
3- رحمت اله قدیری 4- ابوالفضل کشــانی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/11/10 ســاعت 3/30 عصــر 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 واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 20 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 28642 شــعبه 20 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/308 در خصوص پرونده کالســه 95-732 خواهان اکبر بزرگزاد به وکالت 
آقای شــهریار میر میران دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت مهدی 
حسینی شهربابکی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
95/11/3  ســاعت 9/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبل از 
وقت رســیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه 
پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:28641 شــعبه 53 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 120 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/309 در خصوص پرونده کالسه 951171 خواهان حسین عبدالهی به وکالت 
آقای محسن فاتحی دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت سید مرتضی 
عسگری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/23 ساعت 8/30 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ســاختمان صبا – پــالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 28640 شعبه 32 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

9/310 شــماره درخواســت: 9510460363200011 شــماره پرونــده: 
9409980363200103 شماره بایگانی شــعبه: 940106در پرونده 940106 
شعبه 13 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان خانم مریم نصر اصفهانی 
فرزند حسن شکایتی علیه آقای علی قاسمی فرزند گل محمد دائر بر ترک انفاق 
مطرح نموده است که در جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان بوده می باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
1392 مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا متهم از تاریخ نشر 
آگهی به مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالمی نشانی کامل 
خود جهت پاســخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت 
عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. م الف: 28639 دادیار 
شعبه 13 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) مجتمع شماره یک( ) 131 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ 

9/311 شــماره درخواســت: 9510460363200012 شــماره پرونــده: 
9509980363201172 شماره بایگانی شــعبه: 951184 در پرونده 951184 
شعبه 13 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان خانم مهنوش محمدی 
فرزند مرتضی  شــکایتی علیه آقای محمدرضا فدوی حسینی فرزند علی  دائر 

بر تهدید توهین مطرح نموده اســت که در جهت رســیدگی به این شعبه ارجاع 
گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان بوده می باشد حسب ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری 1392 مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی شود 
تا متهم از تاریخ نشــر آگهی به مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 
اعالمی نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 
گردد در صورت عدم حضور دادســرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 
م الف: 28638 دادیار شــعبه 13 دادســرای عمومی و انقالب اصفهان) مجتمع 

شماره یک( ) 131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

9/312 شماره: 95/150 در اجرای ابالغنامه صادره در خصوص پرونده کالسه 
950455-95/6/8 موضوع افراز ملک شماره 151- اصلی واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان در معیت وکیل پرونده از محل وقوع ملک بازدید شد همچنین پرونده 
ثبتی نیز مطالعه و بر اساس نقشه ترسیمی به شرح ذیل گزارش می گردد. طبق 
محتویات پرونده ثبتی مشــخص گردید تمامت 15 حبه مشاع بانضمام 2/12 
سهم مشاع از 7/5 حبه مشاع و ثمنیه اعیانی سه حبه و سه چهارم حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ پالک 151- اصلی به نام خواهان های پرونده ) همگی وراث 
مرحوم محمد حسین نجفی( دارای سابقه ثبت می باشد و در جریان ثبت است 
و تحدید حدود قانونی به عمل نیامده است. الزم به ذکر است میزان 40/5 حبه 
مشاع از ششدانگ پالک فوق از طرف دادگاه افراز و به صورت ششدانگ درآمده 
است. طبق نقشه ترسیمی توسط نقشه بردار محترم ملک مورد نظر به مساحت 
565/07 متر مربع می باشد که معادل 31/5 حبه باقیمانده است. از طرفی مالکیت 
خواهان ها تقریبًا نصف از میزان باقیمانده است و سهام خواهان ها برابر 283 
متر مربع محاسبه گردیده است. علی ایحال مراتب جهت هر گونه اتخاذ تصمیم 
حضورتان تقدیم می گردد ضمنًا قابلیت افراز را دارد النهایه موکول به نظر آن 
مقام محترم می باشد. م الف: 28674 شــعبه 24 حقوقی اصفهان ) 214 کلمه، 2 

کادر(
احضار)نوبت اول(

9/313 شــماره ابالغنامــه: 9510100370301391 شــماره پرونــده: 
9409983733000725 شــماره بایگانی شــعبه: 950015 محاکم کیفری یک 
دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواســت شماره 950048 در 
پرونده کالسه 950998373000725 برای ســعید صیادی فرزند نعمت اله به 
اتهام مشــارکت در آدم ربایی و ســرقت مقرون به آزار تقاضای کیفر نموده 
که رســیدگی به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 
1395/11/11 ساعت 9 تعیین گردیده اســت. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور کیفری مراتب دو نوبت منتشــر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
م الف: 28656 شعبه 5 دادگاه کیفری یک ) ویژه اطفال و نوجوانان( شهر اصفهان 

) 139 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/314 شماره صادره: 1395/43/291136 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره 2231 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 
48252 در صفحه 553 دفتر امالک جلد 398 به نام سلمان رفیعیان تحت شماره 
چاپی مسلسل 281387 ثبت و  صادر و تســلیم گردیده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شماره 15094 مورخ 1395/02/18 به گواهی دفترخانه 
109 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند  
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 27805 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان ) 223 کلمه، 3 کادر(
مزایده اموال منقول

9/125 اجرای احکام شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان در 

نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 940230 ج 15 له آقای 
مهدی صادقی با وکالت آقای بابک بهارلوئی علیه آقای محمد شفیعی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 465/267/736 ریال بابت اصل خواســته و هزینه های دادرسی و 
اجرائی مبلغ 23/263/386 ریال حق االجرای دولتی در روز پنج شــنبه مورخ 
1395/10/09 ساعت 8/30 صبح در محل این اجراء خیابان شهید نیکبخت 200 
متر پایین تر از ســاختمان مرکزی به سمت شــیخ صدوق جنب بیمه پارسیان 
ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان طبقه 3 واحد 6 جهت فروش 
مال توفیقی ذیل که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 80/000/000 
ریال ارزیابی و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی پارکینگ ایثار 
مراجعه و از آن بازدید و با ســپردن 10 درصد مبلغ پایه به حســاب ســپرده 
دادگستری به شــماره 2171290210008 در جلسه مزایده شــرکت نمایند. 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بــود. هزینه های اجرائی 
بر عهده محکوم علیه می باشد. نظریه کارشناســی: از خودرو به مشخصات 
ذیل در پارکینگ ایثار بازدید و نظریه کارشناسی به شرح ذیل اعالم می گردد: 
1- شماره انتظامی: 949 ق 23 ایران 53، 2- نوع : سواری، 3- سیستم: سمند، 4- 
مدل: 1383، 5- رنگ: نقره ای متالیک، 6- ظرفیت: جمعًا 5 نفر، 7- تعداد محور: 2، 
8- نوع سوخت: بنزین، 9- تعداد چرخ: 4، 10- شماره موتور: 12483120467، 
11- شماره شاسی: 83844844، 12- وضعیت موتور: مستعمل، 13- وضعیت 
اتاق: مستعمل، 14- سایر مشخصات: خودرو مســتعمل، 15- قابلیت شماره 
گذاری: برابر دستورالعمل شماره گذاری راهور ناجا، 16- ارزش پایه: به نظر 
اینجانب مبلغ 80/000/000 ریال معادل هشت میلیون تومان. توضیحات: به نظر 
اینجانب با توجه به وضعیت ظاهری و فنی )خودرو در پارکینگ بدون ســقف، 
زیر آفتاب و نزوالت آسمانی بیش از یکسال متوقف بوده و نیاز به چهار حلقه 
الستیک و یک دســتگاه باطری و بازبینی فنی موتور دارد( زدگی گلگیر و درب 
جلو ســمت چپ و عدم روئیت مدارک و بیمه نامه خودرو، مبلغ هشت میلیون 
تومان ارزیابی می گردد. م الف: 27852 اجرای احکام شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان ) 358 کلمه، 4 کادر(
مزایده اموال منقول

9/126 اجــرای احکام شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان 
در نظر دارد جلســه مزایده ای در خصوص کالســه اجرایی 940589 ج 13 له 
آقای محمد ایزدی قهفرخی با وکالت آقــای بابک بهارلوئی علیه آقای داریوش 
عرفانی مبنی بر مطالبه مبلغ 314/267/383 ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
های دادرســی و اجرائی مبلغ 15/713/369 ریال حق االجرای دولتی در روز 
پنج شــنبه مورخ 1395/10/09 ســاعت 9/30 صبح در محل این اجرا خیابان 
 شــهید نیکبخت 200 متر پایین تر از ســاختمان مرکزی به سمت شیخ صدوق 
جنب بیمه پارسیان ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان طبقه 3 
واحد 6 جهت فروش مال توفیقی ذیل که توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 110/000/000 ریال ارزیابی و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلســه مزایده به 
نشــانی پارکینگ امین مراجعه و از آن بازدید و با سپردن 10 درصد مبلغ پایه 
به حساب سپرده دادگستری به شــماره 2171290210008 در جلسه مزایده 
شرکت نما یند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه 
های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشــد. نظریه کارشناســی: از خودرو 
مورد نظر بازدید پس از بررســی به شــرح ســطور آتی اعالم نظر می گردد. 
سواری پژو 206 به شماره انتظامی 13-199 ی 91 مدل 1382 به رنگ یشمی 
 شماره موتور 94135660 و شــماره شاســی IN 61632513 بازدید سقف 
خودرو توسط پوشش چسبی پوشیده شــده، خودرو روشن نشد و به اظهار 
مســئول پارکینگ روشــن به پارکینگ داللت گردیده، بدنه نیاز به بازســازی 
دارد، دارای 4 حلقه الستیک 30درصد، فاقد جلو پنجره، اسناد و مدارک و بیمه 
 نامه روئیت نگردیــد که با توجه به نوع و مدل و وضعیت اعالمی بازدید شــده

  قیمــت پایه فــروش خــودرو مــورد نظر مبلــغ یکصــد و ده میلیــون ریال 
) 110/000/000( ریال معادل یــازده میلیون تومان تعیین و برآورد می گردد. 
م الف: 27851 اجرای احکام شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 310 

کلمه، 3 کادر(
رای اصالحی 1

پیــرو رای شــماره 3011 تاریــخ 95/9/15 آقــای رجبعلــی تقــی مومنــی 
ورنوسفادرانی پالک مورد تقاضا 87/4280 می باشد که اشتباها 87/428 قید 
گردیده است. لذا بدین ترتیب اصالح می گردد. پالک صحیح 87/4280  می باشد. 

نبی اهلل یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک
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پیشنهاد سردبیر: 
وحدت مسئوالن، سبب تغییر رفتار دشمنان انقالب می شود 

دیدگاه

 امام جمعه گلپایگان در جلســه ستاد بزرگداشــت نهم دی ماه و 
ســی و هشــتمین دهه فجر انقالب، با تبریک فرا رسیدن هفته 
وحدت اظهار داشــت: وحدت شیعه و ســنی در جهان تاثیرگذار 

است.
حجت االسالم محمدرضا اســماعیلی با اشــاره به اینکه وحدت 
مسئوالن سبب تغییر رفتار دشمنان انقالب می شود، تصریح کرد: 
واکنش همسوی مسئوالن احزاب و گروه های سیاسی در کالم و 
رفتار در موضوع اعمال تحریم های جدید، هراس واقعی دشمنان 

انقالب را به دنبال داشت.
امــام جمعه گلپایــگان با بیــان اینکــه وحدت در کشــور باید 
تحقق پیدا کند، بیان داشــت: مســئوالن باید از برخی رفتارها و 
اعمال نظرهای شــخصی که موجــب حضور نیافتــن مردم در 

صحنه ها می شود، اجتناب کنند.
اســماعیلی با بیان اینکه هر فرد با هر ایده و تفکری که دارد، باید 
اصل وحدت را حفظ کند که مانعی برای حضور مردم در صحنه ها 
ایجاد نشــود، تصریح کرد: دشــمن با تاکتیک و ترفندی جدید، 

درصدد لطمه زدن به انقالب است.
وی تاکید داشــت: دریافت حقوق های نجومــی و تخلفات مالی 
افراد در کشور باید مورد بررســی و بازخواست قرار گیرد؛ خاوری 
باید شناسایی شــود و مســئوالن ذی ربط برای باز گرداندن آن 
 به کشــور و قرار گرفتن در پــای میز محاکمــه، اقدامات الزم را 

انجام دهند.
امام جمعه گلپایــگان ادامه داد: بیت المال برای اســتفاده عموم 
ملت ایران اســت، نه برای اســتفاده افراد خاص که با آن زندگی 
مرفه تشکیل دهند و عده ای در کشور در فقر مطلق زندگی کنند.

اسماعیلی بیان کرد: فتنه طراحی شــده توسط دشمنان انقالب 
برای یاری گیری از نیروهای انقالب بود که با بی بصیرتی و غفلت 
برخی اتفاق افتاد، اما با مطالبه مردم، ســاماندهی و سبب ناکامی 

استکبار جهانی شد.
وی تاکید کرد: بصیــرت تنها مختص نهم دی ماه نیســت؛ بلکه 
لحظه لحظه انقالب نیاز به بصیرت افزایی دارد که دشمن نتواند از 

روزنه ها استفاده کند.
امام جمعه گلپایگان در پایان با بیــان اینکه رهبر معظم انقالب، 
پرچم دار بصیرت و قطب نمای دشمن شناسی هستند، بیان کرد: 
مردمی برگزار شــدن دهه فجر، ســبب ماندگاری این رویداد و 

اتفاق بزرگ در تاریخ کشور خواهد شد.
نقش مردم در به ثمر رســاندن انقالب، بر کســی 

پوشیده نیست
حسین فراســت فرماندار گلپایگان، با قدردانی از حضور منسجم 
مردم در بزرگداشــت آیت ا... موســوی گلپایگانی، اظهار داشت: 
بدون شــک نقش مردم در به ثمر رســاندن انقالب، بر کســی 

پوشیده نیست.
وی با بیــان اینکه در ســایه رهنمودهــای امام خمینــی)ره( و 
همکاری مــردم، انقالب بــه پیروزی رســید، افــزود: در طول 
دوران 38ســاله انقالب با وجود همه فراز و نشیب ها، تنها مانعی 
که جلوی این تعــرض را گرفت، حضــور همه جانبــه مردم در 

صحنه های مختلف انقالب بوده است.

امام جمعه گلپایگان مطرح کرد:

وحدت مسئوالن، سبب تغییر رفتار 
دشمنان انقالب می شود 

در دومیــن روز از هفته فرهنگی شــهرضا، از پوســتر فیلم 
»حکیِم جان« رونمایی  شد. علی تاکی نویسنده، کارگردان و 
تهیه کننده مجموعه مستند »حکیم جان« عنوان کرد: فیلم 
»حکیم جان«، مجموعه ای مســتند، شامل سیری در احوال، 
افکار و آثار اســتاد »محی الدین مهدی الهی قمشه ای« است. 
وی اظهار کرد: ساخت این مجموعه مســتند در حال حاضر 
مراحل پایانی تصویر برداری خود را می گذراند و آهنگســازی 
و تدوین آن نیــز ادامــه دارد. کارگــردان مجموعه »حکیم 
جان« بیان کــرد: عوامل اجرایی این مجموعه مســتند برای 
ساخت این اثر به شــهرهای قم و اصفهان سفر کرده و بخشی 
از مراحــل تصویربرداری نیز در شهرســتان شــهرضا انجام 
شده اســت. تاکی ادامه داد: در ساخت نخستین اثر مستند از 
زندگینامه حکیم الهی قمشــه ای، حبیب ا... امیری و محمد 
مهدی ملکــی در  نورپــردازی و تصویر، احســان قنبریان و 
حبیب ا... امیری در بخش صدا، علی اکبر ســیاحی و کهنگی 
در انیماتور، محمد مهدی ملکــی در زمینه عکس، علی اکبر 
سیاحی و محمدمهدی ملکی در تدوین، شادی تاکی به عنوان 
طراح پوســتر و مجتبی صادقی در سمت آهنگساز، مشارکت 
داشــته اند. اســتاد محی الدین مهدی الهی قمشه ای، ادیب، 
شاعر، فیلســوف، مفسر قرآن، فقیه و اســتاد دانشگاه تهران، 
ازجمله مفاخر و دانشمندان بزرگ شهرستان شهرضاست که 
چهره علمی و آثار او در محافل علمی ایران و جهان شــناخته 

شده است.

رییس اداره میــراث فرهنگی چادگان اظهارکرد: قبرســتان 
چادگان که محل دفن شــخصیت های برجســته سیاسی، 
مذهبی و ادبی منطقه فریدن سابق است، در فهرست آثار ملی 

قرارگرفته است. 
نورا... عبداللهی افزود: ســنگ قبرهایی از دوره زندیه، قاجار 
و پهلوی در این قبرســتان موجود اســت که قدیمی ترین آن 
مربوط به شــیخ مرتضی، شیخ االســالم فریدن، متوفی سال 
1201 هجری شمسی و متعلق به دوره زندیه است. وی گفت: 
شــخصیت های علمی و مذهبی همچون مــال محمد صالح 
چادگانی، شاگرد مالهادی سبزواری و استاد ملک المتکلمین، 
ســید ابوالفضل از سردمداران مشــروطیت، در این قبرستان 

آرمیده اند.
 رییس اداره میــراث فرهنگی چادگان، به آثــار تاریخی این 
شهرستان اشاره کرد و افزود: تا ســال 94 آثار ملی ثبت شده 
در این شهرســتان 2 اثر تاریخی بود که هم اکنون به 14 اثر 

افزایش یافته است.

مسعود مقدســی با مروری بر موضوع کدر شدن آب لوله کشی 
این شهرستان طی ســال های گذشته، یاد آور شــد: در این 
سال ها با آغاز بارش ها، مردم فریدونشهر شاهد کدر شدن آب 
لوله کشی خود بودند و این مسئله در سال 94 شدت گرفت؛ تا 
جایی که به دلیل کدورت باالی آب، برخالف اعالم سالمت آب 
از نظر میکروبی و شیمیایی توسط کارشناسان بهداشت محیط 
و اداره آبفای شهری، شایعاتی در بین مردم قوت گرفت؛ مبنی 
بر اینکه کدر بودن آن مربوط به تزریقات مواد شیمیایی در سد 

سرداب واقع در چند کیلومتری چشمه لنگان است.

بهره برداری  از فیلترهای شــنی نصب شده در 
مسیر خطوط آبرسانی

مقدسی با اشاره به پیگیری های مجدانه مسئوالن و نیز آبفای 
شهری درخصوص حل این مشکل که در هنگام بارندگی نمود 
بیشتری داشت، از بهره برداری فیلترهای شنی نصب شده در 
مسیر خطوط آبرسانی از چشمه لنگان به فریدونشهر خبر داد و 
گفت: تمام اعتبارات مورد نیاز این طرح اعم از احداث مخزن ها 
و ایجاد تاسیسات تصفیه خانه از طریق استان تامین شده است.

