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دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى  با رهبر انقالب؛

انگلیس همیشه منبع تهدید، فساد و نکبت 
برای غرب آسیا بوده است
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هفته چهاردهم لیگ برتــر را باید هفته اصفهانی ها 
نامید. 2 تیم اصفهانــی با پیروزی برابر 2 شــانس 
قهرمانی بدون شکست نیم فصل یعنی پرسپولیس 

و تراکتورسازی نگذاشــتند اختالف این 2 مدعی با 
سایر تیم ها بیشتر شــود تا تنور لیگ در ادامه داغ تر 

شود. ذوب آهن با پیروزی مهمی که ...

اصفهانی ها
صفرهای جدول را پاک کردند 

14

3

نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد:

بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ  
بدهی دولت به اصفهان است
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شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای 1180 پروژه عمرانی
در شهر اصفهان
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افزایش بیکاری دقیقه ای شد؛ 

اضافه شدن ساعتی ۳00 بیکار
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اصفهان به شهر دوستدار کودک 
ایران تبدیل می شود
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خطیب جمعه شهرکرد:

تروریست ها روزی آتشی در جان 
آمریکا و اروپا خواهند شد
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پیشنهاد سردبیر:
انگلیس همیشه منبع تهدید، فساد و نکبت برای غرب آسیا بوده است

برجامدولتپارلماندیدگاه

حســینعلی امیری معــاون پارلمانی رییــس جمهور 
درباره  بحث اســتیضاح آقای آخوندی به خاطر حادثه 
ریلی ســمنان گفت: دولت از این حادثه بسیار متاثر و 
متالم شد؛ زیرا حادثه بســیار تلخ بود. معاون پارلمانی 
رییس جمهور خاطر نشان کرد:  تا زمانی که توضیحات 
وزیر راه، شــنیده و گزارش ها هم نهایی نشود، هرگونه 
اظهار نظر یک پیش داوری خواهد بــود. ما باید فارغ  از 
بحث های سیاســی و بر اســاس نظرات کارشناسی به 
موضوع بپردازیم. امیری گفت: اتفاق عجیبی نیســت 
که برخــی از اســتیضاح کنندگان از فراکســیون امید 
باشــند؛ زیرا اســتیضاح حق نمایندگان است اما حتما 
نمایندگان مجلس با این موضوع منطقی برخورد کرده 
و به مسائل کارشناسی توجه می کنند. من به نمایندگان 
محترم عرض کرده بودم تا حرف های وزیر محترم راه و 
شهرسازی، شنیده و گزارش های حادثه نیز نهایی شود 

بعد به موضوع در مجلس پرداخته شود.
امیری در پاســخ به اینکه موضع دولت نســبت به این 
موضوع چیســت،  گفت: نظــر دولت بر حــل موضوع 

استیضاح است.

محمد باقر نوبخت دربــاره حقوق های نامتعارف گفت: 
این موضوع بارها بررســی و دیده شــد که از 93 هزار 
و 470 نفر، تنها 397 نفر بیــش از 20 میلیون تومان 
دریافت کرده اند. همه آمدند مبالغ را پس دادند و البته 
اگر کســی یک ریال هم ناحق گرفته اســت،  باید با او 
برخورد شود، ولی از نظر ما موضوع روشن است. شاید 
عده ای بخواهند این 397 نفر را در شــهر بچرخانند و 

397 چوبه دار هم به پا کنند. 
نوبخــت درباره اظهــارات ســخنگوی قــوه قضاییه 
درخصوص فشــار به دادگاه ها گفــت: اینکه چند نفر 
حقوق باال گرفته اند، مشخص است و دولت هم با اینها 
برخورد کرد. این اشــخاص می گویند ما طبق قوانین 
مجلس، این حقــوق را گرفته ایم؛ دادســتانی دیوان 

محاسبات، این اشخاص را مجرم نمی داند.
وی تاکید کرد: ممکن اســت علیه همه شکایت شود. 
ما هم عــدد و رقم حقــوق دیگران را داریــم ولی این 
بحث فعال به دولت محدود شده اســت. از قوه قضاییه 
خواهش می کنم هر کس جرمی در این ارتباط مرتکب 

شده، اطالع رسانی شود.

معاون پارلمانی رییس جمهور:

نمایندگان، با استیضاح 
آخوندی منطقی برخورد کنند

سخنگوی دولت:

ما هم عدد و رقم حقوق 
دیگران را داریم

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  گفت:

انتشار اسناد صندوق ذخیره؛ 
رسوایی بزرگی برای دولتمردان

رییس سازمان انرژی اتمی:

آمریکایی ها نه یک دبه، که 
دبه های زیادی درآورده اند 

محمدمهدی زاهــدی اظهار کرد: دولــت وزیر آموزش و 
پرورش را عزل کرد تا موضوع اســتیضاح وی در مجلس 
مطرح نشود چرا که قرار بود در جلســه استیضاح، صرفا 
مسائل معیشــتی فرهنگیان، رتبه بندی و تخلفات عمده 
در صندوق ذخیره و بانک ســرمایه مطرح شود که یقینا 
اگر نمایندگان اسنادی را که به دستشان رسیده بود بازگو 
می کردند رسوایی بزرگی برای برخی از دولتمردان ایجاد 
می شد. رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
اظهار کرد: سرانجام دولت تدبیر و امید، تدبیر به خرج داد 
و با کنار گذاشتن فانی، مانع استیضاح شد اما نمایندگان 
مجلس با 200 رای مثبــت بحث تحقیــق و تفحص از 
صندوق ذخیره فرهنگیان را مصوب کردند که هم اکنون 
اعضا و هیئت رییســه کمیته تحقیق و تفحص مشخص 

شده اند و برای ارائه گزارش 6 ماه فرصت در اختیار دارند.
زاهدی بیان کرد: اســنادی در دســت نمایندگان است 
مبنی بر اینکه از 8 هزار میلیارد تومانی که وام داده شده، 
برخی برنگشــته و برخی وام ها نیز با تهاتر و کالهبرداری 

تسویه شده است.

علی اکبــر صالحی رییس ســازمان انــرژی اتمی، در 
برنامه »بدون تعــارف« که در بخش خبــری 20 و 30 
دقیقه شبکه دوم سیما پخش شــد، درباره این موضوع 
که به شما گفته شــده بود تنها در مورد بعد فنی برجام 
اظهارنظر کنیــد، افزود: اینگونه مســائل پیش می آید، 
رییس جمهور و دیگر مسئوالن آنقدر فشار متحمل می 
شوند که در یک لحظه ممکن است صحبتی به میان آید 
که مخاطب نیز ناراحت شود، من هم دلگیر شده بودم از 
این صحبت. به من نگفته بودنــد که صحبت نکنم. وی 
اظهار داشــت: زمانی که برجام تازه عملیاتی شد، یک 
ماهی گذشــت و ما دیدیم آن وعده هایــی که در بحث 
رفع تحریم ها و مسائل بانکی  داده بودند، هنوز عملیاتی 
نشــده بود. باید می گفتم کل بانک های بزرگ تا حاال با 
ما هیچ همکاری نکرده اند. رییس ســازمان انرژی اتمی 
ایران گفت: یک بار هم گفتــم آمریکایی ها دارند دبه در 
می آورند و آن زمان هنوز با برجام موافقت نشده بود و در 
مذاکرات بودیم، االن به وضوح می بینیم که یک دبه نه، 

بلکه دبه های زیادی درآورده اند.

رهبر انقالب اســالمی با تبریک میالد مسعود حضرت 
ختمی مرتبت محمد بن عبدا...)ص( و والدت با سعادت 
امام جعفر صــادق)ع( افزودند: اهمیــت وجود مقدس 
پیامبر اســالم)ص( به حدی اســت که پروردگار کریم 
در قرآن مجید به خاطر دادن این نعمــت بی بدیل، بر 

بشریت منت می گذارد.
حضرت آیــت ا... خامنه ای با اســتناد بــه تعبیر قرآنی 
»رحمه  للعالمین«، تعالیم پیامبــر اعظم)ص( را راهی 
برای نجات همه بشــریت خوانده و افزودند: دشــمنان 
بشــریت و صاحبان زر و زور با این تعالیم سعادت بخش 
مخالفند و بــه همین علــت خداوند بــه پیامبر)ص( 
می فرماید: ضمن خودداری از پیروی و سازش با کفار و 

منافقین، با آنان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر.
ایشان افزودند: جهاد با دشــمنان اسالم و بشریت البته 
به تناسب شــرایط مختلف، گاه نظامی، گاه سیاسی، و 
در شــرایطی فرهنگی یا حتی علمی است و ملت های 
مســلمان بخصوص مبلغان دینــی و جوانــان باید با 
مطالعه و شناخت تعالیم الهی به پیامبر خاتم)ص(، این 

مجموعه حیات بخش را مورد استفاده قرار دهند.
رهبر انقالب با یــادآوری تالش روزافزون اســتکبار و 
اســتعمار برای تفرقــه و تضعیف مســلمانان افزودند: 
دنیای اسالم امروز دچار گرفتاری ها و رنج های فراوانی 
اســت که »اتحاد، هم افزایی، تعاون و عبور از اختالفات 
مذهبــی و فکــری در زیر ســایه مشــترکات فراوان 

اسالمی«، راه حل این مشکالت و مصائب است.
حضرت آیت ا... خامنه ای خاطرنشان کردند: در صورت 
وحدت ملت هــا و دولت های اســالمی، آمریکایی ها و 
صهیونیســت ها، توان تحمیل خواســته های خود بر 
مســلمانان را از دســت می دهند و توطئه به فراموشی 

سپرده شدن فلسطین ناکام خواهد ماند.
ایشــان، حملــه و کشــتار مســلمانان از میانمــار در 
شــرق آســیا تا نیجریه در غــرب آفریقــا و رویارویی 
مسلمانان در منطقه بســیار مهم غرب آسیا را از نتایج 
توطئه های تفرقه انگیز مســتکبران خواندند و افزودند: 
در ایــن اوضــاع و احوال، شــیعه انگلیســی و ســنی 
 آمریکایی، مثــل دو لبه یک قیچی به آتــش افروزی و

اختالف افکنی مشغولند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به رویارویی اراده شیطانی 
تفرقه با اراده عزت بخش وحدت گفتند: سیاست قدیمی 
انگلیســی ها مبنی بر »تفرقه بینــداز و آقایی کن«، در 

دستور کار جدی دشمنان اسالم قرار دارد.
حضــرت آیــت ا... خامنــه ای، سیاســت ها و اقدامات 
انگلیسی ها در دو قرن اخیر را به عنوان منبع شر و نکبت 
برای ملت های منطقه مورد اشاره قرار دادند و یادآوری 
کردند: در روزهای اخیر انگلیسی ها در نهایت بی شرمی، 
ایران مظلوم و عزیــز را تهدید منطقه نامیده اند اما همه 
می دانند که برخــالف این اتهامات، این انگلیســی ها 
هستند که همیشه منشــأ و منبع تهدید و فساد و خطر 

و نکبت بوده اند.
رهبر انقالب اسالمی، افزایش فعالیت های ضد اسالمی 
مستکبران بعد از پیروزی انقالب اسالمی را نشانه ترس 
آنها از استقرار و اســتمرار یک نظام اسالمی قدرتمند، 
پیشرو و الگو دانســتند و افزودند: دشــمنان حتی اگر 
ادعای نرمش و ظاهری آراســته هم داشــته باشند، در 
باطن، به تمام معنا وحشــی و خشــن هستند و ملت ها 
باید برای مواجهه با این دشــمنان بی اخالق، بی دین و 

بی انصاف آماده باشند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، »اتحاد« را مهم ترین آمادگی 
مورد نیاز دنیای اسالم برشــمردند و افزودند: همه فَرق 
اسالمی چه شــیعه و چه ســنی، از ایجاد اختالف حذر 
کنند و وجود نازنین پیامبر)ص(، قــرآن مجید و کعبه 

شریف را محور وحدت و همبستگی قرار دهند.
رهبر انقالب اســالمی، هوشــیاری ملت ها و دولت هارا 
در مقابل شــیطنت های ســلطه گران خواستار شدند 
و افزودنــد: چرا کشــورهایی با ظواهر اســالمی حرف 

دشــمنان را دربــاره تهدیدات و دشــمنی های درونی 
جهان اســالمی، قبول و به صراحت از سیاست های آنها 

تبعیت می کنند؟
ایشــان در پایان سخنان شــان خطاب به ملت عزیز و 
امتحان داده ایــران گفتند: »تــداوم راه پرافتخار امام و 
انقالب«، »ایستادگی در مقابل دشمنان« و »دفاع بدون 
مالحظه از حق و حقیقت«، بی تردید عزت و ســعادت 

دنیا و آخرت را به ارمغان خواهد آورد.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، آقای روحانی 
رییس جمهور، سالروز والدت شــریف و نورانی پیامبر 
اســالم)ص( را روز دعوت به حق و همه فضائل اخالقی 
دانست و افزود: ســیره پیامبر اکرم)ص(، وسط گزینی 
بین حق و باطل نبود؛ بلکه ایشان در عرصه، حق، یعنی 
بهترین مســیر را انتخاب می کرد و معنــای اعتدال نیز 

همین است.
رییس جمهور با تاکید بر لزوم افزایش پیشرفت مادی و 
معنوی در کنار یکدیگر گفت: امروز اقبال جوانان کشور 
به معنویت و حضور پرشور آنان در عرصه های معنوی، 
بیش از گذشته شــده و در عرصه پیشــرفت مادی نیز 
براساس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در 

شش ماهه اول سال به 7/04 درصد رسیده است.
آقــای روحانی همچنیــن در خصوص اوضــاع منطقه 
با اشــاره به برخی گروه ها و جریان ها کــه به نام پیامبر 
رحمت، چهره دین را به ترور و خشونت آلوده کرده اند، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران همواره در کنار ملت های 
مظلوم منطقه، در مقابل تروریســم ایســتاده و خواهد 

ایستاد.
رییس جمهور با انتقــاد از برخی دولت های اســالمی 
که از موفقیت های مردم و ارتش در عراق و ســوریه در 
مبارزه با تروریســم اظهار نگرانی و ناراحتی می کنند، 
افزود: متاسفانه برخی از دولت های اسالمی به جای آنکه 
نگران مردم مظلوم سوریه و زنان و کودکان و مجروحان 
و آوارگان در حلب باشند، نگران سرنوشت تروریست ها 

و به دنبال سالم خارج شدن آنها از حلب هستند.
آقای روحانی، سیره و راه پیغمبر اکرم)ص( را مبارزه با 
ظلم و تجاوز خواند و گفت: واگرایی کشورهای اسالمی، 
آنها را از عظمت و پیشرفت باز می دارد و تنها راه نجات 

دنیای اسالم، همگرایی و اتحاد است.
در پایان ایــن دیدار، جمعــی از میهمانــان کنفرانس 
وحدت اسالمی، از نزدیک با رهبر انقالب اسالمی دیدار 

و گفت وگو کردند.

در روزهای اخیر 
انگلیسی ها در 

نهایت بی شرمی، 
ایران مظلوم و 
عزیز را تهدید 

منطقه نامیده اند 
اما همه می دانند 

که برخالف این 
اتهامات، این 
انگلیسی ها 

هستند که همیشه 
منشأ و منبع 

تهدید و فساد 
و خطر و نکبت 

بوده اند

دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی  با رهبر انقالب؛

انگلیس همیشه منبع تهدید، فساد و نکبت برای غرب آسیا بوده است

یادداشت

مجلس از امروز سه شیفته می شود

برگزاری نشست ۳ جانبه ایران، روسیه 
و ترکیه در مسکو

یوکیا آمانو، امروز به تهران می آید

عضو هیئت رییسه مجلس، از برگزاری جلسات علنی پارلمان در 
ســه نوبت کاری در تمامی روزهای هفته طی زمان رسیدگی به 

الیحه برنامه ششم خبر داد.
اکبر رنجبر زاده عضو هیئت رییســه مجلس با اشــاره به بررسی 
الیحه برنامه ششم در جلسه امروز پارلمان گفت: با توجه به اینکه 
10 بند از الیحه احکام دائمی برنامه ششــم از شورای نگهبان به 
مجلس اعاده شده، در نوبت صبح جلســه علنی امروز نمایندگان 

به رفع ایرادات شورای نگهبان در این الیحه می پردازند.
وی با بیــان اینکه در جلســه نوبت عصر مجلــس نمایندگان به 
بررسی الیحه برنامه ششــم می پردازند، ادامه داد: در رای گیری 
اســتمزاجی که رییس مجلس پیش از علنی شــدن جلسه روز 
چهارشنبه مجلس از نمایندگان داشت، قریب به اتفاق نمیاندگان 
با سه شیفته شدن جلســات علنی مجلس در زمان رسیدگی به 

الیحه برنامه ششم موافق بودند.
نماینــده مردم اســد آباد در مجلس شــورای اســالمی تصریح 
کرد: پیش از جلســه علنی روز چهارشــنبه هفته گذشــته نیز 
هیئت رییسه مجلس طی نشســتی که با حضور اعضا برگزار کرد 
به این نتیجه رســید که با توجه به کمبود وقت، جلســات علنی 
 در زمان رســیدگی به الیحه برنامه ششــم باید در ســه شیفت

برگزار شود.
عضو هیئت رییسه مجلس با تاکید براینکه جلسات علنی مجلس 
در زمان بررســی الیحه برنامه ششــم توسعه کشــور در تمامی 
روزهای هفته بجز روزهای پنجشــنبه و تعطیل برگزار می شود، 
تصریح کرد: احتمــاال الیحه برنامه ششــم ظــرف دو هفته در 

مجلس، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماســی اعالم کرد: به ابتکار محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان، نشست ســه جانبه ایران، 
روســیه و ترکیه درخصوص بحران ســوریه در مســکو برگزار 
می شود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
ضمن تشریح اقدامات و رایزنی های فشرده دستگاه دیپلماسی 
کشــور درخصوص اوج گیری بحران در ســوریه تایید کرد که 
با تالش های مســتمر و فشــرده دکتر محمد جواد ظریف طی 
چند روز اخیر و با تماس هــای تلفنی مکرر و مــداوم با برخی 
از همتایان خود در برخی کشــورها از جمله ترکیه، روســیه و 
سوریه، تالش شــد عالوه بر به کارگیری تمامی مساعی جمیله 
برای یافتن راهکارهای اثر بخش در روزهای اخیر، طرح نشست 
وزرای خارجه ســه کشور ایران، ترکیه، روســیه در مسکو برای 

27دسامبر، مطابق با 7 دی ماه نهایی شود.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به دعوت رییس سازمان 
انرژی اتمی کشــورمان، امروز راهی تهران می شود. یوکیا آمانو 
مدیــرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمــی در رأس هیئتی به 
دعوت علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
انرژی اتمی ایران، برای دیداری یــک روزه صبح امروز به تهران 
می آید. در این ســفر آمانو عالوه بر دیدار با صالحی، با برخی از 

دیگر مقامات کشورمان دیدار و گفت وگو خواهد کرد.
در این دیدارها طرفین درخصوص همکاری های ایران و آژانس 
در زمینــه های مختلف فنــی، پادمانی و موضوعــات مرتبط با 

برجام، مذاکره و تبادل نظر خواهند نمود.
گفتنی است که آخرین سفر آمانو به تهران در تاریخ 28 دی ماه 

سال 1394، یک روز پس از اجرایی شدن برجام صورت گرفت.

عکس روزیادداشت

شمخانی؛ با پوشش عربی در جشن 
میالد پیامبر

علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی، در مراسم عید 
والدت رسول اکرم)ص( در اســتان خوزستان با پوشش محلی 

عربی شرکت کرد.

اخبار

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار با مســئوالن نظام، میهمانان سی امین 
کنفرانس وحدت اسالمی، سفرای کشــورهای اسالمی و قشــرهای مختلف مردم تاکید کردند: امروز دو اراده در 
منطقه در تعارض با یکدیگر قرار گرفته اســت: »اراده وحدت« و »اراده تفرقه« و در این اوضاع حساس، »تکیه بر 

قرآن و تعالیم الهی پیامبر اعظم)ص(«، به عنوان داروی وحدت بخش، راه حل محنت های دنیای اسالم است.

کافه سیاست

وزیر راه و شهرسازی طی ارسال نامه ای به رییس سازمان صدا و سیما، نسبت 
به انتشار اخبار گســترده علیه وزارت راه و شهرسازی گالیه کرد. در بخشی 
از نامه وی آمده است که شــهروندان به وضوح دیدند و شنیدند که به مدت 
10ساعت در تمام بسته های خبری صدا و سیما و در زیرنویس های خبری و 
مشخصا شبکه خبر، اخبار دروغ تحریف شده و جریان سازی علیه وزارت راه 

و شهرسازی جریان داشت.
در گزارش کمیســیون عمران مجلس آمده اســت: »وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی، به دلیل مسئولیتی که در اداره 
کالن و کنترل و هدایت سیستم به سمت اهداف عالی حمل و نقل داشته و 
در کنترل لحظه ای رفتارهای انسانی و سیستمی پایین دست و عوامل نهایی 
منجر به سانحه، نقش آفرین نبوده...«؛ این در حالی است که خبر صدا و سیما 
انگشت اتهام را به سوی وزارتخانه اشاره می رود و ضعف مدیریتی در وزارت 

راه و شهرسازی را عامل حادثه اعالم می کند.

روزنامه رای الیوم:

اسراییل؛ در پی محاصره ایران 
از طریق مرزهای غربی

آخوندی خطاب  به رییس صدا و سیما:

چرا می گویید ضعف مدیریت 
من باعث سانحه قطار شد؟!

به نقل از روزنامه رای الیوم، اسراییل و آذربایجان قراردادهای بلندمدتی به 
قیمت 5 میلیارد دالر برای معامله و خرید سالح و تجهیزات امنیتی امضا 
کردند. به گزارش رای الیوم، اسراییل از طریق مرزهای غربی و شمال غربی 
ایران، قصد دارد این کشور را محاصره کند به همین دلیل هم نتانیاهو طی 

سفر به آذربایجان، توافقنامه های میلیاردی با این کشور امضا کرد.
اسراییل به دنبال فروش سامانه های موشکی به آذربایجان است. نتانیاهو 
و الهام علی اف، رییس جمهور آذربایجان، در جلســه خصوصی دو ساعته 
خود در باکو، توافقنامه های دوجانبه ای را به امضا رساندند. نتانیاهو پیش 
از آغاز سفر به آذربایجان و در فرودگاه مدعی شد: »اسراییل نه تنها منزوی 
نیست، بلکه با بسیاری از کشورها در سراســر جهان، از جمله کشورهای 
آســیای مرکزی، ارتباط دارد.« نتانیاهو از آغاز دوره نخســت وزیری اش 
یک مرتبه به آذربایجان سفر کرده است. اســراییل نیمی از نفت خود را از 

آذربایجان و قزاقستان خریداری می کند.

تنظیم طرحی برای کاهش روابط
با انگلیس

عالءالدین بروجردی رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی، با اشــاره به تدوین طرحی 
ازســوی نمایندگان برای کاهش روابط با انگلیس گفت: پیش از 
این، به سران انگلیس برای برخورد مناسب با ایران هشدارهای 
الزم را داده بودیم. وی ادامه داد: مجلس شــورای اســالمی نیز 
پیش از این از اختیار خود اســتفاده کــرده و روابط بین ایران و 

انگلیس را  به سطح کاردار تنزل داده بود.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح 
کرد: تنظیــم طرحی در جهت کاهــش روابط بــا انگلیس، در 

راستای وظایف نمایندگی وکالی ملت است.
پس از اظهارات مداخله جویانه ترزا می، نخست وزیر انگلیس در 
شــورای همکاری خلیج فارس در مورد جمهوری اسالمی ایران 
که گفته بود »کشــورش آماده است با کشــورهای عضو شورا 
برای عقب راندن آنچه به ادعــای وی اقدامات تهاجمی ایران در 
منطقه اســت، همکاری کند«، جمعی از نمایندگان مجلس در 
21 آذر با تدوین طرحی که تقدیم هیئت رییســه پارلمان شده 
اســت، با اســتناد  به اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی، 

خواستار کاهش روابط دیپلماتیک با انگلیس شدند.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2028 | December 18,  2016  | 16 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILyusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2028| یکشنبه 28 آذر  1395| 18 ربیع االول  1438

يادداشت پیشنهاد سردبیر:
بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ،  بدهی دولت به اصفهان است

پارادوکس

در حالی که به اذعــان وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی افزایش 
بیکاری دقیقه ای شــده اســت اما وی وضعیت ایجاد اشتغال را 
ناامید کننده نمی داند. تسنیم نوشــت: علی ربیعی در ششمین 
کارگروه اشتغال استان فارس گفت: تالش فراوان دولت در جهت 
ایجاد اشــتغال و رفاه برای مردم بوده اســت. هر دقیقه 5 نفر، هر 
ســاعت 300 نفر و روزانه 2 هزار و 800 نفر به بازار اشتغال اضافه 
می شود در حالی که سال گذشــته ما 700 هزار شغل در کشور 
ایجاد کردیم.وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تصریح گفت: در 
بحث ایجاد شغل، وضعیت ناامید کننده نیست اما ورودی فراوان 
است بنابراین اولویت را بر حفظ اشــتغال های موجود گذاشتیم 
که در این میان 16 هزار و 500 میلیارد تســهیالت در نظر گرفته 
شد.به رغم اینکه علی ربیعی معتقد است که در بحث ایجاد شغل، 
وضعیت ناامید کننده نیست اما با یک حساب ساده از گفته های 
وزیر کار عمق فاجعه و بحران بیکاری در کشور مشخص می شود و 
ناامید کننده نبودن وضعیت اشتغال به اعتقاد آقای وزیر مسئله ای 
عجیب اســت.اگر به گفته ربیعی، هر دقیقه 5 نفر در کشــور در 
جست وجوی شغل باشند و به تعداد بیکاران افزوده شود، بنابراین 
در هر ســاعت 300 نفر، هر روز 7200 نفر، هر هفته 50400 نفر، 
هر ماه 216 هزار نفر و خالصه اینکه هر سال 2 میلیون و 592 هزار 
نفر تازه وارد به بازار کار کشــور خواهیم داشت.این جمعیت قابل 
توجه از توفان تقاضا برای شــغل، نه تنها نشان دهنده ادامه روند 
بیکاری و تقاضا برای کار از سوی جوانان تا سن 30سالگی خواهد 
بود، بلکه نشان می دهد هنوز متولدین دهه 60 کامال امکان ورود 
به بازار کار را نیافته اند، در حالی که بــازار کار با ورود صدها هزار 
متولد دهه 70مواجه است. سیاست گذاری های اشتغالی دولت ها 
در مسیر درستی نیست و نشــان دهنده اقدامات بدون مطالعه، 
نمایشی و تبلیغاتی اســت و همین باعث بروز وضعیت نیمه فعال 
بنگاه های کشور، تاثیر رکود حاکم بر صنایع و ناتوانی بازار کاردر 
جذب جوانان شده است. گزارش اخیر مرکز آمار ایران از افزایش 
رشــد بیکاری خبر می دهد و حاکی از بدترشدن بحران بیکاری 
در کشور است. صندوق بین المللی پول نیز در گزارش اخیر خود 
از چشــم انداز اقتصادی جهان اعالم کرده که نــرخ بیکاری ایران 
از10/8 درصد در سال گذشــته میالدی به11/3درصد افزایش 
می یابد. این ارقام محاســبه شــده از داده هایی اســت که ما در 
اختیار آنها قرار داده ایم. اما واقعیت فراتر از این رقم هاســت. در 
اســتان هایی مانند کهگیلویه و بویر احمد،کرمانشاه ، سیستان و 

بلوچستان و... آمار بسیار باالتر از این اعداد است.