وی با بیان اینکه  3۵0 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز ســاخت 

این فیلترها با زحمت فراوان به دســت آمده است، اذعان کرد: 
صافی این فیلترها گراول، سیلیس و آنتراسید است که گراول 
برای حفاظت از نازل ها، ســیلیس برای گرفتن ذرات معلق و 

آنتراسید برای تصفیه بو و مزه آب به کار می رود.
مردم با بارش بــاران و برف، شــاهد تیرگی آب 

نخواهند بود
رییس آبفای شــهری با تاکید بر اینکه کیفیت آب شــرب به 
صورت مستمر آزمایش می شود، به مردم اطمینان خاطر داد 
که آب لوله کشــی فریدونشهر بهداشــتی و کامال سالم است 
و از این پــس مردم با بارش بــاران و برف، شــاهد تیرگی آب 

نخواهند بود.
وی گفت: صحت این ادعا روز گذشــته ثابت شــد و در حالی 
که بارش ها موجب کدورت آب چشــمه لنگان شده بود، آب 
خروجی از لوله های آب فریدونشهر، با نظارت نیروهای آبفای 
فریدونشهر بر اولین بهره برداری رســمی از فیلترهای شنی، 

کامال زالل بود.
مقدسی افزود: اداره آب و فاضالب شهری فریدونشهر، اقدام به 
ایمن سازی فضای چشمه به منظور حفاظت آن از ورود افراد یا 

حیوانات و حفظ کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی کرده است.
موفق شــدیم بیش از ۳۶ برابر بودجه تخصیص 

داده شده را جذب کنیم
مدیر آبفای شــهری فریدونشــهر، از جذب اعتبارات بیش از 
میزان تخصیــص یافته توســط اداره آب و فاضالب شــهری 
فریدونشــهر خبر داد و افزود: در ســال مالی گذشته در برف 
انبار 3۶3۵درصد انحراف عملکرد از بودجه و در فریدونشــهر 
312درصد انحراف عملکرد از بودجه داشــتیم؛ یعنی عالوه بر 
جذب 100درصدی اعتبارات، موفق شــدیم بیش از 3۶ برابر 
بودجه تخصیص داده شــده را جذب کنیم. مقدســی موارد 
مصرف ایــن بودجه را عالوه بــر احداث فیلترهای شــنی در 
پنج هزار متر، لوله گذاری در شهرهای فریدونشهر و برف انبار 

عنوان کرد.

در هفته فرهنگی شهرضا صورت گرفت؛

 رونمایی از پوستر فیلم 
»حکیِم جان« 

ثبت 14 اثرتاریخی درچادگان

اخبار

مدیر آبفای شهری فریدونشهر:

آب لوله کشی فریدونشهر، بهداشتی و کامال سالم است 

اداره آب و 
فاضالب شهری 

فریدونشهر 
اقدام به 

ایمن سازی فضای 
چشمه به منظور 

حفاظت آن از 
ورود افراد یا 

حیوانات و حفظ 
کیفیت بهداشتی 

آب آشامیدنی 
کرده است

ابالغ وقت رسیدگی
9510106836407452 شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغیــه:  /270
9509986836400354 شماره بایگانی شعبه: 950412  خواهان خدیجه سادات 
محمدی موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده  مجید حائری همدانی به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 
قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و 
پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوســی- طبقه 3- اتاق 302 ارجاع و به کالسه 
9509986836400354 ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم 
و درخواست خواهان/ شــاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از 
 مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر معرفی

 داور ظرف یک هفته پس از رویت این آگهی در شعبه  حاضر گردد. م الف:28665 
شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی( ) 165 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/271 در خصوص پرونده کالسه 417/95 خواهان حمید زاهدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حسنعلی محمد بلندی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/11/4 ساعت 5 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 
مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 20 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 28637 
شعبه 20 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 116 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ 

9/272 شــماره درخواســت: 9510460364900036 شــماره پرونــده: 
9509980364900952 شــماره بایگانی شــعبه: 950972 آگهی ابالغ به  آقای 
اسماعیل خلیفه کیوی به اتهام کالهبرداری از طرف  این دادسرا در پرونده کالسه 
950972 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت آنان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب بــه نامبردگان ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه نشر 
آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف: 28636 شعبه 30  دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان مجتمع شماره 2  ) 129 کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

9/273 شــماره درخواســت: 9510460364900035 شــماره پرونــده: 
9409980364900773 شــماره بایگانی شــعبه: 940794 آگهی ابالغ به  آقای 
عباس عیدان فرزند جابر به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی از طرف  این دادســرا در 
پرونده کالسه 940794 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت آنان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شــعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن 
هزینه نشر آگهی از طرف دادگســتری پرداخت می گردد. م الف: 28635 شعبه 
30  دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان مجتمع شماره 2   ) 132 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ

9/274  نظر بــه اینکه آقای مجتبی علی پــری به اتهام خیانت در امانت حســب 
شــکایت آقای محمدرضا مردانی فرزند رحیم از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 950217 د4  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

ازتاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  م الف: 28632 دادیار شعبه 
4 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 114 کلمه، 1 کادر(

ابالغ
9/275  نظر به اینکه آقای حبیب بیاتی به اتهام تصرف عدوانی حســب شکایت 
1- محمدرضا بخشنده 2- محمدباقر بخشنده 3- مهدی بخشنده 4- فخرالزمان 
بخشنده 5- بدرالزمان الری نژاد به وکالت آقای جواد امامی از طرف این دادسرا 
در پرونده کالســه 950824 د4  تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آئین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 4 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد.  م الف: 28633 دادیار شعبه 4 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان ) 121 کلمه، 2 کادر(
  ابالغ

9/276  شــماره درخواســت: 9510460364900034 شــماره پرونــده: 
9509980364900979 شماره بایگانی شــعبه: 950999 آگهی ابالغ به آقایان 
ناصر الدین سبزخانی فرزند کلعلی و محرمعلی امام یاری فرزند موسی به اتهام 
کالهبرداری به میزان 29/989/320 میلیون ریال از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 950999 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت آنان ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای مــاده 115 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبردگان ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شــعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن 
هزینه نشر آگهی از طرف دادگســتری پرداخت می گردد.  م الف: 28634 شعبه 
30  مجتمع شماره دو دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 

) 144 کلمه، 2 کادر(
  ابالغ

9/277  شــماره درخواســت: 9510460358200020 شــماره پرونــده: 
9509983725100826 شــماره بایگانی شــعبه: 951020  در پرونده کالسه 
951020 شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
خانم سعیده حسینی فرزند ولی اله شــکایتی علیه آقای مهدی نصوحی فرزند 
اسماعیل دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح نموده که جهت رسیدگی 
به این شــعبه ارجاع گردید. نظر به این که متهم مجهول المکان می باشد حسب 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به 
اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 28630 شعبه 3  بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( ) 140 کلمه، 2 کادر(
 ابالغ

9/278  شــماره درخواســت: 9510460359800016 شــماره پرونــده: 
9509980359800423 شــماره بایگانی شــعبه: 950432 در پرونده کالســه 
950432 شــعبه 19 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
شــکایتی علیه آقای عباس باقری به اتهام ایراد صدمه بدنــی عمدی با قداره و 
قدرت نمایی با قداره  جهت رســیدگی به این شــعبه ارجاع گردید. نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان می باشند حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آ گهی می شود تا متهمین از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه 
مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد و دفاع از 
خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. الزم به ذکر است هزینه انتشــار آگهی بر عهده امور مالی دادگستری کل 
استان اصفهان می باشد. م الف: 28627 شعبه 19 بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان ) 152 کلمه، 2 کادر(
  ابالغ

9/279  شــماره درخواســت: 9510460358200021 شــماره پرونــده: 
9409980358200445 شــماره بایگانی شــعبه: 940595  در پرونده کالســه 
940595  شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
آقای سعید بزرگ زاد فرزند عباس شکایتی علیه آقای امین امین زاده پور فرزند 
عباســعلی  دایر بر تحصیل مال از طریق نامشــروع به میزان سه میلیون ریال 
مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شــعبه ارجاع گردید. نظر به این که متهم 

مجهول المکان می باشد حســب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1392 مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در 
صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 28628 
شعبه 3  بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره 

یک( ) 146 کلمه، 2 کادر(
  ابالغ

9/280  شــماره درخواســت: 9510460358200019 شــماره پرونــده: 
9409980358501561 شــماره بایگانی شــعبه: 951019  در پرونده کالسه 
951019 شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان 
آقای اصغر یوسفی فرزند محمد شکایتی علیه آقای خیرمحمد بلوچ زهی فرزند 
دول پل  دایر بر خیانت در امانت  مطرح نموده که جهت رســیدگی به این شعبه 
ارجاع گردیــد. نظر به این که متهم مجهول المکان می باشــد حســب ماده 174 
قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 1392 مراتب یک نوبــت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شــعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشــانی کامل خود جهت پاسخگویی به 
اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف: 28629 شعبه 3  بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب شهرستان اصفهان )مجتمع شماره یک( ) 138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/281 در خصوص پرونده کالســه 971/95 خواهان سمیه ابراهیمی درچه با 
وکالت آقای حسینی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ابراهیم یزدان نژاد 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/11/24 ساعت 5/30  
عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 28623 شــعبه 28 مجتمع شماره یک 

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

9/282 در خصوص پرونده کالســه 859/95 خواهان پگاه عامری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا قلی زاده شــغال آباد تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/11/17 ســاعت 3/30  تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 22 شــورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 می شــود. م الف: 28653 شعبه 22 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان

 ) 114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/283 در خصوص پرونده کالسه 861/95 خواهان محسن دارائی دادخواستی 
مبنی بر تقاضای صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره 886 
مورخ 94/5/24 موضوع کالســه پرونده 501/94 صادره از شعبه اول شورای 
حل اختالف به طرفیت الهام وحدتی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/11/23 ساعت 10  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 1 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 28651 شعبه 1 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/284 در خصوص پرونده کالسه 1089/95 خواهان اسفندیار پور دربندی به 
وکالت آقای محسن صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت عباسعلی 
رستگاری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/17 ساعت 11/30  

تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 28647 شــعبه 32 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/285 در خصوص پرونده کالسه 1390/95 خواهان زهرا تقیان با وکالت آرش 
فاطمی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت یدا... امیری زاده تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/20 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
 عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 28648 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/286 در خصــوص پرونــده کالســه 1314/95 خواهان مصطفــی رمنائی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت مهرداد محمد رجبی- ســعید 
معتمدی آذرمنابادی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/10/29 
ســاعت 10/30  تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده 
 حســب تقاضای خواهــان مراتب در جراید منتشــر تــا خوانده قبــل از وقت

 رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 
مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 28644 
 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 120 کلمه،

 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9 شــماره ابالغیــه: 9510100350609704 شــماره پرونــده:  /287
9509980350600549 شماره بایگانی شعبه: 950666  خواهان ناهید نکوئیان 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده ســید حامد عقیلی به خواسته مطالبه خسارت 
دادرســی و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی 
 حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهــان- خ چهار باغ باال – خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220  
ارجاع و به کالســه 9509980350600549 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  
1395/11/16 و ســاعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 
گردد. م الف:28667 شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 176 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ 

9 شــماره ابالغنامــه: 9510100350509391 شــماره پرونــده:  /290
9409980350500107 شماره بایگانی شعبه: 940126 در خصوص تجدید نظر 
خواهی خانم شیرین شفیعی با وکالت آقای اسماعیل عیدی وندی به طرفیت زهرا 
باقری طادی فرزند احمدرضا نسبت به دادنامه شماره 9509970350500946 
صادره از شــعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهــان در پرونــده 940126 ح 5 تجدید 
نظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حســب ماده 346 قانون  آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 
ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید 
و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد.  م الف: 28657 شعبه 

5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 112 کلمه، 1 کادر(

مدیر آبفای شــهری فریدونشــهر گفت: با بهره برداری از فیلترهای شنی نصب شده در مسیر خطوط 
آبرســانی از چشمه لنگان به فریدونشــهر، به مردم اطمینان می دهیم که آب لوله کشی، بهداشتی و 

کامال سالم است.

امیراحمد زند آور شــهردار فالورجان، از پیشــرفت فیزیکی 
۵0 درصدی پــروژه احداث بلوار مالصدرا کــه در هفته دولت 
کلنگ زنی شد، خبر داد و گفت: در سال های گذشته سازمان 
آب منطقه ای حفاری های جهت انتقال لولــه آب در خیابان 
مالصدرا، اقدام به حفاری در محــدوده خیابان مالصدرا کرده 
اســت که باعث وارد شــدن خســارات فراوانی به آسفالت و 
زیرســاخت های این خیابان گردیــده اســت. وی ادامه داد: 

خیابان های مالصدرا و فاضل هندی به عنوان کمربندی غربی 
شهر فالورجان، یکی از پر ترددترین محورهای مواسالتی شهر 
محسوب می شود که در این مدت، بار ترافیکی خیابان مالصدرا 
روی خیابان فاضل هندی قرار گرفته و شــاهد کندی در تردد 
خودروهای ســبک و ســنگین در این محور و وقوع ســوانح 
جاده ای زیادی بوده ایم. شهردار فالورجان با اشاره به عملیات 
عمرانی انجام شــده در این پروژه، بیان کرد که به علت حجم 

باالی خسارات وارد شده درنتیجه حفاری انجام شده و از بین 
رفتن زیرســازی خیابان، نیاز به زیرسازی مجدد در این محور 
بود که حجم عملیات را دو چندان کرد اســت. وی بیان کرد: 
این پروژه به طول 1۵00 متر و بــا اعتباری بالغ  بر 1۵ میلیارد 
ریال است که تا کنون نیمی از این بودجه صرف انجام عملیات 
عمرانی و آزادســازی امالک در مســیر این پروژه شده است. 
زندآور خاطرنشان کرد: پروژه ســاخت بلوار مالصدرا می تواند 
تحول مثبتی در رفع معضالت ترافیکی کمربندی غربی شهر 
ایجاد کند. ایشــان در پایان ابراز امیدواری کرد که این پروژه 

بزرگ تا پایان سال جاری تکمیل شود.

شهردار فالورجان خبر داد:

پیشرفت 50 درصدی بلوار مالصدرا
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10
جانشین رییس سازمان نظام وظیفه خبر داد:

معافیت تنها یک پسر از
 مددجویان بهزیستی وکمیته امداد 

جانشــین رییس ســازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: 
براســاس ماده ۴۴ مکرر قانون معافیت، تنها یک پســر از خانواده های 
تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی )ره( می تواند معاف 

شود.
به گزارش مهر، ســردار  ابراهیم کریمــی افزود: معافیت یک پســر از 
خانواده های بهزیستی و کمیته امداد به شرطی پذیرفته می شود که او 

غیبت از سربازی نداشته باشد.
این مقام انتظامی تصریح کرد: قانون معافیت یاد شده به منظور کمک و 

رسیدگی به خانواده های خاص است.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت پرداخت جریمه غیبت سربازی 
فردی که بیش از هشت سال غیبت داشته باشد، تکلیف برادر یا برادران 
دیگر با وجود داشتن پدر ۷۰ ساله چیست، چنین توضیح داد: پرداخت 
جریمه غیبت سربازی برای یک تن، سایر برادران خانواده را از سربازی 

معاف نمی کند.
وی ادامــه داد: چنانچه یکی از بــرادران خدمت ســربازی را هم انجام 
داده باشد، برادر دوم یا ســایر برادران با بیش از ۱۸ ســال سن با وجود 

داشتن پدر ۷۰ ساله، نمی توانند از سربازی معاف شوند.
کریمی افزود: معافیت برای تنها فرزند ذکور باالی ۱۸ سال امکان پذیر 
است و تنها فرزند پسر خانواده که دارای پدر ۷۰ ساله باشد، می تواند از 

قانون معافیت استفاده کند.
پایان آذرماه، آخرین فرصت ثبت نام در مرحله دوم جریمه 

غیبت سربازی
وی در مورد نام نویســی در طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی گفت: 

پایان آذرماه، آخرین فرصت ثبت نام در مرحله دوم این طرح است.
سردار کریمی افزود: ثبت نام طرح جریمه مشموالن غایب در ۲ مرحله 
در سال جاری انجام شــد که مردادماه، پایان مهلت ثبت نام مرحله اول 

این طرح از مشموالن غایب بود.
بر اســاس بند )ط( تبصره ۱۶ مــاده واحده قانون بودجه ســال ۱۳۹۳ 
مجلس شورای اسالمی، افرادی که بیش از هشت سال غیبت داشته اند 

مشمول پرداخت جریمه خدمت سربازی می شوند.
میزان جریمه مشــموالن غایب برای معافیت از خدمت وظیفه عمومی 
بر اســاس مدرک تحصیلی اســت و افراد دارای مدرک زیر دیپلم؛ ۱۰ 
میلیون تومان، دیپلم؛ ۱۵ میلیون تومان، فوق دیپلم؛۲۰ میلیون تومان، 
کارشناسی؛ ۲۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشــد؛۳۰ میلیون تومان، 
دکترای غیرپزشــکی؛ ۳۵ میلیون تومان، دکترای پزشکی؛ ۴۰ میلیون 

تومان و پزشکان متخصص و باالتر؛ ۵۰ میلیون تومان جریمه می شوند.
همچنین به ازای هر ســال غیبت مازاد بر هشــت ســال، ۱۰ درصد به 
مبالغ جریمه پایه اضافه می شــود و مدت غیبت بیش از ۶ ماه، یک سال 

محسوب می شود.
مشموالن غایب متاهل براساس این قانون از پنج درصد و دارای فرزند به 
ازای هر فرزند از پنج درصد تخفیف کل مبلغ جریمه برخوردار می شوند.   
مجلس شورای اســالمی موضوع قسطی شــدن طرح پرداخت جریمه 
مشموالن غیبت سربازی دارای بیش از هشت سال غیبت تا پایان سال 
۹۴ را تصویب کرد با این تفاوت که این مشموالن در سال ۹۵ وارد سال 
نهم غیبت خود می شــوند و میزان پرداخت جریمه آنها با اضافه شــدن 

یک سال متفاوت خواهد بود.

سر زدن به کلیشه های پایدار
همه ما بارها و بارها راهی مراسم  عروســی، میهمانی و حتی 
عزا شده ایم یا خودمان همراه با خانواده به رستوران رفته ایم یا 
اصال میهمانی گرفته ایم و برای چند نفر از دوستان و آشنایان 
در خانه مان غذا پخته و تــدارک دیده ایم. چقدر از غذاها اضافه 
مانده اســت؟ چند نفر گفته اند اسراف اســت؟! حیف است؟ 
ایرانی ها با مصرف ســاالنه حدود ۳۵۰ قلم دارو رتبه دوازدهم 
مصرف خودســرانه دارو را به خود اختصاص داده اند. آیا ریشه 
این مصرف به همان فرهنگ اسراف برنمی گردد؟ آیا مثل نقل 
و نبات در هــر خانه ای دارو پیدا نمی شــود؟ اصال برای خیلی 
از خانواده هــا اگر یک نایلــون قرص و شــربت در خانه وجود 
نداشته باشد، روزشان روز نمی شود و به نظرشان اصال انگار یک 

چیزی کم است.
اسراف و تغییرات در سبک زندگی

دکتر محمدحسین توانا پژوهشــگر و متخصص مهارت های 
زندگی معتقد اســت امروزه با تغییر در ســبک زندگی شاهد 
نوعی دیگر از اسراف در خانواده ها هستیم که صرفا با نیازهای 
اولیه زندگــی مانند غذا و... در ارتباط نیســت، او با اشــاره به 
استفاده گسترده خانواده ها از فناوری توضیح می دهد: امروزه در 

خانواده ها می بینیم در هر خانه ای چند مدل گوشــی تلفن 
همراه، تبلت و... بالاســتفاده وجود دارد. همچنین بسیاری از 
خانواده ها بخصوص در کالن شــهرها و در طبقات اجتماعی 
متوسط رو به باال در یک خانه، چند گیرنده و دستگاه تلویزیون 
دارند، کنســول های متعدد بازی و حتی یخچال و فریزرهای 
مدرن که باعث شده خانواده ها بســیار مصرف گرا بار بیایند، 
خرید چند ســی دی بازی و دور انداختن آنها پــس از یک بار 
مصرف و... هم نمونه هــای دیگری از اســراف در خانواده های 
امروزی اســت. به تازگی در خبرها داشــتیم که ایران دومین 

کشور واردکننده پیانو است. 
سازی غربی که نسبتی با فرهنگ ما ندارد و از طرفی بسیاری 
از خانواده ها صرفا بدون شناخت از جایگاه و اهمیت موسیقایی 

به عنوان کاالیی تجملی و دکوری آن را خریداری می کنند.
مصرف گرایی نوین

سیداکبر سیدی نیا، دانش آموخته حوزه علمیه قم و پژوهشگر 
اقتصاد هــم تعبیر مصرف گرایــی نوین را مطــرح می کند و 
می گوید: تاســیس فروشــگاه های بزرگ، ظهــور مدگرایی، 
تبلیغات گسترده رســانه ها، حراج های پی درپی  از مهم ترین 

دالیل بروز مصرف گرایی نوین محسوب می شود.

به اعتقــاد او در مصرف گرایی نوین، مردم بدون داشــتن نیاز 
واقعی، به دالیلی ماننــد رفتار متظاهرانه بــه خرید و مصرف 
می پردازند. ســیدی نیا همچنین درباره پیامدهای گسترش 
فرهنگ مصرف و اســراف در جامعه می گوید: نمایش ثروت، 
نیازآفرینی کاذب، شکاف طبقاتی، گسترش حس محرومیت 
در افراد جامعه، کشیده شــدن مردم به کسب درآمد از راه های 
نابهنجار و غیرقانونی، مدگرایی و برندگرایی از آفت های اصلی 

حرکت در مسیر اسراف و مصرف گرایی است.
ریشه های اسراف

ـ  خودنمایی: کم نیستند افراد بســیاری) به ویژه در میان   1
جوانان( که امروزه با اســراف و ولخرجــی و ریخت و پاش های 
نامعقول در جســت وجوی یافتن شخصیتی کاذب برای خود 

هستند.
ـ  تربیت خانوادگی: پرورش یافتن کودکان در خانواده  هایی   2
که برای مصرف خود الگوی صحیحی نداشته و گرفتار اسراف، 
ولخرجی و زیاده  روی در مصرف بوده اند، ســبب می شود این 
روش  مانند دیگر رفتار، از والدینشان به آنها آموخته شود و در 

رفتار و کردار و خانواده آینده و محیط اطرافشان  تاثیر بگذارد.
3ـ  وسواس:  وســواس به عنوان یک بیمــاری روانی، یکی از 
ریشه های اسراف است که می تواند در بسیاری از مراحل زندگی 
نمود پیدا کند. مثل جوانی که برای خرید لباس، کفش، ساعت 
و عینک خود دچار وسواس می شود و درنتیجه انواعی از آنها را 
تهیه می کند یا خانمی که برای پذیرایی از میهمانانش، چند 
نوع غذا تدارک می بیند و برای تهیه وســایل زندگی، چیدمان 

منزل یا خرید لوازم آرایش خود دچار وسواس می شود.
4ـ  غربزدگی بی ریشه: نشســتن پای سریال ها و فیلم های 
خارجی و غربی، برخی خانواده ها و جوانان را درگیر خود کرده 
است. دشــمنان فرهنگ ایرانی و اســالمی ما تالش می کنند 
با ترویج فرهنگ بی بند و باری و گســترش ولخرجی و اسراف 
در میان مردم بخصوص جوانان بازار گســترده ای برای فروش 
کاالهای مصرفی خــود فراهم کنند، آمار و ارقــام فروش لوازم 
آرایشــی و بهداشــتی، وســایل مرتبط با اینترنت و بازی و... 

تاییدکننده این مسئله است.
5ـ  ثروت بادآورده: شــاید بتوان ادعا کرد اولین نمود ثروت 
بادآورده، اســراف اســت. این ریخت و پاش های بــی مورد را 
می توان در میان کسانی که بدون تالش و کوشش و از مسیر 
نامشخص ثروتی آنچنانی به دســت می آورند  و نیز در رفتار 

فرزندانشان مشاهده کرد.
6ـ  ناآگاهی از فرهنگ خودی: فقدان مطالعه و آشــنایی 
نداشتن با آموزه های اسالمی- ایرانی و توصیه هایی که بزرگان 
در ارتباط بــا پرهیز از اســراف داشــته اند از مهم ترین دالیل 

گسترش فرهنگ مصرف گرایی و اسراف است. 
در ایــن زمینه خــأ تولیــدات رســانه ای و بــه روز هم که 
بــا جوانــان ارتباط برقــرار کنــد آشــکارا دیده می شــود، 
حتــی بســیاری از فیلم هایــی کــه در ســینما تولیــد 
می شــود با دکــور و طراحی خــاص صحنه و نشــان دادن 
 وجــوه مثبــت از تجمل گرایــی جوانــان را به این ســمت 

هدایت می کند.

ویژه

اخبار

اولین نشست تخصصی »اصفهان شهر دوستدار سالمند« به 
همت معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان برگزار 
شد. مدیر کل بهزیستی اســتان اصفهان، با اشاره به اهمیت 
احترام به ســالمندان در آموزه های دینی، هدف از برگزاری 
این جلسه را همگرایی، هم اندیشی و مشارکت در پرداخت به 

امور سالمندان و مسئله پیری جمعیت عنوان کرد.
وی افزود: ۴۲۰ هزار ســالمند در اســتان اصفهــان زندگی 
می کنند و خوشبختانه فرهنگ مراقبت و احترام به سالمندان 
هنوز در اســتان ما پررنگ و مورد توجه است. صادقی با اشاره 
به فعالیت ۳۷ مرکز ســالمندان روزانه و شــبانه در اصفهان، 
گفت: اکثر این مراکز با کمتر از ۶۰ درصد ظرفیت فعالیت می 
کنند که آن هم مراقبت از افــراد مجهول الهویه یا بی خانواده 
است. مدیر کل بهزیســتی استان اظهار داشــت: کارکردن 
برای سالمندان تالش برای آینده هر یک از افراد جامعه است 

بنابراین همه باید در آن مشارکت کنند.

مشاور عالی ســازمان ســنجش از ثبت نام ۱۲۷ هزار نفر در 
آزمون دکتــرای نیمه متمرکز )Ph.D( ســال ۹۶ خبر داد و 
گفت: داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز سه شــنبه ۳۰ آذرماه ۹۵ 
فرصت دارند در آزمون ثبت نام کنند. حســین توکلی افزود: 
آزمــون ورودی دوره دکترای نیمه  متمرکز )Ph.D( ســال 
۱۳۹۶ در روز جمعه ۶ اســفندماه ۹۵ در ۷ گروه آموزشی و 
۲۴۴ کدرشته امتحانی برگزار می شــود. توکلی اضافه کرد: 
تا ساعت ۸ صبح دیروز سه شنبه ۲۳ آذرماه تعداد ۱۲۷ هزار 
و ۶۲۷ داوطلب نســبت به ثبت نام اقدام کرده اند. مشــاور 
عالی سازمان ســنجش آموزش کشــور افزود: هر داوطلب 
 براســاس  عالقه  فقط می توانــد در یک کدرشــته  امتحانی 
متناســب با مدرک فارغ التحصیلی خود )بر اساس ضوابط 
مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شــرکت در آزمون( ، 
ثبت نام  و در آزمون مربوط شــرکت  کند. وی یادآور شد: به 
تمامــی داوطلبانی که عالقه مند به ثبت نــام در این آزمون 
هستند اکیدا توصیه می شــود در مهلت باقیمانده و مطالعه 
دقیق دفترچه راهنما در صورت واجد شرایط بودن نسبت به 
تکمیل تقاضانامه ثبت نام اقدام کنند. همچنین آن دسته از 
داوطلبانی که قبال ثبت نام کرده اند نیز می توانند نسبت به 

مشاهده و ویرایش اطالعات خود اقدام کنند.

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان:

420 هزار سالمند در استان 
اصفهان زندگی می کنند

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد:

30 آذر آخرین فرصت ثبت نام 
در آزمون دکتری

نمایش ثروت 
نیازآفرینی کاذب 

شکاف طبقاتی 
گسترش حس 

محرومیت در افراد 
جامعه، کشیده شدن 
مردم به کسب درآمد 
از راه های نابهنجار و 

غیرقانونی، مدگرایی و 
برندگرایی از آفت های 
اصلی حرکت در مسیر 
اسراف و مصرف گرایی 

است

از هر کس بپرســیم آیا تجاوز و زیاده روی در کارها خوب است، قطعا پاســخش منفی خواهد بود، اما کافی است 
معادل لغت نامه ای این دو کلمه »تجاوز« و »زیاده روی« را با عنوان »اســراف« به پرسش فوق اضافه کنیم، در این 
صورت ممکن است برخی  بگویند ای بابا این هم دارد شعار می دهد، اما شعاری در کار نیست، جامعه مصرف گرای 
امروز ما ضمن حفظ رفتارهای نادرست، ابعاد و زوایای نوینی از اسراف را به خود گرفته است که در این گزارش به 

آن می پردازیم.

پیشنهاد  سردبیر:
مصرف گرایی نوین در خانواده ها

مصرف گرایی نوین 
در خانواده ها
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پیشنهاد سردبیر: 
میراث ناملموس نی هفت بند اصفهان، ثبت ملی می شود

دیدنی ها

گنجینه تاریخ

نگاه روز

عکس روز نشنال جئوگرافیک

فرش صفوی کاخ تزار

 هتل هایی که  می گویند  
ساخته اند، کجاست؟

در پارک ملی  Lençóis Maranhenses برزیــل یک تاالب به رنگ 
آبی و سبز در میان تپه های شنی و ابریشمین که دلیل شهرت این پارک 
هستند، شــکل گرفته اســت و مانند یک صدف آبالون درخشان ) نوعی 

صدف به رنگ سبز و آبی ( به نظر می رسد.
این عکس توسط Akiko M در ماه ژوئن به ثبت رسیده است. تاالب های 
این چنینی، بــه هنگام بارش باران های موســمی در این پارک شــکل 
می گیرند و به سرعت خشک می شــوند و از بین می روند. همانگونه که 
در این تصویر نیز دیده می شــود ســطح آب در این تاالب کوچک نیز به 

سرعت در حال کاهش می باشد.

فــرش مذکور یکــی از بهتریــن نمونه هــای بافته شــده از فرش های 
ابریشمین در کارگاه های ســلطنتی دوره صفوی است که زمانی متعلق 
به مشهورترین تزار روسیه، پتر کبیر بوده است. این فرش به همراه فرش 
مشــابه دیگری زینت بخش کاخ پتر کبیر بوده و پس از سال ۱۶۹۸، نیز 
به اقامتگاه تابســتانی امپراتوران هابسبورگ در اروپا منتقل شد.در فرش 
صفوی، نقش و نگارهای بسیار پیچیده ای به چشم می خورند که همگی 
به صورت متقارن طرح زده شــده اند. وقتی با دقت به طرح های رنگین 
فرش امپراتوری نگاه کنید، پیچک های طویلــی از گل، درختان بزرگ 
نخل، توده ای از ابرها، شــکوفه هایی جالب توجه و تعداد بی شــماری از 
تصاویر حیوانات واقعی و خیالی دیده می شــود. از جمله حیوانات روی 
فرش می توان به اژدها، بزکوهی چینی، شــیر، بوفالو، ببر، پلنگ، اردک 
و قرقاول اشــاره کرد؛ همچنین دور تا دور فرش شــعرها و نوشته هایی 
توجه را به خود جلب می کنند که در آن باغات بهاری را به باغات بهشت 
تشبیه می کند.تار و پود این فرش صفوی ، از ابریشم و کومه های آن نیز 
از جنس نخ های پشمی اســت. ابعاد فرش صفوی بسیار قابل توجه است 
به طوری که طول این فــرش ۷ متر و عرض آن ۳ متر می باشــد. پس از 
سقوط دودمان هابســبورگ، فرش صفوی به موزه متروپولیتن نیویورک 

راه یافت، اما این فرش بازدید عمومی ندارد.
دوره تاریخی: اسالمی، دوره صفوی

زمان ساخت: نیمه دوم قرن شانزدهم میالدی
جنس: ابریشم و پشم

ابعاد: ارتفاع: ۷5۹/5ســانتی متر، عرض: ۳۳۹/۱ سانتی متر، وزن: ۶5/۳ 
کیلوگرم

محل نگهداری: موزه متروپولیتن، نیویورک

رییس جامعه هتلداران ایران گفت: اطالعات هتل هایی که گفته شــده 
به بهره برداری رسیده اند، در دسترس نیست، ما نمی دانیم این هتل ها را 
کجا ساخته اند! طبق آخرین اعالم سعید شیرکوند،معاون سرمایه گذاری 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، در سه و نیم 
سال گذشته ۳۰ هتل در کشور به بهره برداری رســیده و امسال هم ۱5 
هتل دیگر به چرخه خدمــات اقامتی اضافه می شــود و ۱۲5 هتل دیگر 
هم درحال آماده ســازی و ساخت اســت. وی قبال نیز گفته بود که ۱۷5 
هتل چهار و پنج ســتاره با پیشــرفت فیزیکی ۲۰ تا ۸۰ درصد در حال 
ساخت است که تا پایان سال ۱۳۹۶، ۶5 واحد آن به بهره برداری می رسد.

مسعود سلطانی فر نیز در آخرین حضورش در سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری اعالم کرد که ۸۲۰ هتل یک تا پنج ستاره با پیشرفت فیزیکی 
چهار تا ۹۰ درصد در حال ساخت اســت و نباید کار آنها متوقف شود. او 
همچنین به رییس جدید این سازمان توصیه کرد این نهضت هتل سازی 

را که نیاز اصلی بخش گردشگری است ادامه دهد.
اما جمشــید حمزه زاده معتقد اســت: آمار هتل های بهره برداری شــده 
مســتند نیســت، برای همین از اداره های میراث فرهنگی و گردشگری 
اســتان ها درخواســت شــده اطالعات این هتل های تازه تاســیس را 

فهرست شده ارائه کنند تا در دسترس دیگران قرار گیرد.
رییس جامعه هتلداران ایران تاکید کرد: ما انتظار داریم وقتی مســئوالن 
آماری را عمومی اعالم می کنند، اطالعات جزئی تر آن را نیز در دسترس 

قرار دهند تا ابهامی پیش نیاید.
وی سپس به وضعیت ســرمایه گذاری در بخش هتل اشاره کرد و افزود: 
استقبال به نسبت گذشته زیاد شده، اما مشــکالت زیربنایی آنقدر زیاد 
است که بیشتر سرمایه گذاران از همان ابتدای کار با چالش های بسیاری 
مواجه می شــوند، درحالی که اکنون آن فرصت طالیی برای ایران ایجاد 

شده که اگر توجهی نشود، تمام چراغ ها را به ضرر خود خاموش کرده ایم.
به اعتقاد حمزه زاده، برای حمایت و جلب ســرمایه گذار الزم اســت دو 
اقدام اساسی انجام شود، نخســت ایجاد مشوق هایی مثل واگذاری زمین 
با قیمت مناسب و دیگری آزادســازی نرخ اقامت تا اطمینان از بازگشت 
ســرمایه حاصل شــود.رییس جامعه هتلدران ایران ادامه داد: در تهران 
تقاضا برای ســاخت هتل زیاد اســت، اما از بس که زمین بــا نرخ گران 
فروخته می شود و عوارض شهرداری باالست، سرمایه گذاران نمی توانند 
در این شهر هتل ۴ و 5 ستاره تاپ بسازند، در حالی که االن وقت حمایت 
از ســرمایه گذار اســت. وی همچنین اظهار کرد: هرگونــه احداث هتل 
باید به مطالعات نیازســنجی مشروط شــود. ما در هر نقطه ای از ایران به 

هتل های ۴ و 5 ستاره نداریم، اما ین فاکتور مهم را جدی نگرفته اند.

با مسئوالن

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان، از تصویب پرونده 
میراث ناملموس نی هفت بند اصفهان در شورای ثبت ملی 

اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد.
 فریدون الهیاری با اعالم این مطلب افزود: با توجه به اینکه 
نی هفت بنــد اصفهان از جایگاه ویژه ای در هنر موســیقی 
ایرانی برخوردار است، پرونده ثبت ملی این هنر منحصر به 
فرد اعم از موسیقی آن و تولید این آلت موسیقی سنتی که 
از هفت بخش تشکیل شــده، تهیه و پس از مطرح شدن در 

شورای ثبت استان، با اکثریت آرا  به تصویب رسید.
وی تاکید کرد: هنر موسیقی در اصفهان از جایگاه ویژه ای 
برخوردار اســت، به گونه ای که موســیقی سنتی اصفهان 

نقش مهمی در تطور هنر موسیقی ایرانی ایفا کرده است.
الهیاری افزود: وجود بزرگانی همچون اساتید نایب اسد ا... و 
حسن کسایی نقش مهمی در تطور هنر موسیقی و نی هفت 
بند اصفهان ایفــا کرده اند که در همیــن رابطه از هنروری 
این اساتید بنام موســیقی ایرانی در تدوین پرونده میراث 

ناملموس نی هفت بند اصفهان بهره گیری شده است.
شایان ذکر است در نشســت شــورای ثبت ملی اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان آثار تاریخی همچون خانه 
عصار )اخوان(، برج تاریخی شهر مشهد کاوه )در شهرستان 
کاشان( و کاروانسرای ده زیره)رباط ســنگی( نیز مطرح و 

پرونده این ۱۳ اثر تاریخی نیز به تصویب رسید.گفتنی است 
پرونده های ایــن آثار ملموس و ناملمــوس تاریخی جهت 
تاکید نهایی به شــورای ثبت ملی آثار تاریخی کشور ارسال 

شد.
فراهم سازی زیرساخت های گردشگری سالمت   

 مورد توجه قرار گیرد
اللهیاری در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با بیان 
اینکه ظرفیت های عظیم گردشگری در کشور داریم که باید 
توجه به آنها را جدی بگیریم، اظهار داشت: با توجه به ایجاد 
تحوالت در حوزه گردشــگری و توجه مســئوالن مختلف 
نظام به این حوزه به عنوان محور توســعه کشــور و استان 
الزم است بخش های مختلفی در این زمینه مورد توجه قرار 

گیرد.
وی افزود: گردشگری ســالمت از جمله بخش  های مهمی 
است که در سال های اخیر در استان مورد توجه جدی بوده 
و با توجه به اســتقبال گردشــگران و به عنوان یک فاکتور 
مهم در توسعه زیرساختی باید به شــکل جدی تری مورد 

توجه باشد.
مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
ظرفیت های اقلیمــی و طبیعی در اســتان اصفهان مورد 
توجه قرار گرفته است، تاکید کرد: امروز توسعه بوم گردی 

و گردشگری روستایی در اســتان به جریان افتاده و در این 
راســتا می توان از ظرفیت غذاهای بومی و محلی نیز  برای 

جذب گردشگران به خوبی استفاده کرد.
وی بــا بیــان اینکــه اقداماتی در راســتای شناســاندن 
فرهنگ غنی نهفته در پس ســفره ایرانی به عنوان یکی از 
ظرفیت های مغفول مانده حوزه گردشــگری انجام شــده 
است، ابراز داشــت:  ما در کشــوری زندگی می کنیم که به 
مهمان نوازی مطرح شــده صنعت توریسم دنیا در فرهنگ 

ارزشمند و سنتی ما ریشه ای دیرینه دارد.
اللهیاری گفت: بر این اساس الزم است تا این فرهنگ اصیل 
ایرانی در صنعت گردشــگری به شــکل مدرن در هتل ها و 
اقامتگاه های گردشــگری استفاده و گســتره غذای ایرانی 
در شــهرها، روســتاها و مناطق عشــایری نیز در صنعت 

گردشگری لحاظ شود.