افزايش بیکاری دقیقه ای شد؛ 

اضافه شدن ساعتی 3۰۰ بیکار

آگهی ابالغ رأی

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

آقای تقی رستگار فر، فرزند: حیدر با کدملی: 1229678174، با توجه به اینکه پرونده اتهامی شما در 
هیأت بدوی رســیدگی به تخلفات اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال رســیدگی می باشد و 
به دلیل عدم مراجعه و حضور شــما جهت ابالغ اتهام، به منظور آگاهی از مفاد اتهام به شماره 570  مورخ 

95/09/07 این آگهی برای یک نوبت در این روزنامه درج می گردد.
به اطالع می رساند: به موجب ابالغ اتهام شماره 570 مورخ 95/09/07 هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات 
اداری کارمندان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر انتشــار آ گهی ابالغ رأی جنابعالی در روزنامه 
کیمیای وطن مورخ 95/02/30 و عدم مراجعه شــما از تاریخ مذکور به اداره تعــاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرســتان نجف آباد لذا دارای غیبت غیر موجه به صورت متوالی می باشــید که با بند 29 ماده 8 قانون 
رســیدگی به تخلفات اداری منطبق اســت لذا مقتضی اســت حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ انتشار این 
آگهی دفاعیه کتبی خود را به ) انضمام مستندات مربوطه، یک قطعه عکس جدید پرسنلی، آخرین حکم 
کارگزینی( به هیأت مذکور به آدرس تهران- خیابان آزادی- خیابان بهبودی- ابتدای نیایش غربی- کوچه 
ژاندارمری جنوبی- پالک 4- ساختمان شماره 5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- طبقه دوم- دفتر هیأت 
بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تســلیم نمایید، بدیهی است در غیر این صورت هیأت غیاباً به 

تخلف مذکور رسیدگی و حسب قوانین و مقررات به اصدار رأی اقدام می نماید.
م الف: 9186

روزنامه زاينده رودبه منظور توسعه فعالیت خود در اعطای نمایندگی
شهر اصفهان و شهرستان ها نمايندگی فعال )با سابقه 
کار در حوزه مطبوعات و نیازمندی ها( می پذيرد.

از کلیه عالقه مندان به فعالیت خواهشــمند اســت رزومه کاری خود را به 
36265583 فکس يا برای اطالع بیشتر با ۰913867۰67۰ تماس حاصل نمايند

با تسهیالت »وام« ویژه جهت راه اندازی نمایندگی

ایمنا: نماینده مردم اصفهــان در مجلس با بیان اینکه 
آسیب های ناشی از سنگ اندازی در مسیر اجرای پروژه 
بهشت آباد متوجه مخالفان می شود، گفت: از ابزارهای 
قانونی برای جلوگیــری از برداشــت های غیرقانونی 

استفاده می کنیم.
حیدرعلی عابــدی در واکنش به اعتــراض نمایندگان 
اســتان خوزســتان و چهارمحال و بختیاری به پروژه 
بهشــت آباد و تونل ســوم کوهرنگ، اظهار داشــت: 
پروژه های مذکور دو طرح ملی به شــمار می روند که 
عدم اجرای آنها مشکالت فراوانی را در حوزه بحران آبی 
در اســتان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری 
ایجاد خواهد کرد.نماینده مــردم اصفهان در مجلس با 
یادآوری اینکه تعطیلی پروژه بهشــت آباد و تونل سوم 
کوهرنگ لطمه و آسیب جدی به منابع ملی را به همراه 
خواهد داشت و آسیب های ناشــی از آن متوجه کشور 
می شود، تصریح کرد: متاســفانه برخی از نمایندگان 
اســتان های خوزســتان و چهارمحال و بختیاری در 
اجرای این طرح ها ســنگ اندازی مــی کنند، این در 
حالی  اســت که اگر این طرح ها متوقف شود نخستین 
ضرر را این استان ها متحمل شده و از سویی مشکالتی 
برای طرح های ملی کشــور ایجاد می شود. وی با بیان 
اینکه پروژه بهشت آباد و تونل ســوم کوهرنگ بدهی 
دولت به مردم اصفهان اســت، تصریح کرد: در همین 
راســتا به وزارت نیرو نیز اعالم کردیم کــه تونل اول و 
رودخانه طبیعی بر اســاس اســناد تاریخی و مصوبات 
متعدد شــورای عالی آب، متعلق به مردم و کشاورزان 
اصفهان است و مردم اصفهان از قطع شدن فعالیت های 
تونل سوم و بهشــت آباد لطمه ای نخواهند دید.عابدی 
ادامــه داد: از آنجایی کــه ســهمیه آب چهارمحال و 
بختیاری، یزد، ذوب آهــن و فوالد مبارکه اصفهان باید 
از طریق تونل های دوم، ســوم، چشمه لنگان و بهشت 
آباد تامین شــود بنابراین آســیب های ناشی از  تأخیر 
در اجرای پروژه های بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ 
متوجه حقابه داران مذکور خواهد شد و لطمه چندانی 
به اصفهان وارد نمی شــود.عابدی ادامه داد: اگر افرادی 
درصدد هســتند از تامیــن حقابه ذوب آهــن و ادامه 
فعالیت فوالد مبارکه جلوگیــری کنند بحث دیگری 
اســت اما اگر قرار اســت طرح های ملی و کشــوری 
همچنان ادامه یابند وزارت نیرو مجبور اســت آب دو 
صنعت ذوب آهن و فوالد مبارکه را از طریق تونل سوم 

کوهرنگ و پروژه بهشت آباد تامین کند.

نماينده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد:

بهشت آباد و تونل سوم کوهرنگ  
بدهی دولت به اصفهان است

خبر

حجــت اله غالمــی با بیــان اینکــه یکــی از اصلی ترین 
مسئولیت های وزارت راه و شهرســازی، تبیین بازآفرینی 
شهری در راســتای بازخوانی اندیشــه ایران  شهری است، 
اظهار داشــت: این اندیشــه ها دارای ارکان اساسی تاریخ، 
فرهنــگ و ارتباط ســاختاری بــا آیین مردم اســت که 

محوراصلی آن انسان است.
وی تاکید کرد: متاســفانه فراموش کردن انسان به عنوان 
محوراصلی بازآفرینی شهری باعث شــده که دراین راه به 

نتیجه نرسیم و صدها هزار میلیارد هزینه به هدر برود.
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 

برای توفیــق در بازآفرینی شــهری باید بــه ارزیابی تمام 
کوچه ها، بازارها، تکیه ها و تاریخ منطقه بپردازیم و ســراغ 
بافت های تاریخی برویم، تصریح کــرد: اگر امروز به دنبال 
احیای کارخانه ریسباف هستیم و اعالم می کنیم چهارباغ 
امروز بی هویت شده و باید فکری برای احساس تعلق دوباره 
به آن کرد معتقدیم باید قدرتمند وارد عرصه هویت بخشی 

بافت های تاریخی شد.
به اعتقاد وی، کارخانه ریسباف اصفهان با مساحت 7 هزار 
متر مربع درمرکز ثقل تاریخ و فرهنــگ اصفهان قرار دارد 
و باید مدیریت شــهری و اعتبارات ملی و اســتانی را برای 

احیای آن بسیج کرد. غالمی با اشــاره به اینکه اعتبار مورد 
نیاز برای احیــای کارخانه ریســباف 215 میلیارد تومان 
است گفت: اعتبار اســتانی برای احیای کارخانه ریسباف 
کفایت نمی کند و باید منابع خاصی از ســوی وزارت راه و 

دستگاه های دیگر به آن اختصاص یابد.
وی به وسعت باالی بافت های فرسوده اصفهان اشاره کرد و 
گفت: در این راستا توانسته ایم درمکان هایی از جمله زینبیه 

از ارزش افزوده زمین برای بازآفرینی استفاده کنیم.
مدیر کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان تاکید کرد: برای 
توفیق بیشــتر در بازآفرینی شــهری باید ساختار شرکت 
مادر تخصصی و نیز اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن 
 تغییر کند و زمین به عنوان ســرمایه درگردش دراختیار

 قرار گیرد؛ همچنین می توان از تسهیالت ارزان قیمت در 
این زمینه استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به میزان تسهیالت ارائه شده توسط 
بانک های عامل به متقاضیان نوســازی، افزود: با توجه به 
هماهنگی هایی که انجام شده، به این بافت ها تا سقف 250 
میلیون ریال وام ودیعه مسکن و تا سقف 500 میلیون ریال 

برای ساخت و احداث، تسهیالت تعلق می گیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: در زمینه 
اجرای پروژه هایی که به  صورت بلوک های محرک توسعه 
در بافت های فرســوده در حال انجام است عالوه بر فعالیت 
دفاتر محلی، پروژه هایــی در حال انجام هســتند که 50 
درصد اعتبارات را شــهرداری فراهم می کند و 50 درصد 

هزینه  مورد نیاز آنها توسط راه و شهرسازی تامین می شود.
به گفته غالمی، ایــن اقدام در شــهرهای کوچک در حال 
انجام اســت اما درکالن شــهر اصفهان این مشارکت هنوز 
50 درصدی انجام نشــده اســت. وی تاکید کرد: با توجه 
به برنامه ریزی های انجام شــده از محــل امالک موجود و 
زمین های فاقد کاربری در محدوده قانونی شــهر، با تغییر 
کاربری و ارزش افزوده ایجاد شده ناشــی از این تغییرات، 

به بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری کمک خواهیم کرد.

حجت االسالم موسوی الرگانی رییس مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان با اشــاره به مشــکالت کشــاورزان و 
حقابه داران گفت: با پیگیری مســئوالن به ویژه استاندار 
اصفهان، قرار اســت ســند حقابه داران و ســهم آبه های 

مردم که از قبل وجود داشــته اســت، تا یک ماه آینده به 
آنان واگذار  شود.   حجت االسالم موسوی الرگانی با بیان 
اینکه وضعیت آب پشــت ســد زاینده رود به خط قرمز 
رسیده است، تصریح کرد: کمتر از 160 میلیون متر مکعب 
آب پشــت ســد زاینده رود وجود دارد و قرار بر این شده 
که اگر در آذرماه و اوایل دی ماه بارندگی خوب باشــد، با 
تأخیر آب برای کشــت پاییزه واگذار شود، و اگر بارندگی 

خوب نباشد، به نکشت ها خسارت دهند.

وی بــا انتقــاد از میــزان انــدک پرداخت خســارت به 
کشاورزان گفت: در گذشــته برای یک هکتار زمین، صد 
هزار تومان به کشــاورزان خســارت پرداخت شده است، 
در صورتی که اگر کشــاورزان، تخم علف هــرز در زمین 
بپاشــند و یک مرتبه آبیــاری کنند، گوســفندداران هر 
هکتــار را 3 میلیون تومان خریــداری می کنند، بنابراین 
 باید میــزان پرداخت خســارت به درســتی و منصفانه

محاسبه و پرداخت شود.

احیای کارخانه ریسباف، نیازمند 215 میلیارد تومان اعتبار

 برای توفیق بیشتر در 
بازآفرينی شهری بايد 

ساختار شرکت مادر 
تخصصی و نیز اساسنامه 

سازمان ملی زمین و 
مسکن تغییر کند و 

زمین به عنوان سرمايه 
درگردش دراختیار قرار 
گیرد؛ همچنین می توان 
از تسهیالت ارزان قیمت 

در اين زمینه استفاده 
کرد

مديرکل راه و شهرسازی اصفهان با تاکید بر اينکه اعتبارات اســتانی برای احیای ريسباف کافی نیست، 
گفت: اعتبار مورد نیاز برای احیای اين کارخانه، 215 میلیارد تومان است و بايد منابع خاصی از سوی وزارت 

راه و دستگاه های ديگر به آن اختصاص يابد.

مدير کل راه وشهرسازی استان اصفهان:

واگذاری سند حقابه داران تا 
يک ماه آينده
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

راهکارهای  طبیعی کاهش فشارخون

مطالعه جدید محققان دانشــگاه کپنهاگ دانمارک نشــان می دهد 
وعده های غذایی حاوی حبوباتی نظیر نخود و لوبیا بیش از وعده های 

غذایی حاوی گوشت احساس سیری در فرد ایجاد می کند.
محققــان همچنین دریافتند شــرکت کنندگانی کــه وعده غذایی 
حاوی پروتئین باال نظیر نخود و لوبیا مصرف کرده بودند در مقایســه 
با افرادی که گوشــت خورده بودند، در وعده غذایی بعدی شــان ۱۲ 

درصد کالری کمتری مصرف کرده بودند.
در این مطالعه محققان ۴۳ مرد جوان را که سه وعده غذایی متفاوت 
شــامل غذاهای حاوی نخود و لوبیا یا گوشــت گوســاله خوردند را 
مورد بررسی قرار دادند.آن رابن، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »این یافته ما تا حدودی مغایر با این باور عمومی اســت که 
فرد باید میزان باالی پروتئین مصرف کند تا مدت زمان ســیری اش 

افزایش یابد.«
به گفته وی، »یافته ما نشــان می دهد فرد مــی تواند با خوردن یک 
وعده غذایی غنی از فیبر بــه همراه پروتئین کمتر بــه همان میزان 
سیری مشابه دست یابد. با وجودی که مطالعات بیشتری برای اثبات 
این مســئله نیاز است، به نظر می رســد که وعده های غذایی مبتنی 
بر ســبزیجات، به خصوص نخود و لوبیا، هم می توانند مبنایی برای 

کاهش وزن باشند.«

 بر اساس یافته های یک مطالعه، بیش از 9 ساعت خواب شبانگاهی 
به همراه نشستن زیاد در طی روز می تواند ترکیبی بسیار خطرناک 

برای سالمتی باشد.
پژوهشگران می گویند فردی که بیش از 9 ساعت در شب خوابیده و 
سبک زندگی غیرفعالی دارد چهار برابر بیشتر از سایرین در معرض 
مرگ زودرس قرار دارد؛ البته این به شــرطی اســت که عادت های 
ناســالمی نظیر مصرف دخانیات و یا مواد مخدر را نداشــته باشد. 
همچنین معیار زندگی کم تحرک در این مطالعه، نشستن بیش از 

7 ساعت در روز و نیز تحرک بدنی کمتر از ۱50 دقیقه در هفته بود.
دکتر ملودی دینگ، اســتاد دانشگاه ســیدنی و سرپرست این تیم 
پژوهشی می گوید: »در چند ســال اخیر، شواهد متعددی به دست 
آمده که نشان می دهد نشستن برای انسان بد بوده و کمیت خواب 
نیز تاثیر زیادی بر ســالمت مــا دارد. با این وجود این نخســتین 
پژوهشی است که به بررســی نقش توامان این دو عامل بر سالمت 

انسان می پردازد.«
آنها به این نتیجه رســیدند که ترکیب خواب زیاد در کنار نشستن 
طوالنی مدت و نبود تحرک بدنی در کنــار عادت های منفی نظیر 
 مصرف دخانیات می توانــد احتمال مــرگ زودرس را تــا ۴ برابر

 افزایش دهد.
امروزه بیماری هــای غیرواگیر )نظیر بیماری های قلبی، ســرطان 
و دیابت( هر ســاله ۳8 میلیون نفر را در سراسر جهان به کام مرگ 
می فرستد. در واقع شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری ها به مراتب 

بیشتر از بیماری های عفونی و واگیردار است.

مطالعات دانشمندان نشان می دهد که خوردن پنیر ، کره و خامه 
می تواند از ابتالی افراد به بیماری های قلبــی و امراض مربوط به 
چاقی افــراد جلوگیری کند. به گزارش جام جــم آنالین به نقل از 
ایندیپندنت،  این پژوهش که در دانشــگاه برگن نروژ انجام شــده 
اســت ثابت می کند که خوردن غذاهایی با چربــی طبیعی همراه 
 با محدود کردن مصرف کربوهیدرات ها ، کلســترول مضر خون را 

باال نمی برد .
ســیمون دانکل که رهبری این گروه تحقیقاتــی را به عهده دارد 
می گوید ،بدن انسان به راحتی می تواند بخشی از انرژی های مورد 

نیازش را از این چربی های طبیعی تامین کند.
وی یادآور شــد:باور مردم بر این اســت که با خوردن چربی های 
اشــباع شــده نمی توان وزن را کم کرد؛ اما باید گفت که خوردن 
چربی های طبیعی سوخت و ساز بدن را باال می برد و تامین انرژی 

بدن با چربی یا کربوهیدرات ها خیلی تفاوتی ندارد .
ســیمون می گوید چربی های طبیعی همچون کره، خامه و پنیر 
جزو چربی های مضر محســوب نشــده و از ابتال بــه بیماری های 
مربوط به چاقی از جمله فشارخون و بیماری های قلبی جلوگیری 

می کند.

 عمدتا هشــت نوع ویتامین B موجود در تبدیل غــذا به انرژی در 
بدن نقش دارند، اما این مکمل ها به اســتفاده از چربی و پروتئین 

بدن نیز کمک می کنند.
نیاسین، سومین ویتامین B اســت از این رو به آن ویتامین B۳ نیز 

گفته می شود. 
مشــخص شــده که دوز باالی این ویتامین موجب پیشگیری یا 
بهبود عالئم برخی مشکالت ســالمت می شود؛ اما مصرف بیش از 

اندازه آن می تواند سمی باشد.
به گفته محققان، نیاســین یا ویتامین B۳ به هضم غذا و سالمت 
ســلول های پوســت کمک کرده، آنزیم های متعددی را تنظیم 

می کند و موجب عملکرد بهتر سیستم عصبی می شود.
اما به گفته محققان، نیاز مردان و زنان به نیاسین متفاوت است به 
طوری که مردان ۱۶ میلی گــرم در روز و زنان ۱۴ میلی گرم در روز 
به این ویتامین نیاز دارند؛ اما نیاز زنانی که در ســنین بارداری به 
سر می برند یا زنان باردار یا شــیرده کمی بیشتر و در حدود ۱7 تا 

۱8 میلی گرم در روز خواهد بود.
طبق گــزارش محققان، اکثر افــراد می توانند میــزان کافی این 
ویتامین را از طریق رژیم غذایی شــان به دســت آورنــد و تقریبا 
احتمال کمبود این ویتامین در بدن کم است.ویتامین B۳ موجب 
گشادی عروق خونی می شــود که در نتیجه مصرف بیش از اندازه 
آن منجر به ایجاد حس داغی، خارش و قرمزی پوســت می شود.

محققان مصرف بیــش از ۳5 میلی گــرم در روز را مصرف بیش از 
اندازه این ویتامین عنوان می کنند. 

به دلیل تاثیر این ویتامین بر کبــد، مصرف دوز باالی آن می تواند 
مانع از عملکرد سایر داروها نظیر انســولین شود.طبق گزارشات، 
ویتامین B۳ به افراد مبتال بــه دردهای مزمــن از جمله آرتروز، 
کلســترول، بیماری قلبــی، زوال حافظه، بی خوابــی و دردهای 

حرکتی کمک می کند.

تحقیق جديد نشان می دهد؛

 مصرف نخود بیش از گوشت
 احساس سیری ايجاد می کند

 خواب زياد به همراه بی تحرکی
 مرگبار است

پنیر بخوريد تا دچار بیماری قلبی 
نشويد

محققان می گويند:

B۳ میزان نیاز بدن به ويتامین

بابک جوانمرد متخصص اورولوژی گفت: شــادی و نشــاط بر 
عملکرد زندگی افراد و سالمت جســمی آنان تاثیر بسزایی دارد 
و اشخاصی که روحیه شادتری دارند از توانایی و عملکرد ذهنی 
باالتری برخوردار هســتند. وی اظهار داشت: طبق بررسی های 
انجام گرفته هســته آمیگــدال مغــزی در افراد شــاد آرام تر 
است؛همچنین استرس و اضطراب در بروز بیماری های جسمی 
گوناگون مانند دیابت، سرطان و فشارخون نقش زیادی دارد. این 
متخصص ارولوژی با بیان اینکه فشارخون و دیابت از علل مرگ 
خاموش کلیه محسوب می شوند، عنوان کرد: بیماری فشار خون 
می تواند به مرور زمان سبب آســیب رساندن به کلیه و نارسایی 
آن شود که در برخی مواقع به دیالیز منجر می شود.  وی یادآور 
شد: طی مطالعه ای در سال ۲0۱5 افرادی که از موفقیت و شادی 
بیشتری در زندگی برخوردار هستند، احتمال شکست درمان در 

آنها در اعمالی مانند پیوند کلیه و دیالیز کاهش پیدا می کند.

بهرام هجرانی جراح مغز واعصاب گفت: میاستنی گراویس یک 
بیماری خود ایمنی عصبی است که در آن سیستم ایمنی بدن 
دچار ضعف عضالنی می شــود.وی اظهار داشت: عضالت افراد 
مبتال به میاســتنی گراویس در بدن، آنتی بــادی هایی تولید 
می کنند کــه روی محل اتصال عصب به عضله را پوشــانده و 
از کار می انــدازد که در صورت فرمان عصــب، عضله منقبض 

نمی شود.
این جراح مغز واعصاب بیان کرد: بیماری میاســتنی گراویس 
بیشتر در افراد میانسال شایع اســت و شیوع آن در حدود ۱0، 
در ۱00 هزار نفر در جهان است.هجرانی اشاره کرد: میاستنی 
گراویس در خانم ها شــایع تر اســت. عمده علت شیوع آن در 
میان بانوان هنوز کشــف نشــده؛ اما عموما بیماری های خود 
ایمنی در بانوان شــایع تر اســت و یکی از علل شــیوع آن را 

می توان عوامل ژنتیکی دانست.

اين بیماری 
در کمین خانم هاست!

دانستنی ها

ارتباط جالب شادی 
و سالمت کلیه

ژلوفن در افراد بالغ استفاده می شود و به صورت کپسول های 
۲00 و ۴00 میلــی گرمی در بــازار موجود اســت. داروی 
ایبوپروفن با نام تجاری پروفن به صــورت دراژه وجود دارد 
 که ســه چهار ســالی اســت به صورت ژله ای و با نام ژلوفن 

تهیه می شود.
در تکنولوژی جدید داروسازی تولید داروها به صورت ژله ای 
بسیار جا باز کرده اســت زیرا تولید داروها به صورت ژله ای 
عوارض قرص را به حداقل می رساند و جذب دارو را سریع تر 
می کند.یکی از عوارض ژلوفن عوارض گوارشی است که از آن 
جمله می توان اثر آن روی کبد را ذکر کرد چون این دارو در 
کبد متابولیزه می شود تا قابلیت جذب داشته باشد؛ بنابراین 

مصرف زیاد آن به کبد فشار می آورد.
یکی دیگر از عوارض ژلوفن تاثیر این دارو بر کلیه است؛ چرا 
که دفع دارو از طریق کلیه صورت می گیرد و مصرف بیش از 

حد آن بر کلیه اثر می گذارد.
از ژلوفن در امراضی چون آرتریت، نقرس، دردهای شــدید 

قاعدگی و درد دندان استفاده می شود.
ژلوفن خاصیــت ضد درد، ضــد التهاب، ضد تــب دارد که 
کــودکان از این دارو به صورت شــربت و با نــام ایبوپروفن 

استفاده می کنند.
به طور کلی توصیه می شــود تمامی داروها در سه ماهه اول 
بارداری استفاده نشــود؛ ژلوفن در دوران بارداری جزو گروه 
B است یعنی برای جنین ضرری ندارد؛ اما باید طبق دستور 

پزشک مصرف شود.
اما در ۳ ماهه ســوم بارداری ایــن دارو جزو گــروه D قرار 
می گیرد که نباید اســتفاده شــود و مصرف آن باعث بروز 

اختالالت جنینی می شود.
  موارد منع مصرف ژلوفن

مصــرف داروی ژلوفن در مــواردی منع مصــرف دارد که 
نداشــتن آگاهــی در این خصوص مــی تواند باعــث بروز 

مشکالتی شود.
 - افراد مبتال به آسم، نباید از ژلوفن استفاده کنند.

 - مبتالیان به فشــار خون نیز نمی توانند از ژلوفن استفاده 
کنند چرا که حجم خونشان باال می رود.

 - افراد مبتال به ناراحتی های خونی مثل هموفیلی و افرادی 
که مشکالت انعقادی دارند نیز باید از خوردن داروی ژلوفن 

پرهیز کنند.
 - این دارو روی معــده اثر می گذارد ؛بنابرایــن اگر افرادی 
مبتال به زخم معده باشند و یا کولیت داشته باشند نیز ژلوفن 

برایشان مضر است.
 -چون دفع این دارو از طریق کلیه و به صورت ادرار اســت 
مبتالیان به ناراحتی های خیلی شــدید کلیه نیــز نباید از 
این دارو استفاده کنند؛ همچنین کســانی که به ترکیبات 
آسپیرین حساسیت دارند نیز جزو موارد منع ژلوفن هستند.

 - ژلوفن با اســتامینوفن و همچنین داروهای ضد انعقادی 
تداخل دارویی دارد و نباید همراه این داروها استفاده شود.

 - افرادی که داروهای آنتی دیابتیک استفاده می کنند نباید 
ژلوفن بخورند؛ چرا که این دارو باعــث افزایش اثر ضد قند 
داروهایشان می شــود و افت ناگهانی قند و به دنبال آن بروز 

شوک را به همراه دارد.
 - ژلوفن نباید همراه با داروهای ادرار آور استفاده شود؛ چرا 

که باعث کاهش اثر دارو می شود.

 فشارخون باال ریســک جدی بروز حمالت قلبی، بیماری قلبی، 
سکته، دیابت و ســایر بیماری هاســت. محققان برای عدم ابتال 
به فشار خون و حتی کاهش فشــارخون، راهکارهای طبیعی و 
غیردارویی نیز توصیه می کنند که در ادامه به آنها اشاره می شود.

کنترل وزن
کاهش چند کیلو وزن و ورزش منظم می تواند تاثیر شــگرفی بر 
فشارخون داشته باشــد. به گفته محققان کلینیک مایو آمریکا، 
فشارخون همراه با افزایش وزن، باال می رود به طوری که کاهش 
تنها ۴/5 کیلو از وزن بدن می تواند به کاهش فشــارخون کمک 
کند. پیاده روی تند به مدت نیم ساعت در روز و چند بار در هفته 
می تواند بهترین راه رسیدن به تناسب اندام و کاهش فشارخون 

باشد.
کاهش مصرف نمک

طبق توصیه محققان، رژیم غذایی سالم تر به کنترل فشارخون 
کمک خواهد کرد. یکی از بــزرگ ترین فاکتورها در رژیم غذایی 
مصرف نمک اســت که عمدتا از غذاهای فرآوری شده و غذاهای 
رستورانی حاصل می شــود. کاهش ســدیم در رژیم غذایی به 
کنترل فشــارخون کمک می کند و به گفته محققان کلینیک 
مایو آمریکا، افزودن پتاسیم بیشــتر می تواند به حل این مسئله 
کمک کند: »پتاســیم می تواند تاثیرات ســدیم بر فشــارخون 
را کاهش دهد.« ســایر عناصــر غذایی تحت کنتــرل، چربی و 
کلسترول هستند و در مجموع کارشناسان سالمت، مصرف میوه 
و ســبزیجات و عدم مصرف الکل را توصیه می کنند. خبر خوب 
این است که شکالت تلخ می تواند برای سالمت خوب باشد و به 

کاهش فشارخون کمک کند.
کاهش مصرف کافئین

نوشــیدن کمتر قهوه به کاهش فشــارخون کمک خواهد کرد 
چراکه این نوشیدنی دلپذیر موجب افزایش تاثیر استرس بر بدن 

می شود.
عدم استرس

استرس نداشته باشید؛ چراکه اســترس فرد را به سوی کشیدن 
سیگار، نوشیدن الکل یا حضور در سایر فعالیت های ناسالم سوق 
می دهد. استرس شغلی موجب تنگ شدن عروق خونی و افزایش 
فشارخون می شــود؛ اما راهکارهای برای کاهش استرس وجود 
دارد نظیر نوشــیدن چای گیاهی، ورزش کردن، گوش دادن به 
موسیقی و ترک کردن محل کار. به گفته محققان کلینیک مایو، 
انجام روزانه ۱5 تا ۲0 دقیقه نشستن آرام و نفس عمیق کشیدن 

می تواند به کاهش استرس کمک کند.
مديتیشن

مدیتیشــن، راهکار دیگری برای اســترس اســت که ریسک 
بیماری قلبی-عروقی را کاهش می دهد. مطالعات نشان داده اند 
مدیتیشن ریسک حمله قلبی یا ســکته را تا 50 درصد در افراد 
مبتال به بیماری قلبی کاهش می دهــد؛ همچنین می تواند به 

خواب بهتر کمک کند.
خواب خوب و کافی

این مورد بســیار مهم اســت؛ چراکه خواب بســیار برای بهبود 
و احیای نیرو ضروری اســت. افرادی که 5 ســاعت یا کمتر در 
طول شــب می خوابند مســتعد ابتال به فشــارخون هستند یا 
فشارخون شان تشدید می شود. به گفته محققان، به مرور زمان 
کمبود خواب می تواند به توانایی بــدن در تنظیم هورمون های 
استرس کمک کرده و منجر به فشــارخون باال شود. رابطه بین 

کم خوابی و فشارخون باال اثبات شده است.