مدیرکل امــور پایگاه هــای میــراث جهانــی گفــت: ۶۰۰ کارگر در 
مجموعه های میراث جهانی در ۴ تا ۶ ماه اخیر حقوق دریافت نکرده اند. 
فرهاد عزیزی پیرو انتشــار خبر عدم دریافت حقوق ۴ ماه اخیر کارگران 
مجموعه جهانی ارگ بم، گفت: نه تنها کارگران مجموعه ارگ جهانی بم 

بلکه کارگران سایر پایگاه های جهانی نیز حقوق خود را دریافت نکرده اند.
عزیزی ادامه داد: برخی از نیروهــای پایگاه های جهانی از تیر ماه و برخی 
هم از مرداد ماه حقوق ندارند. ما این موارد را به ســازمان مدیریت انتقال 
داده و اعالم کردیم که برای پرداخت حقوق یک کارگر روزمزد نقدینگی 
الزم است نه اسناد خزانه. آنها هم قول داده اند که این مشکل به زودی حل 
شود ولی هنوز اعتباری اختصاص نداده اند. ســازمان مدیریت می گوید 
که مشکل ما نقدینگی است اگر پول باشــد در پرداخت مشکلی نداریم.

عزیزی بیان کرد: حدود ۶۰۰ نیــروی کارگر، پیمانکار و ســرکارگر در 
پایگاه های میراث جهانی داریم که برخی از آنهــا ۴ ماه و برخی دیگر به 
مدت ۶ ماه اســت که حقوقی دریافت نکرده اند. حداقل حقوق برای این 
نیروها ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر یک میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان بوده 
اســت. وی ادامه داد: حال میراث جهانی در ایران خوب نیســت بخشی 
از تعهدات ما به ســازمان یونســکو در حوزه نیروی انسانی است چطور 
می توانیم چندین ماه به نیروها حقوق ندهیم امــا از آنها بخواهیم که به 
خوبی در این پایگاه ها کار کنند؟ ما در قبال این نیروها باید به یونســکو 
پاسخگو باشیم. چون بخشــی از فعالیت ها مربوط به ســاختار و نیروی 

انسانی پایگاه ها می شود.

پرداخت حقوق ۶۰۰ کارگر میراث 
فرهنگی در انتظار تامین اعتبار

آمفی تئاتر کلسیوم
کلسیوم یک تماشاخانه بیضی شکل در رم اســت. تعداد ردیف صندلی هایش به پنجاه هزار می رسد و ۸۰ در ورودی دارد. کلسیوم به عنوان اولین آمفی تئاتر دائمی و ماندگار ساخته شــده در رم، در زمین های باتالقی ما بین تپه های اسکوئیلین و کائلین 
واقع شده است. در این مجموعه امپراتوری رم شاهد فجیع ترین جنایات به شکل کشتار بردگان و مسیحیان بوده، نبردهای خونین بر سر مرگ و زندگی گالدیاتورها یکی از سرگرمی های روزانه امپراتوران و اشرافیان رم بوده است. قدمت تاریخی و شکوه و 

جالل این عمارت از یک سو و کارآمدی آن برای اجرای نمایش و امکان کنترل جمعیت، از سوی دیگر، باعث شد این سالن یکی از بزرگ ترین بناهای معماری رم باستان به شمار برود.

قاب  روز  

 1.  دیزنی لند

    پارک تفریحی دیزنی لند شــادترین مکان دنیا لقب گرفته 
و از میان  تمامی اماکــن دیدنی این دیزنی لند اســت که 

بیشترین محبوبیت را در اینستاگرام دارد.      
 2.  پارک موضوعی یونیورسال استودیو     

پارک موضوعی یونیورسال استودیو در رقابت با دیزنی لند 
ساخته شــد. این پارک موضوعی یک اقامتگاه نیز دارد که 
پس از  دیزنی لنــد بزرگ ترین ریــزورت در اورالندو لقب 

گرفته است.          
 3.  سنترال پارک – نیویورک  

  سنترال پارک در قلب شهر پرهیاهوی نیویورک قرار دارد 
که مشهورترین پارک در این شهر می باشد. 

ســنترال پارک یکی از  پرتردد ترین پارک ها نیز می باشد 
چرا که در کنــار زیبایی منحصر به فــردش در این پارک 
می توان فعالیت های مختلف ورزشــی  نیز انجــام داد و یا 

برای یک پیک نیک به این محل آمد.
  4.  میدان تایمز – نیویورک      

این طور که به نظر می رســد نقاط دیدنــی در نیویورک از 
محبوب ترین ها نزد کاربران اینســتاگرام هستند. میدان 
تایمز ، اصلی ترین  خیابان شهر است که محل بسیار شلوغ 
و پرتردد نیز می باشد. شاید همین باعث شده تا این میدان 

مورد توجه کاربران  قرار بگیرد.        
 5.  برج ایفل – پاریس  

اصال نیازی به معرفی ندارد.بدون شــک ایــن نماد یکی از 
اولین نقاطی است که جلوی دوربین گردشگران در پاریس 
قرار می گیرد.  برجی که زمان ســاخت آن بــا اعتراضات 
زیادی مواجه شــد و حتی محبوب مردم این شهر نیز نبود 
حال به یکــی از پرطرفدارترین  جاذبه های شــهر پاریس 

تبدیل شده است. 
هیچگاه تماشــای تصاویر این برج فریبنده ، خسته کننده 

نخواهد شد.        
 ۶.  موزه لوور – پاریس     

لوور نیز یکی دیگر از جاذبه های شــهر پاریس اســت که 
بدون استثنا هر گردشگری از آن دیدن می کند.

 این موزه بــا عظمت، همان  انــدازه که اشــیای داخلش 
 باشــکوه هســتند ســاختار موزه نیز از بیرون باشــکوه

 است.ساختاری هرمی که به یکی از نمادهای شهر  پاریس 
نیز تبدیل شده است.

  7.  مجموعه الس وگاس  

این مجموعه شــامل هتل های مجلــل و مراکز تفریحی 
می شود که مشهورترین آنها کازینو است.

 از بین ۲5 هتل بزرگ جهان ۱۴  هتل در الس وگاس قرار 
دارد. الس وگاس از محبوب ترین مقاصد گردشــگری در 

آمریکا به شمار می رود.                        
   8.  اسکله سانتامونیکا – کالیفرنیا  

اسکله ســانتامونیکا یکی از اســکله های بزرگی است که 

نمادهایی دارد که بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند ، همین 
موجب می شود  این اسکله یکی از محبوب ترین اسکله ها 

در کالیفرنیا باشد.          
 9.  پل بروکلین – نیویورک     

پل بروکلین یک پــل معلق در نیویورک آمریکاســت که 
بروکلیــن و منهتن را به هــم متصل می کنــد. این پل از 
قدیمی ترین پل های  معلق آمریکاست که در سال ۱۸۷۰ 

ساخت آن آغاز شده است.
 تا ســال ۱۹۰۳ ، این پل طوالنی ترین پل معلق جهان بود.   

                  
 VDNKh  .1۰  – مسکو      

»ودنخا« یک پــارک تفریحی و نمایشــگاه تجاری دائمی 
 در مســکو اســت که ســاخت آن در ســال ۱۹۳5 آغاز 
شــد. در قیاس با لیســت  ســال قبل ، این اولیــن باری 
 اســت که این جاذبه دیدنی در مســکو در لیست ده تایی

 محبوب ترین ها قرار می گیرد.
  ســال گذشــته میدان  ســرخ مســکو در این لیست قرار 

گرفته بود.                        

این عجیب نیست که مردم دوست دارند از نقاط دیدنی عکس بگیرند و آن را با دوستانشان به اشتراک بگذارند و این کار را  اینستاگرام برای خیلی ها ممکن کرده است. حاال می توانیم بفهمیم کدام نقاط دیدنی بیشتر جلوی دوربین گردشگران قرار 
گرفته و  بیشترین تصاویر از آنها در این شبکه اجتماعی منتشر شده است.    با ما همراه باشید تا با لیستی از ده مکان که تصاویر زیادی  از آنها منتشر شده است آشنا شوید.                      

پرطرفدارترین مکان های دنیا برای کاربران اینستاگرام 

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان:

میراث ناملموس نی هفت بند اصفهان، ثبت ملی می شود
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پیشنهاد  سردبیر:
صادرات خاک ممنوع  35 میلیون تومان جریمه شکار شوکا

پرواز هزاران پرنده مهاجر
 بر فراز زریبار

رییس اداره حفاظت محیط زیست نوشهر از صدور حکم پرداخت 
 جزای نقدی به مبلــغ 35 میلیون تومان برای شــکارچیانی که 
 سال گذشــته اقدام به شــکار یک راس شــوکا دراین شهرستان 

کرده بودند، خبر داد.
کامبیز محسن ســلطانی افزود: پنج نفر از شکارچیان در دی ماه 
سال گذشــته در جنگل های » ویســر « اقدام به شکار یک راس 
شــوکا کرده بودند که با حضور به موقع مامــوران یگان حفاظت 

محیط زیست این افراد متخلف شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: از این افراد عالوه بر الشه شــوکا، یک قبضه سالح 
غیرمجاز برنو به دست آمد و همچنین خودرو آنان نیز توقیف شد.

رییس اداره حفاظت از محیط زیســت مریوان گفــت: با کاهش 
 تدریجی دمای هــوا در مناطــق شــمالی، بیش از چهــار هزار 

پرنده مهاجر وارد تاالب بین المللی زریبار مریوان شدند.
محمــد زری افزود: بــا کاهش تدریجــی دمای هــوا در مناطق 
 سیبری آغاز فصل سرما و نیز مهیا شــدن شرایط مطلوب اسکان، 
بیش از چهار هزار پرنده مهاجر آب زی و کنــار آب زی وارد تاالب 

زریبار مریوان شدند.
وی اضافه کرد: این پرندگان مهاجر شامل قو، فیالمینگو، غازهای 
خاکستری و پیشانی سفید، آنقوت، فیلوش و انواع مرغابی و اردک 

از جمله اردک بلوطی هستند.
 به گفته وی ایــن پرندگان در قالب دســته های چنــد صدتایی 

وارد تاالب شده و هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. 
وی اظهار کــرد: این پرنــدگان مهاجر در ادامه مســیر کوچ خود 
از شــمال به جنوب، مدتی را در این تاالب به اســتراحت و تغذیه 
 پرداخته و با کاهش دمــا در این منطقه، کوچ خــود را به مناطق 

گرم تر ادامه می دهند.
زری گفت: این تاالب بــه دلیل تنوع غذایــی و وضعیت و امنیت 
مناسب، به یکی از استراحتگاه ها و زیستگاه های مهم پرندگان در 
شمال غرب کشور تبدیل شده که همه ساله پذیرای شمار زیادی از 
انواع پرندگان مهاجری است که در مسیر پرواز خود وارد این تاالب 
می شوند. رییس اداره حفاظت از محیط زیست مریوان گفت: مدت 
حضور پرندگان مهاجر در این تاالب متفاوت بوده و برخی از گونه ها 
 زودتر و برخی دیگــر دیرتر این تاالب ها را تــرک کرده و بعضی از 

گونه ها نیز زمستان خود را در تاالب های منطقه، سپری می کنند.

اخبار

اخیرا معصومه ابتکار رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
به وقوع قاچاق خاک در کشور اشــاره کرد و نسبت به تداوم آن 
هشــدار داد. در این باره مســعود منصور معاون حفاظت و امور 
اراضی سازمان جنگل ها، با تاکید بر اینکه وقتی می گوییم قاچاق 
منظور آن است که یک کار غیر رســمی خارج از مجاری قانونی 
مقرر در حال انجام است و کاالیی از مبادی مرزی، در حال انتقال 
به خارج از کشور اســت، گفت: مراتع و اراضی کشاورزی کشور 
 نباید دچار دســت خوردگی شــود که مقابله با برداشت خاک 
در حوزه وظایف وزارت جهاد کشــاورزی است، اما اگر برداشت 
خاک صورت گرفت و از محل خارج شــد خروج آن، هم به شکل 
رسمی و هم به شکل قاچاق تخلف و مقابله با آن از عهده وزارت 

جهاد کشاورزی خارج است. 
منصور تاکید کرد: قانونگذار صدور هر گونه خاک کشــاورزی، 

مرتعی و نباتی را به خارج از کشور ممنوع کرده است.
 این خاک هــا نباید به خــارج از ایــران منتقل شــوند و انتقال 

این خاک ها به هر طریق و ترتیبی تخلف محسوب می شود.
وی افزود: اگر در اراضی کشــاورزی برداشت خاک صورت گیرد 
از دو جهت جرم تلقی می شود چون ضمن تغییر کاربری اراضی، 
برداشت خاک هم صورت گرفته اســت، بنابراین برداشت خاک 
در این اراضی، حتی اگر به منظور صادرات نیز نباشــد و با هدف 

مصرف داخلی و انتقال آن در درون کشور  انجام شود، چون تغییر 
 کاربری صورت گرفته تخلف محســوب می شود که این موضوع 

در حوزه وظایف سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی است.
هر نوع دخل و تصرف در اراضی مرتعی جرم است

 معاون حفاظت و امور اراضی ســازمان جنگل ها بــا بیان اینکه 
اگر در اراضی مرتعی نیز برداشت خاک صورت گیرد جرم تلقی 
می شود، گفت: هر نوع دخل و تصرف در اراضی مرتعی جرم است 
فارغ از آنکه این برداشت خاک با هدف مصرف داخلی یا صادرات 
به خارج از کشــور باشــد که ســازمان جنگل ها در این زمینه 
مسئولیت دارد. این ســازمان وظیفه دارد، عرصه های مرتعی را 
کنترل کند که تاکنون به شــدت با بر هم زدن وضعیت مرتعی 

کشور به عنوان یک جرم، برخورد کرده ایم.
وزارت صنعت مطمئن شود که تنها به خاک صنعتی، 

پروانه صادرات می دهد 
 منصور با اشــاره به اینکه عــالوه بر ســازمان جنگل ها، گمرک 
و وزارت صنعــت و معدن نیــز گلوگاه های دیگر بــرای مقابله 
با قاچاق خاک هســتند، تصریح کرد: هر ســاله ده هــا هزار تن 
خاک های صنعتی از کشــور خارج می شــود که باید از ســوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه صادرات داشــته باشــند. 
این وزارتخانه که صدور مجوز صادرات خاک صنعتی را برعهده 

دارد، باید مطمئن شــود که تنها به صادرات خاک های صنعتی 
مجوز بدهد بنابراین این دســتگاه باید کنترل و دقت بیشتری 
داشته باشد تا سودجویان خاک زراعی و مرتعی را به عنوان خاک 

صنعتی صادر نکنند.
گمرک در زمینــه صــادرات خــاک، از وزارت 

جهاد کشاورزی و محیط زیست استعالم کند
این مقام مسئول در ســازمان جنگل ها، با اشاره به اینکه ممکن 
 است در این شــرایط خاک های ممنوعه ) کشــاورزی، مرتعی 
و نباتی (، تحت عنوان خاک صنعتی صادر شود، افزود: از آنجا که 
قانونگذار، مسئولیت تشخیص اینکه خاک زراعی، مرتعی یا خاک 
 مربوط به زیستگاه ها اســت را در حوزه وزارت جهاد کشاورزی 
و محیط زیســت قرار داده اســت بنابراین اســتدعا داریم اگر 
 قرار اســت خاکی به طور رســمی از کشــور خارج شود، حتما 
 از واحدهای وزارت کشــاورزی و محیط زیســت استعالم شود 
و این واحدها تایید کنند، خاکی که قرار است از کشور خارج شود 
جزو خاک های ممنوعه نیســت. منصور با بیان اینکه در بخش 
صادرات نیز، گمرک باید کنترل های الزم را برای مقابله با قاچاق 
انجام دهد، گفت: گمــرک باید مطمئن شــود خاکی که صادر 
می شــود تنها خاک صنعتی اســت. واحدهایی چون مرزبانی و 
گمرک اگر ببینند خاکی به صورت قاچاق چه خاک صنعتی و چه 
خاک ممنوعه از کشور خارج می شــود باید ورود کنند، بنابراین 
 برای مقابله با قاچاق خاک چند گلوگاه در کشــور وجود دارد؛ ما 
در سازمان جنگل ها و جهاد کشاورزی نباید اجازه دهیم برداشت 
 خاک صورت گیرد، اما اگر برداشــت صورت گرفت و خواســت 
از مبادی کشــور خارج شود گمرک باید اســتعالم کند تا خاک 
 ممنوعه نباشــد. همچنین وزارت صنعت نیز بایــد دقت الزم را 
در صدور پروانه صادرات خاک صنعتی داشته باشد  تا خاک جزو 
خاک های ممنوعه نباشــد. عالوه بر اینها اگر صادرات به شکل 
غیر رسمی و بدون تشــریفات گمرک اتفاق می افتد هم گمرک 
و هم مرزبانی ها و ســایر واحدهای کنترل کننده، این موضوع را 
کنترل کنند تا قاچاق صورت نگیرد. وی با اشــاره به اینکه خاک 
 یک عنصر حیاتی اســت و جــدا از مباحث قانونــی و حقوقی 
به لحاظ فرهنگی نیز برای ما قداســتی دارد، گفت: صادر کردن 
خاک حاصلخیز کشــور با هیچ منطقی مجاز شمرده نمی شود. 
خواهش می کنم همه دستگاه ها حساســیت های الزم را داشته 
باشــند و همه بخش های درگیر موضوع، شامل محیط زیست، 
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن، گمرک و مرزبانی 
دور هم نشسته و در مورد این مســئله آسیب شناسی کنند که 
 اگر قاچاق خاک در کشور اتفاق می افتد زودتر آسیب شناسی و 
با آن مقابله شود. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، 
با اشــاره به اینکه اگر کســی در اراضی طبیعی تصرف کند در 
سازمان جنگل ها با او مقابله می کنیم، گفت: اگر خاکی برداشت 
 شــود حتی اگر برای مصرف داخلی باشــد جرم تلقی می شود 
و این موضوع در حوزه منابع طبیعی است که با این پرونده مقابله 
کند، اما وقتی می گوییم قاچاق اتفاق افتاده؛ به این معناست که 
یک شی و کاالیی بدون تشــریفات گمرکی از کشور خارج شده 
که ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گمرک، مرزبانی ها در این 

زمینه وظیفه دارند که اجازه ندهند چیزی از کشور خارج شود.