راهکارهای طبیعی کاهش فشارخونچه کسانی نباید ژلوفن بخورند؟

رژيم غذايی سالم تر 
به کنترل فشارخون 
کمک خواهد کرد. 
يکی از بزرگ ترين 
فاکتورها در رژيم 
غذايی مصرف نمک 
است که عمدتا از 
غذاهای فرآوری 
شده و غذاهای 
رستورانی حاصل 
می شود

در تکنولوژی جديد 
داروسازی تولید 
داروها به صورت 
ژله ای بسیار جا باز 
کرده است زيرا تولید 
داروها به صورت 
ژله ای عوارض 
قرص را به حداقل 
می رساند و جذب 
دارو را سريع تر 
می کند

سالمت کودکخواص خوراکی ها

 
با »بادام زمینی« 

همسر خود را 
 عالقه مند
 نگه داريد

خوردن میوه نقش بی بدیلی در افزایش سالمت جسمی و روحی و 
ترغیب نشاط و سرخوشی در محیط خانه دارد.

اگر احســاس می کنید در زندگی خانوادگی با همســرتان دچار 
بی احساسی شده اید و دیگر شور و عشق و هیجان در زندگی شما 
و او جایی ندارد وقت آن اســت که با تغذیه ســالم این احساسات 

مثبت را تقویت کنید.
آووکادو؛ معجزه قلب سالم برای آقايان

با خوردن آووکادو می توانید عالوه بر حفظ ســالمت جســمی، 

زیبایی پوســت و موی خود را نیز برای ســال ها حفظ کنید که از 
عوامل مهم برای پایــداری زندگی خانوادگی اســت. این میوه به 

ویژه برای سالمت قلب و عروق آقایان مفید است.
بادام زمینی؛ دانه جادويی ابراز عشق و عالقه

با خوردن این دانه دوباره مثل سال های جوانی سرشار از احساس 
عشق و محبت به همسرتان می شوید. از این گذشته مصرف بادام 
باعث افزایش شانس باروری به دلیل وجود مواد مغذی موجود در 

آن چون سلنیوم و روی می شود.

ساير خوراکی های باورنکردنی؛ اما موثر در عشق و محبت
از دیگر خوراکی های مفید برای افزایش عشــق و عالقه به همسر 
می توان به توت فرنگی، غذاهای دریایی چون ماهی های روغنی، 

لبنیات و پروتئین کم چرب اشاره کرد.
عالوه بر تغذیه این خوراکی ها که باید توســط زوج صورت گیرد، 
انجام ورزش و تناسب اندام، پوشــیدن البسه مناسب و احساسات 
 شــاد و مثبت اندیشــی نیز در ایجاد عشــق و عالقــه در زندگی 

موثر است.

برای مقابله با التهاب
چغندر حاوی ترکیبی به نام »بتائین« اســت که سلول ها را در 
برابر اســترس و هر نوع تورمی مقاوم می کنــد. این ترکیب از 
اعضای بدن در برابر بیماری هــای محافظت کرده و اثرات بعد 

از عمل جراحی را کاهش می دهد.
برای درمان کم خونی

چغندر قرمز درمانی مناسب برای مقابله با کم خونی محسوب 
می شود. چون حاوی میزان زیادی اسیدفولیک و آهن است.

برای مقابله با احتباس آب در بدن
مصرف منظم و روزانه آب چغندر برای افرادی که از پرفشاری 
خون رنج می برند مفید اســت چون ترکیبــات آن به کنترل 
فشــارخون کمک می کند. در واقع نیترات موجود در چغندر 
قرمز باعث کنترل فشارخون در این افراد می شود .آب چغندر 
برای افرادی که دچار ادم )ورم( می شــوند و یا از احتباس آب 
در پاها رنج می برند مفید است. چون این گیاه مفید سرشار از 
پتاسیم و میزان اندکی سدیم است و این مسئله باعث دفع مازاد 

آب بدن از طریق ادرار می شود.
برای درمان اين بیماری ها مفید است

برای افرادی که از بیماری هایی مانند نقرس، اسیداوریک باال، 
کم ادراری یا اولیگوری و سنگ کلیه )به غیر از سنگ هایی که 
به دلیل مازاد اگزاالت کلسیم تشکیل می شوند( رنج می برند 
مفید است. آب چغندر باعث افزایش حجم ادرار شده و مایعات 

و ترکیبات مضری مانند اوره یا اسیداوریک را دفع می کند.
تصفیه کننده خون

آب چغندر خــواص تصفیــه کنندگــی دارد و باعث تحریک 
عملکرد کلیــه ها، روده ها و کبد می شــود. به ایــن ترتیب به 
 دفع ســموم، مدفوع، ادرار و هر نوع ضایعــات دیگری از بدن

 کمک می کند.
باعث الغری می شود

چغندر حاوی کالری کمی بوده و احساس سیری ایجاد می کند. 
می توانید از آن به صورت رنده شــده در ساالدهایتان استفاده 
کنید. با این کار ساده فیبر زیادی دریافت می کنید که به رفع 

یبوست و همچنین کاهش وزن کمک زیادی می کند.

یکی از عوارض ازدواج های فامیلی، تولــد کودکانی با کلیه های 
بیمار اســت. وراثتی که از همان ابتدا کودک را با درد و رنج بسیار 
همراه می کند و طعم روزهای خوش کودکی او را تحت تاثیر قرار 
می دهد. با توجه به اینکه بیماری های کلیه در کودکان به راحتی 
قابل مشاهده نیست و ممکن است برخی والدین در زمان مناسب 
متوجه وجود مشــکل در کلیه های کودک نشوند، از دکتر نکیسا 
هومن، فوق تخصص نفرولوژی کودکان و اســتاد دانشــگاه علوم 
پزشکی ایران خواستیم نشانه های وجود بیماری در کلیه کودکان 

را عنوان کند.
رنگ ادرار، اولین نشانه

رنگ و شــدت زردی ادرار در صورتی که متاثر از غذا نباشــد، از 
نشــانه های مهمی اســت که متخصصان بر ضرورت توجه به آن 
تاکید می کنند. دکتر هومن می گوید: در صورتی که ادرار به رنگ 
چای بود، احتمال وجود خون در ادرار کودک بسیار است.میزان 
آب مصرفی در روشــن یا تیره بودن رنگ زرد ادرار موثر اســت؛ 
بنابراین وقتی کودک کم آب می نوشد، اما رنگ ادرارش همچنان 
روشن و شفاف است، باید کلیه های کودک تحت بررسی پزشک 
متخصص قرار گیــرد. وی بوی تنــد ادرار را از دیگر عالئم مهم و 
نشانه عفونت عنوان می کند و می گوید: تمایل کودک به نوشیدن 
زیاد آب، شــب ادراری بی اختیــاری، غیرعــادی ادرار کردن در 
پسران و تکرر ادرار و قطره قطره نشانه های مهمی از بیماری کلیه 

می تواند باشد.

کوتاهی قد و کمبود وزن
اگر کودک بر خالف انتظار از رشــد قد و وزن مناسبی برخوردار 
نبود حتما این موضوع را با پزشــک در میان بگذارید، چرا که به 
گفته متخصصان این عالئم می توانند نشــانه های نارســایی در 
کلیه کودک باشــند. دکتر هومن می گوید: گاهــی کودک را به 
منظور ارزیابی عملکرد غدد نزد متخصص می برند، اما بررسی ها 
گویای وجود مشکل کلیوی است. متاسفانه بیماری های کلیوی 
در کودکان دارای نشانه های مشــابهی با بیماری های مختلفی 
همچون آلرژی، بیماری های قلبی، کبدی و گوارشــی و ... است. 
برای همین، تشخیص نارســایی کلیه در کودکان ساده نیست و 

نیازمند بررسی های بیشتر و جدی تر است.

بیماری کلیه در کودکان را بشناسیم و درمان کنیم! فوايد آب چغندر، از الغری تا مقابله با سرطان)2(

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2028    | December  18   ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



پیشنهاد سردبیر: 
یک قدم دیگر تا دستیابی به خورشید روی زمین

کافه اپهوش سنج

برنامه ریزی کارها و اســتفاده از تقویــم دو مقوله جدا از هم 
هستند، اما چه خوب می شود اگر به هر دو از یک اپلیکیشن 
دسترسی داشــته باشــیم. توســعه دهندگان تسکوک در 
اپلیکیشن خود همین ایده را پیاده سازی کرده اند؛ ترکیبی 
از یک تقویم شمســی اذان گو و ابزار مدیریت زمان که تالش 
کرده با شیوه ای متفاوت احتیاجات کاربران برای برنامه ریزی 
امور را بــرآورده کند. مکانیــزم متفاوتی کــه از آن صحبت 
می کنیم، برنامه ریزی روی عقربه های ساعت است. تسکوک 
برای آنکه 24 ســاعت روزتان را به انجــام کارهای مختلف 
اختصاص دهید، به شــما اجازه داده که تقسیم بندی امور را 

دور یک ساعت عقربه ای انجام بدهید.
مثال عقربه را از ۱2 ظهر تا یک بعد از ظهر بکشــید و قسمت 
انتخاب شده را با رنگی مشــخص برای »کار« انتخاب کنید. 
ایده متفاوت و خالقانه ای است، اما گاهی اوقات گیج کننده 
می شود، خصوصا وقتی برای یک برهه زمانی کوتاه چندین 
کار را به فهرست برنامه هایتان اضافه می کنید. رابط کاربری 
شلوغ و پر از آیتم  تســکوک هم کار با آن را مشکل تر کرده، 

طوری که حداقل باید ده بیست دقیقه با اپلیکیشن سر و کله 
بزنید تا شیوه کارش به خوبی دستتان بیاید.

به غیر از این ترکیب نه چندان خوب رنگ های قهوه ای مایل 
به طوسی، خاکستری و سفید در رابط کاربری هم باعث شده 
که تسکوک حداقل از نظر بصری محصول جذابی نباشد؛ اما 
از طرف دیگر قابلیت های مفیدی مثل تالوت اذان و همگام 
سازی با تقویم گوگل را در اپلیکیشن می بینیم که جزو نقاط 
قوت تسکوک به شمار می آیند. در تسکوک راحت می توان 
از کارها نسخه پشــتیبان گرفت و حتی به امور اضافه شده به 
تقویم توضیح صوتی و زنگ هشــدار و یادداشت اضافه کرد. 
تقویم شمســی/میالدی/قمری اپلیکیشــن نیــز به خوبی 
مناســبت های مهم را پوشــش داده و ویجت اپلیکیشن در 
نوار اعالن ها هم برای انداختن نگاهی ســریع به تاریخ مفید 
و کاربردی ظاهر می شود. یکی از خصوصیات منحصر به فرد 
این تقویم نیز اســطرالب اســت که با آن می توانید سریع تر 
از ســایر روش ها به تاریخی مشــخص در تقویم برسید. در 
مجموع تســکوک برای دسترســی به تقویم و مدیریت امور 
اپلیکیشن بدی نیســت،  شــما می توانید برای دریافت این 

اپلیکیشن  به   goo.gl/0RcYvy مراجعه کنید.

معرفی اپلیکیشن تسکوک؛ 

راهی متفاوت برای برنامه ریزی
زمان در دست شما

یک قدم دیگر تا دستیابی به 
خورشید روی زمین

محققان کره ای توانســتند با حفظ پالســما در راکتور 
هسته ای به مدت 70 ثانیه در آستانه دستیابی به انرژی 
پاک نامحدود قرار بگیرند. به نقل از دیلی میل، محققان 
و مهندســان کره جنوبی توانســتند با ثبت یک رکورد 
تاریخی در رابطه با حفظ پالســما در راکتور هسته ای، 
دروازه جدیدی از فرآیند همجوشی هسته ای را باز کرده 
و در آستانه دستیابی به انرژی پاک و نامحدود هیدروژنی 
قرار بگیرند. »پالســما« یکی از حاالت مــاده بوده که با 
جامدات، مایعات و گازها متفاوت است و کاربرد فراوانی 
در علم فیزیک و حوزه انــرژی دارد. محققان کره ای در 
مرکز ملی همجوشــی هسته ای این کشــور توانستند 
»پالسما« را برای 70 ثانیه در دمای 300 میلیون درجه 
سانتی گراد پایدار نگه دارند، که این رقم بیشترین رکورد 
برای این فرآیند محسوب شده و تولید انرژی نامحدود و 
پاک را تسهیل خواهد کرد. این رکورد پیشتر در اختیار 
مرکز تحقیقات پالسمای »ام آی تی- کمبریج« بود که 
محققان کره ای مدت زمان آن را بیش از ۱0 ثانیه افزایش 
دادند. این فرآیند در راکتور تحقیقاتی توکاماک در ۱60 
کیلومتری جنوب سئول انجام شده است. نحوه عملکرد 
راکتورهای همجوشی هسته ای دقیقا همانند ستاره های 
ســوزان مثل خورشــید اســت. در ایــن راکتورها گاز 
هیدروژن یونیزه شده در دمای فوق العاده باالیی حرارت 
می بیند و به »پالســما« تبدیل می شــود.در این حالت 
»پالسما« با جداسازی الکترون ها حالت شبه خنثی پیدا 
کرده و می تــوان به صورت ذوب شــده از آن برای تولید 
انرژی استفاده کرد. در ساختار این راکتورها حین تولید 
»پالسما« یک میدان مغناطیســی قدرتمند نیز ایجاد 
می شود تا از برخورد »پالســما« با دیواره راکتور و سرد 
شدن آن جلوگیری کرده و کیفیت آن حفظ شود. گرچه 
ممکن است صحبت از استفاده مستقیم از این انرژی در 
خانه و ادارات کمی زود باشــد، اما این تحقیقات نشــان 
می دهد در آینده این منابع انــرژی می توانند به صورت 

نامحدود و پاک به انسان خدمات ارائه دهند.

سونی خود را آماده کرده است تا نسل بعدی گوشی های ارزان و کاربردی خود 
را روانه بازار کند که این محصول مدل بعدی Xperia XA محسوب می شود.

منابع آگاه نخستین تصاویر از گوشی هوشمند مذکور را به نمایشگر گذاشتند 
و اعالم کردند به زودی این دســتگاه الکترونیکی همراه، به صورت رســمی 
معرفی می شود. سونی که به واسطه طراحی خوب دستگاه های موبایلی خود 
شهرت جهانی دارد، دومین نسل گوشی های هوشمند Xperia XA را با ظاهر 
مدرن تر و بهتر آماده کرد. این گوشــی هوشمند مانند دیگر محصوالت سونی 
در قسمت پشت به صورت کامال تخت ساخته شــده است و در حالی که چند 
کلید سخت افزاری در بدنه آن دیده می شود، جک استاندارد 3/5 میلی متری 
هم در قســمت باالی آن وجود دارد. این گوشی هوشــمند 5 اینچی با طول، 
عــرض و ضخامــت ۱45، 66.۸ و 7.۹۹ میلی متر عرضه می شــود و برای آن 
سیستم ورودی USB-C در نظر گرفته شده اســت. گوشی ژاپنی جدید قرار 
است اوایل سال 20۱7 میالدی به صورت رســمی معرفی شود و در خانواده 

گوشی های ارزان سونی طبقه بندی می شود.

اکثر کیس هایی که برای گوشی های مختلف و به ویژه آیفون در بازار موجود 
 هســتند، حالتی یکنواخت پیدا کرده انــد. از این رو امروز کیســی را معرفی

 می کنیم که مخصوص آیفون 7 و 7 پالس طراحی شده است.
این کیس خالقانه که به خوبی می تواند گوشــی هوشــمند شما را از ضربات 
احتمالی محافظت کند، قابلیت باالیی برای شــخصی ســازی دارد! کیس در 
تم های مختلف وجود دارد و با اســتفاده از آجرهــای کوچکی که در طراحی 
آن به کار رفته است، می توانید شخصی ســازی را به سلیقه خود انجام دهید. 
رنگ های آجر ها نیز متفاوت است و طیفی شامل زرد، قرمز، سیاه و یا مشکی 
را شامل می شود. برای هر تم هم آجرهای رنگی متنوعی در نظر گرفته شده؛ 
تنها کافی است آجرها را در جای مناسب خود روی بستر آن قرار دهید و یکی 

از تم ها را بسازید.
گوشــی همراه خود را به راحتی می توانید داخل کیس جای دهید و پوســته 
ســخت آن تضمین خوبی برای محافظت گوشی از خراش و ضربه خواهد بود. 
با این حال اســتفاده از یک گلس محافظ صفحه توصیه می شــود. این کیس 

آجری 22 دالر قیمت دارد.

امروز می خواهیم اســکوتری الکتریکی را معرفی کنیم که تنها در یک ثانیه 
جمع می شود!

این وســیله برقــی x 21.5 x 38.8 ۳۷  اینــچ ابعاد و 4۱ پونــد وزن دارد. 
هنگامی که جمع می شــود، ابعاد آن به x 12 x 39.8 ۱۸.۵ اینچ می رسد. 
Xcape از ظاهری جمع و جور برخوردار اســت که عالوه بر وزن سبک خود، 
مقاومت باالیــی نیز دارد؛ چرا که در ســاختش از آلومینیــوم درجه هواپیما 
استفاده شده اســت. این اســکوتر الکتریکی قابلیت تحمل 300 پوند وزن را 
دارد و برای افرادی که طول قدشان 6/5 فوت است، کامال مناسب خواهد بود. 
زمانی که جمع می شــود می توانید آن را به راحتی همانند یک چمدان حمل 
 کنیــد. Xcape از یک باتری ۱0 آمپری و موتوری 300W برخوردار اســت.

 می توانید با سرعت حداکثر ۱5 مایل در ساعت، مسیری به مسافت 25 مایل 
را با راحتی کامل طی کنید. عالوه بر این، اســکوتر بــه دو چراغ ال ای دی در 
قسمت جلو و عقب وســیله نیز مجهز اســت که رانندگی در شب را آسان تر 
می کند. از طریق سیســتم بلوتوث می توان اســکوتر را به صورت وایرلس به 

گوشی همراه متصل کرد. اسکوتر برقی Xcape، 7۹۹ دالر قیمت دارد.

مدل جدید Xperia XA سونی 
آماده ورود به بازار

متفاوت ترین قاب برای آیفون ۷ شما!  با اسکوتر الکتریکی Xcape آشنا شوید

 ELECOMP – Electronics,( نمایشــگاه بین المللی الکامپ 
Computer & E-Commerce – الکترونیک، رایانه و تجارت 
الکترونیک( همه ســاله در تهران و در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی این شــهر، برگزار می شــود. دوره  بیســت و دوم این 
نمایشگاه از تاریخ 25 آذر تا امروز )2۸آذر( دایر است. اکنون تصمیم 

گرفتیم تا نگاهی کوتاه به این نمایشگاه داشته باشیم. 
در این نمایشگاه، شرکت های بزرگی چون سامسونگ، ایسوس و... 
و اپراتورهای ایرانســل، همراه اول و رایتل، حضور پررنگی داشتند. 
اما متاسفانه مانند سال های گذشته، به جز صف طوالنی در مقابل 
غرفه  اپراتور ایرانسل برای دریافت ســیم کارت های رایگان و چند 
مراســم قرعه کشــی و... ، نکته  هیجان انگیز دیگری در نمایشگاه 
الکامپ ۹5 به چشم نمی خورد. انتخاب زمان بندی نامناسب برای 
برگزاری این نمایشــگاه، الکامپ را تبدیل به همایشــی غیرقابل 
مقایســه با ســایر نمایشــگاه های بین المللی معتبر کرده است. 
همچینن شرکت های معتبر تولید کننده در این نمایشگاه محصول 
خاصی را رونمایی نمی کنند و خودشان را با نمایش چند دستگاه و 

محصول تکراری راحت کرده اند.
در این موقع از سال، اصوال شــرکت های بزرگ دست به رونمایی 
از محصول قابل توجهی نزده اند و چیزی برای مانور ندارند. همین 
موضوع باعث می شــود تا این شرکت ها، نمایشــگاه الکامپ را آن 
طور که باید جدی نگیرند و حتــی ردپایی از محصوالت پرطرفدار 
گذشته  آنها در غرفه هایشان دیده نشــود. الکامپ ۹5 امسال نیز از 
این نظر، نمایشگاهی بی رمق به حســاب می آمد و صرفا تبدیل به 
جایگاهی برای رفع تکلیف شــرکت کنندگان شده بود و شاید هم 

ایفای نقش به جای یک غرفه فروش، برای بعضی از شرکت ها!
البته در هر حــال، از وجود محلی برای گردهمایــی فعاالن حوزه 
فناوری اســتقبال می شــود؛ اما نقص های فراوان برگــزاری این 
نمایشــگاه به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیســت. نمایشگاهی 
که با توجه به زیر ســاخت ها و هزینه های در نظر گرفته برای آن، 
می بایســت توانایی ارائه خروجی بســیار قابل توجه تری را داشته 
باشد. به نظر می رســد الکامپ ۹5، درســت مانند نمایشگاه های 

سال های گذشته، در انجام این هدف ناموفق است!
اما با این حال  ایسوس در الکامپ یک نشست خبری برگزار کرد اما 
اگر بخواهیم کمی راجع به یک شرکت داخلی شرکت کننده در این 
نمایشگاه که کار جالبی دارد توضیح دهیم بهتر است در مورد سداد 
توضیح دهیم، باید بگوییم که این شرکت نوعی سیستم پرداختی 
را ارائه کرده است که می تواند نقشی پر رنگی در پرداخت های آینده 
داشته باشــد. یک ســرویس مانند پرداخت های موبایلی خارجی 
اما بومی شــده. برای مثال اصناف می توانند با گرفتن کدی از این 
شرکت و همچنین کاربران با نصب اپلیکیشن سداد، به راحتی آب 
خوردن در فروشــگاه ها خرید کنند و تنها با زدن کد فروشگاه در 
اپلیکیشــن، مبلغ مورد نظر خود را پرداخت نمایند. نمی توان در 
مورد امنیت این سیستم چیزی گفت اما آن طور که سداد می گوید 
این سیستم بسیار امن تر از سیستم کد های USSD عمل می کند 

و می تواند به صورت گسترده استفاده شود.
در آخر امیدواریم که در سال های آینده، با به کارگیری برنامه ریزی 
اصولی تر توســط مســئوالن برگــزاری این نمایشــگاه و حضور 
کمپانی های معتبر حوزه فناوری، شــاهد الکامپــی قدرتمندتر و 

شایسته پتانیسل های موجود در داخل کشورمان ایران، باشیم.

فناوری لنز چشــمی احتماال راه حلی برای یکــی از بزرگ ترین 
چالش های پیش روی خودروهای الکتریکی دارد و به موجب آن، 
می توان زمان شارژ شــدن خودروهای الکتریکی را به چند ثانیه 

کاهش داد. در ادامه با تک شات همراه باشید.
دانشمندان دانشگاه ســوری انگلســتان موفق به تولید پلیمری 
شده اند که می تواند عملکرد ابرخازن ها، قطعاتی سبک وزن که 
حجم باالیی از بــرق را در خود ذخیره و توزیع مــی کنند تا حد 

زیادی بهبود دهد.
ایان همرتون که این فنــاوری را مورد آزمایش قــرار داده گفته 

»معتقدم این فناوری تحولی بزرگ ایجاد خواهد کرد.«
در ســال 20۱۱، ایالن ماســک گفت بــه نظرش ابرخــازن ها 
می توانند در آینده پیشرفت های شــگرفی در زمینه خودروهای 
خودران ایجاد کننــد. از این فنــاوری امروزه بــرای به حرکت 
درآوردن قطارهــا و اتوبوس هــا در برخی نقاط جهان اســتفاده 

می شود.
در آینده، شاید روزی برســد که ابرخازن ها به تنهایی انرژی الزم 
برای طی کردن مســیر را در اختیار خودروهــای الکتریکی قرار 
دهند و شــارژ شــدن آنها تنها چند ثانیه طول بکشد. این گفته 
دونالد هایگــت که یکی از افــراد تاثیرگذار در تجاری ســاختن 
لنزهای چشمی در دهه ۱۹70 است موسسه تحت مدیریت او نیز 

در پروژه توسعه ابرخازن ها نقش داشته است.
در حالی که طرح های سایر شــرکت ها در این زمینه تاکنون بر 
بهبود ســطوح الکترودها متمرکز بوده ،این پــروژه جدید تالش 

می کند تا موادی را جایگزین الکترولیت ها کند.
قرار است ســال آینده نمونه ای آزمایشــی از این فناوری تولید 
شــود. پیش بینی شــده که برای تولید تجاری این محصول به 

تاسیس کارخانه ای با سرمایه 32 میلیون دالر نیاز خواهد بود.

نمایشگاه بین المللی الکامپ 
همچنان بدون تغییر

استفاده از فناوری لنزهای چشمی 
برای شارژ خودروهای الکتریکی

 فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

تا ســال ها تصور بر این بود که میزان آی کیو )IQ( افراد، نشــانگر 
درصد موفقیت آنهاســت. تا جایــی که در مــدارس و همچنین 
در بیشــتر شــرکت های اســتخدامی از افــراد برای ســنجش 
مقدار IQ آنها، تســت هــوش می گرفتند. تقریبا یــک دهه قبل 
 EQ افراد، شاخص دیگری به نام IQ دانشــمندان دریافتند به  جز
هم در ســنجش موفقیت یک فرد دخیل اســت. هوش هیجانی 
یا هوش عاطفی یعنی قدرت تشــخیص احساســات خــود و یا 
 دیگران و احســاس همدلی با آنها. کســانی که از هوش هیجانی

»Emotional Intelligent« باالیی برخوردار هستند، توانایی 
کنترل احساســات خود را دارند. هــوش درون فــردی، توانایی 
شــناختن و درک احساســات خود شماست. بســیاری از مردم، 
احساســات خــود را درک نمی کنند یا نمی تواننــد خصوصیات 
رفتاریشــان را تشــخیص دهند. هوش درون فردی، به این معنا 
نیست که جلوی احساساتتان را بگیرید یا همیشه خوشحال باشید، 
بلکه در مورد تشخیص دادن احساسی است که دارید؛ درک آنکه 
احساسات درست و سالم هســتند )حتی احساسات منفی تان( و 
دانستن اینکه چه زمانی به پایان می رسند و چه زمانی باید به دنبال 

کمک باشید. هوش بین فردی، متفاوت است و آن، توانایی دانستن 
و درک احساسات اطرافیان شماست. آیا تا به حال یکی از جمالت 
بازاریاب ها را شنیده اید؟ آنهایی که انرژی زیادی دارند و به کارشان 
بیش از حد عالقه نشان می دهند! آنها مردم را فریب می دهند. مگر 
نه؟ دلیلش این است که می دانند انســان ها نیاز دارند که احساس 
خوبی درباره خودشان داشته باشند و باید احساس کنند که قادرند 
موفق شوند.  توانایی تفسیر احساسات مردمی که برایشان صحبت 
می کنید و توانایی کنترل جمعیت و همچنین همراه کردن آنها با 
طرز فکر خودتان، در واقع به مهارت و هوش میان فردی زیادی نیاز 
دارد. یکی از جدیدترین مدل های هوش هیجانی مدل شخصیت 
اســت که در مقابل دو مدل قبلی قرار دارد. به جــای اندازه گیری 
هوش هیجانی خود براساس تواناییتان برای درک و کنترل مردم 
و شرایط اطراف، این مدل بر توانایی شما به شناخت واقعی خودتان 
توجه می کند. یک پرسشــنامه وجود دارد که مدل شــخصیت، 
برای تســت هوش هیجانی شما از آن اســتفاده می کند. برخالف 
دو شــخصیت دیگر، الزم نیست که شــما یک رهبر ذاتی یا یک 
فرد بسیار هدفمند باشید تا سطح باالیی از هوش هیجانی داشته 

باشید. فقط الزم است که خودآگاه باشید که اغلب بسیار سخت تر 
از چیزی است که به نظر می رسد. وقتی بفهمید که هیجانات شما 
چگونه کار می کنند، آنگاه می توانید از چگونگی مدیریت آنها نیز سر 
دربیاورید. تسلط بر خود، به منزله کنترل طغیان های هیجانی است 
و به شما کمک می کند که میان انگیزه های بیرونی و واکنش های 
افراطی درونی خود تمایز قائل شــوید و بهترین واکنش را در برابر 
نیازهایتان داشته باشید. یکی از روش های کلیدی برای مدیریت 
هیجانات تان، تغییر ورودی های حســی اســت. احتماال این پند 
قدیمی را شنیده اید که وقتی عصبانی هســتید، تا ۱0 بشمارید و 
بعد نفس عمیق بکشید. اگر احساس کسالت و افسردگی می کنید، 
کمی ورزش کنید. اگــر در چرخه هیجانی تکرارشــونده ای گیر 
افتاده اید،با یک سیلی »خودت را از این مهلکه بیرون بکش« . هر 
چیزی که بتواند شوک خفیفی به شما بدهد یا شــما را از روتین 
فعلیتان جدا کند، می تواند به شما کمک کند.همدلی یکی دیگر 
از اجزای اصلی هوش هیجانی اســت. همدلی یعنی توانایی درک 
عواطف دیگران. به منظور تعامل با آنها در حوزه های متعدد زندگی، 

همچون کار و مدرسه، باید بفهمید دیگران چه احساسی دارند.
 آدم های بــا هوش هیجانی بــاال، انگیزه  زیادی برای رســیدن به 
اهدافشــان دارند و می توانند رفتارها و احساسات خود را مدیریت 
کنند تا در نتیجه به موفقیتی بلندمدت دســت یابند. شاید کمی 
نگران ایجاد تغییر در زندگی شــان باشــند، اما خوب می دانند که 
مدیریت این ترس، بسیار مهم است. آنها می دانند که با یک دورخیز 
و ایجاد تغییر در زندگی، می توانند زندگی شان را بهتر کنند و یک 
قدم به اهدافشان نزدیک تر شــوند. آدم های با هوش هیجانی باال 
دوست دارند مهارت های اجتماعی قدرتمندی هم داشته باشند، 
شــاید تا حدودی به این خاطر که با احساسات خودشان و دیگران 
بسیار هماهنگ هستند. آنها می دانند که چگونه باید با دیگران به 
طور موثری برخورد کنند و روی برقراری روابط ســالم اجتماعی و 
کمک به موفقیت آنهایی که دوروبرشــان هستند، سرمایه گذاری 

می کنند.
گاهی اوقات افراد همدل هســتند و با احساسات  خود هماهنگی 
دارند، اما در اشــتراک گذاری این احساســات با دیگــران دچار 
مشــکل می شــوند. افرادی که هوش هیجانی باال دارند، نه تنها 
احساسات را می فهمند، بلکه می دانند که چگونه احساساتشان را 
به شکل مناسبی بیان کنند.حتما می پرسید منظورم از »به شکل 
مناسبی« چیست! تصور کنید که روز بسیار بدی را در محل کارتان 
گذرانده اید. خسته و سرخورده هســتید و از اتفاقاتی که در جلسه 
مهمی افتاده نیز عصبانی هستید. شاید بیان نامناسب احساساتتان 
 موجب شــود به خانه بیایید و با همســرتان جــر و بحث کنید یا 
حتی ایمیل نه چندان محترمانه ای برای رییســتان بفرســتید؛ 
 اما واکنش هیجانی مناسب تر این اســت که درباره  این ناکامی ها

 با همسرتان صحبت کنید و بعد هم با پیاده روی، کمی تنش را از 
خود دور کنید و در نهایت طرح خوبی بریزید تا فردا را بهتر از امروز 

سپری کنید.