 معاون حفاظت و امور اراضی ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشــاره به اینکه قانونگذار، صدور 
هرگونه خاک کشــاورزی، مرتعی و نباتی را به خارج از کشور ممنوع کرده است، گفت: دستگاه های متولی 

خاک باید به سرعت دور هم نشسته و با قاچاق خاک از کشور مقابله کنند.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری؛

صادرات خاک ممنوع 

خبر

اهالی روستای جوشقان کاشــان در اعتراض به فعالیت معادن 
 در اطراف این روستا خواســتار حل مشکالت زیست محیطی 

و انجام تعهدات معدن داران شدند.
اعتراض کشــاورزان در خصــوص صدمات محیط زیســتی 
فعالیت معادن سنگ در مجاورت روســتای جوشقان کاشان 
از سال 1385 آغاز شده است. کشــاورزان این روستا، فعالیت 
 معــادن را موجب خشــکی درختان این روســتا و خســارت 
 به کشــاورزی آن می دانســتند و همان ســال کارشــناس 
 جهاد کشــاورزی کاشــان فاصله معــادن از روســتا را مغایر 
بــا قوانین محیط زیســت عنوان مــی کند. در ســال 1386 
 بار دیگر فرمانــداری کاشــان در نامه ای به ســازمان صنایع 
 و معادن استان اصفهان با اشــاره به اعتراضات گسترده مردمی 
در روستای جوشــقان مرکزی و دســتور وزیر صنایع و معادن 
خواســتار تعطیلی یکی از معادن ســنگ شــد، امــا فعالیت 
 این معادن متوقف نشــد. ســال 1388 بار دیگــر مدیر اداره 
محیط زیست کاشان پیشــنهاد عدم تایید پروانه بهره برداری 
معادن را با توجه به شــرایط حاکم بر منطقه ارایه داد و ســال 
1389 در نامــه ای به فرمانداری این شهرســتان خواســتار 

رسیدگی به وضعیت معادن شد.
در بخش از این نامه اداره محیط زیســت شهرســتان کاشان 
 با اشــاره به محــل فعالیت معــادن بــه علت قــرار گرفتن 
در مسیر باد غالب به روی مناطق مسکونی، عنوان کرد شرایط 
زیســت محیطی برای فعالیــت معادن در ایــن منطقه وجود 
ندارد. در این نامه آمده اســت: » فعالیت معدنی این معادن دو 
اثر زیست محیطی انکار ناشدنی دارد. نخست تخریب پوشش 
گیاهی و مرتعی که موجب فرسایش خاک می شود و پس از آن 
تولید تراورتن پودرهای معدنی کربنات کلسیم که از مهم ترین 
ضایعات معادن سنگ اســت با کوچک ترین جابه جایی در هوا 
پخش می شــود. « در ســال 1391 مدیریت جهاد کشاورزی 
 شهرســتان کاشــان در نامــه ای بــه اداره صنعــت، معدن 
 و تجارت شهرســتان با عنــوان رعایت حریم مزارع با اشــاره 
 به درخواست مکرر بســیاری از کشــاورزان و باغداران مبنی 
بر نارســایی ها و مشــکالتی که به واســطه فعالیــت معادن 
 مختلف در حاشیه باغ ها ایجاد می شود، رعایت حداقل فاصله 
چهار هزار متری از منتهی الیه مزارع و باغات برای نقطه شروع 
 فعالیت معادن را ضروری عنوان کرد. اما اعتراض کشــاورزان 
و نامه های مکرر مسئوالن برای جلوگیری از فعالیت این معادن 
نتیجه ای نداشــت. در همین راســتا اهالی روستای جوشقان 
کاشــان، دهم آذرماه ســال جاری به صــورت خودجوش در 
 حرکتی به ســوی معادن، نگرانی های خود مبنی بر مشکالت 
زیست محیطی و عدم پرداخت خســارت به کشاورزان و عدم 

تعهدات معدن داران و رعایت نکردن مقررات را اعالم کردند.

جنگ 10 ساله معادن با طبیعت 
جوشقان - استرک

هر ساله 
ده ها هزار تن 

خاک های صنعتی 
از کشور خارج 

می شود که باید 
از سوی وزارت 
صنعت، معدن 

و تجارت 
پروانه صادرات 

داشته باشند
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
شانس بهتر است یا انرژی مثبت؟

پيرمرد خاركني بود و پســري داشــت كه از شــدت دوست 
داشــتنش اجازه نمــي داد از خانه پــا بيرون بگــذارد. حتي 
نمي گذاشــت آفتاب و مهتاب او را ببينند. روزگار گذشــت تا 
خاركن بسيار پير شد و پسرش به ســن بيست و پنج سالگي 

رسيد.
يك روز خاركن به پسرش گفت: »پسرجان! تا حاال نگذاشتم 
كار كني و خودم به هر جان كندني بود يك لقمه نان درآوردم. 
اما ديگر جان كار ندارم و نوبت رســيده به تو كه بروي نان به 

خانه بياوري.«
پسر گفت »چشم« و طناب و تبري برداشت و روانه صحرا شد.

اما چون تا آن سن به سياه و سپيد دســت نزده بود و حال كار 
نداشت، نتوانست خاری بكند و از زور گرما عرق از هفت بندش 
راه افتاد. اين بود كه راه افتاد تا ســايه اي پيــدا كرده و زير آن 
خســتگی اش را در كند. رفت و رفت تا به قصر دختر پادشــاه 
رســيد و در ســايه آن تخت خوابيد. دختر پادشاه لب بام آمد 
و ديد جوان بلند باال و خوش ســيمايي در سايه قصر خوابيده 
اســت. براي اينكه از حال و روز پســر مطلع شــود، يك دانه 
مرواريد به طرف او انداخت، مرواريد به صورت پســر خورد و 
از خواب پريد و ديــد دختري زيبا لب بام نشســته و نگاهش 

مي كند.
دختر پرسيد: »تو كه هستي و از كجا آمده اي؟«

پسر جواب داد: »من پســر مرد خاركنم. پدرم گفته به صحرا 
برو و خار بكن تا به بازار برده، بفروشيم و امرار معاش كنيم. من 
هم با اين طناب و تبر به صحرا آمدم؛ ولــي از زور گرما طاقتم 
طاق شد و به اين ســايه پناه آوردم و خوابيدم. خالصه نه تن 
خاركندن دارم و نه روي رفتن به خانه.« مهر پســر خاركن به 
دل دختر پادشاه نشســت و يك دل نه، بلكه صد دل عاشق او 
شــد. چند دانه مرواريد پايين انداخت و گفت: »اين ها را براي 

پدرت ببر.«
پســر خاركن مرواريدها را برداشــت و با خوشحالي به سمت 

خانه به راه افتاد.
وقتي به خانه رسيد، پدرش گفت: »دســت خالي برگشتي و 

يك بوته خار هم با خودت نياوردي؟«
پســر گفت: »چيزي آورده ام كه بيشــتر از صد پشــته خار 

مي ارزد.«
خاركن گفت »كو؟ من كه نمي بينم چيزي دستت باشد.«

پســر مرواريدها را از جيبش درآورد و گفت: »اينها را بگير، به 
بازار ببر و بفروش و خرج زندگي مان كن.«

چند روزي كه گذشت پســر خاركن به مادرش گفت: »به نزد 
پادشاه برو و دخترش را برايم خواستگاري كن.«

مادرش گفت: »مگر عقل از ســرت پريده؟ تو پسر خاركني و 
او دختر پادشاه. چطور انتظار داري پادشــاه دخترش را به تو 

بدهد؟«
پسر گفت: »من اين حرف ها ســرم نمي شود؛ يا دختر پادشاه 
را برايم بگير يا از اين شــهر مي روم و پشت ســرم را هم نگاه 
نمي كنم.« پيرزن وقتي ديد گوش پســرش بــه اين حرف ها 
بدهكار نيســت، نزد پادشــاه رفت و گفت: »اي پادشاه! پسر 
يكي يك دانه ام خاطر خواه دختر شما شــده و پاك از خورد 
و خوراك افتاده است.« پادشاه از رك گويي پيرزن خنده اش 

گرفت و پرسيد: »پسرت چه كاره است؟«
پيرزن جــواب داد: »تا حاال كه نتوانســته براي خودش كاري 

دست و پا كند، از اين به بعد هم خدا بزرگ است.«
پادشــاه گفت: »برو نصيحتش كن كه دختر پادشاه به دردش 

نمي خورد.«
پيرزن گفت: »كارش از نصحيت گذشــته اســت. تو را به خدا 
دخترت را به او بده؛ چون مي ترســم از فراق او ســر به صحرا 

بگذارد و اين آخر عمري من پيرزن را به خاك سياه بنشاند.«
پادشاه كه نمي خواســت دل پيرزن را بشــكند گفت »برو و 

پسرت را بفرست تا با خودش صحبت كنم.«
پيرزن با خوشحالي رفت و پسرش را نزد پادشاه فرستاد.

پادشاه گفت: »اي پســر! اگر مي خواهي دخترم را به تو بدهم 
شرطي دارم كه بايد آن را به جا آوري.«

پسر خاركن جواب داد: »هر شرطي باشد قبول می كنم.«
پادشــاه گفت: »بايد بري و برای مالبارزجان شاگردي كني و 

هر وقت رمز او را ياد گرفتي، دخترم مال تو مي شود.«
پسر خاركن شرط را قبول كرد و به نزد مالبارزجان رفت.

چنــد روز كه گذشــت دختــر مالبارزجان به پســر خاركن 
عالقه مند شــد و چون طاقت ديدن مرگش را نداشــت، به او 
گفت: »وقتي كه رمــز پدرم را ياد گرفتي اصــال و ابدا به روي 
خودت نياور و هر وقت گفــت رمز را بخــوان در جوابش بگو 
سفيدي اش را بخوانم يا ســياهي اش را؟ خالصه هر چه گفت 
بخوان، تــو همين يــك كالم را تكرار كن و چيــز ديگري به 
زبان نياور؛ چون اگر بفهمد رمــزش را ياد گرفته اي تو را درجا 
مي كشد؛ ولي اگر ببيند نمي تواني رمزش را ياد بگيري آزادت 

مي كند كه هر جا دلت خواست بروي.«
پسر خاركن از حرف هاي دختر خيلي خوشــحال شد و تازه 
فهميد جريان از چه قرار اســت و چرا پادشــاه چنين راهي را 

پيش پايش گذاشته است.
يك روز مالبارزجان خواســت پســر خاركن را امتحان كند. 

گفت »بيا رمز را بخوان ببينم خوب ياد گرفته اي يا نه؟«
پسر گفت »سفيدياش را بخوانم يا سياهي اش را؟«

مالبارزجان گفت »اين حرف يعني چه؟ بخوان ببينم!«
پسر دوباره همان حرف را تكرار كرد. 

مالبارزجان مطمئن شد كه پسر خاركن از رمز و رازش سر در 
نياورده و به او گفت: »حاال كه بعد از اين همه مدت چيزي ياد 
نگرفته اي، بزن به چاك و ديگر اين طرف ها پيدايت نشود كه 

حوصله شاگرد تنبلي مثل تو را ندارم.«
پســر با خوشــحالي از خانه مالبارزجان بيــرون زد و به خانه 
خودشــان رفت. ديد وضع پدر و مادرش به حدي خراب شده 

است كه حتی نان براي خوردن ندارند. 
پسر خاركن به پدرش گفت: »من االن اسب مي شوم و تو آن را 
به بازار ببر و بفروش و با پولش هر چه الزم داري بخر؛ اما مبادا 
اسب را با افســار بفروشي و حتما يادت باشــد كه افسارش را 

بگيري و با خودت بياوري...«

راستی انرژی مثبت چیست؟
انرژی مثبت اساســا همان چيزی اســت كــه در ذهن خود 
تصوری درســت و مثبت از آن داريم؛ يعنی همان نور، خوبی، 

محبت، عشق، انفاق، صبر، احسان به همنوع، اميدواری و...
و به همان اندازه انرژی منفی همان چيزی است كه در ذهن 
خود تصويری منفی و نادرســت از آن داريم: تاريكی، ظلمت، 
نفرت، بدجنسی، شــرارت، رذالت، بی صبری، خودخواهی، 
تعصب، نااميدی و يأس و انــدوه. اين دو انرژی مثبت و منفی 
در دو قطب مخالف از همديگر فعاليت می كنند و ضد يكديگر 
هســتند. زمانی كه بتوانيم اين انرژی ها را در درونمان، آرام 

سازيم و بر آنها تسلط يابيم، بی درنگ خدمتگذار ما می شوند.
شانس؛ نوعی انرژی

واقعا شانس چيست؟ آيا واقعيت دارد؟ انرژی مثبت چيست؟ 
انرژی منفی چيست؟  آيا اين چيزها واقعيت دارند يا خرافه ای 
بيش نيســت؟ در اين مبحث سعی شــده با ديدگاه علمی و 
غيرمتعصبانه به اين امر پرداخته شود؛ زيرا اين مسئله سوال 
بسياری از مردم اســت. ابتدا بايد در مورد انرژی و ماهيت آن 
صحبت كنيم. خيلی از آدم ها حتــی نمی دانند دنيايی كه در 
آن زندگی می كنيم از چه چيزی ســاخته شــده است؛ پس 
ابتدا طبق نظريه های علمی راه خود را پيش می بريم و به اين 

می پردازيم كه دنيا از چه چيز ساخته شده است:
دنيای اطراف از ماده و انرژی ســاخته شــده اســت. ماهيت 
انرژی هنوز به طور كامل كشف نشده؛ اما می دانيم كه انرژی 
با فركانس نيز سنجيده می شــود. هرچه فركانس يك انرژی 

باالتر باشد، قوی تر است. 

- مشاهده جهان رايگان است، فقط برای شرح و تفسير 
آن است كه بايد بهای زيادی بپردازيم. 

- دنيا آخر نمی شود، فقط بشــر تمام می شود آن هم به 
دست خودش. 

- نااميد كننده ترين ننگ ها، ننگ آن انسان نادانی است 
كه گمان می كند همه چيز را می داند. 

- اگر عظمت فرد ديگری را تحســين مــی كنيد، آنچه 
می بينيد عظمت خودتان اســت. اگر شما اين عظمت 
و خصلت را نداشتيد، نمی توانســتيد اين ويژگی را در 

ديگری تشخيص داده و جذب آن شويد. 
- به عقيده ما بشر يك ميليون اشــتباه ندارد، بلكه تنها 
و تنها يك اشتباه مرتكب شده اســت و آن اين است كه 

هدف و ايده آل زندگی خود را نمی داند.

انرژی مثبت 

هایالیت 

دانستنی ها

- اگر می خواهيد ســريع تر چربی های اضافی بدن تان را بســوزانيد، 
نوشــيدن يك فنجان قهــوه قبــل از ورزش به اين فرآيند ســرعت 

می بخشد.
- اگر شــما در دوران جوانی خــود هيچ كار احمقانــه و جالبی انجام 
ندهيــد، در دوران پيری و كهنســالی تان چيزی بــرای لبخند زدن 

نخواهيد داشت.
- خوردن »به«، تيرگی دور چشم را از بين می برد.

- ســتاره دريايی زير نور خورشــيد ذوب و تبخير می شــود، چون از 
98درصد آب تشكيل شده است. 

- گاهی افــرادی كه هزاران كيلومتر از شــما فاصله دارند نســبت به 
آنهايی كه حتی در كنارتان هستند، احســاس خوشايندتری به شما 

می دهند!
- اندازه پا و ساعد دست شما با هم برابر است!

- افرادی كه از ضريب هوشــی بااليی برخوردارند، خواب بيشــتری 
می بينند!

- شب بيداری باعث كوچك شدن مغز و كاهش حافظه می شود!
- بيشترين ميزان تولد در جهان، در ماه آگوست است. 

موفقیت

اگر مــی خواهيد در آينده دچار مشــكل مالی و فقر نشــويد، روی 
كارهايی ســرمايه گذاری كنيد كه منجر به افزايش دارايی و سطح 
توانگری شما شود و يادتان باشد هرگز به سراغ كارهای فقرآفرين و 

بيكاری های بی مزد و درآمد نرويد. 
اگر می خواهيد در آينده ســريع تر بيماری تان شفا يابد و گذرتان 
كمتر به درمانگاه و بيمارســتان بيفتد، از هميــن االن اصول تغذيه 
صحيح و ســبك زندگی ســالم را رعايت كنيد تا مجبور نباشيد به 
خاطر بيمارشــدن و دستور پزشــك، پرهيز غذايی را شروع كنيد و 

مثال هزينه های گزافی را برای درمان خود بپردازيد.
پس همين االن كه ســالمت هســتيد، به تغذيه درســت و ورزش 
بپردازيد و بكوشــيد اصول نظافت و بهداشــت را رعايت كنيد؛ چرا 
كه اين، همان دســتی اســت كه برای شــفا و درمان خود به آينده 

می فرستيد. 
البتــه در امــور مالی هــم همين اصل صــادق اســت. وقتی خود 
را بيمــه عمر می كنيــد يا بخشــی از درآمدتــان را بــرای آينده 
خود ســرمايه گذاری مــی كنيد؛ يا وقتی ســعی می كنيــد پروژه 
خوش آتيــه ای را پيدا كرده و روی آن ســرمايه گــذاری كنيد، در 
واقع داريد به خود و عزيزانتان كمك می كنيــد تا در آينده از وقوع 

تنگدستی جلوگيری كنيد.
اغلب آنهايی كه امروز در فقر و نداری به سر می برند، به نوعی چوب 
كم كاری ها و كج كاری های گذشــته خود را می خورند؛ گذشته ای 
كه با انتخاب ها و اقدام های منجر به فقر، تنگدستی امروزشان را رقم 

زده است. 
اگر می خواهی در آينده كســی دســت تو را بگيرد، االن دست يك 

نيازمند و كسی را بگير كه به كمك تو احتياج دارد.

تو دستان کمک رسان آینده
 خودت هستی )3(
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روزی چند نفر از اهالی دهكده ای دوردست به مدرسه شيوانا رفتند و از او برای 
مشكلشان راه حل خواســتند. آنها گفتند: دهكده ما در دشــتی باز قرار دارد و 
اهالی آن اكثرا كشــاورزند و برنج می كارند. چند ماهی است كه تعدادی راهزن 
به دهكده حمله می كنند و داروندارمان را با خود مــی برند. ما هم برای دفاع از 
خودمان تعدادی شمشــير زن و جنگجوی حرفه ای استخدام كرديم. اما آنها نه 
تنها موقع حمله راهزن ها كاری از دستشان بر نمی آيد، بلكه وقتی راهزنی هم 
در كار نباشد، خودشــان زور می گويند و مزاحم زنان و افراد ضعيف می شوند. 

اكنون مانده ايم كه چه كنيم؟
 اهالی دهكده تصميم گرفته اند مبلغی ســكه و طال به تيم رزمی كاران مدرسه 
شــما بدهند تا آنان در فصل برداشــت محصول، از ما محافظت كنند. هر چند 

می دانيم در بقيه ايام سال هم احتمال حمله مهاجمان وجود دارد و بايد فكری 
اساسی كرد! در همين لحظه مرد و زنی پير وارد مدرسه شدند و مستقيم سراغ 
شيوانا آمدند و بی اعتنا به نمايندگان دهكده دوردست، گفتند: شيوانا، به داد ما 

برس كه اهل دهكده خودت هستيم!
شيوانا در مورد مشكلشان پرسيد و مرد پير گفت: من سال ها پيش بخش زيادی 
از زمين های بازار دهكده را از قســمت ميدان مركزی دهكده تــا كنار دروازه 
شــهر خريدم و آن را با زحمت فراوان، قطعه بندی و در هــر قطعه مغازه ای برپا 
كردم. نتيجه اين تالش حدود پنجاه مغازه شــد كه از اجاره آنها مخارج خودم 
و ده فرزندم را در اين ســی ســال تامين می كردم. تا وقتی پسرها و دخترهايم 
زنده بودند كسی جرئت نداشــت به مغازه های من چشم طمع بدوزد؛ اما از سال 
گذشــته كه نُه فرزندم در آتش ســوزی بزرگ جان باختند، كدخدای ده دائم 
مزاحم مان می شود و به هر بهانه ای سعی می كند اين پنجاه مغازه را از چنگمان 

در آورد. درســت اســت كه امورات من با يك مغازه و خانه ای كه در آن زندگی 
می كنم نيز می گذرد، اما مطمئنم كدخدا به قدری طمعكار است كه اين خانه 
و مغازه را هم بــه بهانه ای از من می گيــرد و دير يا زود با همســر و تك فرزند 
باقی مانده ام آواره و بی خانمان می شــويم. راهی به من نشــان دهيد كه بتوانم 

الاقل خانه و يك مغازه ام را برای خودم و فرزندم نگه دارم!
شيوانا كمی فكر كرد و گفت: همين امشب تمام چهل و نه مستاجر مغازه هايت 
را در خانــه ات جمع كن و در حضور بقيه اهالی، ســند تمــام مغازه ها را به نام 
مســتاجران آنها بزن و در واقع مغازه ها را رايگان يا به قيمتی بســيار اندك به 
آنها ببخش! آن مغــازه و منزلی هم كــه داری، برای خودت نگــه دار. فردا كه 
كدخدا برای تصاحــب مغازه هايت می آيد، ديگر با يك نفر طرف نيســت، بلكه 
با پنجاه مالك طرف اســت كه هر كدام برای دفاع جانانه از مغازه خود آماده اند! 
تو هم مغازه دلخواه و منــزل مورد نيازت را در اختيار خواهی داشــت و يكی از 

مالكين خواهی بود. مرد و زن پير خوشحال از مدرسه بيرون رفتند تا اين نقشه 
را عملی كنند. نمايندگان برنجكاران دهكده دور، از شــيوانا پرسيدند: راه حل 
پيشنهادی تان چيســت؟ ای كاش به ما هم يك راه كارآمد و موثر برای مقابله با 

راهزنان و رهايی از دردسر جنگجويان مزدور نشان می داديد. 
شيوانا لبخندی زد و گفت: همين راه حلی كه برای مغازه ها گفتم برای شما هم 
هست! كافی است با اين ســكه هايی كه آورديد، برای تك تك اهالی و ساكنان 
روستای خودتان نيزه، شمشــير، تيروكمان و وسايل نبرد تهيه كنيد. شاگردان 
مدرســه من هم آماده اند تا به اهالی دهكده روش مبارزه و اســتفاده از وسايل 
رزمی را آموزش دهند. اگر تعداد جنگجويان روســتا را به اندازه تك تك اهالی 
برسانيد، هيچ راهزن و مزدوری جرئت نزديك شــدن به دهكده شما را نخواهد 
داشــت. بگذاريد اهالی خودشان از خودشــان محفاظت كنند. در واقع راه حل 

شما همان است كه گفتم: متعدد شويد!

سود وکو

پسر خاركن با مال بارزجان )قسمت اول(

رها نکردن افرادی که شما را آزار می دهند
بهتر است گاهی اوقات، برخی افراد را ناديده بگيريد و آنها را كنار بگذاريد، نه 
به دليل اينكه به آنها اهميتی نمی دهيد، بلكه به علت آنكه آنها به شما عالقه 
ندارند و مكررا آزارتان مــی دهند. گرچه درك و باور اين واقعيت، دشــوار 

است، اما ضرورت دارد؛ پس وقتتان را برای اين افراد تلف نكنيد. 
اهمیت بیش از حد به زیبایی و جذابیت ظاهری افراد

اينكه تنها به خاطر شكل ظاهری يك فرد شيفته اش شويد، مثل اين است 
كه غذای مورد عالقه تــان را صرفا از روی رنــگ آن انتخاب كنيد، نه طعم 
و مزه اش. در واقع ويژگــی های ذاتی هر فرد، نامرئی و غير قابل ســنجش 
هســتند و به همين دليل جذابيت ماندگاری ايجاد می كنند، مثل برخی 
از افراد كه بوی نعنا را می پسندند و افراد ديگر كه رايحه دارچين را ترجيح 

می دهند. 
در واقع كششی انكار ناپذير شــما را به سوی ويژگی های خوب برخی افراد، 
مكان ها و اشيا جذب می كند. گاهی هم برخی زخم های روحی بين شما و 
ديگران مشترك اســت كه همين موضوع وابستگی شديدی ميانتان ايجاد 

می كند و شما را در مسير طوالنی زندگی در كنار يكديگر نگه می دارد. 
اگر فقط می تونستم فالن چیز را داشته باشم، همه چیز بهتر 

می شد
حقيقت اين است كه اگر اكنون خوشحال نباشــيم، زمانی كه آن چيز را به 
دست آوريم، باز هم خوشحال نخواهيم بود. يادتان باشد خيلی از كارهايی 
كه اكنون انجام می دهيد، چيزهايی بوده كه قبال آرزوی آن را داشــته ايد. 
قدردانی بزرگ ترين جادويی اســت كه می توانيد به زندگی تان وارد كنيد. 
قدردان بودن همه چيز را بهتر می كند و باعث می شود داشته هايتان برای 

شما كافی باشند و بی دليل، چيزی بيشتر از آن نخواهيد.
روزی انجامش می دهم

اين واقعا گول زننده است: يك روز يك داستان می نويسم، يك كسب و كار 
جديد راه می اندازم، ورزش می كنم، رژيم می گيرم؛ اين دروغ ها ديوانه تان 
می كنند؛ چون روزی بيدار می شويد و می بينيد هيچ وقتی برای انجام اين 
كارها باقی نمانده اســت. هيچكس نمی داند چند روز ديگر قرار است روی 
اين كره خاكی زندگی كند. همين حاال برنامــه ريزی كنيد، همين حاال به 

حركت در بياييد و انجامش دهيد. زمان حال، تمام چيزی است كه داريم.

ایجاد حس قدردانی و شکر گزاری به جای تقویت روحیه 
اعتراض و ناسپاسی 

گذشــته از اينكه در فرهنــگ ما گفتن كلمه شــكر خدا و تشــكر از 
پروردگار، نســل به نســل وجود داشــته و منتقل شــده است، علم 
روان شناسی و محققين اين علم نيز به اين نتيجه رسيده اند كه كسانی 
كه حس امتنان و قدردانی نســبت به خود اطرافيان، هستی، زندگی و 
پروردگار دارند، از حال بهتری برخوردار بوده و ظرفيت روانی باالتری 
دارند نســبت به كســانی كه معترض، شاكی و ناســپاس هستند و با 

غرزدن و تمركز بر نيمه خالی ليوان زندگی می كنند. 
توصيه می شــود هر روز برای پنج داشــته و موهبتی كــه در زندگی 
درونی و بيرونی خويش داريم سپاســگزاری كنيم، به قول »مك انا« 

اين كار مانند تقويت ماهيچه های شادی در مغز عمل می كند. 
تمركز بيشتر بر داشــته ها باعث ايجاد حال بهتری می شود، در نتيجه 
فرد كمتر به ســمت افكار منفی می رود. اين موضــوع باعث افزايش 
انرژی و توليد امواج مثبت ذهنی می شود و قطعا فردی با اين شرايط، 
امواج مثبت و حال خوب بيشتری را به خود و زندگی اش جذب خواهد 
كرد.  برخی چنين می انديشــند كه برای داشتن نعمت هايی خاص يا 
شرايطی ويژه و يا فردی ايده آل در كنار خويش بايد شكرگزار باشند، 
در صورتی كه چنين نيســت. برای هر لحظه از عمر گران بها و فرصت 
زيستن بايد شكرگزار باشــيم؛ آن هم نه فقط به كالم، بلكه به واسطه 

باور و بر زبان آوردن كالم شاكرانه، تغييرات مد نظر ايجاد می شوند.
بخشش و رهایی، شادی می آفرینند 

بارها اين جمله را از افراد مختلف شنيده ام كه می گويند: »نمی توانم 
ببخشــم«، »نمی توانم رها كنم« و يا بدتر از آن »من تا انتقام نگيرم، 
آرام نمی شــوم!«  دوســتان گرامی! وقتی نمی توانيد ببخشيد و رها 
كنيد، مشكل را در موضوع يا فرد ديگر دنبال نكنيد، چون در خودتان 
ريشه دارد. در خود به جست و جو و واكاوی بپردازيد. آيا ممكن است 
همواره شــما را نبخشيده باشند و شــما اين پيش نويس را از كودكی 
نوشته باشيد كه دنيا جای گذر، بخشــش و رهايی نيست، بلكه جايی 
است كه بايد ســخت گرفت و رها نبود و ديگران را سرجايشان نشاند 
و امثالهم؟ شايد شــما خود را نيز نبخشيده ايد، شايد يكی از منتقمين 

خود باشيد و به همين ترتيب ديگران را هم نمی توانيد ببخشيد. 

در مسیر شادمانی ترک عادت 

عاداتی که شادی را 
از شما می گیرد )3(

زندگی من، مال من است )3( 

کاریکاتور 

متعدد شوید!

تلنگری بر روح

اين مفهوم، يك اهرم فشار نيســت كه ما آن را به ذهنمان 
تحميل كرده ايم، بلكه باوری اســت كه با ايمان به جوهر 

صدق، تبديل به رفتار و منش ما می شود. 
شما صدق را چگونه معنا می كنيد؟ اين واژه برايتان تعبير، 
تشبيه يا تفســير چه حقيقتی اســت؟ آيا تصور می كنيد 
صداقت، معنايی كلــی و واحد دارد يا از نظر هر انســانی 

تعريفش متفاوت است؟ 

فكر مــی كنيد اگــر صداقت از ديــدگاه هر فــرد معنای 
متفاوتی داشته باشد، آيا می توان آن را فهميد و هضمش 
كرد و يا می توان برای درك آن به تعريفی واحد رسيد؟ در 
حقيقت اين مفهوم يك معنای واحد است؛ مثل خورشيد 
كه همه مردم جهان، آن را می شناســند و به رد شناخت 

نور و تاثيراتش بر حيات، يك باور مشترك دارند. 
هيچ كس در شناخت خورشيد ترديدی ندارد و هيچ كس 

هم نمی تواند بگويد خورشــيد همان چيزی است كه من 
استنباطش كرده ام؛ چرا كه خورشــيد هم مثل صداقت، 
مفهومی يگانه اســت و ما از آن يك معنــای واحد ادراك 

می كنيم. 
به همين دليل همه انســان ها صداقت را می شناســند، 
دوســتش دارند و به هر كس كــه صادق اســت اعتماد 

می كنند. 

»صاد« مثل صادق باش )2(
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پیشنهاد سردبیر: 
ذوب آهن در میان بزرگان

ک قاب روز

پس از انتخاب رونالدو به عنوان بهترین بازیکن ســال 2016 دنیا 
رتبه بندی سایر نامزدهای کسب توپ طال اعالم شد.

رتبه بندی 
نامزدهای توپ طالی سال 2016

در حالی که بیش از 70 درصد گل های ذوب آهن در لیگ شانزدهم 
را کاپیتان های این تیم به ثمر رسانده اند در سپاهان مساوات جالبی 
از حیث گلزنی بین بازیکنان برقرار اســت.  با بســته شدن پرونده 
رقابت های هفته ســیزدهم لیگ برتر، ساســان انصاری با 10 گل 
همچنان آقای گل لیگ شــانزدهم باقی ماند. مرتضی تبریزی هم 
که 24 ساعت با انصاری شریک شــده بود بار دیگر به رده دوم رفت 
تا با یک گل کمتر نزدیک ترین تعقیب کننده آقای گل فعلی باشد.

تبریزی تنها بازیکن ذوب آهن نیست که در کورس آقای گلی لیگ 
شــانزدهم قرار دارد بلکه مهدی رجب زاده نیز با 6 گل یکی از پنج 
گلزن برتر این فصــل از رقابت ها به حســاب می آید.جالب آنکه از 
مجموع 21 گلی که ذوب آهــن تا به اینجا به عنــوان بهترین خط 
حمله لیگ به ثمر رسانده اســت 15 گل را کاپیتان های اول و سوم 
این تیم وارد دروازه حریفان کرده اند. به عبــارت دیگر، بیش از دو 
سوم گل های ذوب آهن در لیگ شــانزدهم را کاپیتان های این تیم 
زده اند. برخالف ذوب آهن، سپاهان فعال هیچ بازیکنی را در کورس 
آقای گلی نــدارد و بهترین گلزن این تیم در لیگ شــانزدهم یعنی 
احسان حاج صفی سه گله اســت. جالب آنکه سپاهان پنج بازیکن 2 
گله دارد. در بازی های این فصل سپاهان، تقریبا هر بار یک بازیکن 
جدید گل می زند و همین موضوع باعث شده اســت تا در این تیم 

مساوات جالبی از حیث گلزنی برقرار باشد.

تقسیم متفاوت گلزنان در تیم های اصفهانی؛

 از سهامداری کاپیتان ها 
تا مساوات در گلزنی

اخبار کوتاه

مدیرعامل باشــگاه ســپاهان اظهار کــرد: در نیم فصل 
تیم را تقویت می کنیم و اگر کادر فنی اســامی بازیکنان 
مدنظرش را بدهد و ما نیــز نظراتمان را بــا آنها تطبیق 
دهیم، بازیکن خوبی را جذب خواهیــم کرد؛ البته قصد 
جذب کردن یک مهاجم از صربستان را نیز داریم.  محسن 
طاهری در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد وضعیت 
چمن ورزشــگاه نقش جهان به خوبی زمــان افتتاح این 
ورزشگاه نیســت گفت: ما که متخصص چمن نیستیم و 
باید از کارشناسان و بازیکنانی که در این زمین بازی می 
کنند این ســوال را بپرســید البته کارشناسان ما چنین 
صحبتی را تایید نمی کنند واعتقاد دارند وضعیت چمن 

این ورزشگاه مطلوب است. 
مدیر عامل باشگاه ســپاهان در واکنش به صحبت های 
آذری مبنــی بر اینکه طاهــری زمان می بــرد تا ادبیات 
مدیریت را فرا بگیرد، گفت: اگر من هــم بخواهم جواب 
آذری را بدهم کدورت ها بیشتر می شــود. به اعتقاد من 
صالح نیســت چنین گفتمان هایی در رســانه ها مطرح 
شــود؛ البته چندین بار تا به حــال آذری چنین صحبت 

هایی را مطرح کرده اما من صحبتی ندارم.

  ذوب آهن اصفهان قرار اســت در گروه بســیار سختی 
عرض اندام کند. فاتح جام حذفی فوتبــال ایران باید در 
گروه C با تیم های العین امارات، االهلی عربستان و برنده 

بنیادکار ازبکستان و الجیش قطر روبه رو شود.
العین امارات نایب قهرمــان لیگ قهرمانان اســت و در 
 لیگ قبلی، بعد از االهلــی، رده دوم را از آن خود کرد. آنها 
هم اکنون در لیگ حرفه ای امارات بــا 20 امتیاز در رده 

چهارم جای دارند.
االهلی فصل گذشــته فاتح فوتبال عربستان شد. آنها در 
حال حاضر هم تیم ســوم جدول رده بندی هستند و در 

کورس قهرمانی قرار دارند.
الجیش قطر هم شــاید حریف ذوب آهن شــود. الجیش 
در لیگ قطر رتبــه دوم را به خود اختصــاص داد. آنها در 
 این فصل تیم اول لیگ به شــمار می رونــد و 28 امتیاز

 دارند.
در نهایت بنیادکار ازبکستان که حریف الجیش در پلی آف 
است در لیگ ســال 2016 فوتبال ازبکستان با 63 امتیاز 
در رده ســوم جدول رده بندی قرار گرفــت. هنوز لیگ 

جدید فوتبال ازبکستان شروع نشده است.

محسن طاهری: 

جواب آذری را بدهم 
کدورت ها بیشتر می شود

ذوب آهن در میان بزرگان

باید نگران آینده بود؛

پایانی تلخ برسال سیاه تکواندو

تیم ملی تکوانــدو در روزهــای اخیر، دو رویــداد مهم را 
با کسب نتایجی ضعیف پشت سرگذاشــت تا روند نزولی 
تکواندوی ایران در بخش مردان همچنان ادامه پیدا کند. 
این درحالی است که مسئوالن ورزش هم نسبت به نتایج 

اخیر این تیم واکنشی نشان نداده اند.
این تیــم با 5 تکواندو طــی روزهــای 1۹ و 20 آذرماه در 
مرحله نهایی رقابت های گرندپری یا همان جایزه بزرگ به 
میدان رفت و با تک نشان طالی سجاد مردانی به کار خود 
پایان داد. بهنام اســبقی، هادی پور، مسعود حجی زواره و 
ابوالفضل یعقوبی نه تنها در کسب مدال توفیقی نداشتند 
بلکه در همان مراحل ابتدایی با شکســت برابر رقبای خود 

از دور مسابقات خارج شدند. 
در رقابت های جام جهانی هم که بــه مدت دو روز در باکو 
برگزار شد تیم ملی ایران شرایط خوبی نداشت و با پیروزی 
خفیف مقابل روســیه و دو شکســت با اختالف امتیاز باال 
مقابل کره جنوبی و ترکیه از دور مســابقات خارج شــد تا 
پرونده تکواندوی ایران در ســال کابوس وار 2016 با طعم 

تلخ شکست بسته شود.
بعد از شکســت تیم ملــی در المپیــک 2016 ریو، نتایج 

ضعیــف پســران نوجــوان در رقابت های جهانــی کانادا 
و متعاقب آن نتایــج ضعیف تر در دو رویــداد مهم پایانی 
سال 2016، به نظر می رسد فدراسیون تکواندو در بخش 
مردان روند نزولی را که از مسابقات منتهی به المپیک ریو 
و به خصوص جام جهانی دوره قبل در مکزیکوســتی آغاز 
شــده بود همچنان ادامه می دهد و مردان تصمیم گیرنده 
تکواندو  نیز گویا قرار نیســت نگاه منطقی و واقع بینانه ای 

به شرایط داشته باشند.
فدراســیون که قرار بود بعــد از ریو نتایج اســف بار آن را 
بررســی کند و به اطالع عموم برساند، بدون توجه به افکار 
عمومی روند نزولی خود را ادامــه داده و با ابقای کادر فنی 
یک تصمیم اشتباه دیگر به ســایر تصمیمات خود اضافه 

کرد تا نتیجه آن شود که در باکو شاهد آن بودیم.
با تداوم ایــن رونــد دیگر نمی تــوان نقــش کادر فنی، 
تکواندوکاران، توجیهات نخ نما شــده ای چون ســندروم 
فرســودگی، جو رســانه ای و .... را در ایــن نتایج دخیل 
دانست و مدیریت فدراسیون باید نقش تعیین کننده خود 
و مشــاورانش در این ناکامی های خردکننده را پررنگ تر 

مورد بررسی قرار دهد و آن را بپذیرد.

ســید محمدپوالدگر نزدیــک به 20 ســال در تکواندوی 
ایران مدیریت کرده و در شرایط فعلی برنامه خاصی برای 
فدراسیون تحت مدیریت خود ندارد و در واقع به بن بست 
رسیده و راهکارهای وی نیز هر کدام خیلی زود با شکست 
مواجه می شــود و باید اذعان داشــت که طرحی نو برای 

برون رفت از این وضعیت ندارد. 
رییس فدراســیون که تالش کــرده تا شــرایط را پس از 
ناکامــی در المپیک تغییر دهد با وجود مشــکالتی که در 
داخل کشور دارد، کرســی های بین المللی که در اختیار 
این فدراســیون بود را هم از دســت داده تــا عمال بازوی 
قدرتمندی برای پیشــبرد کارهای فدراســیونش نداشته 
باشــد. تعامل با ارکان فدراســیون جهانی شــاید یکی از 
دالیل از دســت رفتن موقعیت تکواندوی ایران در  عرصه 
بین المللی باشد. رییس فدراسیون نه تنها خودش کارایی 
الزم را در بعد بین الملل نداشــته اســت بلکه افرادی هم 
که می توانســتند در این بخــش، حامی تکواندو باشــند 
را نیز یکی بعــد از دیگری طرد کــرد، در بخش فنی تیم 
ملی مشــکالت زیادی داشــته و دارد. فدراسیون تکواندو 
حســن ذوالقدر را به عنوان رییس ســازمان تیم های ملی 
منصوب کرده و او نیز در یک برنامه زنــده تلویزیونی بعد 
از المپیــک ریو به صراحت از اشــتباه در انتخاب مســیر 
برای کسب ســهمیه المپیک و مدال در این رویداد بزرگ 
صحبت می کند. اینکــه چرا مردی با تجربــه چهار دوره 
حضور در المپیک و نزدیک به 10 دوره رقابت های جهانی 
نمی تواند تیم تحت مدیریت خود را به درســتی رهبری 
کند همان دلیلی را دارد که فدراســیون با رییس باتجربه 

خود نمی تواند کارایی الزم را داشته باشد. 
مشکالت تکواندو روز به روز در حال افزایش است و به نظر 
می رسد این رشته المپیکی نیاز به تفکر، استراتژی و ایده 
تازه دارد و اگر همین روند ادامــه پیدا کند در جام جهانی 
»موجو« کره جنوبی 2017، شکســت ســختی در انتظار 

تکواندوی ایران خواهد بود.
وزارت ورزش یا خــودش را به بی تفاوتــی زده و اهمیتی 
برای تکواندو قائل نیست و یا قدرت برخورد با ناکامی های 
این فدراســیون را نــدارد و از پس البی های پشــت پرده 
برنمی آید تا اوضــاع را تغییر دهد. با این حــال می تواند 
با گرفتن نظر کارشناســان و صاحب نظران، فکری جدید 

برای این رشته داشته باشد. 
روندی کــه تکواندو در پیــش گرفته و ظاهــرا پایانی هم 
برناکامی هایش نیست، اهالی این رشــته را نگران کرده و 
به نظر می رسد در صورت ادامه آن شرایط تیم ملی بدتر از 

قبل نیز خواهد شد. 
باید امیدوار بود شــرایط جدیدی برای مســائل فنی تیم 
ملی در نظر گرفته شــود نه اینکه بعد از نزدیک به ۹ سال 
دوباره ســکان هدایت تیم ملی به یک مربی برکنار شــده 
واگذار شــود که برای بودنش حاضر اســت سازمانی یک 
نفره تشــکیل دهد و ناکامی مطلق در المپیــک ریو را به 
 ســندروم فرســودگی بازیکنان ربط دهد نه فرســودگی 

تفکر مدیریتی!