توانایی تفسیر 
احساسات 
مردمی که 

برایشان صحبت 
می کنید و 

توانایی کنترل 
جمعیت و 

همچنین همراه 
کردن آنها با طرز 
فکر خودتان، در 

واقع به مهارت 
و هوش میان 
فردی زیادی 

نیاز دارد

هوش هیجانی یا EQ چیست و چرا مهم تر از IQ است؟

آیا برای شــما هم این موضوع مســئله بوده که چه زمانی ظهر 
شرعی اســت و چه زمانی شب شرعی اســت؟ اگر به دنبال این 
هستید که در یک روز تمام اوقات شــرعی را در یک شهر خاص 
بدانید بهتر است به وب ســایت goo.gl/w2r4WQ  مراجعه 

کنید.
وقتی به این وب ســایت وارد می شــوید، می توانید در فهرست 
موجود در سمت چپ سایت، نام استان و شهر خود را جست وجو 
و انتخاب کنید. سپس در قســمت پایین آن تمام اوقات شرعی 
موجود در روز جاری به شما نمایش داده می شود. اگر در صفحه 
این ســایت کمی به پایین تر بروید تقویمــی را خواهید دید که 

می توانید اطالعات روزها را با تمام وقایع در کنار آن ببینید. 
عالوه بر اینها در این ســایت مبــدل تاریخی وجــود دارد که 
می توانید تاریخ هــای موجود در تقویم های شمســی، قمری و 

میالدی را به یکدیگر تبدیل کنید.

کلیک معمای  2028
را   B و   A اعــداد 
آورید  دســت  بــه 
 و بــرای ما ارســال 

کنید .

جواب معمای  2023 
دو پســر پس از کمی درنگ به این نتیجه می رسند 
که بدون مسابقه هیچگاه به دختر پادشاه نمی رسند 
بنابراین اسب های خود را با هم عوض کرده و مسابقه 
را به شکل عادی ادامه می دهند و هرکس برنده شد 
یعنی اســب طرف دیگر زود تر رسید و دختر پادشاه 

مال او می شود.
کســانی که پاســخ صحیح معمای 20۱4  را 

داده اند:
- شهریار محمدی پور از اصفهان.

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

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



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2028 |   یکشنبه  28  آذر  1395 |  18  ربیع االول  1438

پیشنهاد سر دبیر: 
سهم یک درصدی کنسرت در موسیقی کشور

گیشه

فیلم های سینمایی در هفته گذشــته با اقبال بهتری مواجه شدند؛ اما 
فیلم نفس توانسته است سینماها را در اختیار بگیرد.

علی سرتیپی مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران درباره فروش فیلم های 
این دفتر گفت: فروش فیلم »سالم بمبئی« به 5 میلیارد تومان رسید و 
این فیلم 85 سالن سینما را در اختیار دارد. فیلم سینمایی »نیمه شب 
اتفاق افتاد« به رقم 1 میلیارد و 630 میلیون تومان و فیلم »متولد 65« 

به فروش 1 میلیارد و 160 میلیون تومان رسید.
وی درباره فروش فیلــم »یتیم خانه ایران« گفت: ایــن فیلم هم اینک 
فروش ســینماهایش به رقم 1 میلیــارد و 20 میلیون رســیده که با 
 احتساب سینما سیار و فروش دانشــگاهی آن فروش کل فیلم به مبلغ

 1 میلیارد و 230 میلیون تومان می رسد.
 محمدرضا صابری مدیرعامل دفتر پخــش نور تابان درباره فروش فیلم 
»نفس« گفت:این فیلم هم اینک به فــروش 1 میلیارد و 100 میلیون 
تومان رسیده اســت.  ســعید خانی مدیر پخش دفتر نسیم صبا درباره 
فروش فیلم »الک قرمز« گفت: این فیلم با اقبال بهتری مواجه شــده 
و  هم اینک عالوه بر تهران در شــهرهای کرمان، مشــهد، شیراز، یزد، 
گرگان و آبادان نیز اکران شــده است.این فیلم در تهران به فروش 255 
میلیون و در شهرســتان به فروش 60 میلیون تومان رسید که مجموع 

فروش آن 315 میلیون تومان است.

جشنواره موســیقی مقامی اصفهان با تجلیل از اســتاد دف نوازی و 
سرپرست گروه مهر اخوت به کار خود پایان داد.

 این جشنواره به مناســبت هفته وحدت، به همت گروه مهر اخوت و 
همکاری دفتر تخصصی موسیقی وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری اصفهان در هنرسرای خورشید برگزار شد.
در اختتامیــه این برنامه از اســتاد جــوان دف نوازی، نبیل یوســف 
شــریداوی تجلیل به عمل آمــد. او در ســال های اخیــر در جهت 
پیشــبرد موســیقی ســنتی در اصفهان تالش فراوانی کرده است و 
برگزاری جشــنواره های موسیقی مقامی که در ســال های اخیر در 
اصفهان برگزار می شــود، مدیون تالش بی وقفه این هنرمند اســت. 
منصور قربانی سرپرســت دفتر تخصصی موسیقی و رییس هنرسرای 
خورشید گفت: شریداوی مهربان دوست داشتنی و توانمند است. او از 
مفاخر موسیقی است که خستگی ناپذیر برای پیشبرد موسیقی تالش 

می کند.
منوچهر شیخ صراف پیشکسوت موسیقی اصفهان و نوازنده برجسته 
گفت: شــریداوی زحمات زیادی برای اجرای موســیقی در اصفهان 

کشیده و باید از جوانان حمایت کنیم.
نبیل یوسف شــریداوی که خود از برنامه تجلیل اطالع نداشت گفت: 
با تمام سختی هایی که در ادامه راه موسیقی وجود داشت، هیچگاه از 
ادامه راه منصرف نشــدم. زیرا به این فکر کردم که فرزندم فردا در این 
جامعه زندگی خواهد کرد. عشق به شاگردانم مرا به ادامه راه امیدوار 

می کند.

سالم بمبئی 5 میلیارد تومانی شد

در اختتامیه جشنواره موسیقی مقامی؛

از استاد جوان دف نوازی اصفهان 
تجلیل شد

مزایده
9/330 در اجــرای احکام شــعبه 5 حقوقی اصفهان لــه غالمرضا موذنی 
علیه محمد قاســمی و مهدی سلطانی و خشایار ســلطانی به نشانی خانه 
اصفهان- خیابان بنفشه شــمالی- کوی علوی نژاد- مجتمع اطلس- واحد 
1 در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص فروش یک دستگاه هیوندای 
سانتافه با مشــخصات ذیل درتاریخ 95/10/15 ساعت 9 الی 10 صبح در 
اجرای احکام شــعبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت- مجتمع 
اجرای احکام حقوقی طبقه چهارم برگــزار نماید طالبین خرید می توانند 5 
روز قبل از مزایده از خودرو واقع در پارکینگ ارغوانیه بازدید و با واریز 10 
درصد از مبلغ کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به حساب شماره 
2171290210008 و به همراه داشــتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند که باالترین قیمت از کارشناسی 
را پیشنهاد نمایند. نظریه کارشناسی: یک دستگاه سواری هیوندای سانتافه 
به شــماره انتظامی 182 م 73 ایران 88 مدل 2014 رنگ سفید روغنی نوع 
سوخت بنزینی تعداد چرخ 4 عدد شــماره موتور 25850 و شماره شاسی 
278328 وضعیت موتور مســتعمل وضعیت اتاق مستعمل نظر به اینکه با 
توجه به اینکه خودرو در پارکینگ بدون ســقف به مدت 2 سال زیر آفتاب 
و نزوالت آســمانی متوقف بوده و وضعیت ظاهری و فنی نیاز به 4 حلقه 
الستیک یک دستگاه باطری بیمه نامه رویت نشد که با توجه به مراتب فوق 
ارزش پایه خودرو 110/000/000 تومان برآورد می گردد. م الف:28703 

اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 237 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

9/332 شماره: 2010/94 به موجب رای شماره 665 تاریخ 95/4/15 حوزه 
32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه بهادر مرادی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
38/640/000 ریــال بابت اصل خواســته ) چک شــماره 073150 مورخ 
94/9/17( و پرداخت مبلغ 1/179/600 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/9/17 لغایت اجرای حکم با احتساب 
نیم عشر دولتی در حق محکوم له محســن کارگران به نشانی طالخونچه 
خیابان صاحب بن عبــاد کوچه قدس پ 6، ماده 34 قانــون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:28649 شعبه 32 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 179 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/333 شماره: 74/95 به موجب رای شماره 122 تاریخ 95/5/4 حوزه 47 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
شایان هایل مقدم فرزند کیوان به نشــانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 77/500/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/232/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چکها به 
ترتیب 024449 مورخ 94/11/20 و چــک 024442 مورخ 94/9/28 و چک 
553532 مورخ 94/9/19 و چک 109187 مورخ 94/11/4 و چک 553540 
مورخ 94/11/2 و چک 024448 مورخ 94/10/15 همش عهده بانک ســپه 
لغایت تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی مطابق تعرفه در حق محکوم 
له علی قاسمی زاده شهرآبادی فرزند حســن به نشانی اصفهان چهار باغ 
عباسی مجتمع افتخار ط چهارم واحد 505 و پرداخت نیم عشر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:28654 

شعبه 47 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 221 
کلمه، 3 کادر(

اخطار اجرایی
9/334 شماره: 258/95 به موجب رای شــماره 545 تاریخ 95/5/3 حوزه 
22 قضایی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه بهروز پدرام منش فرزند اسماعیل شغل آزاد به نشانی مجهول 
المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریــال به عنوان اصل 
خواســته و پرداخت هفتصد و بیســت و پنج هزار ریال به عنوان خسارت 
دادرسی و نشر هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله طبق تعرفه و به پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ) 1392/9/5( لغایت زمان وصول و 
ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له عبدالعلی مالکی 
ورنوســفادرانی فرزند محمد علی شغل آزاد به نشــانی اصفهان شهرک 
صنعتی محمودآباد خ 18 سنگبری فیروز صادر و اعالم می گردد. نیم عشر 
حق اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:28624 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 219 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/335 شماره: 425/95 به موجب رای شماره 1118 تاریخ 95/6/31 حوزه 
13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه اصغر جعفری نیسیانی فرزند عباسعلی شغل آزاد به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 590/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب 
اجرای احکام ) به مبلغ 600/000 ریال( و خســارت تاخیــر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 94/8/30 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له 
فاطمه ابولی ماربینی فرزند شکراله شغل خانه دار به نشانی میدان قدس خ 
24 متری اول کوچه خادمی پ 48 و پرداخت نیم عشر حق اجرا به حساب 
صندوق دادگســتری. ماده 34 قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:28631 شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 204 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/336 شــماره دادنامــه: 9509976836101630 شــماره پرونــده: 
9509986836100962 شــماره بایگانی شــعبه: 951090خواهان: خانم 
فاطمه امینی کوهانستانی فرزند حسین به نشانی اصفهان- خانه اصفهان- 
بنفشه شمالی- بهرام آباد- کوچه شهید چمران- بن بست رضوی- آخرین 
منــزل درب طوســی رنــگ ک.پ 8194874831 ک .م 1283402335 ت. 
همراه 09364350626، خوانــده: آقای ناصر مجنــون فرزند رمضان به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: ثبت واقعه ازدواج، گردشکار: دادگاه پس 
از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: خواســته خانم فاطمه امینی 
کوهانستانی فرزند حسین به شــماره ملی 1283402335 به طرفیت آقای 
ناصر مجنون فرزند رمضــان ثبت واقعه ازدواج میباشــد خواهان اظهار 
نموده به موجب سند عادی ازدواج که رونوشت آن ضم پرونده می باشد 
در تاریخ 1383/7/15 با مهریه یک جلد کالم اله مجید و یک قطعه نیم سکه به 
عقد ازدواج موقت خوانده درآمده و تاریخ عقد از مورخ 1383/7/15 لغایت 
1385/7/15 می باشــد و ثمره این ازدواج فرزند پسر 11 ساله به نام آقای 

امیر ارسالن متولد 1384/6/19 می باشد و با توجه به عدم ثبت واقعه ازدواج 
خواهان صدور حکم به ثبت آن می باشــد خوانده با وصف ابالغ از طریق 
انتشار آگهی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارســال ننموده است، با توجه 
به اظهارات خواهان و سند عادی ازدواج که رونوشت آن ضم پرونده می 
باشد و نظر موافق مشــاور قضایی و به استناد مواد 4 و 21 قانون حمایت 
خانواده دادگاه حکم به ثبت واقعه ازدواج موقت از تاریخ 1383/7/15 لغایت 
1385/7/15 صادر و اعالم می نماید. رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:28693 شعبه 1 

دادگاه خانواده اصفهان ) 271 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/337 شــماره دادنامــه: 9509970351400201 شــماره پرونــده: 
9409980351400401 شــماره بایگانی شــعبه: 940450 خواهان: آقای 
اسداله تقیان فرزند علی با وکالت خانم منیره السادات حسینی فرزند سید 
علی به نشــانی اصفهان- خ جی خ اهلل اکبر ک محسن ملکیان بن ایثار پ 67 
و آقای مصطفی نوروزی مهیاری فرزند یداله به نشــانی اصفهان خیابان 
شــریف واقفی بعد از چهار راه گلــزار طبقه فوقانی مــرغ و ماهی عدالت، 
خوانده: آقای سعید تقیان فرزند امراله به نشانی شهرستان اصفهان نظر 
شرقی کوی مهرگان ک نیاوران ک ش ورزنده پ 29، خواسته: مطالبه وجه 
چک، گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی آقای اسداله تقیان با وکالت آقای نوروزی و خانم حسینی به طرفیت 
آقای ســعید تقیان به خواســته مطالبه مبلغ 1/700/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به انضمام خســارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر 
به بقاء اصول مســتندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال 
ذمه خوانده دارد اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و 
دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخــت دین و برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده است مستند دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی، دادگاه خواهان 
را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مســتنداً به مواد 519، 198، 522 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب امور مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ 1/700/000/000 ریال بابت اصل خواســته در حق خواهان 
صادر می دارد ضمنًا خواهان می بایست زمان اجرای حکم و خرج از اعسار 
هزینه دادرســی را پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی می باشد. م الف:28694 شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 277 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9/338 شــماره دادنامــه: 9509970351401197 شــماره پرونــده: 
9509980351400425 شماره بایگانی شــعبه: 950493  خواهان: آقای 
مجید موذنی فرزند مرتضی با وکالت آقای حســین محمدیان فرزند یداله 
و خانم مهــری نمازیان فرزند جــواد همگی به نشــانی اصفهان- خیابان 
شیخ صدوق شــمالی ســاختمان بانک تجارت ) ارغوان( طبقه سوم واحد 
18 کاخ موسسه حقوقی نوید بخشــان عدالت، خواندگان: 1- شرکت نشر 
الکترونیــک مهتاب  2- آقای رضــا انوری فرزند محمد هر دو به نشــانی 
 اصفهان- خیابان آبشار سوم بعد از هنرستان رازی نبش کوی الهیه پالک 1، 
خواسته ها: 1- اعســار از پرداخت هزینه دادرســی 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارت دادرسی، گردشــکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده به شــرح زیر مبادرت به صــدور رای می نمایــد. رای دادگاه: در 
خصوص دعوی مجید موذنی با وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان 
به طرفیت 1- رضا انوری 2- شرکت نشــر الکترونیک مهتاب به خواسته 
مطالبه مبلغ 2/360/000/000 ریال وجه سه فقره چک به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد اینکه خواندگان با اطالع از دعوی 
مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و دلیلی بر پرداخت دین 
و برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت مستنداً دعوی خواهان محمول بر 
صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی مطرح شده محق تشخیص مستنداً 
به مواد 198، 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

در امور مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 2/360/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته  هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانکی از تاریخ سررسید 
تا زمان وصول در حق خواهان محکوم می نماید ضمنًا در خصوص اعسار 
از هزینه دادرسی با توجه به استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست 
صادر می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:28696 شــعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان ) 316 کلمه، 3 کادر(
اجرایيه

9/339 شــماره اجراییــه:9510420351400449  شــماره پرونــده: 
9409980351400809 شــماره بایگانــی شــعبه:940901 بموجــب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 
9509970351400058 محکوم علیه ابوالفضل زمانی فرزند صفرعلی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 93/8/8 لغایت 
وصول و مبلغ 3/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3/600/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکــوم له هما مظلوم الذاکرین فرزند 
عباس به نشانی اصفهان- خ عبدالرزاق – کوچه قصر- مجتمع قصر- واحد 
2- پ 8196954391 ت.ت 09125725431 و پرداخــت مبلغ 5/000/000 
ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری ایرانــی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خــودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیــری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 28695 شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 414 کلمه، 4 کادر(
ابالغ احضاریه

9  شــماره نامــه: 9510113728400801 شــماره پرونــده:  /352
9509983728400145 شــماره بایگانی شــعبه: 950157 نظــر به اینکه 
در پرونده کالسه 950157 بازپرسی دادســرای نائین آقای حسن مددی 
فخرآباد فرزند عاقل به اتهام کالهبرداری رایانه ای از جانب این مرجع تحت 
تعقیب بوده و ابالغ احضاریه نیز به واسطه مشــخص نبودن محل اقامت 
ایشان ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب نائین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 
نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. م الف: 295 شعبه 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب نائین) 106 کلمه، 1 کادر(  

جشنواره

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره»زنده رود«، این 
رویداد را بازی برد- برد هنرمندان و صنایع دانســت و 
گفت:هنرمندان با مشارکت در این جشنواره می توانند 

برای بازاریابی سینمایی فعالیت داشته باشند.
محمــد مجیری با بیــان اینکــه این جشــنواره برای 
نخستین بار در کشــور با رویکرد حمایت از تولید و به 
چرخش درآوردن چرخ های صنعت برگزار می شــود، 
اظهار داشــت: با برگــزاری این جشــنواره می توان از 
ظرفیت هنرمندان خوش ذوق بــرای بهره برداری بهتر 
در صنعت اســتفاده کرد. وی برگزاری جشــنواره ملی 
فیلم کوتاه مستند »زنده رود« را در واقع بازی برد- برد 
هنرمندان و صنایع تلقــی کرد و افــزود: هنرمندان با 
مشارکت در این جشــنواره می توانند در راستای بحث 
بازاریابی و بازارسازی ســینمایی فعالیت داشته باشند 
ضمن اینکه در راستای رونق بخشی به بازار کسب و کار 

نیز تاثیر گذار باشند.
عضو شورای سیاســت گذاری جشنواره ملی فیلم کوتاه 
مســتند »زنده رود« در ادامه با بیان اینکه سینماگران 
افرادی خالق هســتند، اضافه کرد: این در حالی است 
که تاکنون از این ظرفیت برای حمایت از تولید داخلی 
و تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده نشده و این جشنواره 

می تواند آغازی برای این امر باشد.
وی با اشاره به استقبال غیر قابل پیش بینی هنرمندان 
داخلی و خارجی از نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه 
مستند »زنده رود« ابراز داشت: این میزان استقبال برای 
ما بســیار جالب بود و از این رو امید داریم در سال های 

آینده استقبال از این جشنواره دوچندان شود.
مجیری با اشــاره به اینکه جشــنواره ملی فیلم کوتاه 
مســتند »زنده رود« می تواند حمایــت از تولید ملی را 
برای هنرمندان به یک دغدغه تبدیل کند، اضافه کرد: 
می توان امیدوار بود که هنرمندان با توجه به اهداف این 
جشنواره در هنگام تولید آثار خود بیشتر به استفاده از 

تجهیزات با تولید داخل توجه داشته باشند.

عضو شورای سیاست گذاری جشنواره ملی فیلم 
کوتاه مطرح کرد:

 جشنواره »زنده رود« بازی 
برد - برد هنرمندان و صنعت

ســید رضا صالحی امیری اظهار کرد: در موضوع موسیقی 
بنای ما شرع و قانون اســت و موضوع کنســرت نباید به 

مناقشه ای در سطح ملی تبدیل شود.
وی افزود: آمار نشــان داده که 53 درصد تولید موســیقی 
از طریق صدا و ســیما، 25 درصد از طریق مؤسسات مجاز 
هنری، 24 درصد از طریق دانلود، فضای مجازی و اینترنت 
انجام می شــود و کمتر از یــک درصد به اجــرای زنده و 

کنسرت مربوط است.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: تبدیل موسیقی به 
مناقشه به معنای ورود سیاسیون به زمین اصحاب فرهنگ 
اســت؛ ایجاد فضای فرصت محور و عبور از مناقشــات از 
جمله برنامه هــای پیــش روی وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: موســیقی تاریخ طوالنی در ایران 
داشــته و قدمت آن به بیش از چند هزار ســال گذشــته 
می رسد که نشان از جایگاه واالی آن دارد؛ موسیقی منجر 
به کاهش عصبیت اجتماعی، افزایش نشــاط اجتماعی و 
کاهش آســیب های اجتماعی و بخشــی از مصرف جامعه 

فرهنگی ایران است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان داشت: موسیقی های 
مختلفی از جمله آئینی، ســنتی و مقامــی در ایران وجود 
دارد که تنوع و تکثر آن در ایران کم نظیر اســت که انسداد 

موسیقی به زیرزمینی شدن آن تبدیل خواهد شد.
وی اذعان کرد: کاهش مصرف رســمی موسیقی منجر به 
افزایش مصرف زیرزمینی موسیقی خواهد شد، متاسفانه 

اقتصاد فرهنگی در ایران بسیار ضعیف است.
روزانه 110 تئاتر در تهران برگزار می شود

صالحی امیری بــا تاکید بر لــزوم حفظ هنر نمایشــی و 
برگزاری تئاتر تصریح کرد: بار دیگــر جامعه به تئاتر روی 
آورده و تئاتر در مرکز اقبال عمومی مــردم قرار گرفته به 
طوری که در تهران نزدیک به 110 تئاتر به صورت روزانه 
برگزار می شود و این نشــان دهنده عالیق جامعه به مقوله 

تئاتر است.
وی ادامــه داد: در خصوص پروژه هــای عمرانی در حوزه 
فرهنــگ نیازمنــد تقویت بودجــه هســتیم؛ چراکه در 
حال حاضر بــا 400 پروژه نیمه تمام مواجــه بوده و آماده 
مشــارکت با بخش خصوصی برای ساخت و تکمیل مراکز 

فرهنگی از جمله سالن های تئاتر هستیم.
47 هزار نفر عضو صندوق هنر کشور هستند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص مشکالت صنفی 
مطبوعات متذکر شــد: در حال حاضر 47 هــزار نفر عضو 
صندوق هنر هســتند که از این میان 19 هزار نفر از امکان 
بیمه تامین اجتماعی برخوردار بوده و 12 هزار و 700 نفر 
دیگر دارای بیمه تکمیلی هســتند؛ همچنین 10 هزار نفر 
متقاضی پیوســتن به لیست بیمه شــدگان به عنوان بیمه 

تامین اجتماعی در نوبت قرار دارند.
رفع مشــکالت بیمه مطبوعــات در آینده ای 

نزدیک
صالحی امیری بیان داشــت: بر اســاس برنامه ریزی های 
انجام شــده طی جلســاتی با رییس تامیــن اجتماعی و 
جلســاتی که با معــاون رییس جمهور و رییس ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی ایــران داشــتیم، امیدواریم در 
آینده ای نه چندان دور، مشــکالت بیمه هنرمندان، اهالی 

رسانه و مطبوعات برطرف شود. 
صالحی امیری عنوان داشــت: اکثر خبرنگاران بر اســاس 

لیست ارائه شــده رســانه ها و خبرگزاری ها مشمول بیمه 
تامین اجتماعی هســتند کــه هزینه آن از محــل یارانه 
مطبوعات در حال تامین اســت.وی با اشــاره به نزدیکی 
دهه فجر و آغاز فصل جشــنواره ها اضافه کرد: در دهه فجر 
امسال همانند ســنوات گذشته شــاهد برگزاری چندین 
جشنواره فجر خواهیم بود؛ جشــنواره فیلم، تئاتر، شعر و 
موسیقی فجر و سایر جشــنواره ها نیز به صورت سراسری 

برگزار خواهد شد.
تقویت فرهنگ انقالبی و جهادی در جشنواره 

فیلم فجر امسال
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی ابــراز داشــت: یکی از 
سیاســت های وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی در حوزه 
فرهنگ و ســینما و به خصوص در جشــنواره فیلم و تئاتر 
فجر تقویــت فرهنگ انقالبــی، جهادی، جنــگ، جهاد و 
شهادت است، در جشــنواره فیلم فجر امســال فیلم های 
مرتبط بــا موضوعات دفــاع مقدس و انقالب اســالمی از 
نظر مــا دارای جایگاه ویژه ای اســت و از ایــن منظر هیچ 

محدودیتــی بــرای بــروز و 
ظهــور و تالش بــرای تولید 
فیلم های فاخر قائل نخواهیم 
بود بلکــه حمایت های مادی 
و معنــوی خود را بــرای این 
منظور اعــالم می داریم. وی 
اظهار داشت: وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی در ســال 
گذشته حدود 2 هزار و 500 
مجوز مطبوعاتی صادر کرده 
که یکی از شــاخصه های مهم 
توسعه ملی میزان نشریات و 
پایگاه های خبری است، البته 
نظارت بــر مطبوعــات جزو 
مطبوعاتی  معاونــت  وظایف 
ما بوده و بایــد نظارت پذیری 

مطبوعات افزایش یابد.
افزایش متولی گری و کاهش تصدی گری هدف 

جدید وزارت ارشاد
صالحــی امیری تاکیــد کــرد: متولی گــری در 3 بخش 
سیاست گذاری، حمایت و نظارت خالصه می شود و مابقی 
امور، تصدی گری محسوب می شود. افزایش متولی گری و 
کاهش تصدی گری از مهم ترین اهــداف وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی خواهد بود. 
وی با اشــاره به برگزاری کنگره نکوداشت آیت ا...مظاهری 
متذکر شد: در اصفهان واقعه بزرگی شکل گرفت و بسیاری 
از شــخصیت های بزرگ حوزوی، دانشگاهی و سیاسی در 
کنگره نکوداشت این عالم برجسته حضور داشتند تا حریم 
فقاهت را پاس بدارند و پیام این کنگره پیام اخالق در روز 

مهرورزی بود.

صالحی امیری عنوان کرد:

سهم یک درصدی کنسرت در موسيقی کشور

 موسیقی منجر به 
کاهش عصبیت 

اجتماعی، افزایش 
نشاط اجتماعی و 

کاهش آسیب های 
اجتماعی و بخشی 

از مصرف جامعه 
فرهنگی ایران است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: تبدیل کنسرت 
به مناقشــه به معنای ورود سیاســیون به زمین 

اصحاب فرهنگ است.

موسیقی
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پیشنهاد سردبیر:
تروریست ها روزی آتشی در جان آمریکا و اروپا خواهند شد

اخبار کوتاه

خطیب جمعه شــهرکرد با تاکیــد بر اینکه مســلمانان 
با اتحاد و انســجام خود توانســتند حلــب را آزاد کنند 
گفت: تروریســت ها روزی آتشــی در جان آمریکا، اروپا و 

کشورهای وابسته به رژیم آنها خواهند شد.
حجت االسالم محمدعلی نکونام در خطبه های نماز جمعه 
این هفته که در مصالی بزرگ شهرکرد برگزار شد، اظهار 
کرد: مسلمانان با اتحاد و انســجام خود توانستند حلب را 
آزاد کنند و اگــر وحدت و پکپارچگی نباشــد پیروزی به 

دست نمی آید.
خطیب جمعه شــهرکرد عنوان کرد: با وحدت و مقاومت 
نیروهــای مســلمان و نیروهــای مقاومــت توطئه های 
حکومت های وابســته بــه آمریکا در منطقه خنثی شــد 
و دشــمنان اکنون به دســت و پا افتاده اند چون دیدند به 
جایی نرسیدند و این تروریست ها یک روز آتشی می  شوند 
و در جان آمریکا و اروپا و کشــورهایی کــه در منطقه از 
رژیمشان حمایت و آنها را تقویت می کردند خواهند افتاد.

وی تصریح کرد: اگر اسالم ناب، جاری و ساری شود ریشه  
آتش پرستی و بت پرستی از بین می رود که تحقق این امور 
با وحدت بین مســلمانان جهان امکان پذیر است؛ چراکه 
اگر وحدت شــکل بگیرد و مســلمانان با هم همکاری و 

همفکری داشته باشند پیروز خواهند بود.
این مسئول خاطرنشــان کرد: از کســانی که امور کشور 
در دستشان اســت انتظار می رود قدرت مقاومت را درک 
کننــد و منفعالنه عمل نکننــد و اجازه ندهنــد که رژیم 
صهیونیســتی مثل انگلیس که خاطرات خوشــی از خود 
به جای نگذاشــته به دولتمردان ما جســارت کند زیرا به 
ملت ما برمی خورد. نکونام گفت: مسئوالن و دولتمردان ما 
بدانند زمانی در میان مردم جایگاه دارند که در مقابل این 
گروه ها و کشورهای استکباری بایستند زیرا آنها حیله گر 
و مکار بوده و در بحث برجام هم با مکاری جلو آمدند و در 
آخرین مرحله لغو تحریم ها کــه در کنگره آمریکا تصویب 
شد آمریکا بعد از گذشــتن وقت وتو و تبدیل آن به قانون 
گفت نمی توانیم کاری کنیم؛ اما می توانیم به قانون عمل 

نکنیم، این کار آمریکا مکر و حقه ای بیش نیست.
نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری افزود: 
 دولتمــردان ما باید هوشــیار باشــند و بــه توصیه های

 مقام معظم رهبری عمــل کنند؛ چراکــه مقام عظمای 
والیت فرمودند به آمریکایی ها امتیاز ندهید، آمریکا مکار 
است، مانند خودش گام به گام حرکت کنید و اگر آمریکا 

یک قدم جلو آمد شما هم یک قدم جلو بروید.

خطیب جمعه شهرکرد:

تروریست ها روزی آتشی در 
جان آمریکا و اروپا خواهند شد

چهارمحال و بختیاری یکی از اســتان های سردســیر و معتدل 
منطقه زاگرس در جنوب غربی کشــور است که نقش مهمی در 
تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی کشــور دارد. این استان 
باوجود اینکه کوچک اســت؛ اما در تولید بسیاری از محصوالت 

کشاورزی، باغی و دامی جایگاه برتری در کشور دارد.
چند ســالی اســت که تولید قارچ دکمه ای در این استان مورد 
توجه قرارگرفته و هرساله تولید این نوع قارچ در استان افزایش 

می یابد.
شرایط آب و هوایی مناسب اســتان برای تولید قارچ دکمه ای 
موجب شــده تولید این محصول در اســتان روز به روز افزایش 
یابد. شــرایط آب و هوای معتــدل چهارمحــال و بختیاری در 

تابســتان و بهار و سردسیر بودن آن در زمســتان موجب شده 
قارچ با کیفیت در این استان تولید شود.مدیر یکی از واحد های 
تولید قارچ خوراکی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شرایط 
آب و هوایی معتدل چهارمحال و بختیاری در تابســتان و بهار و 
سردسیر بودن آن در زمستان موجب شــده قارچ با کیفیت در 

این استان تولید شود.
وی ادامه داد: این شــرایط آب و هوایی و گرم نبودن هوا موجب 
شده است حشرات کمتر باشند و واحدهای پرورش قارچ کمتر 

دچار آفات شوند و خسارت های این بخش کمتر است.
وی گفــت: قــارچ دکمــه ای تولیدی این اســتان بیشــتر به 
استان های همجوار از جمله اصفهان و خوزستان صادر می شود.

وی بیان کــرد: هم  اکنــون تولید این محصــول غذایی درآمد 
 بســیاری خوبــی دارد و جایــگاه آن در ســبد خریــد خانوار

 باز شده است.
وی ادامه داد: حمایت مســئوالن و اختصاص تسهیالت سرمایه 
در گردش به تولید کنندگان نقش مهمی در افزایش تولید این 

محصول خواهد داشت.
به علت ارزش غذایی باالی قارچ خوراکی، مصرف این محصول 
وســط خانواده ها مورد توجه قرار گرفته است .کارشناش ارشد 
حوزه کشاورزی در استان اظهار داشــت: به علت ارزش غذایی 
باالی قارچ خوراکی، مصــرف این محصول بخش کشــاورزی 

توسط خانواده ها مورد توجه قرار گرفته است.
مســعود علوی ادامه داد: هم اکنون بخش قابل توجهی از قارچ 

تولیدی در کشور در تهیه فست فودها استفاده می شود.
وی گفت: بخشی از قارچ تولیدی نیز در تهیه کنسروهای قارچ و 

ترشیجات استفاده می شود.
این پژوهشگر در ادامه با اشــاره به اینکه چهارمحال و بختیاری 
یکی از استان های مستعد برای توسعه واحدهای صنعتی تولید 
قارچ اســت، تاکید کرد: بهره گیری از این ظرفیت نقش مهمی 

در تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان دارد.
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی استان نیز در این زمینه گفت: 
از ابتدای امسال شــش هزار تن قارچ در استان تولید و برداشت 
شد که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته ۹ درصد افزایش 
داشت. ابراهیم شــیرانی افزود: در حال حاضر ۲۸ واحد صنعتی 
تولید قارچ با اشــتغال زایی ۶۰۰ نفر و ۱۵۰ واحــد تولید قارچ 

خانگی با اشتغالزایی ۱۵۰ نفر در استان فعال است.
وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیــاری رتبه پنجم تولید قارچ 
در کشــور را دارد، بیان کرد: قارچ تولیدی این اســتان عالوه بر 
مصرف بازار داخلی، به اســتان های فارس، کرمان و خوزستان 

ارسال می شود.
از ابتدای امسال شــش هزار تن قارچ در استان تولید و برداشت 
شد که نســبت به مدت مشابه سال گذشــته، ۹ درصد افزایش 
داشت.شیرانی ادامه داد: روستای قلعه ممکا از توابع شهرستان 
کیار به عنوان دهکــده پرورش قارچ کشــور از مهم ترین مراکز 

تولید قارچ در چهارمحال و بختیاری است.
وی ادامه داد: باید از ظرفیت های این اســتان برای توســعه و 

تولید قارچ خوراکی استفاده کرد.
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی اســتان گفت: توسعه بخش 

کشاورزی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد .

چند سالی است 
که تولید قارچ 

دکمه ای در این 
استان مورد 

توجه قرارگرفته 
و هرساله تولید 

این نوع قارچ در 
استان افزایش 

می یابد

با مسئوالن
 اعضای زهرا محرابی بیمار مرگ مغزی پیش از ظهر جمعه در بیمارستان 
آیت ا...کاشانی شهرکرد جداسازی شــد و برای پیوند به بیماران نیازمند 
به شهرهای دیگر کشور ارســال گردید. این بیمار ۳۱ سال سن داشته و با 
رضایت پدرش اعضای وی شامل کبد، کلیه و ... جداسازی و برای پیوند به 

بیماران نیازمند به شهرهای تهران و اصفهان ارسال شد.
پدر این بیمار مرگ مغزی در آخرین وداع با دخترش در جمع خبرنگاران 
گفت: من برای رضای خداوند با اهدای اعضای دخترم به بیماران نیازمند 
موافقت کرده ام. محرابی عنوان کرد: هم اکنون احساس خوشحالی دارم 

که اعضای دخترم زندگی بیماران نیازمند را نجات می دهد.
هماهنگ کننــده تیم پیوند اعضا در اســتان نیز در ایــن خصوص اظهار 
داشــت: اعضای بدن زهرا محرابی بیمــار مرگ مغــزی در چهارمحال 
و بختیاری جداســازی شد. زهرا ســیاح عنوان کرد: قلب این بیمار مرگ 

مغزی به یک بیمار قلبی ۲۰ ساله در تهران پیوند زده می شود.
هماهنگ کننده تیم پیوند اعضا در اســتان ادامه داد: کلیه های این بیمار 

نیز در شهرکرد به بیماران نیازمند اهدا می شود.

مراســم چهلمین روز خاکســپاری پیکر مطهر شــهید مدافع حرم 
محمدحسن قاسمی اشکفتکی، از ســاعت ۱۳:۳۰ پنجشنبه ۲۵آذر 
با حضور مســئولین اســتانی، فرماندهان نظامی و انتظامی، خانواده 
معظم شــهدا و اقشــار مختلف مردم در مصالی امــام خمینی )ره( 
شــهرکرد برگزار شــد.  گفتنی است؛ شــهید محمدحسن قاسمی 
اشــکفتکی از نیروهای بخش درمانی بیمارســتان هــای میدانی، 
ششمین شهید مدافع حرم از استان چهارمحال و بختیاری است که 
نیمه اول مردادماه امسال به جمع شهدای مدافع حرم مطهر حضرت 
زینب کبری )س( و حضرت رقیه )س( در ســوریه پیوســت و پیکر 
پاکش، نیمه دوم آبان ماه در آزادســازی منطقه توســط رزمندگان 

جبهه مقاومت شناسایی و به میهن اسالمی بازگشت داده شد.   

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان،  از برگزاري آزمون 
جذب دو نیــروي قرارداد حجمي در این شــبکه خبــر داد. محمد جان 
جلیل پیران افزود: با برگزاري آزمون، دو کارشــناس یــا کاردان مامایي 
و خانواده به صــورت قرارداد حجمي در این مرکز بــه کارگیري خواهند 
شد. وي تصریح کرد: به منظور راه اندازي پایگاه سالمت محله طرح سپاه 
درشهرلردگان، روز دوشنبه مورخ بیســت و دوم آذرماه جاري با نظارت 
نماینده اداره حراست دانشــگاه ومسئوالن شــبکه این آزمون درمحل 
ســالن مرکز آزمون بهورزي برگزارشــد. وي، تعداد شرکت کنندگان در 
این آزمون را بیش از ۵۰ داوطلب اعالم کرد و افزود: دو نفر از کســاني که 
حائز رتبه و سایر شرایط برتر شــناخته شوند به مدت یک سال به صورت 
قراردادحجمي زیرنظر شرکت پرچین البرزو بانظارت این شبکه فعالیت 

خواهند کرد.

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی
در شهرکرد

بزرگداشت چهلمین روز خاکسپاری 
شهید مدافع حرم برگزار شد

برگزاری آزمون جذب نیروي 
قراردادي در شبکه بهداشت لردگان 

شرایط آب و هوایی مناسب چهارمحال و بختیاری برای تولید قارچ دکمه ای موجب شده تولید این محصول 
در استان هر روز افزایش یابد.

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 رشد ۹ درصدی تولید قارچ در استان

استاندار گفت: در سه سال گذشته ۳۸ هزار شغل جدید در 
استان ایجاد و یا تثبیت شده است.

قاسم سلیمانی در نشســت ستاد ســاماندهی امور جوانان 
چهارمحال و بختیاری افزود: ســال گذشته همچنین برای 
تکمیل و بهره برداری از طرح های مختلف اســتان و ایجاد 

اشتغال برای جوانان ۲۵ هزار میلیارد ریال هزینه شد. 

وی ادامه داد: افتتاح بســیاری از طرح های بزرگ در استان 
مانند ورق های پوشش دار تاراز، نساجی حجاب، پتروشیمی 
لردگان و کاشی سازی نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و 

رونق اقتصادی داشته است. 
سلیمانی برنامه ریزی های علمی برای جوانان در بخش های 
مختلف، تهیه و تدوین برنامه آمایش سرزمین، برش استانی 
برنامه ششم توســعه و سایر اســناد مربوط به شاخص های 
توسعه ای در اســتان را از مهم ترین برنامه های اولویت دار 

مربوط به جوانان بیان کرد. 
سلیمانی اضافه کرد: سمن ها باید با همکاری دستگاه های 
اجرایی نســبت به شناســایی، برنامه ریزی و رفع مشکالت 
بخش های مختلف مربوط به حوزه جوانــان در کوتاه ترین 

زمان ممکن اقدام کنند. 
وی از مدیران دســتگاه های اجرایی استان هم خواست که 
عملکرد خود در زمینه ارائه خدمــات مختلف به جوانان در 

بخش های متفاوت را ارائه دهند.

ایجاد و تثبیت 38 هزار شغل در استان

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2023    | December   13   ,2016  |  16Pages pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL
Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2028    | December   18   ,2016  |  16Pages pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره  2028 |  یکشنبه  28  آذر  1395|  18  ربیع االول  1438

حوادث ایران

مخفی گاه قاتلی که پس از جنایت، در عسلویه در چاهی مخفی شده بود، 
در کمتر از ۱۰ ســاعت شناسایی شــد.  چندی قبل فردی که اهل یکی 
از شهرستان های استان فارس بود به پاســگاه چاه مبارک در شهرستان 
عســلویه مراجعه کرد و از مفقودی پدر ۶۹ ســاله اش به نام »علی« خبر 
داد.با حضور پلیس و بررسی های بیشتر، خودروی فرد ناپدید شده کشف 
شــد و پس از آن ماموران با آثار خون رو به رو شــدند. حضور کارآگاهان 
پلیس آگاهی و انجام تحقیقات تخصصی و پلیســی منجر به کشف یک 
دستگاه موتورسیکلت با آثار خون شد که با صحنه سازی مخفی شده بود.

در ادامه جست وجوها، مخفی گاه راکب موتورسیکلت در یک حلقه چاه در 
بیابان های اطراف کشف و با حضور تیم امداد و نجات پلیس، فرد مخفی 
شده در چاه بیرون آورده شد.متهم به قتل با ضربات چاقو اعتراف و علت 

آن را مسائل شخصی عنوان کرد.

قاتل در چاهی 
در عسلویه مخفی شد

 پیشنهاد  سردبیر: 
اعدامی نجات یافته، بعد از چند سال باز هم اعدام می شود! 

رییس پلیس راه راهــور ناجا از حریق یک دســتگاه اتوبوس ولوو در 
محور هراز با ۱۵ مســافر خبر داد. ســردار محمد حسین حمیدی 
افزود: حوالی ســاعت ۱۰ صبح پنجشــنبه ماموران پلیــس راه در 
حین ماموریت در محور هراز حوالی کیلومتر ۹۰، متوجه حریق یک 
دستگاه اتوبوس ولوو از ناحیه موتور شدند. وی افزود: در پی این حادثه 
ماموران پلیس راه، اتوبوس مذکور را که حامل ۱۵ مسافر بود در کنار 
مسیر ســریعا متوقف کرده و ضمن پیاده کردن مســافران، با کمک 
کپسول آتش نشانی خود، حریق اتوبوس را مهار کردند. رییس پلیس 
راه راهور ناجا گفت: با اقدام به موقع مامــوران پلیس راه، این حادثه 
خسارت جانی نداشــت. اتوبوس مذکور از بهشهر به سمت تهران در 
حال تردد بود که بــا هماهنگی صورت گرفته، مســافران با اتوبوس 
دیگری به تهران منتقل شدند. وی عنوان کرد: علت این حریق برابر 

نظر کارشناسان پلیس راه، نقص فنی از ناحیه موتور بوده است.

رییس مرکز اطالع رســانی پلیس راهور تهران بــزرگ، از وقوع تصادفی 
مرگبار در بزرگراه زین الدین خبر داد و گفــت: در این حادثه، عابر پیاده 
مجهول الهویه جان خود را از دســت داد.ســرگرد علی اصغر شــریفی، 
درباره جزئیات این حادثه، افزود: ســاعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد شنبه 
وقوع تصادفی در محدوده شرق به غرب بزرگراه زین الدین خیابان سراج 
به سامانه ۱۱۰ اعالم شــد و بالفاصله ماموران امدادی و پلیس در محل 

حادثه حاضر شدند . 
وی گفت: با حضور ماموران پلیس راهور در محل حادثه مشخص شد یک 
دستگاه سواری پراید در حال عبور با یک عابر پیاده مجهول الهویه که به 
دلیل نامعلومی به سطح بزرگراه وارد شده بود برخورد کرده و عابر پیاده به 

دلیل شدت جراحات وارده فوت کرده است. 
جسد مرد مجهول الهویه که از کارتن خواب های پایتخت بود به پزشکی 

قانونی منتقل شد.

آتش سوزی موتور یک اتوبوس ولوو؛

 راننده نفهمید، پلیس راهور آتش را 
خاموش کرد

وقوع تصادف در بزرگراه زین الدین؛

مرگ عابر مجهول الهویه 

حوادث جهان

دادگاه عالی با رد درخواســت تجدید نظر و فرجام خواهی 
یک اعدامی که در جریان اجرای حکم ، از مرگ نجات یافته 
بود، حکم به اعدام وی داد. کارکنان زندان محل بازداشــت 
بروم در ایالت اوهایــو بعد از ۱8 بار تالش در ســال 2۰۰۹ 
نتوانســته اند رگی برای تزریق ماده کشــنده به این متهم 
بیابند. به گفتــه متهم، وی تالش کرد تا بــه مجریان حکم 
کمک نماید.بروم که به اتهام قتل یک دختر زیر سن قانونی، 
به اعدام محکوم شده است اولین فردی است که توانسته در 
جریان اجرای حکم مذکور زنده بماند. وکالی بروم از دستگاه 
قضایی خواســته اند از اجــرای حکم مذکور بــرای بار دوم 
خودداری کنند زیرا این اقدام به منزله تشدید مجازات است 
و می توان این اقدام را بــه منزله محاکمه مجدد برای وی به 
دلیل ارتکاب همان جرم دانست اما دادگاه عالی آمریکا اعالم 
کرده است که در واقع حکم اعدام در سال 2۰۰۹ اجرا نشده 

و باید بار دیگر اجرا شود.

بر اساس گزارش نیروهای پلیس، افسران پلیس شهرکوب 
در جورجیای آمریکا پس از تماســی مبنی بر نشــتی گاز 
در یکــی از خانه ها که توســط همســایگان بــه نیروهای 
 اورژانــس و اداره گاز گــزارش داده شــده بــود، در محل 

حاضر شدند.
بر اســاس این گزارش، زمانی که نیروهای پلیس به صحنه 
رســیدند، جنازه فردی به نام برندا چندلر را پیدا کردند که 

روی زمین افتاده و مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.
شــوهر این زن، درل چندلر، که مانع از ورود کارکنان اداره 
گاز به خانه شده بود به جرم قتل همسر خود بازداشت شد. 
گویا این فرد قصد داشت جنازه همسر خود را با انفجار خانه 

بسوزاند.

پلیس شهر ســبای  مالزی دو مظنون را در رابطه با پرونده 
قتل یک جوان ۱8 ساله در دانشگاه این شهر بازداشت کرد.

بر اساس گزارش پلیس این شــهر، قتل پسر ۱8 ساله که در 
روز پنجشنبه در دانشگاه این شــهر اتفاق افتاده  پس از یک 

درگیری صورت گرفته است.
بر اســاس این گزارش، دو مظنون کلیدی مربــوط به این 
پرونده که یکی 2۳ و دیگری 2۶ ســال سن دارد، در ساعت 

۹ صبح همان روز )روزجنایت( در حال فرار بازداشت شدند.
دو نفــر دیگری کــه در این درگیــری زخمی شــدند، به 
بیمارستان منتقل شدند و حال آنها خوب اعالم شده است.

علت این حادثه هنوز به طور قطعی مشخص نشده است.

اعدامی نجات یافته، بعد از چند 
سال باز هم اعدام می شود! 

بوی گاز، قاتل را لو داد 

قتل در دانشگاه مالزی 

عمو و بــرادرزاده زورگیر که پســر جوانی را کشــته اند، 
انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه رفتند.

شــامگاه بیســت و نهم مرداد ســال ۹۱ خبر قتل پسری 
۱7 ســاله به نام امین )در حین زورگیــری( به کالنتری 
۱۳4شــهرک غرب اعالم شــد. پلیس با حضور در محل 
جنایت که در یکی از خیابان های سعادت آباد قرار داشت 
با جنازه خونین امین  روبه رو شــد. دوســت امین که  در 

شوک به سر می برد با سختی به ماموران گفت: من و امین 
سوار موتور در حال دور زدن بودیم که موتور دیگری با دو 
سرنشین به ما نزدیک شد،ناگهان یکی از آنها  با چاقو به ما 
حمله کرد و به شــکم امین ضربه زد، او می خواست موتور 
امین را به زور بگیرد که مــن از ترس فرار کردم، بعد از آن، 

سوارموتور قرمز رنگ امین  شدند و گریختند.
به دنبال اطالعاتی که شــاهد جنایت به پلیــس ارائه داد 

ردیابی پسران زورگیر آغاز شد و ۹ ماه بعد  از طریق موتور 
دزدیده شــده  قربانی، چندین مظنون بازداشــت شدند. 
با انجام تحقیقات پلیســی، رضا ۱۹ ســاله و برادرزاده 24 
ساله اش به نام احسان به قتل امین اعتراف کردند و پس از 
تکمیل پرونده دو زورگیر خشن،  به بازسازی صحنه جرم 

پرداختند.
در جلسه رســیدگی به این پرونده که در شعبه ۱۱ دادگاه 
کیفری یک استان تهران برگزار شد  پدر و مادر قربانی در 
جایگاه ویژه ایســتادند و برای عامالن جنایت  درخواست 
 حکم قصاص کردنــد، اما رضا که حاال 2۳ســاله اســت 
روبه روی قضات ایســتاد و منکر  دست داشتن در جنایت 
شــد. وی گفت: چون بیکار بــودم قبال چند بــار همراه 
برادرزاده ام زورگیری کرده بــودم اما در جریان زورگیری 
که موجب کشته شــدن امین شــد من حضور نداشتم و 

بی دلیل بازداشت شده ام.
 وقتی نوبت دفاع به احســان رســید وی نیــز خودش را 
بی گناه خواند و گفت: جوشکار بودم اما چون خرج زندگی 
زیاد بود در محله مان قلعه حســن خان تریاک می خریدم 
و آن را در ســعات آباد  مــی فروختم. من و رضا  ســوار بر 
موتور به ســمت ســعادت آباد در حرکت بودیم که رضا از 
من خواست توقف کنم. او به سرعت از موتور پیاده شد و به 
سمت امین و دوستش رفت. من متعجب شدم و فکر کردم 
رضا  قصد دعوا دارد اما چاقو کشــید و به زور موتور امین را 
گرفت و فرار کرد. در آن لحظات، من ترسیده بودم و فقط 

نگاه می کردم و هیچ ضربه ای به مقتول و دوستش نزدم.
این متهم گفت: قبال وکیل داشتم اما وکیلم دیگربه سراغم 
نیامد و در دادگاه هم حاضر نشــد.به همین خاطر کســی 

حرف هایم را باور نمی کند.
 با توجه به قانون مجازات اســالمی که حضور وکیل مدافع 
در دادگاه جنایی اجباری اســت قضات دادگاه جلسه را به 
آینده موکول کردند تا برای این متهم وکیلی تســخیری 

معین شود.

من و امین سوار 
موتور در حال 

دور زدن بودیم 
که موتور دیگری 
با دو سرنشین به 

ما نزدیک شد، 
ناگهان یکی از 

آنها  با چاقو به ما 
حمله کرد و به 

شکم امین ضربه 
زد، او می خواست 

موتور امین را 
به زور بگیرد که 
من از ترس فرار 

کردم

زن جوانی به نام آتنا به پلیس آگاهی مراجعه کرد و از مردی 
که وی را فریب داده بود شــکایت کــرد. وی گفت: تصمیم 
داشتم برای زندگی به کشور آلمان بروم به همین خاطر به 
ســفارت آلمان در ایران ر فتم، در آنجا با  مرد جوانی به نام 

بهرام آشنا شدم.
او می گفت در ســفارت آلمان آشــنا دارد و می تواند برایم 
ویزای شــینگن تهیه کنــد. او با حرف هایــش اعتمادم را 
جلب کرد وقرار شــد به او 7۰ میلیون تومــان بپردازم تا در 
کوتاه ترین زمان برایم ویزای شــینگن بگیرد. وی ادامه داد: 

4۰ میلیون تومان به او پول دادم و او هــر بار مرا در جریان 
مراحل تهیه ویزا قرار می داد و آخرین بارگفت  باید به کشور 
ترکیه بروم و بعد از چند روزاقامــت در آنجا برای زندگی به 
آلمان بروم اما روزی که همراه او ســوار ماشــینش شدم تا 
بلیت پرواز ترکیه را به من بدهد ناگهان تغییر مســیر داد و 
به حاشیه تهران رفت. او در محلی خلوت خودرو را متوقف 
کرد و قصد داشت به من تجاوز کند خیلی التماس و مقاومت 
کردم اما... و من حاال هیچ آدرســی غیر از یک شماره تلفن 
و شماره پالک ماشــین از او  ندارم.به دنبال شکایت این زن 
تالش برای ردیابی مرد متجاوز آغاز شد و شش ماه بعد از این 
ماجرا پلیس با ترفندی خاص ردش را یافته و او را بازداشت 

کرد. بهرام به کالهبرداری از زن جوان اعتراف کرد و گفت: 
قبول دارم او را فریــب دادم و 4۰ میلیون تومان از او گرفتم 
اما قصد آزار او را نداشــتم.این مرد در شعبه هشتم دادگاه 
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده 
و با حضور دو قاضی مستشار، پشت درهای بسته و غیرعلنی 
محاکمه شد و هیئت قضایی این مرد را به 7سال زندان، رد 
مال و 4۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. حسین 
اصغرزاده ، رییس شعبه هشــتم دادگاه کیفری یک استان 
تهران گفت: افرادی که با این شــگرد در دام مرد کالهبردار 
افتاده اند می توانند با مراجعه به دادســرای امور جنایی یا 

پلیس آگاهی پیگیر پرونده خود شوند.