روندی که تکواندو 
در پیش گرفته و 
ظاهرا پایانی هم 
برناکامی هایش 

نیست، اهالی این 
رشته را نگران 
کرده و به نظر 

می رسد در صورت 
ادامه آن شرایط 
تیم ملی بدتر از 

قبل نیز خواهد شد

 تکواندوی ایران که در بازی های المپیک نتوانست در بخش مردان انتظارات را برآورده کند و بزرگ ترین 
ناکامی را رقم زد، با بی تفاوتی مسئوالن وزارت ورزش به روند این ناکامی ها ادامه می دهد.

مستطیل سبز
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پیشنهاد سردبیر: 
تا ریال آخر حقوق های نجومی باید به خزانه برگردد

دیدگاه

نماینده مردم اصفهــان در مجلس خبرگان رهبــری در رابطه 
با حقوق های نجومی اظهار کرد: در این رابطه در دولت بســیار 
اقدام شده اســت و ما نباید این زحمت ها را اعم از اقدامات قوه 

قضائیه نادیده بگیریم.
آیت ا... ســید ابوالحســن مهدوی افزود: اقدامات انجام شده در 
رابطه با حقوق های نجومی کافی نیســت به خاطــر اینکه این 
اقدامات به نتیجه قطعی نرســیده اند و بعضی از افراد حقوق ها 
را بازگردانده اند اما این کار فقط در مورد  حقوق ماه آخرشــان 
صورت گرفته است که این کافی نیســت و باید از اول تا به  حال 

هرچه حقوق گرفته اند حساب کرده و برگردانند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: طبق گفته ســازمان 
بازرسی کشور از میزان 20 میلیون به باال، نزدیک به هزار و 500 
نفر هســتند که این حقوق ها را دریافت کرده اند که این  اشتباه 
دیگری است و نه تنها عدد 20 میلیون به باال خالف است، بلکه 
یک فرد باید 5 میلیون تومان دریافــت می کرده در صورتی که 
 همان فــرد این حقوق را بــه مبلغ 20 میلیــون تومان دریافت

کرده است.
وی با بیان اینکه رییس جمهور 7 میلیون تومان حقوق می گیرد 
و نمی شــود که زیردســتان آن بیشــتر از خود رییس جمهور 
دریافت کنند، تاکید کرد: توجیه درســتی که برخی دارند این 
است که قانون را طوری تنظیم کرده بودند که اگر یک شرکتی 
درآمدش باال رفت، درصــدی از درآمدها به هیئت مدیره بیاید و 
حقوق مدیران باشــد و این را پیش بینی نکــرده بودند که برای 

حقوق ها سقفی معین کنند.
این عضــو مجلس خبــرگان رهبــری ادامــه داد: ایــن افراد 
نجومی بگیر بهانــه ای آورده اند و می گویند مــا طبق قانون این 
حقوق ها را دریافــت کردیــم، در حالی که این طور نیســت و 
اگر طبق قانون بــوده، این قانون غلط بوده، باید اصالح شــود و 

حقوق ها بازگردانده شوند.
امام جمعه موقت اصفهان خاطرنشــان کرد: قوه قضائیه در ماه 
گذشــته مطرح کرد که از طریق دولت هیچ پرونده ای به دست 
ما نرسیده است و بنده شنیدن این حرف از سوی قوه قضائیه را 

انتظار نداشتم.
آیت ا... ســید ابوالحســن مهدوی تاکید کرد: قــوه قضائیه به 
عنوان مدعی العمــوم می توانــد در رأس همه، خــود موضوع 
 حقوق های نجومی را پیگیری کند کــه در حال حاضر وارد این 

بحث شده اند.
مهدوی با بیان اینکه نباید در موضــوع حقوق های نجومی توپ 
را در زمین دولت بیندازیم، خاطرنشــان کرد: دولت در مواجهه 
با مســئله حقوق های نجومی، تقصیر را به گــردن دولت قبلی 
می اندازد و مردم از این گونه پاســخ ها دلخور هســتند و با ادامه 
چنین روندی قاعدتــا دولت بعدی نیز دولــت فعلی را مقصر به 
وجود آمدن مشکالت معرفی خواهد کرد و اصل قضیه مسکوت 

گذاشته می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: در حال حاضر کاری به 
مقصر نداریم و مچ کسی را نمی خواهیم بگیریم بلکه می خواهیم 
دست افراد را بگیریم و به همه می گوییم که دست به دست هم 
داده،گرد هم آییم و این مشکل را حل کنیم و اگر خبرگزاری ها 

هم به این عرصه وارد شوند، بهتر موفق می شوند.
وی در پاســخ به ســوال فارس در خصوص اقدامات انجام شده 
در مجلس شــورای اســالمی عنوان کرد: در این زمینه مجلس 
 هم اقدام کــرد اماهدف زمانی محقق می شــود کــه حقوق ها

بازگردانده شوند.
مهدوی با اشاره به اتفاقات اخیر ریاســت جمهوری کشور کره 
بیان کرد: تا وقتی به نتیجه نرســیده است ما می گوییم اقدامات 
انجام شــده در حوزه حقوق های نجومی کافی نیست، زحمات 
بسیاری در این زمینه انجام شده اســت و گاهی به نظر می آید 
که اگر این اقدامات در کشور دیگری انجام می شد، فوری نتیجه 

می داد.
امام جمعــه موقت اصفهان اظهــار کرد: از همه کســانی که در 
این عرصه تالش می کنند تشــکر می کنیم امــا کافی بودن این 
اقدامات را زمانی می بینیم کــه حقوق های نجومی به بیت المال 

بازگردانده شوند.

مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: پیاده رو ســازی، 
بلوک فــرش و جدول گــذاری خیابــان میــرزا طاهر تــا خیابان 
مظاهری بــه طــول 1600 متر و عرض بیــش از 2 متر در دســت 
 اجراســت. عبــاس روحانی بــا اشــاره به اینکــه پــس از تکمیل 
 پیــاده رو ســازی، عملیــات بلــوک فــرش و جدول گــذاری

 پیاده رو انجام می شــود، افزود: این پــروژه با اعتبــار 2 میلیارد و 
500 میلیــون ریال تاکنون 70 درصد پیشــرفت داشــته اســت. 
مدیر منطقــه 9 شــهرداری اصفهان با اشــاره به پیاده رو ســازی، 
جدول گــذاری و بلــوک فــرش خیابــان خــرم - خیــام عنوان 
 کرد: پیــاده رو ســازی بزرگــراه خرم- خیــام حدفاصــل خیابان 
آیت ا... اشــرفی اصفهانی تا خیابان میرزا طاهر به طول 1450 متر و 
عرض بیش از 2 متر در دست اجراست. روحانی اضافه کرد: این پروژه 

نیز با اعتبار 3 میلیارد ریال تاکنون 70 درصد پیشرفت داشته است.

 معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان اظهارکرد: با احداث 
دور برگردان های میدان احمد آباد،تردد رانندگانی که از سمت 
شمال و جنوب در میدان احمد آباد قصد دور زدن داشته باشند، 

از میدان حذف و بار ترافیکی میدان کاهش می یابد.
ایــرج مظفر افــزود: در حال حاضــر همه امکانات مهیاســت، 
پیمانکار مشــغول کار اســت و پروژه تا پایان امســال تحویل 

شهروندان می شود.
معاون عمران شــهری شــهرداری اصفهان یاد آور شد: احداث 
دور برگردان در شــمال و جنوب احمد آباد پروژه مشترک بین 
مناطق 10، 4 و 3 اســت که بــرای کاهش حجم بــار ترافیکی 

وسایط نقلیه و تسهیل عبور و مرور شهروندان اجرایي مي شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری:

تا ریال آخر حقوق های نجومی باید 
به خزانه برگردد

مدیرمنطقه 9 شهرداری اصفهان خبر داد:

 پیشرفت 70 درصدی 
پیاده رو سازی خیابان میرزا طاهر

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

پروژه دور برگردان های میدان 
احمدآباد تا پایان سال تکمیل می شود

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان اظهارکرد: درز بندی در و پنجره 
هــا در منازلی که بخــاری دارند و یا سیســتم پکیج 
آنها داخل محیط ســاختمان نصب شــده اســت، به 
هیچ عنوان توصیه نمی شود.آتشــپاد بهــزاد بزرگزاد 
اظهارکرد: در محیط هایی که وســایل گاز سوز وجود 
 دارد باید روزنه هایی بــرای تبادل اکســیژن در نظر 
گرفته شــود. وی با اشــاره به اینکه بخــاری ها نباید 
نزدیک مبل ، پرده و یا مواد قابل اشــتعال قرار گیرند، 
اضافه کرد: شعله بخاری باید به رنگ آبی باشد، در غیر 
این صورت زنگ خطرها در خصوص کمبود اکسیژن 
در محیط و یا کارکرد نادرست وســایل گرمایشی به 
صدا درآمده اســت. بزرگزاد تاکید کرد: شهروندان در 
خصوص گازگرفتگی با گاز منوکسیدکربن هیچ جا در 
امان نیســتند چرا که در هر فضایی که از گاز شهری، 
گاز مایع و نفت برای گرمایش استفاده می شود، خطر 
وجود دارد و هر چــه فضا کوچک تر باشــد، به خاطر 

وجود اکسیژن کمتر، احتمال خطر افزایش می یابد.
وی  اعالم کرد: حوادث گازگرفتگی در اغلب اوقات به 
علت عدم آگاهی عموم مردم و در نتیجه یک بی دقتی 

ساده رخ می دهد.

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای اصفهان با 
بیان اینکه بیش از 95 درصد کاال و مســافر در سراسر 
کشــور توســط رانندگان و کامیون داران جــا به جا 
می شود، اظهار داشت: استان اصفهان نخستین استانی 
اســت که در آن راهداری از اداره کل راه و شهرسازی 

جدا شده و به حمل  و نقل پایانه ها پیوسته است.
داریوش امانــی  افزود: یکی از افتخــارات حمل و نقل 
کشور این است که تا حد ممکن، خدمات این حوزه، به 
بخش خصوصی واگذار شده است و می توان گفت بیش 
از 98 درصد حمل و نقل در کشــور با ســرمایه گذاری 

خصوصی انجام شده است.
وی عنوان کرد: گــردش مالی حوزه حمــل و نقل در 
استان اصفهان به میزان یک هزار و 500 میلیارد تومان 
می رســد در حالی که کارشناســان، تخمین می زنند 
نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان در حوزه حمل و نقل 

جاده ای استان سرمایه گذاری شده است.
امانی گفت: استان اصفهان در احداث مجتمع خدماتی 
رفاهی، تعداد انجمن های صنفی، زیر ساخت های حمل 
و نقل از جمله شــهرک های حمل و نقل و پایانه های 
مســافری، جابه جایی بار و تعداد و میزان آزاد راه رتبه 

نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

زنگ خطر کارکرد نادرست 
وسایل گرمایشی

1500 میلیارد تومان گردش 
مالی حمل و نقل اصفهان

راهداری مشاغل شهریآتش نشانی

جامعه سالم در گروی پرورش 
دانش آموزان سالم است

اجرای طرح ویژه فروش میوه 
در بازارهای روز کوثر 

معــاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه  آســیب 
هــای اجتماعی از جملــه چالش هایی هســتند که 
جوامع مختلف را تحــت تاثیر قرار مــی دهند اذعان 
کرد: نوجوانان و جوانان نیز اولین افرادی هســتند که 
آسیب می بینند و بر همین اســاس، مدرسه بهترین 
مکان برای ارائه آموزش های الزم بــرای کاهش این 
آسیب ها محسوب می شــود. عبدالرضا رئیسی تاکید 
کرد: طبیعی اســت که آموزش و پــرورش به تنهایی 
نمی تواند این بار ســنگین را به دوش بکشد و همین 
امر نیاز به مشارکت همه جانبه و اجتماعی شدن دیگر 
ارگان های ذی ربط در بحث پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی دارد و مساعدت و همکاری همه سازمان ها 
را می طلبد. معاون تربیت بدنی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان ادامــه داد: دانش 
آموزان، آینده سازان کشور هستند و برای رسیدن به 
جامعه سالم، باید دانش آموزان ســالم پرورش دهیم. 
خوشــبختانه در این رابطه طرح های مشــترکی به 
منظور کاهش آســیب های اجتماعی میان شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخــدر و آموزش و پرورش و 

دادگستری استان در حال اجراست.

به مناسبت میالد حضرت محمد)ص( و شب یلدا طرح 
فروش ویژه میوه در بازارهــای روز کوثر از فردا به مدت 

یک هفته اجرا می شود.
 مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشــاغل 
شــهری شــهرداری اصفهان اظهارکرد: به مناســبت 
والدت حضــرت محمد)ص( و شــب یلــدا، میوه در 
بازارهای روز کوثر با 30 الــی 40 درصد تخفیف عرضه 

می شود.
اصغر کشاورز راد با اشــاره به اینکه کمبود میوه نداریم، 
افزود: تمامي اقالم مورد نیاز شهروندان بخصوص میوه 
براي احیاي سنت شب یلدا در بازارهاي روز کوثر فراهم 

شده است و مشکلي در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به نظارت بازرسان این سازمان بر بازارهای 
روز تصریح کرد: بازرسان سازمان، روزانه بر نرخ میوه ها 
و اجناس ارائه شــده در بازارهاي روز نظــارت دارند تا 
شهروندان میوه مورد نیاز خود را بدون نگرانی از بازارها 

تهیه کنند.
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: میوه ها با بهترین 
کیفیت و قیمت مناسب در بازارهای روز کوثر 2، 3، 5، 

6، 7، 10، 11، 12 و 13 عرضه می شود.

شهرداریآموزش و پرورش

مدیرهماهنگی امور معاونت های فرهنگی - اجتماعی 
مناطق شــهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری به 
منظور توزیــع عادالنه خدمات تصمیم گرفت شــهر 
را منطقه بندی کند تا بتوانــد امکانات و خدمات را به 

صورت مساوی در بین مناطق توزیع کند.
مهدی ســلطان آقایی افزود: معاونــت های خدمات 
شهری، شهرسازی و عمران در مناطق راه اندازی شد 
در حالی که معاونت های فرهنگــی در مناطق وجود 
نداشــتند اما با توجه به نیاز شهروندان حدود یکسال 
 اســت که معاونت های فرهنگی در مناطق مســتقر 

شده اند.
مدیر هماهنگی امور معاونت های فرهنگی - اجتماعی 
مناطق شــهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه هدف 
معاونت های فرهنگی مناطق، توزیع عادالنه خدمات 
بیــن مناطــق 15 گانه شــهرداری اصفهان اســت، 
عنوان کرد: در گذشــته برنامه های فرهنگی در برخی 
مناطق اجرا می شد و متاسفانه، دیگر مناطق از اجرای 

این برنامه های فرهنگی محروم بودند.
ســلطان آقایی بیان کــرد: با اســتقرار معاونت های 
 فرهنگی مناطــق هر منطقه متولی حــوزه فرهنگی 
پیدا کرد که برای ارائه خدمات ارزنده بین شهروندان 

تالش می کند. 
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه نســبت بــه نیازهــای 
فرهنگی - اجتماعی اهالی منطقه برنامه های فرهنگی 
اجرا می شود، ادامه داد: نیازهای فرهنگی همه شهر را  
نمی توان به یک صورت نگریست چرا که نیازهای هر 
منطقه با مناطق دیگر متفاوت است و در همین راستا 

به موضوعات اصلی فرهنگی منطقه توجه می شود.
مدیر هماهنگی امور معاونت های فرهنگی - اجتماعی 
مناطق شــهرداری اصفهان با تاکید بــر اینکه هویت 
محالت، مهم ترین نکته ای اســت که باید به آن توجه 
شود، خاطرنشــان کرد: در بســیاری از محالت نقاط 
قوتی وجــود دارد که اهالی منطقه بــه آن نقاط قوت 
افتخار می کنند از همین رو می توان به معرفی نقاط 
قوت آن مناطق پرداخت. ســلطان آقایی اضافه کرد: 
برای همه محالت شــهر اصفهان شناسنامه ای وجود 
دارد و قرار اســت طبق این شناسنامه نقاط قوت تمام 

مناطق شهرداری اصفهان را پررنگ کنیم. 
وی در ادامــه با اشــاره به آســیب هــای اجتماعی، 
اظهارکرد: معاونت های فرهنگی با نگاه ویژه برای رفع 

آسیب های اجتماعی مناطق تالش می کنند.