تجاوز در راه ترکیه

ناگفته های عجیب عمو و برادرزاده در پرونده یک قتل

اجراییه
9/340 شــماره اجراییــه:9510420351400428  شــماره پرونــده: 
8709980351401219 شــماره بایگانــی شــعبه:871219 بموجــب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه غیابی مربوطه 
8809970351400268  محكوم علیهم 1- غالمرضا سهیلیان فرزند محمد 
علی 2- مرتضی ســهیلیان فرزند زین العابدین هر دو به نشانی اصفهان 
خ مدرس کوچه باغ ســهیل پ 46 و 3- علیرضا شهابی فرزند مصطفی به 
نشانی اصفهان چهار راه بنایی موتور سیكلت فروشی متضامنًا محكوم 
اند بــه پرداخت مبلــغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام 
خســارت تاخیر تادیه بر اســاس قرارداد فی مابین از تاریخ سررســید 
84/1/18 لغایت وصول و مبلغ 356/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
402/300 بابت هزینه واخواست و مبلغ 720/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق محكوم له بانک صادرات ایران به مدیریت آقای مهدی فتاحی 
به نشانی اصفهان خ ســعادت آباد ســاختمان بانک صادرات و پرداخت 
1/000/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت. رای صادره نسبت 
به آقای علیرضا شــهابی حضوری و نســبت به مابقی غیابی می باشد. 
 محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد

 آنــرا به موقــع اجــرا گذارد)مــاده 34 قانــون اجــرای احــكام مدنی(. 
2-ترتیبــی بــرای پرداخــت محكــوم بــه بدهــد.3- مالی معرفــی کند 
که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میســر باشــد چنانچــه خود را 
قادر به اجــرای مفــاد اجراییه ندانــد باید ظرف ســی روز کلیــه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همــه اموال منقــول و غیرمنقول، 
به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقــدی که به هر عنــوان نزد 
بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانــی یا خارجــی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست 
 نقل و انتقــاالت و هر نــوع تغییــر دیگر در امــوال مذکــور از زمان یک

 ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواســت اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احكام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 28697 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 466 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

9/341 شــماره اجراییــه:9510420352400380  شــماره پرونــده: 
9109980352401241 شــماره بایگانــی شــعبه:911261 بموجــب 
درخواســت اجراي حكــم مربوطــه و شــماره دادنامه غیابی شــماره 
9209970352400296  این شــعبه محكوم علیهم 1- فرشــید ســتاری 
فرزند عباســقلی 2- ســید مهرداد موســوی مبارکه فرزند سید حسین 
3- محمد جواد یگانــه فرزند عزت اله 4- مهناز قلی زاده فرزند ارشــد به 
صورت تضامنی محكومند به: 1- پرداخت مبلغ 59/520/732 ریال بابت 
اصل خواســته به انضمام خســارت تاخیر تادیه ســالیانه 20 درصد از 
تاریــخ 1387/07/29 لغایت تاریخ اجرای حكــم و همچنین پرداخت مبلغ 
1/766/000 ریال بابت خســارت دادرســی و مبلغ 3/340/000 ریال به 
عنوان حق الوکاله وکیل همگــی در حق محكوم له مدیریت شــعب بانک 
صادرات استان اصفهان به نشانی میدان آزادی خ سعادت آباد ساختمان 
مرکزی بانک صادرات با وکالت سمیه حسنی مطلق فرزند حسن به نشانی 

اصفهان خیابان بزرگمهر انتهای خیابان هشــت بهشت شرقی جنب بانک 
سپه ساختمان بیمه آســیا و 2- پرداخت مبلغ 2/980/000 ریال بابت حق 
االجرا دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكــوم به بدهد.3- مالی معرفــی کند که اجرا 
حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
 اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شــود) مــواد 8 و 3 قانون نحــوه اجــرای محكومیت مالــی 1394(. 
4-خودداری محكــوم علیــه از اعالم کامل صــورت اموال بــه منظور 
فرار از اجرای حكــم، حبس تعزیری درجــه هفت را در پــی دارد. )ماده 
34 قانون اجــرای احكام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالــی 1394( 5- انتقــال مال به دیگری بــه هر نحو با 
انگیزه فــرار از ادای دیــن به نحوی کــه باقیمانده اموال بــرای پرداخت 
دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یــا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صــورت اموال پس از 
مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیــع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكــوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 مــاده 3 قانــون نحوه اجــرای محكومیت مالــی 1394(. 
 م الف: 28678 شــعبه 24 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان

) 461 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

9/342 شــماره اجراییــه:9510420352400381  شــماره پرونــده: 
9109980352401240 شــماره بایگانــی شــعبه:911260 بموجــب 
درخواســت اجراي حكــم مربوطــه و شــماره دادنامه غیابی شــماره 
9209970352400295  این شعبه محكوم علیهم 1- میالد رئیسی فرزند 
علی 2- محمد جواد یگانه فرزند ســید حسین به نشانی نظر شرقی پاساژ 
نوژن فروشگاه چرم نگار 3- ســید مهرداد موســوی مبارکه به نشانی 
مجهول المكان 4- ایمان بیداری فرزند گل محمد 5- فرشــید ســتاری به 
نشــانی مجهول المكان  به صــورت تضامنی محكومند بــه: 1- پرداخت 
مبلغ 88/211/330 ریال بابت اصل خواســته به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه ســالیانه 20 درصد از تاریخ 1389/12/14 لغایت تاریخ اجرای رای 
و همچنین پرداخت مبلغ 2/706/000 ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ 
4/935/000 ریال به عنــوان حق االجرا دولتی همگــی در حق محكوم له 
مدیریت شعب بانک صادرات استان اصفهان به نشــانی میدان آزادی خ 
ســعادت آباد ســاختمان مرکزی بانک صادرات با وکالت سمیه حسنی 
مطلق فرزند حســن به نشــانی اصفهان خیابان بزرگمهر انتهای خیابان 
هشت بهشت شرقی جنب بانک سپه ســاختمان بیمه آسیا و 2- پرداخت 
مبلغ 4/410/000 ریال بابت حق االجرا دولتی. محكوم علیه مكلف اســت 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 

تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 28679 شــعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 477 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

9/346 شــماره اجراییــه:9510420352400382  شــماره پرونــده: 
 911270 شــعبه: بایگانــی  شــماره   9109980352401250
بموجــب درخواســت اجــراي حكــم مربوطــه و شــماره دادنامــه 
غیابــی شــماره 9209970352400293  ایــن شــعبه محكــوم 
علیهــم1- حمیــد چوپانــی فرزنــد حســینعلی به نشــانی بهارســتان 
 اداره گاز بهارســتان 2- محمــود اســماعیل پــور فرزنــد امامقلــی

 3- ســیامک قالعی فرزند حبیب به نشــانی بهارســتان خ ایثــار محله 4 
فرات 17 پ 426 و 4- محمد قاســمی فرزند امیرقلی به صورت تضامنی 
محكومند به: 1- پرداخت مبلغ 127/076/390 ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه ســالیانه 20 درصد از تاریخ 1391/09/25 
لغایت تاریخ اجرای حكم و همچنین پرداخت مبلغ 3/117/000 ریال بابت 
خسارت دادرسی و مبلغ 6/840/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل همگی 
در حق محكوم له مدیریت شعب بانک صادرات استان اصفهان به نشانی 
اصفهان ســعادت آباد ســاختمان بانک صادرات با وکالت سمیه حسنی 
مطلق فرزند حســن به نشــانی اصفهان خیابان بزرگمهر انتهای خیابان 
هشت بهشت شرقی جنب بانک سپه ســاختمان بیمه آسیا و 2- پرداخت 
مبلغ 6/354/000 ریال بابت حق االجرا دولتی. محكوم علیه مكلف اســت 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانــون اجرای احــكام مدنی(. 2-ترتیبــی برای پرداخــت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میســر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی 
روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییــر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال 
قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشــت می شود) مواد 8 و 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفــت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احــكام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجــازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود 
)ماده 21 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط 
به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه 

خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
 م الف: 28677 شــعبه 24 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان

) 468 کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

9/351  خانم کوکب وهابی همابادی به  شناســنامه شــماره 1  به شــرح 
دادخواست به کالســه 169/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان الهام خارزنی به شناسنامه 
شماره 1240068891 در تاریخ 1395/8/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: 
کوکب وهابی همابادی)مــادر( 2- عباس خارزنی) پــدر(.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یكمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. 
 م الف: 298 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین

) 118 کلمه، 1 کادر(  
ابالغ اجرائیه

9/353  محكوم له: آقای احمد اسدی اسدآباد فرزند اسمعیل ساکن نایین 
خیابان امام کوچه شماره 5 پالک 3، محكوم علیه: آقای غالمرضا باقری 
فرزند اروجعلی به نشــانی مجهول المكان، کالســه پرونده: 263/95 ش 
1 شــورا، موضوع) محكوم به(: پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال وجه 
چک و هزینه دادرسی، به موجب رای غیابی شماره 415 مورخ 95/5/21 
صادره از شعبه اول شورای حل اختالف نائین محكوم علیه محكوم است 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال وجه چک شــماره 551821 مورخ 
94/05/10 عهده بانک ملی شعبه نایین و پرداخت مبلغ 3/940/000 ریال 
هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان اجرای 
حكم طبق شــاخص بانک مرکزی و پرداخت هزینه نشــر آگهــی با ارائه 
گواهی از اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی در حق محكوم له آقای احمد 
اسدی اسدآباد و پرداخت 5 درصد محكوم به بابت نیم عشر دولتی در حق 
دولت، لذا نظر به اینكه محكوم علیه مجهول المكان می باشد موارد مندرج 
در اجرائیه به اســتناد ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی برای یكبار در یكی از روزنامه های کثیراالنتشــار 
آگهی می گردد تا محكوم علیه پس از رویت و ظرف ده روز نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر این صورت وفق مقررات قانونی و از طریق 
دایره اجرای احكام عملیات اجرائی انجام خواهد شد. م الف: 292 شعبه اول 

شورای حل اختالف نائین) 224 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

9/359 شــماره ابالغیــه: 9510100351508951 شــماره پرونــده: 
9509980351500766 شــماره بایگانــی شــعبه: 950921  خواهــان/ 
شــاکی حمیــد تحســیری  دادخواســتی بــه طرفیــت  خوانــده/ متهم 
جواهــر ســواری و داغــر ســواری بــه خواســته تامین خواســته و 
مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه و مطالبــه وجــه چــک و اعســار از 
پرداخت هزینه دادرســی و مطالبه خســارت دادرســی  تقدیــم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 
 15 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهان- 
خ چهــار بــاغ بــاال – خ شــهید نیكبخــت- ســاختمان دادگســتری کل 
اســتان اصفهــان- طبقــه 3 اتــاق شــماره 348  ارجــاع و به کالســه 
9509980351500766 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/28 و 
ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المكان 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 یكی 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:29197 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 190 کلمه، 2 کادر(  
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پیشنهاد سردبیر: 
امنیت روانی جامعه وابسته به رسانه است

دیدگاه

نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای اسالمی 
در جمع مردم برزک اظهار کرد: امروز دو دیــدگاه در بین مردم ما 
در حال مقایسه  شدن اســت؛ اگر زمانی بین این دو گفتمان، بحث 
علمی و تحلیلی وجود داشت و تفاوت این دو طرز فکر برای همگان 
روشن است. سید جواد ســاداتی نژاد افزود: یک گفتمان، گفتمان 
مقاومت اســت که امروز نتیجه آن را با پیــروزی حلب می توانیم 
ببینیم؛ گفتمانی که با تکیه بر قرآن، بیانگر ایستادگی است، آزادی 
حلب نشانگر قدرت جمهوری اســالمی در عرصه بین الملل است. 
نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در مجلس شــورای اسالمی 
عنوان کرد: این کار مستشــاری که فرزندان شما در سوریه و عراق 
انجام می دهند، در مقابل دنیا یعنی آمریکا، اســراییل، اروپا و همه 
کشورهای دنیا انجام می شود. وی تصریح کرد: در مقابل این گفتمان 
یک گفتمان دیگری هم وجود دارد که نتیجــه آن تقریبا با نتیجه 
گفتمان اول همزمان شــده اســت، این گفتمان بر پایه مذاکره و 
مسامحه بوده و محوریت آن ســازش کاری است؛ اکنون نتیجه این 
گفتمان در برجام برای ما مشــخص  شده است. ســاداتی نژاد ادامه 
داد: کســانی که این کار را انجام دادند می گوینــد هیچ  چیزی در 
دســت ما وجود ندارد؛ با تمدید تحریم هــای ظالمانه که تبدیل به 
قانون شد باید توجه کرد این گفتمان چه چیزی برای ما به ارمغان 
آورده اســت. وی اضافه کرد: به مواردی که در حوزه هسته ای عهد 
بســته بودیم وفا کردیم، اما طرف مقابل با بدعهــدی به هیچ کدام 
از تعهدات خود وفا نکرده اســت؛ تمدید قانون  تحریم، فضا را برای 
رییس جمهور بعدی آمریکا به  گونه ای آماده کرده اســت که بتواند 
تحریم های جدیدتری بر کشور ما وضع کند. نماینده مردم کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی با اشاره به سخنان رهبری 
اذعان داشــت: مقام معظم رهبری فرمودند هر کس در این دنیا به 
آمریکا اعتماد کرد سیلی خورده اســت، در کشور ما 37 سال بعد از 
انقالب با تجارب تاریخی ارزنده در مقابل آمریکا و استکبار جهانی، 
دوباره تجربه کردن یک تجربه خطاست. وی افزود: در هر گامی که 
برداشته شد رهبر انقالب تذکر دادند؛ اما آیا این تذکرات اجرا شد یا 
نه، امروز از برجام چیزی نمانده و آمریــکا آن را بهانه ای برای ادامه 
تحریم ها خواهد کرد؛ گفتمان اول، گفتمان امید به خدا و گفتمان 
دوم، گفتمان امید به کدخداست. ساداتی نژاد عنوان کرد: در مورد 
خشکســالی به طبیعت نگاه کنید، این یعنی تحریم طبیعی؛ امروز 
کل کشور ما با مشکل بی آبی مواجه اســت؛ اما چون تالش، توکل 
به خدا و عقد قرارداد با مردم بود، با همین شرایط، 11/5میلیون تن 

گندم تولید شد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس:

برجام حاصل گفتمان امید به کدخدا 
در مقابل گفتمان امید به خداست

امام جمعه بادرود در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره 
به آزاد ســازی حلب به دســت نیروهای مقاومت از چنگال 
تروریســت ها، اظهار کرد: شــهر حلب به عنــوان پایتخت 
اقتصادی سوریه بعد از 5 سال آن هم با مقاومت ارتش سوریه و 
مردم و نه با مذاکره، آزاد و پوزه استکبار جهانی به خاک مذلت 

کشیده شد.
حجت االسالم علیرضا قاسمی، آزادی این شهر را تبریک گفت 
و افزود: تنها درسی که می توان از آزادی حلب گرفت این بود 
که تنها مقاومت و مبارزه در برابر استکبار است که به پیروزی 

منجر می شود.
وی ضمن تبریک به مناســبت میالد پیامبر اســالم )ص( و 
حضرت امام جعفر صادق )ع(، گفت: آنچه که واضح و مبرهن 
بوده این اســت که تنها راه نجات از چالش هــای پیش رو در 
جامعه اسالمی تبیین، تشریح و الگو برداری از سیره و سبک 
زندگی پیامبر اســالم )ص( اســت؛ چرا که با نگاهی گذرا در 
کوچک ترین تصویر زندگی ایشــان بزرگ ترین درس زندگی 

برای بشر تحصیل می شود.
خطیب جمعه بادرود بیان کرد: به فرموده امام باقر )ع( رابطه 
اهل بیت )ع( و امامان معصوم علیهم الســالم با خداوند یک 
رابطه خویشــاوندی نیســت بلکه تنها راه نزدیکی به خداوند 

اطاعت از فرمان الهی است.
وی به توجه ویژه رهبــر انقالب و به حضــور پذیرفتن جمع 
زیادی از دانش آموزان به ســن تکلیف رســیده اشاره کرد و 
افزود: این حرکــت رهبر معظم انقالب نشــان دهنده ارزش  
قائل شدن برای دانش آموزان و لزوم توجه ویژه به نماز است و 
مسئوالن آموزش و پرورش نیز باید در این زمینه از این حرکت 
بسیار زیبا الگو برداری کرده و به بحث نماز دانش آموزان بیش 

از گذشته اهمیت بدهند.
حجت االســالم قاســمی از مســئوالن آمــوزش و پرورش 
خواست تا پیگیر موانع بر ســر راه توجه ویژه تر به مبحث نماز 
در سطح مدارس باشــند و اگر کمبودی در این زمینه وجود 
 دارد با انعکاس به مســئوالن باالتر این موانع و مشــکالت را 

برطرف کنند.
وی از تالش های شــبانه روزی ســردار نقدی در مقام رییس 
سازمان بسیج مستضعفین قدردانی و برای سردار غیب پرور 

رییس جدید این نهاد مقدس نیز آرزوی موفقیت کرد.
امام جمعه بادرود با اشاره به روز ایمنی و حمل و نقل و با اشاره 
به صدمات جانی روســتاییان و به خصوص دانش آموزان در 
راه های روســتایی بخش امامزاده، خاطر نشــان کرد: با مرور 
بعضی از حوادث، ضرورت توجه به حمل و نقل روستایی برای 
ارتقای ایمنی بیشتر احساس می شــود و مسئوالن استانی و 

شهرستانی باید به این موضوع توجه کنند.

ســرهنگ رضا محمدی در ادامه بــه بیان عملکــرد 8 ماهه 
فرماندهی انتظامی این شهرستان پرداخت و ارتباط با مردم و 

جلب اعتماد آنان را مهم ترین هدف پلیس دانست.
تحقق امنیت پایدار با مشارکت مردم

محمدی با اشــاره به موضوع امنیت پایدار، اظهار داشت: این 
مهم زمانی محقق می شود که مشارکت مردم را به همراه داشته 
باشد.فرمانده نیروی انتظامی فریدن افزود: معتقدیم هر چیزی 
که در جامعه به  عنوان یــک آموزه و کمک به جوانان باشــد، 
باید به  کار گیریم و در این راه از ظرفیت مدارس، دانشــگاه ها، 
مهدهای کودک و مجتمع های آموزشی بهره ببریم؛ زیرا اعتقاد 

داریم تنها با پیگیری می توان جرائم را کاهش داد.
کاهش 14 درصــدی نزاع و درگیــری طی 8 ماه 

ابتدایی سال 
وی با اشــاره به اینکه 66 درصد پرونده های ارجاع داده  شــده 
به دوایر مشاوره کالنتری های شهرســتان منجر به صلح شده 
است، تصریح کرد: 22 درصد نزاع ها و درگیری ها در شهرستان 
در 8 ماهه ابتدایی سال 95 نسبت به سال گذشته کاهش پیدا 
کرده و این نشانگر تعامل باالی مردم و کنترل خشم و هیجانات 
بوده است.فرمانده انتظامی شهرســتان فریدن از کاهش 14 
درصدی نزاع و درگیری در مدت 8 ماهه امسال به نسبت سال 

گذشته خبر داد و اظهار داشــت: این اتفاق بسیار خوبی بوده 
است و آن را به فال نیک می گیریم.

تشکیل شورای معتمد پلیس در شهرستان
محمدی اتاق های اندیشه ورزی که به همت معاونت اجتماعی 
نیروی انتظامی تشکیل  شده را بسیار مهم و تاثیرگذار خواند و 
خاطر نشان کرد: طرح تشکیل شــورای معتمد پلیس با هدف 
تحقق بند 8 اصل ســوم قانون اساسی مبتنی بر ضرورت ایجاد 
بسترهای الزم به  منظور مشارکت مردم در حوزه های مختلف 
 به  منظور آســیب زایی محلی در ســطح شهرســتان تشکیل

 شده است.
وی برقراری نظم و امنیت، تامین آســایش عمومی و فردی در 
شهرستان، پیشــگیری از وقوع جرم، کشف تخصصی و علمی 
جرائم، اجرای قوانین و مقررات راهنمایــی و رانندگی، مبارزه 
با مواد مخــدر و دســتگیری متهمین را از مــوارد مهم محور 

مجموعه نیروی انتظامی در سطح شهرستان دانست.
صدور بیــش از 2 هزار و 344 جلــد گواهینامه 

هوشمند 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان فریدن صدور بیش از 2 هزار 
و 344 جلد گواهینامه هوشمند و همچنین تعویض هزار پالک 
خودرو و موتورسیکلت در سطح شهرســتان را از فعالیت های 

بخش پلیس راهور در خدمت رسانی پلیس به شهروندان عنوان 
کرد. محمدی با اشاره به بحث تصادفات گفت: با کنترل پلیس 
و همچنین نصب عالئم هشداردهنده و افزایش آگاهی مردم، 
در تصادفات درون شهری 20 درصد کاهش تصادفات منجر به 
جرح و 26 درصد کاهش مصدومین را نســبت به سال گذشته 

داشته ایم.
تعویض 485 کارت پایان خدمت قدیمی با کارت 

هوشمند
ســرهنگ محمدی با اشــاره به اهمیت لزوم آگاهی بخشی و 
آموزش، برقراری امنیت در ســطح مدارس، مساجد، ادارات، 
آموزشگاه های رانندگی و حضور گسترده گشت های پلیس در 
معابر و محورهای مواصالتی را از اقدامــات این فرماندهی در 

سطح شهرستان برشمرد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان فریدن با اشاره به خدمات 
ارائه  شــده به افراد در آســتانه خدمت مقدس ســربازی در 
شهرستان گفت: در طول 8 ماه گذشــته بیش از  هزار و 125 
پرونده تشکیل و منجر به صدور کارت معافیت و پایان خدمت 
شــد؛ ضمن آنکه 485 کارت پایان خدمت قدیمی تعویض و 
کارت هوشمند در اختیار همشهریان عزیز قرار گرفت که این 

میزان در مقایسه با سال گذشته 2 درصد افزایش داشته است.
کاهش 14 درصدی وقوع سرقت در شهرستان

محمدی در گزارش عملکرد حــوزه مبارزه با مواد مخدر اظهار 
داشت: عملیات پاک سازی با شناسایی و انهدام باندهای فعال 
تهیه و توزیع مواد مخدر و دستگیری عامالن اصلی در مقایسه 

مدت مشابه سال گذشته، 436 درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به موضوع سرقت در سطح شهرستان از افزایش 10 
درصدی دستگیری سارقان و کاهش 14 درصدی وقوع سرقت 

نسبت به سال گذشته خبر داد.
افزایش صد در صــدی تماس های مردمی با مرکز 

فوریت های پلیس
فرمانده انتظامی شهرســتان فریدن از افزایش صد در صدی 
تماس های مردمی با مرکز فوریت هــای پلیس 110 خبر داد 
و اظهار داشــت: در 8 ماهه ابتدایی ســال تعداد 3 هزار و 878 
تماس در سامانه پلیس ثبت  شده که از این تعداد 2 هزار و 201 
تماس عملیاتی  و یک هزار و 577 مورد تماس های مشاوره ای 

و غیر عملیاتی بوده است.
برگزاری همایش بزرگ پیشگیری از جرم در نیمه 

اول دی ماه
سرهنگ محمدی از برگزاری همایش بزرگ پیشگیری از جرم 
در نیمه اول دی ماه خبر داد و تاکید کرد: این همایش با حضور 
اساتید و نخبگان دانشگاه های معتبر کشوری انجام خواهد شد 
و تا کنون با فراخوانی صورت گرفته مقاله های بســیار خوبی 
برای شرکت در این همایش ارسال شده است. فرمانده نیروی 
انتظامی شهرســتان فریدن در پایان با تقدیر از اصحاب رسانه 
خاطر نشــان کرد: امنیت روانی جامعه در گرو رسانه هاست و 
پلیس بدون اصحاب رســانه قادر نخواهد بــود امنیت روانی 
جامعه را تامین کند. وی تاکید کرد: در ایــن راه باید هر کس 
سهم خود را به  خوبی انجام دهد و آرامش زمانی به ثمر خواهد 

نشست که مردم همراه پلیس باشند.

امام جمعه بادرود:

مبارزه و مقاومت
حلب را آزاد کرد

خطبه
فرمانده نیروی انتظامی فریدن:

امنیت روانی جامعه وابسته به رسانه است

22 درصد نزاع ها 
و درگیری ها در 

شهرستان در 
8 ماهه ابتدایی 
سال 95 نسبت 
به سال گذشته 

کاهش پیدا کرده 
و این نشانگر 

تعامل باالی 
مردم و کنترل 

خشم و هیجانات 
بوده است

اجرايیه
9/343 شــماره اجراییــه:9510420350100326  شــماره پرونــده: 
9309980350101241 شــماره بایگانــی شــعبه:931422 بموجــب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 9510090350102643 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509970350100018 محكوم علیه محســن 
نكوئــی اصفهانی فرزنــد اکبر به نشــانی مجهول المكان محكوم اســت 
به 1- پرداخت مبلــغ 39/839/500 ریال بابت اصل خواســته بانضمام 
پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریــخ 93/12/16 لغایــت وصول بر 
اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 1/195/185 ریال 
بابت هزینه دادرســی و مبلغ 2/390/370 ریال بابت حق الوکاله وکیل و 
مبلغ 450/000 ریال در حق محكوم له حمیدرضا نكوئی اصفهانی فرزند 
سیف اله به نشانی شهرستان اصفهان خ بزرگمهر ک شهرستانی کوی باغ 
سیب پ 33 و 2- پرداخت مبلغ 1/991/975 ریال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 
2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم 
و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 
و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانــون اجرای احكام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت 
محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 28680 

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 425 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

9/344 شــماره اجراییــه:9510420350300374  شــماره پرونــده: 
9409980350300472 شــماره بایگانــی شــعبه:940539 بموجــب 
درخواســت اجراي حكــم غیابی مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه 
مربوطــه 9509970350300169 محكوم علیهم 1- علی اکبر درخشــان  
2- الهیار درخشان هر دو به نشانی استان اصفهان شهرستان نجف آباد 
ویالشهر بلوار امام پشت خ باهنر 120 متری فرعی پ 20  و 3- امیر مسعود 
ایمن به نشــانی اصفهان خانه اصفهان میدان ماه فرخی کوی گلشن کوی 
بهار کوی اقاقیــا پ 12  محكوم اند به صورت تضامنــی به پرداخت مبلغ 
480/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات ناشی از تاخیر مطابق 
قرارداد تا تاریخ 94/5/18 و پرداخت خســارت تاخیر تادیه اصل طلب که 
مبلغ 143/166/627 ریال است از تاریخ 94/5/18 تا زمان پرداخت مطابق 
قرارداد استنادی که توسط اجرای احكام محاسبه خواهد شد بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 14/880/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
تمبر و مبلغ 6/360/000 ریال بابت حق نمایندگی در حق محكوم له بانک 
قوامین به شماره ثبت 397957 به نشــانی اصفهان خ سجاد حد فاصل 4 
راه آپادانا و 4 راه سپه ســاالر بانک قوامین به کدپستی 8166794361  و 
پرداخــت 24/000/000 ریال بابت حق االجرا. محكوم علیه مكلف اســت 

ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- 
مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالــی 1394(. م الف: 28686 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 490 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

9/345 شــماره اجراییــه:9510420350300373  شــماره پرونــده: 
9409980350300471 شــماره بایگانــی شــعبه:940538 بموجــب 
درخواست اجراي حكم غیابی مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
 9409970350301540 محكوم علیه علیرضا الماسی به نشانی اصفهان

 خ عســگریه خ نور علی شــاه بن بست عســگریه پ 15 ) مجهول المكان( 
محكوم است به پرداخت مبلغ 370/000/000 ریال باضافه خسارت تاخیر 
تادیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست 94/5/15 تا زمان اجرای حكم مطابق 
قرارداد استنادی و مبلغ 11/100/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 
5/040/000 ریال به عنوان حــق نمایندگی در حق محكوم له بانک قوامین 
به شماره ثبت 397957 به نشانی اصفهان خ سجاد حد فاصل 4 راه آپادانا 
و 4 راه سپه ســاالر بانک قوامین به کدپســتی 8166794361  و پرداخت 
18/500/000 ریال بابت حق االجرا. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكــوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
 اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت

 می شــود) مواد 8 و 3 قانــون نحوه اجــرای محكومیت مالــی 1394(. 
4-خودداری محكــوم علیــه از اعالم کامل صــورت اموال بــه منظور 
فرار از اجرای حكــم، حبس تعزیری درجــه هفت را در پــی دارد. )ماده 
34 قانــون اجــرای احــكام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون 
نحوه اجــرای محكومیــت مالــی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر 
نحو بــا انگیزه فــرار از ادای دیــن به نحوی کــه باقیمانده امــوال برای 
پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه 

 شــش یا جزای نقــدی معــادل نصف محكــوم به یــا هــر دو مجازات
 می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم 
علیه خواهد بود )تبصــره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی 
 1394(. م الف: 28687 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

 429 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

9/347 شــماره اجراییــه:9510420350900490  شــماره پرونــده: 
9409980350900979 شــماره بایگانــی شــعبه:941094 بموجــب 
درخواســت اجــراي حكــم مربوطــه و شــماره دادنامــه غیابــی 
9509970350900661 محكــوم علیه 1- صغری نــوری علویجه فرزند 
رضا 2- نقی شــفیعی فرزند منوچهر هر دو به نشــانی اصفهان خ امام خ 
فروردین بن بست شــهید فیروز زاده کدپســتی 8766146411 محكوم 
اســت به متضامنًا به پرداخت مبلغ دویست و هشــتاد میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 9/760/000 ریــال بابت هزینه دادرســی در حق 
خواهان سعید شــهابی آزادانی فرزند حسن به نشانی اصفهان خ فروغی 
نرسیده به چهار راه پنج رمضان کوچه شــهید محبی جنب لوازم خانگی 
مســعود پالک 4055 همراه 09364897617 و خسارات تاخیر تادیه وفق 
آخرین شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک در زمان اجرا 
محاسبه می شود و نیم عشر دولتی. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكــوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میســر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال 
خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقــول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محكوم له بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم 
به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكــوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الــف: 28664 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 433 کلمه، 5 کادر(
مزايده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

9/348 شــماره آگهــی: 139503902122000008 شــماره پرونــده: 
139404002122000012 بــه موجــب پرونــده اجرائی کالســه فوق 
ششدانگ یک باب ساختمان صنعتی پالک 29/18 بخش 6 ثبت و صادر و 
و مع الواسطه به  آقای مهدی عظیمی منتقل شده است و ذیل صفحه 350 
دفتر 5 به شماره ثبت 904 صادر و طبق سند رهنی شماره 67885 مورخ 
1390/4/20 دفترخانه 5 خوانســار در قبال مبلغ 900/000/000 ریال در 
رهن بانک کشاورزی قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رسمی به مبلغ 
1/076/000/000 ریال ارزیابی شــده و پالک فوق دارای 110 متر مربع 
اعیانی در یک طبقه با قدمت حدوداً 10 سال و دارای مجموعه کارگاهی و 

سالن و دفتر مرسوله می باشــد که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف 
آقای مهدی عظیمی می باشــد، پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یكشنبه 
مورخ 95/10/26 در اداره ثبت اسناد امالک واقع در خوانسار بلوار معلم 
از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/076/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً  فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می 
گردد  ضمنًا  چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. م الف:376 

اداره اجرای اسناد رسمی خوانسار)280 کلمه، 3 کادر(
مزايده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

9/349 شــماره آگهــی: 139503902122000007 شــماره پرونــده: 
139404002122000010 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ 
یک باب عمارت و مغازه تحت پالک ثبتــی 1348/2 ذیل صفحه 388 دفتر 
10 به شماره ثبت 3345 صادر و مع الواسطه به آقای مهدی عظیمی منتقل 
شده است، طبق سند رهنی شماره 43425 مورخ 1391/11/30 دفترخانه 
5 خوانسار در قبال مبلغ 1/684/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزی 
قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رســمی به مبلغ 2/712/500/000 ریال 
ارزیابی شــده و پالک فوق دارای 126 متر مربــع اعیانی در طبقه همكف 
به صورت نمایشــگاه اتومبیل و 12 متر مربع دفتر کار و 36 متر مربع به 
صورت انباری و طبقه اول 165 متر مربع اعیانی مسكونی و طبقه دوم به 
مساحت 90 متر مربع به صورت مســكونی نیمه کاره با قدمت حدود 20 
سال و دارای انشــعابات آب و برق و گاز و تلفن که برابر گزارش مامور 
اجرا در تصرف آقای مهدی عظیمی می باشــد، پالک فوق از ساعت 9 الی 
12 روز شنبه مورخ 1395/10/25 در اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار 
واقع در بلوار معلم از طریــق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 
2/712/500/00 ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به 
عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و 
نیم عشــر و حق مزایده نقداً وصول می گردد  ضمنًا  چنانچه روز مزایده 
تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت 
و مكان مقرر برگزار خواهد شــد. م الف:377 اداره اجرای اســناد رسمی 

خوانسار)313 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/358 در خصوص پرونده کالسه 1470/95 خواهان بانک مهر اقتصاد 
به نمایندگی آقای علیرضا زمانی دادخواســتی مبنی بــر مطالبه چک  به 
طرفیت 1- کریم مقرب سیاح 2- ریاض مقرب سیاح 3- محمد سعید مقرب 
سیاح 4- حسین نوروزی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 
95/10/28 ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب 
– روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 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 شــود. م الف: 29141 شعبه 13 مجتمع شــماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 135 کلمه، 2 کادر(  

فرمانده نیروی انتظامی فریدن در نشست خبری خود با خبرنگاران، با تاکید بر استمرار و جدیت پلیس 
در ارتقای رضایتمندی شــهروندان اظهار کرد: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری سعی کرده ایم 
تا با ارتباط و تعامل با مردم از پایین ترین رده ها تا باالترین رده، خدمت رسانی به بهترین شکل صورت 

بگیرد.
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کمتر از یک هفته تا پایان 

مهلت بخشودگی جرائم رانندگی

رییس صندوق رفاه خبر داد:

آغاز ثبت نام وام های دانشجویی 
نیمسال دوم

مدیر آموزش از راه دور وزارت  آموزش و پرورش خبر داد:

آموزش ۳ میلیون دانش آموز
 در 1۲ سال اخیر

کمتر از یک هفته تا پایان مهلت بهره مندی از بخشش دیرکرد جرائم 
رانندگی فرصت باقی مانده است.

اوایل امســال نمایندگان مجلس شورای اســامی تصویب کردند که 
درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط 
مالکان خودرو تا پایان آذرمــاه 95 جریمه دو برابر دیرکرد ناشــی از 
عدم پرداخت جرائم تا پایان سال 94 بخشیده شود و پس از آن بود که 
پلیس راهنمایی و رانندگی اقدام به تهیه سازوکار های این بخشودگی 
کرده و مدتی بعــد اجرای آن آغاز شــد. با اجرای ایــن قانون تمامی 
مالکان وسایل نقلیه که تا پایان آذرماه سال 95 جرائم معوق رانندگی 
خود تا پایان سال 94 را پرداخت کنند، دیگر نیازی به پرداخت جریمه 
دو برابری از سوی آنان وجود نداشــته و تنها کافی است اصل مبلغ را 

پرداخت کنند. 
ســردار مهری، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در 
این باره گفته است: بخشــودگی جرائم رانندگی نیاز به مصوبه مجلس 
دارد و اقدام اخیر پلیس نیز با تصویب نمایندگان مجلس انجام شــده 
اســت، از این رو احتمال تمدید ایــن مهلت نزدیک به صفر اســت و 
رانندگانی که مشمول این بخشودگی شده و تاکنون نسبت به پرداخت 
جریمه خود اقدام نکرده اند، باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند، در 
غیر این صورت پس از پایان ماه آذر جریمــه دیرکرد دوبرابری مجدد 

برای آنان محاسبه شده و باید این مبلغ را پرداخت کنند.
مهری بــا تاکید بــر اینکه ایــن طرح بــه معنای بخشــودگی اصل 
جرائــم نیســت، اظهارکرد: ایــن بخشــودگی تنها شــامل جریمه 
 دوبرابــر دیرکرد اســت و اصــل مبلغ جریمــه باید پرداخت شــود. 
به گفته وی، تا کنــون تصمیمی برای بخشــودگی جرائم در ماه های 
پایانی سال 95 و سال آینده اتخاذ نشــده و در صورتی که نمایندگان 

مجلس چنین طرحی را تصویب کنند، پلیس آن را اجرا خواهد کرد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامــی اضافه کرد: برای 
پرداخت این جرائم، نیــازی به مراجعه حضوری بــه مراکز اجراییات 
 پلیس راهور نیســت و به شــکل اینترنتــی نیز امــکان پرداخت آن 

وجود دارد.
سرهنگ احمد کرمی اســد، رییس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا 
نیز با تشریح جزییات این بخشودگی گفته بود: رانندگانی که مشمول 
این بخشودگی هستند می توانند برای اســتفاده از این تسهیات کد 
وین کارت وســیله نقلیه را بــا درج * در پایان آن به ســامانه پیامکی 
1101202020 ارســال کرده و پس از دریافت شناســه قبض مانند 
دیگر قبض ها از طریق دستگاه های خودپرداز یا اینترنت بانک، نسبت 
به پرداخت آن اقدام کنند. وی همچنین اضافــه کرد: جرائم رانندگی 

ثبت شده در سال 95 شامل این بخشودگی نمی شود.

رییس صندوق رفاه دانشجویان از آغاز ثبت نام تمام وام های دانشجویی 
برای نیم سال دوم سال تحصیلی 9۶-95 خبر داد.

ذالفقار یزدان مهر با اشــاره به ثبت نام وام های دانشجویان در نیم سال 
دوم ســال تحصیلی 9۶-95 گفت: ثبت نام تمام وام های دانشــجویی 
دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی از طریق پورتال دانشــجویی 
اتوماســیون صندوق رفاه دانشــجویان از 25 آذر 95 آغاز شده و تا 10 
بهمن 95 ادامه دارد. وی افزود: دانشــجویان متقاضی تمام وام ها اعم از 
روزانه، نوبت دوم، وام ویژه دکتری می توانند از طریق پورتال دانشجویی 
اتوماسیون صندوق رفاه دانشــجویان برای ثبت نام اقدام کنند. رییس 
صندوق رفاه دانشجویان یادآورشــد: با توجه به محدودیت زمان جهت 

ثبت اطاعات مدت زمان فوق قابل تمدید نیست.
یزدان مهر خاطرنشــان کرد: صندوق رفاه دانشــجویی ســال گذشته 
به تمام درخواســت های وام تحصیلی دانشــجویان و همچنین به تمام 
درخواست های وام ازدواج و وام ضروری پاســخ داد و در واقع می توان 
گفت سال گذشته، صندوق رفاه دانشجویان به 100 درصد درخواست ها 
پاســخ داد. وی درباره سقف افزایش وام های دانشــجویی گفت: سقف 
وام های دانشــجویی از 25 تا 200 درصد افزایش داشته است و در حال 

حاضر تنها مشکل ما در بخش وام شهریه است.

مدیرآموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش با اشــاره به آموزش ۳ 
میلیون دانش آموز در 12 سال اخیر در این مدارس گفت: امسال برای 
اولین بار برای عملکرد مدارس یک ارزیابی صورت می گیرد و در پایان 

سال، »کارنامه وضعیت عملکردی مدارس« صادر می شود.
شــاهمرادی، مدیرآموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش، با اشاره 
به اینکه ســند تحول در واقع نقشه راه اســت و ارزش هایی که در این 
ســند الزم اســت، باید در همه دولت ها دنبال شــود، اظهار داشــت: 
برنامه ای که در آمــوزش از راه دور وجود دارد، منطبق با اهداف ســند 
تحول اســت. فرصتی که مدارس آموزش از راه دور ایجاد می کنند، در 
وهله اول پوشش بازماندگان از تحصیل اســت؛ چتر آموزشی ما باید به 
گونه ای باشد که هیچ شــهروند ایرانی چه داخل و چه خارج از کشور از 
آموزش محروم نماند؛ آموزش از راه دور طی این 12 ســالی که فعالیت 
داشته، خدمات خوبی ارائه داده اســت. وی با اعام اینکه در 12 سال 
اخیر نزدیک به 2 میلیون و 900 هــزار نفر از خدمات آموزش از راه دور 
استفاده کرده اند، افزود: همچنین 441 هزار نفر تحصیاتشان را در این 
مدارس تکمیل کــرده اند؛ بنابراین این مدارس ظرفیت بســیار خوبی 
دارند؛ چون انعطاف در آموزش وجود دارد. شــیوه آموزش در مدارس، 
نیمه حضوری و غیرحضوری اســت. جمعیت زیادی از بزرگساالن نیز 
در این مدارس پوشش داده می شــوند مانند افرادی که در زمان معین 
نتوانســته اند آموزش ببینند و ترک تحصیل کردنــد و در حال حاضر 

شرایط سنیشان به گونه ای نیست که بتوانند ادامه تحصیل بدهند.
مدیر آمــوزش از راه دور وزارت آمــوزش و پرورش اهــداف و رویکرد 
مدارس آمــوزش از راه دور در ســند تحول را کمک بــه تحقق عدالت 
آموزشــی و نکته دوم آموزش نوین عنوان کرد و گفــت: امیدواریم در 
 آینده بســیار نزدیک پوشــش تحصیلی در همه دوره ها 100 درصد

 شود.
وی با بیان این مطلب که غالبا برنامه ها را تحت سیاست کیفیت بخشی 
تعریف کردیم، افزود: اولویــت اول، تاش برای جــذب بازماندگان از 

تحصیل، اولویت دوم ارائه روش های آسان برای آموزش است.
شــاهمرادی آموزش غیرحضوری اولیــا را از دیگــر خدمات مدارس 
آمــوزش از راه دور بیــان کرد و گفــت: بحث نظارت بــر فعالیت های 
مدارس کاما حساب شده اســت؛ به طوری که در بخش جامع نظارت، 

بخش های عمومی، تخصصی و عالی تعریف شده هستند. 

انسان در طول حیات خود به موارد  سعید نریمانی
بی شماری وابستگی پیدا می کند 
به گونه ای که دل کندن از آنها برایش ســخت می شــود. 
برخی از وابســتگی ها روح انســان را هدف می گیرد مثل 
وابســتگی به حضور کســی در زندگی خود و برخی دیگر 
جسم انســان را درگیر خود می سازد. وابســتگی ناسالم یا 
اعتیاد به هر شــکل و حالت امری مشــکل آفرین است. با 
شنیدن نام اعتیاد مواد مخدر و مشکات ناشی از اعتیاد به 
آن در ذهنمان تداعی می شــود . کشــور ایران به ســبب 
همجواری با  دو کشــور پاکســتان و افغانســتان کشوری 
حساس در رابطه با مواد مخدر است و این مواد خانمان سوز 
تهدیدی جدی برای ســایر اقشار جامعه به خصوص جوانان 
این مرز و بوم اســت . هرچنــد آمار دقیقــی از مبتایان به 
مصرف مواد مخدر در کشــور ارائه نمی شــود؛ اما به گفته 
مسئوالن آمار اعتیاد در کشــور 25 درصد است .این آمار در 
اصفهان 9/1 کاهش یافته اســت .از سوی دیگر به گواه طرح 
شیوع شناســی مصرف مواد مخدر که در سال 1۳90 انجام 
شد میزان مصرف مواد در گروه سنی 15 تا 19 سال معادل 
5۶/1۳ درصد و گروه سنی 20 تا 24 سال 8۳/1۶ درصد بوده 
است . گروه سنی 25تا 29 سال معادل ۳2/14 درصد است و 
باقی مانده ایــن رقم  به گروه های ســنی ۳0 تا ۶4 ســال 
اختصاص دارد .طبیعی اســت که گروه سنی 15 تا 19 ساله 
هایی که در این آمار به آنها اشــاره شــده در سن تحصیل 

هستند. این آمار در حالی  ارائه شده است که سیگار و قلیان 
به عنوان اعتیاد در آن جایی ندارد .به بیان ساده سیگار و به 
 خصوص قلیــان جزو تفریحــات اکثــر نوجــوان و البته 
خانواده های ماســت. به عقیده روانشناسان یکی از عوامل 
اصلی گرایش به مواد مخدر ، مصرف سیگار است . در واقع 
سیگار و قلیان  راه میانبری است برای رسیدن به دره اعتیاد. 
در گرایش دانش آموزان مصرف ســیگار از عوامل بسیاری 
تاثیر گذار است . اگر به پارک ها و تفرجگاه های شهر بروید 
ممکن اســت با خانواده هایی روبه رو می شوید که در کنار 
وســایل تفریح آنها، قلیان خودنمایی مــی کند. دختران و 
 پســران جوانی که در حضور پدر و مادر بــه راحتی قلیان 
می کشند. گویا قباحت مصرف قلیان در برخی از خانواده ها 
از بین رفته است. اما سیگار  همچنان خط قرمز بسیاری از 
والدین است. خانواده  به عنوان بستر رشد یک نوجوان تاثیر 
زیادی بر شکل گیری تفکر او نسبت به مصرف سیگار دارد . 
به طور ســاده والدین الگوی فرزندان هستند . چگونه پدری 
که خود سیگار دود می کند،  انتظار دارد تا فرزندش بپذیرد 
سیگار عامل ســرطان اســت ؟! به نظر می رســد بر حذر 
داشتن نوجوان از مصرف ســیگار می تواند حس کنجکاوی 
وی را هم تقویت کند که برای یک بار هم که شده لب بر این 
شــیء ســفید پوش بنهد . باید تفکر  نوجوان را نسبت به 
سیگار و ســایر مواد مخدر تقویت کرد تا خود به این نتیجه 
برســد که هیچ کدام از مواد مخدر تفاوتی با یکدیگر ندارد و 

هر کاری ارزش یک بار امتحــان را ندارد.والدین باید بر نحوه 
رفتار، خلق و خــو و از همــه مهم تر بر دوســتان برگزیده 
فرزندانشــان نظارت کافی داشته باشــند.  پس از خانواده، 
مدرسه نقش مهمی در پیشــگیری دانش آموزان  نسبت به 
مصرف ســیگار دارد .انجام فعالیت های فرهنگی و علمی با 
شرکت دانش آموزان، پندها و نصیحت های دبیران و مطالعه 
کتاب های مناســب می تواند نقش مهمی را در ســرکوبی 
حس مصرف سیگار ایفا کند. مشاوران مدرسه می توانند با 
شناسایی دانش آموزان مســتعد به مصرف سیگار آنها را از 
تمایل به این ماده باز دارند. اگــر به رفتار دانش آموزان دقت 
شود می توان دریافت که برخی از دانش آموزان در رفتارهای 
 خود چگونگی به دست گرفتن ســیگار را تمرین می کنند. 
به عنوان مثال برخی از تنقات امروزی شــباهت زیادی به 
سیگار دارد.  فروش این خوراکی های بی ارزش دانش آموزان 
 را با نحوه با دســت گرفتن ســیگار به طور ناخودآگاه آشنا 
می ســازد .کاس درس هایی چون علوم و ادبیات بســتر 
مناسبی برای شکل دادن به تفکر سیگار ستیزی دانش آموز 
است. با انجام آزمایش های متناســب با زیان های سیگار  و 
نوشتن انشا با موضوع سیگار می توان به تفکر دانش آموزان 
 خط دهــی داد و او را از گرایــش به مواد مخدر بازداشــت. 
 روشن است که یک دبیر سیگاری همانند یک پدر سیگاری 
می تواند الگوی دانش آموزان برای مصرف ســیگار باشــد.

دانش آموزان پس از خانه  و مدرسه وارد دریای بزرگی به نام 
جامعه می شود .جامعه گسترده تر از مدرسه و خانه است و 
کنترل آن دشوارتر . هرچند فرهنگ سازی ضررهای سیگار 
حتی در بسته سیگار هم انجام شده است؛ اما چه خوب بود 
که هیچ فروشنده ای به قشر نوجوان سیگار نمی فروخت . 
امروز مشاهده می شود آشنایی با سیگار به طور نامحسوس 
در زندگی نوجوانان انجام مــی پذیرد.به عنوان مثال جدیدا 
محافظ های تلفن همراه به شــکل پاکت سیگار طراحی و 
وارد بازار شده اســت و یا گردن بندها و دســتبند هایی به 
 شکل قلیان یا حتی ســیگار بین نوجوانان رواج یافته است. 
عکس هــا و تصویر هــای موجــود در فضای مجــازی که  
مضامین غم واندوه دارد  اکثرا مصرف ســیگار را به ارمغان 
آورده اند. در کنار این موارد بحران های روحی  که معموال در 
دوران بلوغ و ســنین نوجوانی رخ می دهد می تواند عاملی 
برای پناه بردن نوجوانان به دامان ســیگار باشد. دوستان و  
همسن و ساالن یک نوجوان می تواند مشوق و الگوی خوبی 
برای مصرف ســیگار باشــند. نوجوانان معموال از یک دیگر 
نقش برداری می کنند پس  بهتر اســت کــه خانواده ها بر 
انتخاب دوست نوجوان خود نظارت شایسته ای انجام دهند. 
ترویج ورزش و تشویق به انجام فعالیت ها و تفریح های سالم 
می تواند نوجوانان یک جامعه را از بای اعتیاد دور ســازد .

خانه ، مدرسه و جامعه مثلثی اســت که نوجوانان را در دل 
خود می پرورد و هر کدام به ســهم خود بایــد  برهدایت و 
پرورش درست جوانان و به خصوص دانش آموزان بکوشد و 

بای اعتیاد را از این قشر دور کند.

اخبار

روانشناسی

لجبازی در کودکانی که والدین  آنها مدام با هم ســر 
ناسازگاری دارند، بیشتر است .

نســرین غامپور روانشــناس، با اشــاره به نوع رفتار 
والدین در لجباز شــدن کودک اظهار داشت: لجبازی 
کودکان بین ســه تا شش ســال امری طبیعی است، 
همچنین اقتضای ســن آنها باعث می شــود تا دست 
به افعالی بزنند که گاهی از سوی بزرگ ترها برچسب 
لجباز بــودن را به خود بگیرند، اغلب ســرزدن چنین 

واکنش هایی به دلیل رفتار ارتباطی خانواده است.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر والدین در مقابل کودک 
با هم ارتباط خوبی نداشته باشــند و درخواست های 
یکدیگر را با لجبازی رد کنند، فرزند آنها این لجبازی 
را درک می کنــد و آن را به زودی انجــام می دهد، در 
نتیجه والدین نباید انتظار داشته باشند که کودکشان 

پرخاشگری و لجبازی  نکند.
این کارشــناس با اشــاره به رفتارهایی که کودکان را 
لجباز نشان می دهد، گفت: جر و بحث، مجادله با پدر 
و مادر، دعــوا کردن با همســاالن از جمله رفتارهایی 
اســت که کودکان از خود نشــان می دهند، گاهی به 
دنیا آمدن فرزند جدید به لجباز شــدن بیشتر کودک 
دامن می زند و بهانه های کودک را برای جلب محبت 

والدین بیشتر می کند.
غامپور تصریح کــرد: در برخورد کلــی در زندگی، 
باید به گونــه ای با کودک رفتار شــود کــه او بتواند 
در امــور روزمره  خود، به طور مســتقل و گاهی بدون 
نیاز به دیگــران تصمیم گیری کند؛ البته فشــارهای 
منفی را نباید در این خصوص وارد کــرد، بلکه باید با 
راهنمایی های  مناسب تذکر داد و روش های صحیح 
را به موقع بــه او آموزش داد، انتقاد همراه با تشــویق 

نتایج بهتری به دنبال دارد.
این کارشــناس مشــاوره تاکیــد کرد: هــدف این 
نیســت که کودکی را تربیــت کنیم که آرام باشــد 
و از همه دســتورهای والدیــن اطاعت بــی چون و 
چرا کند، بلکه هدف این اســت که پــدر و مادرها یاد 
 بگیرند که رفتار مناســب را در کــودک خود تقویت 

کنند.
وی در پایان اظهار داشــت: رفتار کودک را تحســین 
کنید نه شــخصیت او را، همچنین وقتــی از او انتقاد 
می کنید شخصیت او را زیر سوال نبرید، مثا به جای 
اینکــه بگویید خیلی بچــه بدی هســتی، می توانید 

بگویید، من از شیوه پاسخ دادن تو خوشم نمی آید.

نحوه برخورد والدین باهم 
کودک را لجباز می کند

دانش آموزان پس 
از خانه  و مدرسه 

وارد دریای بزرگی 
به نام جامعه 

می شود .جامعه 
گسترده تر از 

مدرسه و خانه 
است و کنترل آن 

دشوارتر

پیشنهاد  سردبیر:
یک میلیون نفر، وام ازدواج دریافت می کنند

نوجوانانی که با تبلیغات دروغ به سمت اعتیاد کشیده می شوند؛

وقتی » اعتیــاد « عادت می شــود

با مسئوالن

اخبار کوتاه

۸۷ درصد کودکان در مراکز شبه خانواده 
بدسرپرست  هستند

یک میلیون نفر، وام ازدواج
 دریافت می کنند

 ساماندهی گلزار شهدا 
به 4۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

رییس جمعیت هال احمر در سفر به اســتان اصفهان، سرزده 
از پایگاه های امداد و نجات بین شــهری »چشمه الدر« خمینی 
شــهر، »کردعلیا« تیران و کــرون، »ازونباغ« فریدونشــهر، 
»دامنه« فریــدن، »حضرت ابوالفضل )ع(« نجــف آباد و پایگاه 

ساحلی چادگان بازدید کرد.
سید امیر محســن ضیایی در سفر غیررســمی خود به استان 
اصفهان عــاوه بر بازدیــد از رونــد خدمت رســانی و ارزیابی 
تجهیزات و امکانات پایگاه های شهرســتان های استان اصفهان؛ 
در جمــع امدادگران، نجاتگــران و نیروهای خدوم و تاشــگر 
هال احمر پایگاه های بین شــهری اســتان حاضر شده و ضمن 
عرض خسته نباشید و خداقوت به آنها، پای صحبت ها و درددل 
آنها نشســت. امدادگران و نجاتگران پایگاه هــا در این بازدیدها 
خواســتار تجهیز بیشــتر پایگاه ها برای خدمت رسانی در شأن 
مردم شدند. همچنین امدادگران در این بازدیدها مراتب گایه 
خود را از حذف ســهم هال احمر از حق ثبت در بودجه ســال 
آینده اعام کرده و از دکتر ضیابی خواستار مطالبه به حق هال 

احمر از مجلس و دولت و جلب حمایت های بیشتر شدند.
دکتر ضیایی هــم در این زمینه بــا تقدیر از همه تاشــگران 
هال احمــر در پایگاه هــای امــدادی، گفــت: نیروهای صف 
هال احمر در پایگاه ها، همواره در خدمــت به هموطنان آماده 
بوده و در ســخت ترین شرایط از خودگذشــتگی های بسیاری 
نشــان داده اند. دکتر ضیایی با اشــاره به اینکــه مجدانه پیگیر 

حقوق نیروهــای خدوم هال احمــر برای خدمت رســانی در 
شــأن مردم و برگرداندن ســهم هال احمر از حق ثبت است، 
عنوان کرد: به عنــوان نماینده امدادگــران، از دولت و مجلس 
خواســته ایم تا از هال احمر در این زمینه حمایت های الزم را 
انجام دهند؛ چراکه حذف ســهم 42 درصدی هال احمر از حق 
ثبت، قطعا جفایی در حق امدادگران و نجاتگران خدوم کشــور 
بوده و ناخودآگاه تاثیر خود را در خدمت رســانی به مردم نشان 
خواهد داد. رییــس جمعیت هال احمــر همچنین در جریان 
بازدید از موزه جمعیت هال احمــر اصفهان در دفتر یادبود این 
موزه نوشــت: »توفیق یافتم از موزه جمعیت هال احمر استان 
اصفهان بازدید کنم. مجموعه ای زیبا و ارزشــمند از یادگارهای 
فعالیت جمعیت از آغاز فعالیت خود در این شهر زیبا و تاریخی. 
همتی در خور تحسین جمع آوری شده که خاطره  فعالیت های 
خالص و تاش هــای مردانی بزرگ را زنده مــی کند. جمعیت 
هال احمر در طــی نزدیک به یک قرن فعالیــت خود در ایران 
خدمات در خور تحســینی به مردم نیازمند و آسیب دیده ارائه 
کرده و مشوق بســیاری از خدمات و فعالیت های بشر دوستانه 
و خیریه بــوده و ســرمایه اجتماعی بزرگی را بــه وجود آورده. 
مجموعــه ای اینچنین می تواند این میراث گرانقدر را پاســدار 
باشــد و برای عاقه مندان انگیزه هایی مثبت برای فعالیت های 
بعد ایجاد کند. این تاش ســترگ را قدر می نهیم و برای همه 

خدمتگزاران این مجموعه آرزوی توفیق و سر بلندی داریم.«

مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعی گفت: تاش ما در ســه 
ســال گذشــته پیشــگیری از ایجاد تعهدات جدید برای این 

سازمان و ساماندهی خدمات، به جامعه هدف بوده است.
دکتر ســید تقی نوربخش در دومین روز از همایش سراسری 
مدیران سازمان تامین اجتماعی، افزود: برنامه های عملیاتی و 
استراتژیک ســازمان تامین اجتماعی مشخص شده و در حال 
اجرای آن هســتیم و تمامی مدیران این ســازمان متعهد به 

اجرای این برنامه ها هستند.
وی با بیان اینکه راهبرد ســازمان تامین اجتماعی حرکت به 
سمت افزایش سرویس های غیر حضوری اســت، اضافه کرد: 
باید زیرســاخت های الزم برای تکریم بیشــتر بیمه شدگان 
فراهم شود. مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعی افزود: دیتا 
ســنتر ســازمان تامین اجتماعی از بزرگ ترین و مجهزترین 
زیرساخت های فناوری اطاعات در کشور است و نهایی شدن 
این زیر ســاخت ها با یک برنامه ریزی دقیق در حال اجراست 
و هم اکنون اجرای این برنامه در شــعبه تامین احتماعی 25 

تهران آغاز شده است .
نوربخش گفــت: تغییــر چیدمان و ســاختار ســازمانی نیز 
در دســتور کار ســازمان تامین اجتماعی قرار دارد و در حال 
اصاح  ساختاری که از 25 ســال قبل بدون تغییر باقی مانده 
بود ، هســتیم. مدیر عامل ســازمان تامیــن اجتماعی افزود: 
الکترونیکــی کردن بازرســی ها نیــز یکی دیگــر از اقدامات 

 مهم این ســازمان اســت که در تهران به صورت پایلوت آغاز
 شده است.