    با استقرار معاونت های فرهنگی مناطق حاصل شد؛

توزیع عادالنه خدمات فرهنگی 
در مناطق 15گانه شهر

خبر

یک روز بیشتر به برگزاری مراســم نکوداشت حضرت آیت ا...
مظاهری باقی نمانده اســت و همه، از مدیران شــهر و استان 
گرفته تا مردم شــریف اصفهان در تالش هستند تا این مراسم 
به بهترین شکل ممکن برگزار شــود، به همین منظور و برای 
اینکه همه اقشــار فرصت حضور در این مراسم را ندارند ،پیش 
نشســت هایی در حوزه های مختلف علمیه شــهر اصفهان در 
حال برگزاری اســت که این امــر، ابتکاری خــوب در جهت 
 معرفــی فضایــل و خدمــات آیــت ا...مظاهری برای شــهر 

و مردم اصفهان است.
در این میان حوزه های علمیه خواهران اصفهان هم بی نصیب 
نبوده اند و یکی از این پیش نشست ها در حوزه علمیه حضرت 

فاطمه الزهرا )س( برگزار شد.
 جانشــین مدیر حوزه علمیه برادران اصفهان با حضور در این 
نشســت ضمن بیان تاریخچــه ای از فعالیت هــای حوزه های 
علمیه در مقاطع مختلف تاریخی اظهار داشــت: دوران پهلوی 
اول و دوم لبه تیز مبارزه متوجه منادیان دین در سراسر کشور 
 بود و موجب کم فروغ شــدن چــراغ حوزه های علمیه شــد. 
حجت االســالم علیرضا باطنی افزود: این مبارزه با حوزه های 
علمیه تا جایی ادامه داشت که علیرغم مجاهدت علمای حوزه 
و تالش برای حفــظ موجودیت، حوزه به پایین ترین ســطح 

خود نزول یافت تــا اینکه با پیروزی انقالب اســالمی باردیگر 
حوزه های علمیه بازسازی شدند و رونق یافتند و رشد آن روند 
خوبی گرفت. جانشــین مدیر حوزه علمیه برادران اصفهان در 
تشــریح فعالیت های حوزه های علمیه در اصفهان ادامه داد: تا 
ســال 74 در اصفهان فقط چهار حوزه با برنامه منظم داشتیم 
ولی بقیه مــدارس علمیه برنامه منظمی نداشــته و به صورت 
شــبانه روزی بودند. باطنی در ادامه به مجاهدت های استادان 
حوزه های علمیه اصفهان در بخش برادران و خواهران اشــاره 
کرد و گفــت: آیت ا... ادیب در مدرســه جد بــزرگ اصفهان و 
حاجیه خانم امین که فخر حوزه به حساب آمده و منشوراتش 
مورد اســتفاده بــزرگان حوزه بوده و شــاگردان زیــادی نیز 
تربیت کرده اســت، مجاهدانه قدم در میدان گذاشــته بودند؛ 
ولی بضاعت کم بود و مدیریت هــم یکپارچه نبود. وی تصریح 
کرد: تا سال 75 در اصفهان یک حوزه نسبتا پرتالش ولی غیر 
منسجم داشتیم، البته شــخصیتی مثل آیت ا... خراسانی قبل 
از انقالب زعامــت حوزه علمیه اصفهان را داشــت و  بعد از آن 
آیت ا... خادمی ریاست حوزه علمیه اصفهان را به عهده گرفتند 
و بعد از انقالب زیرساخت های حوزه را بنا کرد. جانشین مدیر 
حوزه علمیه برادران اصفهان بیان داشت: برای انسجام بخشی 
به فعالیت های حوزه علمیه اصفهان عده ای از علمای اســتان 

از مقام معظم رهبری درخواســت کردند که از یکی از علمای 
اصفهان و مشــخصا آیت ا... مظاهری برای حضور در اصفهان و 
مدیریت حوزه های علمیه آن دعوت شــود. باطنی خاطرنشان 
کرد: با تدبیر رهبر معظم انقالب و هجــرت جهاد گونه آیت ا... 
مظاهری، خون تازه ای در حوزه های علمیه اصفهان جاری شد 
و نخستین کاری که بعد از استقرار مدیر حوزه علمیه اصفهان 
انجام شــد، پایه گذاری مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان در 
ســال 75 بود. وی اضافه کرد: همچنین ایجاد مرکز تحقیقات 
رایانه ای حوزه، مرکز مشــاوره، مرکز عالــی تخصصی و مرکز 
رسیدگی به امور مساجد از فعالیت های بعدی به انجام رسیده 
بوده و حوزه های علمیه آموزشــی در بخش برادران از چهار یا 
پنج حوزه در ســال 74 به نزدیک 45 حوزه رسیده و یک هزار 
و 700 حلقه درس در بخــش بــرادران و 50 درس خارج در 
اصفهان برگزار می شود. جانشــین مدیر حوزه علمیه برادران 
اصفهان عنوان داشــت: بخش خواهران پا بــه پای حوزه های 
علمیه بــرادران، یک مجموعه عظیم را  تشــکیل داده و طبق 
آمارها اصفهان، طلبه خیزترین اســتان کشور حتی نسبت به 
خراسان است و بخش عظیمی از این توفیقات به برکت حضور 
آیت ا...  مظاهری در اصفهان بوده اســت. باطنــی در ادامه به 
بیان ویژگی هــای آیــت ا... مظاهری پرداخــت و گفت: یکی 
از ویژگی های شاخص ایشــان انقالبی بودن است؛ این استاد 
اخالق از آغاز نهضت امام خمینی)ره( جزو شــاگردانی بودند 
که در خط مقدم قیام و حرکت انقالبی قدم برمی داشتند. وی 
تاکید کرد: مدیر حوزه هــای علمیه اصفهان همواره جزو حلقه 
همراهی کننده انقالب بوده و رنج و مرارت انقالبی گری را هم 
متحمل شــده و از آن روز تاکنون در خط مقــدم انقالب قرار 

دارند و از حامیان سرسخت مقام معظم رهبری نیز هستند.
جانشــین مدیر حوزه علمیه بــرادران اصفهــان مقام علمی، 
اجتهــاد و مرجعیت را شــاخص دیگر این اســتاد حوزه های 
علمیــه دانســت و عنوان کــرد: مقــام معنــوی و اخالقی و 
همچنین پرکار بــودن دیگر ویژگی هایی اســت که برای این 
استاد اخالق می توان، برشــمرد. باطنی در ادامه تصریح کرد: 
آیت ا... مظاهری اســوه اخالقی و معنوی در سطح کشور بوده 
و به استاد اخالق مشهور اســت و درس اخالق این استاد منبع 
تولید انرژی تربیتی برای طالب بوده اســت به گونه ای که  با 
بیانی روان نکات تربیتی و اخالقی که بیشتر اخالق طلبگی را 
شامل می شود، مطرح می کنند. وی در پایان خاطرنشان کرد: 
حضور چنین فردی در اســتان و در مدیریت حوزه های علمیه 
اصفهان، نعمت بزرگی اســت که باید قدر آن دانســته شود و 

برگزاری چنین نکوداشت هایی به همین منظور است.

 اصفهان
 طلبه خیزترین 

استان کشور حتی 
نسبت به خراسان 

است و بخش عظیمی 
از این توفیقات به 

 برکت حضور
 آیت ا... مظاهری در 

اصفهان بوده است

پیش نشســت کنگره بزرگداشــت آیت ا... مظاهری با حضور مدیرحوزه علمیه خواهران اصفهان و طالب 
خواهر، در مدرسه علمیه فاطمه الزهرا)س( اصفهان برگزار شد.

در پیش نشست کنگره بزرگداشت آیت ا... مظاهری عنوان شد:

حضور آیت ا... مظاهری در اصفهان نعمتی بزرگ است

فرماندار اصفهان با اشــاره به آخرین وضعیت شهردار بهارســتان اظهار کرد: اگر 
 حکم قانونی ابالغ شــود هیچ کس نمی توانــد اظهارنظر دیگــری را اعمال کند. 
فضل ا... کفیل در پاســخ به این ســوال که آیا حکــم قوه قضائیه بــه فرمانداری 
رسیده است یا خیر گفت: به ما اعالم شده که حکمی به استانداری اصفهان ارسال 
شده که البته مدت زمانی برای ارسال آن از ســوی استانداری فرصت وجود دارد؛ 
پس از اینکه حکم به دست فرمانداری رسید برای اقدام به شورای شهر بهارستان 
می فرستیم. فرماندار اصفهان در پایان در پاسخ به سوالی درباره برخی شائبه ها در 
مورد تالش عده ای برای عدم اجرای دقیق احکام قانونی یادآور شــد: قانون یک 
روال منطقی دارد که از سوی مقامات قضایی و انتظامی به اجرا در می آید و کسی 

از مسئوالن نمی تواند از شخصی در مقابل قانون حمایت کند.

  دبیر اجرایی سومین کنفرانس علمی-پژوهشــی امام موسی کاظم )ع( و
 امام جواد )ع( با اشــاره به برگزاری  این کنفرانس ملی علمی -پژوهشــی 
امامین کاظمین)ع( در اصفهــان در مورد هدف برگــزاری این کنفرانس 
علمی، اظهار کرد: بــدون اهل بیت )ع( علم هیچ رشــدی پیدا نمی کرد و 
شناخت صحیح و دقیق تر از ســیره اهل بیت )ع( را در این کنفرانس علمی 

هدف گذاری کرده ایم.
هادی زمانی با ابراز تاسف گفت: مردم تنها با شش سال زمان زندانی بودن 
امام موســی کاظم )ع( آشــنایی دارند در صورتی که بیش از 29 سال این 
وجود نورانی، مدیریت دانشگاه امام جعفر صادق )ع( را انجام داده و به رشد 

و شکوفایی معارف علمی جهان تشیع همت گمارده بودند.

فرماندار اصفهان:

مسئوالن نمی توانند از کسی در مقابل قانون حمایت کنند
به میزبانی اصفهان؛

کنفرانس ملی علمی-پژوهشی امامین کاظمین)ع( برگزار می شود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

»آیین ها و نمادهای تشرف« )اســرار تولد و نوزایی( اثری دیگر از میرچا 
الیاده، اسطوره شناس و دین پژوه، در ایران منتشر شد.

اغلب گفته شده که یکی از ویژگی های عصر جدید، از میان رفتن تمامی 
آیین های معنادار تشــرف است. به واقع، تشــرف معناداری که در جوامع 
ابتدایی از اهمیت اصلی برخوردار بود، در دنیای مدرن غرب وجود ندارد. 
یقینا چندین فرقه مسیحی با مراتب مختلف و متفاوت، بقایای آیین های 
رازآمیــزی را حفظ کرده اند که به لحاظ ســاختاری در پیوند با تشــرف 
است؛ تعمید، اساسا آیینی تشــرف گونه است؛ مراســم اعطای مناصب 
و مراتب مقدس کشیشــی مشــتمل بر تشرف اســت. اما نباید فراموش 
کنیم که مســیحیت تنها به این دلیل بر دنیا استیال یافت و دینی جهانی 
شــد که پس از جدایی از فضای آیین های رازآمیز یونانی- شــرقی، خود 

را دین رســتگاری برای همگان اعالم کرد. آیین تشرف طریقی است که 
بشر جوامع ســنتی، از تصویر خودش آگاهی می یابد، آن را می شناسد و 
می پذیرد. بدیهی است که تشرف بنا بر ســاختارهای اجتماعی متفاوت 
و گستره های فرهنگی، انواع بی شمار و اشــکال فراوانی دارد. اما موضوع 
مهم این است که در نگاه همه جوامع پیشامدرن )جوامعی که در اروپای 
غربی تا انتهای قرون وسطی و در مناطق دیگر جهان تا جنگ جهانی اول 
ادامه حیات دادند( ایدئولوژی و شیوه های تشــرف در درجه اول اهمیت 
قرار دارد. در واژگان جدید می توانیم بگوییم که تشرف، مرز پایان انساِن 
طبیعی است، و ورود مبتدی به فرهنگ. اما از منظر جوامع کهن و سنتی، 

فرهنگ دستاورد بشر نیست بلکه خاستگاهی فراطبیعی دارد.
 »آیین ها و نمادهای تشــرف« )اســرار تولد و نوزایی( اثر میرچا الیاده، با 
ترجمه محمدکاظم مهاجــری در ۲۸۴ صفحه و با بهای ۲۳ هزار تومان از 

سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

سوپ رژیمی کلم چگونه بر بدن تاثیر می گذارد؟رولت خامه ای تابه ای بدون نیاز به فر

لبخندک

گوناگون

نمک امتحان

به گفته   Marisa Moore متخصص تغذیه و ســخنگوی انجمن تغذیه  آمریکا سوپ کلم 
به  صورت های مختلف سالهاســت که دربین مردم رایج اســت. هیچ کس از مبدأ ظهور آن 
اطالعی ندارد  اما به نظرمی رسد این ایده که سوپ کلم درکاهش سریع وزن موثر است به این 
زودی ها از افکار مردم پاک نشود. سوپ کلم به شکل ها و روش های مختلف درانواع سایت ها 
و کتاب ها  منتشــر شده است اما اســاس آن تقریبا یکی است؛ شما ســوپ کلم را از گوجه 
فرنگی، پیاز ، فلفل، هویــج و کرفس تهیه می کنید و آن را به عنــوان وعده  صبحانه یا ناهار 
می خورید و سپس یک شام ســبک میل می نمایید. Moore می گوید: رژیم غذایی سوپ 
کلم اساسا برای یک کاهش وزن سریع طراحی شده است زیرا شما تقریبا چیز زیادی درطول 
روز نمی خورید.  این سوپ رژیمی حاوی کلم و سبزیجات است  که در اکثر روش ها  به فرد 
توصیه می شود هر مقدار که می تواند از این سوپ میل کند. دراینجا یک نمونه از این سوپ 

رژیمی  و نحوه  عمل آن را برای شما شرح می دهیم:
روز اول: ســوپ را تهیه و میل کنید و هر نوع میوه ای را که می خواهیــد بجز موز بخورید، 
همچنین نوشــیدنی هایی مانند چای تلخ، آب زغال اخته یا آب معمولی را به مقدار کافی 

بنوشید.
روز دوم: سوپ را میل کنید و مقدار نامحدودی سبزیجات تازه به صورت خام یا پخته مصرف 
کنید این  ســبزیجات شامل یک عدد ســیب زمینی بزرگ با کره اســت، امروز نباید میوه 

مصرف نمایید. در روزهای سوم و چهارم نیز به همین روش ادامه دهید.
در روزهای پنجم و ششم  مقداری گوشت گوساله  بدون چربی و در روز هفتم اگر این رژیم را 

بخواهید  ادامه دهید برای شام برنج قهوه ای، سبزیجات و البته سوپ مذکور را میل نمایید.

  امروزه ارتباطات کاربردی وتصویربرداری های 
مدرن، به ما ایــن اجازه را می دهــد تا تصاویر 
مســتندتر و لحظــات دیوانه وارتــری را ثبت 
کنیم اما این موضوع در زمان های قدیم کامال 
متفاوت بود و اگر به عکس هــای قدیمی نگاه 
کنید، متوجه می شوید که افراد حاضر در عکس 
هیچ گونه احســاس و حرکتی ندارنــد و انگار 
منجمد شــده اند و این پرســش برای ما پیش 
می آید که چــرا مردم در عکــس های قدیمی 

جدی بودند و لبخند نمی زدند!
بنا بر این گزارش، اگر بخواهیم دلیل را خالصه 
بگوییم این اســت کــه آنها می ترســیدند که 

لبخند، آنها را لوده و احمق نشان دهد.
البته برخی بر این باورنــد که مردم در آن زمان 
برای پنهان کردن دندان هــای افتاده و یا کرم 
خورده لبخنــد نمی زدند، زیرا دندانپزشــکی 
در آن زمان متداول و مرســوم نبود. در جواب 
این فرضیــه باید گفــت، آنها می توانســتند 
بدون اینکه دندان هایشــان مشــخص شــود 
و با دهان بســته لبخند بزنند. در ضمن در آن 
زمان داشــتن دندان های ریخته و کرم خورده 
عادی بود و نیازی نبود کــه آن را از هم پنهان 
کنند. برای مثال نخســت وزیر انگلستان لورد 
بالمرســتون در ســال ۱۸۵۵ میالدی با وجود 
اینکه دندان های جلویی اش را از دســت داده 
بود، نمادی از جذابیت شــناخته می شــد.  در 
این میــان، نظریــه دیگری  نیز وجــود دارد و 
عده ای می گویند عکس گرفتن با دوربین های 
قدیمی زمان زیادی بین ۵ تــا ۳۰ دقیقه طول 
می کشید و ایستادن طوالنی در مقابل دوربین، 
آن قدر حوصله مردم را ســر می برد که لبخند 
زدن از یادشــان می رفت؛ اما ایــن نظریه هم 
رنگ می بازد اگر بدانیم در قــرن ۱۹ و با آمدن 
دوربین هــای جدید و مدت زمــان کم عکس 
گرفتن، مردم همچنان از لبخنــد زدن امتناع 
می کردند. نتیجه این است که مردم در گذشته 
خندیدن را بد می دانستند، آنها نمی خواستند 
با لبخند زدن در عکس ها احمق به نظر برسند. 
مارک توایــن درباره لبخنــد زدن در عکس ها 
می گوید: عکس های مســتندتر مهم هستند، 
نه عکس هایی که با لبخندهــای ابلهانه جنون 
را به نســل های بعدی منتقل کنند.  نیکوالس 
جیفز که درباره این موضوع مقاله ای نوشــته 
است، می گوید: در قرن هفدهم مردم بر این باور 
بودند که فقط چند دســته  از افراد می خندند: 
فقــرا، بــی ارزش ها، مســت ها، احمــق ها و 

خوشگذران ها.

چرا مردم در عکس های 
قدیمی لبخند نمی زدند؟

بعضی ها معتقدند همان قدر که دعوا نمک  نداشاه نوری
زندگی است، تقلب هم نمک امتحان است 
یا همان قدر که امتحان گرفتن وظیفه معلم اســت، تقلب کردن 
هم وظیفه دانش آموز اســت! همین دوســتان لحظات شاد و 
مفرحی را ســر جلســات امتحان فراهم کرده و می کنند، البته 
تقلب های قدیم با حاال که گوشــی های هوشــمند آمده خیلی 

فرق داشت. 
در آن دوره، بچــه هــا کتاب باز مــی کردند، روی دســت و پا، 
پاک کن ها، توی جامدادی هــا و روی نیمکت های چوبی و در و 
دیوار مطالب را می نوشــتند یا کتاب را مثل یک شاهکار هنری 
ظریف، در دو تکه کاغذ ۲ در ۲ سانت خالصه می کردند که البته 

این هنر، استادکارهای خودش را داشت!
آن روزها ما ســه نفری در هــر نیمکت می نشســتیم و موقع 
امتحان یکی باید می رفت پایین که آنجــا خودش، عالمی بود. 
بعضی وقت ها هم بین خودمان کیف می گذاشــتیم که آن هم 
خوب بود. کالس پــر از خرت و پرت می شــد و ما پشــت این 
خاکریزها مشــاوره می دادیم. کارهای دیگری هم بلد بودیم که 
چون ممکن اســت بدآموزی داشته باشــد از تعریف کردن آنها 
معذورم! البته در اینجا به عنوان کسی که هم امتحان داده و هم 
امتحان گرفته است باید بگویم: دوست عزیز شما از آن باال دیده 
می شوید! و اگر یک بار بیایی و به جای معلمت بایستی، می بینی 
که تا ته کالس کامال پیداســت حتی وقتی خودت را پشت نفر 
جلویی قایم می کنی، باز هــم فایده ای نــدارد! آن وقت هایی  
هم که مدام می گویی۳،۳ ،۳ صدایت را همه می شــنوند و سه 

می شود!

آیین ها و نمادهای تشرف

مواد الزم:   
تخم مرغ ۲ عدد،آرد ۵۰ گرم، بکینگ 
پودر نصف قاشــق چای خوری،شکر 
۵۰ گرم،خامه )قنادی یا فرم گرفته( 
به میــزان الزم، وانیل یــک چهارم 

قاشق چای خوری
طرز تهیه :

 تخم مرغ، وانیل و شــکر را آن قدر با 
همزن، هم بزنید تا ســبک شــود و 

حجم مواد به دو برابر برسد.  
ســپس آرد و بکینگ پودر را سه بار 

الک کرده و به مواد اضافه کنید با قاشــق آرام هم بزنید تا مخلوط شود.   تابه دو طرفه را 
با مقداری روغن چرب کنید و روی حرارت قرار دهید تا داغ شــود. مواد رولت را بریزید 
و صاف کنید. حرارت باید بسیار کم باشد ســپس ۱۰ دقیقه یک طرف و ۵ دقیقه طرف 
دوم را بپزید.  بعد از پخت، روی حوله نمناکی کاغذ روغنی بگذارید و نان رولت را درون 
آن قرار داده و به آرامی رول کنید و بگذارید کنار تا سرد شــود، اکنون آن را بازکرده و 
خامه کشــی کنید. می توانید از انواع دانه های روغنی)فندق، گردو،بــادام و...(، موز و 
شکالت به میزان دلخواه الی رولت بریزید و دوباره رول کنید. کاغذ روغنی را دور رولت 

بپیچیدو در یخچال بگذارید وقتی خوب سرد شد آماده سرو است.
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پیامبر اکرم  )صلی ا... علیه و آله(:
نماز هرکس، نوری است در دل او، پس هر کس می خواهد دلش 

را نورانی کند، نماز بخواند.
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