وی در ادامــه تصریح کرد: ایــران دارای ظرفیــت های ذاتی 
اقتصادی و ذخایر خدادادی و موقعیت خاص منطقه ای است 
که مردم ســرافراز ایران اســامی با وجود اعمال فشــارهای 
مختلف دشــمنان و تنگناهــای اقتصادی ، همچنان بر ســر 

آرمان ها و ارزش های متعالی خود ایستاده اند.
مدیر عامل ســازمان تامین اجتماعــی تاکید کــرد: البته با 
هوشمندی ریاســت محترم جمهور و دولت تدبیر و امید این 
فشــارها به مقدار زیادی کاهــش یافته و امیدواریــم با رونق 
اقتصادی و رفع تنگناهای اقتصادی شاهد شکوفایی اقتصادی 
کشــور و ارتقای همه جانبــه زندگی مردم از جملــه بهبود و 

ارتقای هرچه بیشتر خدمات سازمان تامین اجتماعی باشیم.
نوربخش خاطرنشــان کرد: ســازمان های بیمه گر در ابتدای 
حیات خود دریافت کننده منابع مالی هســتند و در سال های 
اول اداره این ســازمان ها بســیار راحت اســت، اما با گذشت 
زمان پرداخت ها نیز افزایش یافته و ضریب پشتیبانی کاهش 
می یابد. وی اضافــه کرد:  این وضعیت پیــش از دولت تدبیر و 
امید در ســازمان تامین اجتماعی به وجود آمده و عوارض آن 
همچنان باقی مانده اســت به نحوی که 21 مورد تعهد بدون 
منبع برای این ســازمان وجود دارد که 18 مــورد آن در دهه 

اخیر بوده و سیر پیری این صندوق را تسریع کرده است.

معاون اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور گفت: متاسفانه شــناخت مناسبی از 
خانواده در کشــور نداریم و از میان بیش از 9 هزار کودک که در مراکز شــبه خانواده 
نگهداری می شوند، 8۷ درصد، بدسرپرست هســتند. حبیب ا... مسعودی  فرید گفت: 
سازمان های مرتبط باید شاخص های مدنظر خانواده ایرانی را مطرح کنند تا بتوانیم 

به تفسیر مناسبی از خانواده برسیم.
معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی افزود: یکی از مشــکات موجود در بحث 
خانواده، عدم ارتباط تعریف شــده بیــن نهادهای اجرایی و علمی اســت و از طرفی 
مسائل اقتصادی و اجتماعی باعث شده که افراد ســاعات کمتری را با یکدیگر داشته 
باشند. فرید گفت: عدم آموزش مناسب به خانواده ها باعث شده حتی ساعاتی که در 

کنار یکدیگر هم هستند بازدهی مشخص و مناسبی نداشته باشد.
وی ادامه داد: در ســازمان بهزیســتی مدلی وجود دارد که براســاس آن، خانواده ها 
توانمندتر شده و مشکاتشــان نیز کاهش می یابد به همین منظور دو حیطه اصلی 
فعالیت سازمان بهزیستی در ارتقای سامت اجتماعی و کاهش بروز و شیوع آسیب ها 
در کنار حمایت و توانمندسازی افراد آسیب دیده و همچنین پیشگیری از معلولیت ها 
به شــمار می رود. فرید گفت: درحال حاضــر بیش از 9 هزار کودک در مراکز شــبه 

خانواده نگهداری می شوند که 8۷ درصد آنها، بدسرپرست هستند. 

معاون امور ســاماندهی جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: از ابتدای امسال 
۶50 هزار جــوان وام ازدواج 100 میلیون ریالی دریافت کــرده اند و تا پایان 

سال این رقم به یک میلیون نفر می رسد.
محمدرضا رستمی در حاشیه بیستمین جشن ازدواج دانشجویی افزود: یکی 
از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید، افزایش میزان وام ازدواج به بیش از ســه 

برابر بوده است.
وی مشاوره پیش از ازدواج را بسیار مهم خواند و اظهار کرد: هم اکنون نزدیک 
به ۶0 مرکز مشــاوره ازدواج وجود دارد که تا پایان دولت یازدهم 250 مرکز 

مشاوره ازدواج دیگر نیز تاسیس می شود.
معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: بیمــه ازدواج یکی دیگر از راه های حمایت 
از خانواده هاســت که راه اندازی شده و خانواده ها با ســرمایه گذاری در آن 
می توانند در زمان مقتضی از تســهیاتی مانند تامین خرید مســکن، تهیه 

جهیزیه، هزینه فرزندآوری، مسائل درمانی و مهریه استفاده کنند.
رستمی تاکید کرد: دولت یازدهم ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
جوانان در امر ازدواج را حمایت می کنــد و وزارت ورزش و جوانان نیز به این 

مهم توجه دارد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران گفت: ســاماندهی گلزار 
شهدای سراسر کشور به 42 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

مهدی ایزدی افزود: در حال حاضر برای ســاماندهی گلزار شــهدا در کشور با کمبود 
شدید اعتبار مواجه هستیم که این موضوع نیازمند توجه ویژه مسئوالن است.

وی گفت: از آنجا که اعتبارات ســاماندهی گلزار شــهدا از طریق بودجه های عمرانی 
تامین می شود، در 2 سال گذشته آن طور که باید این اعتبارات محقق نشده است.

وی خاطر نشــان کرد: کار ساماندهی گلزار شــهدا از ســال 1۳۷5 در سراسر کشور 
آغاز شده و از 19 هزار گلزار شــهید در کشــور تاکنون حدود 1۳ هزار گلزار مناسب 
سازی و بازسازی شده اســت. ایزدی با بیان اینکه ســاماندهی دیگر گلزارهای شهدا 
در حال انجام اســت، ادامه داد: پیش بینی می شــود در صورتی کــه در قانون برنامه 
ششم توســعه اعتبارات الزم برای این فعالیت تامین شــود، کار تکمیل و ساماندهی 
این گلزارها در کشور به اتمام برســد. معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور 
ایثارگران گفت: بنیاد شهید برای ســاماندهی مابقی قبور هیچ مشکلی ندارد، تنها در 
صورتی که اعتبارات آن تامین شود،  تمامی گلزارها ساماندهی خواهند شد. وی با بیان 
اینکه اعتبارات مربوط به ساماندهی این گلزارها استانی است، اظهار کرد: انجام طرح 

ساماندهی گلزار شهدا منوط به تامین اعتبار است.

بازدید سرزده رییس جمعیت هالل احمر از پایگاه های امدادی اصفهان؛

گالیه امدادگران از حذف سهم 4۲ درصدی هالل احمر
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد:

پیشگیری از تعهدات جدید برای سازمان تامین اجتماعی
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پیشنهاد سردبیر: 
  سردترین و یخبندان ترین روستای زمین!

دیدنی ها

نگاه روز

  سردترین و یخبندان ترین 
روستای زمین!

حمام کیلیک علی پاشا 

دژ رشکان ری؛ گوشه ای از بهشت 
باستان شناسی ایران

اصفهان اولین موزه خاک را دارد

روســتای اویمیاکون که در منطقه سیبری، کشور روســیه واقع شده، 
سردترین فصل ســال با دمای منفی 71 درجه، لقب سردترین روستای 
جهان را به خود اختصاص داده است. این روســتا از زمان جنگ جهانی 
دوم، از مناطق استراتژیکی روسیه در جنگ با ژاپنی ها محسوب می شود و 

بیشتر ساکنانش از نسل سربازان شوروی سابق در جنگ جهانی هستند.
در این دهکــده هیچ گونه تجهیــزات مخابراتی و رفاهی وجــود ندارد؛ 
چون هنوز مقامات روسی به چاره ای برای ســالم ماندن تجهیزات فوق 
در این سرما دســت نیافته اند. در این منطقه هیچ گیاهی رشد نمی کند 
و ساکنانش مجبورند از گوشت گوزن، اســب و ... تغذیه کنند. اما جالب 
اینجاست که اصال مشکل سوء تغذیه نداشــته و از لحاظ خورد و خوراک 
به مشــکلی بر نخورده اند.  افراد بومی این روســتا از ترس خاموش شدن 
اتومبیل خود، آن را در تمام طول روز روشــن نگه می دارند و برای تشییع 
جنازه و مراســم تدفین، ســه روز صبر می کنند تا زمین اطراف، با ذغال 
سنگ گرم شده و مردم روســتا بتوانند در مراسم شــرکت کنند؛ چون 
متوسط دمای سالیانه آن منفی 50درجه سانتی گراد بوده و به قطب سرد 
در جهان معروف است. دهکده اویمیاکون در سال 1920 ساخته شده و 
500 نفر هم ســاکن دارد. این دهکده در واقع توقفگاه شکارچیان گوزن 
بوده و به این دلیل شناخته شده اســت. خشک شدن جوهر خودکار و یخ 

زدن عینک در این روستا نیز کامال طبیعی است.

حمام عمومی کیلیک علی پاشــا نیز به دست معمار ســینان و در سال 
15۸0 ساخته شد و در واقع بخشــی از مسجد و مدرسه کیلیک علی پاشا 
بود. این حمام با معماری برجســته و گنبد شگفت انگیزش، یکی از مورد 
توجه ترین بناهای محله توفان، محله بندری شــهر اســتانبول به شمار 
می رود. حمام کیلیک علی پاشــا نیز یکی از حمام های عمومی محبوب 
اســتانبول با خدمات مطلوب اســت، گرچه قیمت آن کمی باالست اما 

ارزش بازدید و گذران زمانی یک ساعته را دارد.
هزینه: 170 لیر

ساعات کار: ۸ تا 2۳:۳0
آدرس: استانبول، کاراکوی، جنب مسجد کیلیک علی پاشا

ری کهن که طی روزگاران تاریخ پرفراز و نشــیبی را پشت سر گذاشته، 
در میان ساخت و سازهای شــهری امروزی گم شده و کمتر اثری از بافت 
تاریخی آن به چشم می خورد. روزگاری شهر ری، بخشی از حکومت ماد 
و از شهرهای ارزشــمند اشکانی بوده و در ســده های نخستین اسالمی 
نیز منطقه ای مهم به شــمار می رفته اســت. ری در دوره های مختلف 
نقش پایتختی ایران زمین را نیز بر دوش داشــته است.  شاید تا به امروز 
از این بخش باســتانی ایران، تنها برج طغرل ری، یادگار ســلجوقیان را 
دیده باشیم. اما در شهری اینچنین غنی که در مسیر شاهراه ابریشم قرار 
داشته، بدون شــک یادگارهای تاریخی بســیاری باقی مانده که نشان از 

قدمت ری دارد؛ بناهایی حتی کهن تر از برج طغرل.
امروز دژی کهن را از روزگار اشکانی معرفی می کنیم؛ دژی که محافظت 
از هسته اولیه شهر را بر عهده داشــته و تا عصر قاجار سالم و پابرجا بوده 
است.  دژ رشــکان، در نزدیکی محله صفائیه و تپه چشمه علی شهر ری 
قرار دارد؛  بازمانده ای از قلب تاریخ ایران که زیبایی معماری را به نمایش 
گذاشته است. وجود این دژ، نشان از اهمیت شهر ری در زمان پادشاهان 

اشکانی و ساسانی دارد.

در حاشیه مراسم گرامیداشــت روز جهانی خاک با حضور رییس انجمن 
علوم خاک ایران در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، موزه 
خاک افتتاح شد. قطعا این افتتاح در شــهر زیبای گرگان، اتفاقی مبارک 
اســت اما بهتر اســت بدانید که این موزه، اولین موزه خاک ایران نیست! 
نخستین موزه  خاک ایـران در اصـــفهان از حدود دوازده سال پیش وجود 
دارد. موزه خاک های کشور در دانشــــــگاه صنعتی اصفــــهان در سال 
1۳۸۳ وجود داشته است، به طوری که در این ســال گزارشی از این موزه 
در همایش قطب های عـلـمی کـشـــــور ارائه شده  و در کتاب مجموعه  
مقاله های همایش، توسط دانشــگاه تهران و وزارت علوم به چاپ رسیده و 
آن  را به منزله یکی از فعالیت های قطب خاک شناسی دانشـــگاه صنعتی 
اصفهان بیان کرده اند. اینکه موزه خاک باید چه ویژگی هایی داشته باشد 
و چه چیزی را نشان دهد مبحثی کامال کارشناسی است اما مطمئنا با 20 

یا ۳0 میلیون تومان نمی شود یک موزه تخصصی استاندارد احداث کرد!

گردشگری

 1.  تورین – ایتالیا  
    تورین یکی از شــهرهای شمالی ایتالیاست که بیشــتر به خاطر نوع 
معماری ســاختمان ها و غذاهای متنوعش شناخته شده است. بجز 
 کلیسای جامع سن جووانی باتیستا که متعلق به اواخر سده پانزدهم 
اســت، بیشــتر بناهای عمومی مهم در تورین، متعلق به سده های 
  17 و 1۸ هســتند که به سبک باروک ساخته شــده اند. به طور کلی 
ابنیه و اماکن دیدنی این شهر شــامل میدان ها، موزه ها، کلیساهای 
 قدیمی، پارک ها، قلعه ها و طبیعت زیبا و رود پو می شــود. محوریت 
ابنیه تاریخی در تورین، هویت ســلطنتی شــهر اســت. مهم ترین 
 مشخصه های جغرافیایی شــهر تورین، واقع شدن در کوهپایه آلپ و 

گذر رود پو از داخل شهر است.        
 2.  آستانه – قزاقستان      

آستانه، پایتخت کشور قزاقســتان اســت که به دلیل واقع شدن در 
منطقه ای سردســیر، یکی از شــهرهای سرد دنیا به شــمار می آید؛ 
 به طوری که در زمســتان، دمای هوا در بعضی از روزها به ۴0- درجه 
سانتی گراد می رسد. آستانه شــهری نوساز است که به دالیل  امنیتی 
در مرکز قزاقستان بنا شده و درسال 199۸ میالدی به جای آلماتی، 

به عنوان پایتخت قزاقستان معرفی شده است.          
 3.  روتردام – هلند  

  روتردام، بزرگ ترین بندر اروپا و دومین بندر بزرگ جهان پس از بندر 
شانگهای است که پس از آمستردام، دومین شهر بزرگ  کشور هلند 
نیز به شــمار می رود.پس از جنگ جهانی دوم ، این شهر به طورکلی 

بازسازی شد و امروزه معماری مدرن آن بیشتر به چشم  می آید.                   
   4.  هاوانا – کوبا 

شهر هاوانا، پایتخت، بزرگ ترین بندر، بزرگ ترین و پرجمعیت ترین 
شهر و عمده ترین مرکز اقتصادی کشــور کوباست. این شهر در  قرن 
شانزدهم توسط اســتعمارگران اسپانیایی تاسیس شــد و به علت 

موقعیت استراتژیکی که داشــت، به نقطه اتصال بین جهان نو   )قاره 
آمریکا( و جهان قدیم )اروپا( تبدیل شــد که برای انتقال محصوالت 
پرارزش آمریکا بــه اروپا مــورد اســتفاده قرار می گرفــت. وجود 
 ساختمان های رنگارنگ و سواحل زیبا، از جمله جاذبه هایی هستند 

که گردشگران زیادی را به این شهر می کشانند.   
 5.  بمبئی – هند

بمبئی یکی از پرجمعیت ترین شــهرهای هند است که در سواحل 
غربی این کشــور واقع شده اســت. این شــهر عالوه بر اینکه مرکز 
 اقتصادی هندوستان به شــمار می رود، بزرگ ترین شهر این کشور 
وســیع نیز محسوب می شــود. هوای بمبئی گرم و شــرجی بوده و 
مانند  بســیاری از نقاط جنوبی و مرکزی هند، دارای ۳ فصل اســت: 
تابستان که بســیارگرم و با رطوبت باالست؛ فصل باران های  موسمی 
که از خرداد تا مهر ادامه دارد و دارای بارندگی شدید و سیل آساست 
و فصل زمســتان که از اواخر شهریور تا اوایل اســفند ادامه می یابد و 

توریستی ترین فصل بمبئی به شمار می رود. 
 6.  اینورنس – اسکاتلند      

اینورنس شهری است در سواحل شــمال شرقی اسکاتلند؛ جایی که 
رودخانه نس به مورای فیرت می رســد. این شهر بزرگ ترین شهر و 
 مرکز فرهنگی اســکاتلند به شــمار می رود، همچنیــن دارای یک 
کلیسای جامع مربوط به قرن 19 و یک کلیسای قدیمی  تر متعلق به 
قرن 1۸ است. موزه و گالری هنری این شهر نیز از دیدنی های آن به 

شمار می روند.                            
 7.  اشتوتگارت – آلمان  

اشتوتگارت، پایتخت ایالت بادن-وورتمبرگ در جنوب غربی کشور 
آلمان است. این شهر طبیعت و  فضای سبز زیبایی نیز دارد. پارک های 
سرسبز و باغ های گیاهشناسی اشــتوتگارت از بزرگترین های اروپا 

هستند.

قاب  روز

آیا سفر به ایران درست است؟

در حالی که در بیشتر منابع سفر و نقشــه های جهانی، ایران به 
عنوان یک کشور نا امن در کنار کشــورهایی همچون سومالی و 
بخش هایی از آفریقای مرکزی در نظر گرفته شده است، ما مصمم 
شدیم که به این کشــور ســفر کنیم؛ چرا که از نظر ما آوردن نام 
یک کشور باســتانی با آن پیشــینه غنی، در کنار نام کشورهای 
آفریقایی، خیلی مضحــک و غیر قابل باور به نظر می رســید. ما 
می خواســتیم به ایران برویم تا پاسخ ســواالتمان را پیدا کنیم. 
سواالتی در مورد مردم، پوشــش آنها و امنیت این کشور مدام در 
ذهن ما می چرخید. هنگامی که مشــغول بســتن کوله بار خود 

برای سفر به آسیای مرکزی و ایران بودیم، دوستان و عزیزانمان 
پیغام های مختلفی برای ما می فرســتادند. در آن روزها بیشتر 
مکالمات روزمره ما با اطرافیــان، صحبت هایی اینچنینی را در بر 

می گرفت:
    ما: خیلی هیجان زده ایم، چون می خوایــم بریم به ایران و این 

کشورو از نزدیک ببینیم.
    اطرافیان: ایران پر از طالبان و تروریست هاست، چرا می خواین 

این کارو بکنین؟
    ما: شما ایران رو با عراق و پاکستان و افغانستان اشتباه گرفتین.

    اطرافیان: نمی تونید برید به ایران، اونجا خیلی خطرناکه! لطفا 
نرید.

    ما: فکر نمی کنیم این سفر از سفر ما به آفریقا خطرناک تر باشه! 
شما راجع به اونجا هم همینو می گفتین!

باالخره ما راهی ایران شــدیم و آنچه در ادامه می خوانید، حاصل 
یک ســفر ۳2 روزه به ایران اســت کــه مطمئنا بــا آنچه که در 
رسانه های غربی درباره این کشــور گفته می شود، کامال تفاوت 

دارد.
مردم ایران

به نظر مــا، ایرانیان، مهمان نــواز ترین مردمانی هســتند که تا 
به حال دیده ایــم! در حال قدم زدن در خیابان هــا، به راحتی با 
آنها ارتباط برقــرار می کردیم و آنهــا مدام ما را بــه صرف غذا، 
خوراکی های خوشــمزه و چای دعوت می کردند. در بسیاری از 
مکان ها اصرار داشتند که شب را در منزل آنها بگذرانیم در حالی 
که کامال با هم غریبه بودیم. ما ۶ شب را در منزل یک زوج جوان 
در اصفهان گذراندیم و یکی از فــوق العاده ترین لحظات زندگی 

خود را با آنها سپری کردیم.
ایرانیان به خارجی ها عالقه بســیاری دارند. وقتی با آنها برخورد 
می کنید با ســوال هایی در مورد درآمد، خانواده و مذهب خود 
مواجه خواهید شــد. نکته جالب این اســت که این مردم دائما 
می خواهند درباره احساسات شما نســبت به کشورشان بدانند. 

سواالتشان تمامی ندارد و در هر لحظه از شما می پرسند:

ایرانیان دوست دارند به شــما بفهمانند که تروریست نیستند و 
آنچه در رسانه های غربی راجع به آنها گفته می شود صحت ندارد.

پوشش و مذهب
اکثر جمعیت ایران را مسلمانان تشــکیل می دهند. اما تعصبات 
خشــک، اینجا جایگاهی ندارد. اگر تصورتان این اســت که در 
ایران با زنان ســر تا پا مشکی پوش مواجه می شــوید، کامال در 
اشتباهید. لباس های رنگی و روسری های زیبا یکی از جالب ترین 
قســمت ســفر ما بودند. در این کشــور، همه ادیان هم زیستی 
مســالمت آمیزی با یکدیگر دارند. در این ســفر ما با یهودی ها و 
زرتشتی ها و مسیحیان هم کالم شــدیم و بسیار از هم صحبتی 
با آنها لذت بردیم. همه تابع یک قانون هســتند و به سنت های 
دیرین خود احترام می گذارند. در عین حال کامال با پیشرفت دنیا 

همراه شده اند و کامال امروزی زندگی می کنند.

دیدنی های بی بدیل ایران
در سفر به ایران میان انتخاب انواع جاذبه های طبیعی و تاریخی 
سردرگم می شوید. ما در طول ســفرمان تا آنجا که توانستیم به 
گشت و گذار پرداختیم و توانستیم بخش کوچکی از دیدنی های 

این کشور را در این سفر ببینیم:
1- تخت جمشید

ایران یکــی از قدیمی ترین تمدن ها در جهان اســت و ســابقه 
سکونت در آن به ۴000 سال پیش از میالد مسیح باز می گردد. 
شهر باستانی تخت جمشید در 520 سال پیش از میالد ساخته 
شده و بقایای آن همچنان پابرجاســت. این شاهکار باستانی در 

فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است.
2- گرمه

روســتایی در میان واحه کویری است که توســط کوه های بلند 
احاطه شده است. تعداد زیادی بز در این روســتا وجود دارد که 
چشم انداز خاصی را پیش چشمان شــما قرار می دهد. درختان 
نخل، تپه های شــن روان و جاده کویری و قدیمی این روســتا 

هیچ وقت از خاطر ما نخواهد رفت.
3- مشهد

بارگاه امام رضا)ع( در این شــهر قرار دارد. این مکان بزرگ ترین 
 مســجد در دنیا از لحاظ ابعــاد و دومین آن از نظــر گنجایش

است. 
در این بارگاه و مجموعــه اطرافش، موزه، مقبره هــا، کتابخانه 
و بســیاری امکانات دیگر قرار دارد که می توانید از آنها استفاده 

کنید.

4- اصفهان
اصفهان، شهری پوشیده از مساجد، میادین و بازارهاست. در سفر 
به این شــهر، میدان نقش جهان و مغازه هایش، کلیسای وانک و 
پل خواجو را از دست ندهید. اصفهان از آن شهرهایی است که به 

سختی می توانی آن را ترک کنی.
غذاهای ایرانی 

اصال فکر نمی کردیم که غذای ایرانی می تواند بخشــی از ســفر 
هیجان انگیز ما باشــد و قبل از ورود به این کشور هیچ تصوری از 
غذاهای رایج آن نداشتیم. اما با خوردن اولین وعده غذایی کامال 
غافلگیر شدیم: خورشی از مرغ با شربت انار و گردو که روی برنج 

برای ما سرو شد و طعمی کامال متفاوت داشت. 
ادویه هــا در ایران خاص هســتند و با ترکیب آنها بــا مواد اولیه 
غذاهای ایرانی شامل ســبزی های تازه، میوه ها ) انار، کشمش، 
آلو، زردآلو و آلو(، گوشت و بسیاری از مواد دیگر، غذاهای خوش 
طعم، شیرین و ترش،خورش ها، گوشــت کبابی، برنج، سوپ و 

بسیاری از موارد دیگر طبخ می شود. 
شــیرینی های خوشــمزه ایران نیز می توانند یکی از تجربیات 
خوش طعم شما در سفر به این کشــور باشند. در میان تجربیات 
خوشمزه ای که داشتیم، مزه فســنجان، قرمه سبزی و ته چین 

هیچ وقت از ذهنمان پاک نمی شود.
آیا ایران امن است؟

ایران یکی از امن ترین کشورها برای گردشگران است. ما در طول 
سفر خود در کشــورهای همسایه ایران، بســیاری از مسافران را 
دیدیم که ما را به بازدید از ایران تشــویق می کردند و می گفتند 
شما باید ایران را ببینید! آنها دائما از مردم میهمان نواز این کشور، 
بیابان های وسیع و معماری شگفت انگیز آن حرف می زدند و از 

زیبایی های این کشور برای ما می گفتند. 
با ورود به ایران و گشت و گذار در آن، نه تنها اصال احساس ناامنی 
نکردیم بلکه بســیار خوشحال شــدیم که به حرف رسانه ها نیز 
توجهی نداشتیم! سفر به ایران مانند در آغوش گرفتن فرهنگی 

متفاوت و روش های جدید زندگی است. 
مالقات با افراد جدید و کشف داســتان ها و افسانه های پشت هر 
شهر، از جاذبه های فراموش نشــدنی سفر ما بود. از نظر ما،  ایران 
 مملو از اماکن تاریخی و جاذبه هایی اســت کــه تصورش را هم 
نمی کنید و آنچه این کشور را از ســایر کشورهای جهان متمایز 
می سازد، مردم میهمان نوازی هستند که با آغوش باز به استقبال 

شما می آیند.

خاطرات زوج گردشگر کانادایی از سفر به ایران؛

متفاوت، دوست داشتنی، خاطره انگیز

گوش دیونیسوس در واقع غاری آهکی شــبیه به گوش انسان است که افســانه های مخوفی درباره کارکردهای آن در گذشــته وجود دارد؛ از جمله اینکه زندانی ها در اینجا شکنجه می شده اند و خاصیت آکوســیتیک فوق العاده این غار، صدای آنها را چندبرابر بلندتر منعکس 
می ســاخته؛ به طوری که هرکس صدای آنها را می شنیده، به وحشت می افتاده اســت. یا اینکه اینجا را به عنوان زندان درنظر گرفته بودند و متهمان را در مرکز آکوســتیک اون قرار می دادند تا بیرون از غار استراق ســمع کرده و به اطالعات و حرف هایی که بین آنها رد و بدل 
می شده، دسترســی پیدا کنند. این غار عمیق و باریک درواقع از دوران ماقبل تاریخ به جا مانده و در اثر آب باران و سیل به وجود آمده است. نام غار را هم نقاشی به نام Caravaggio در ســال 15۸۶ انتخاب کرد و این روزها به مکانی دیدنی برای گردشگران تبدیل شده است. 

درنهایت بازدید از این غار عجیب که فضای سرسبز زیبایی هم در اطراف آن وجود دارد، می تواند به یکی از خاطرات جالب سفرتان به سیسیل تبدیل شود.

گوش دیونیسوس

مقاصد پرطرفدار برای سفرهای سال 2017  
مقاصد متعددی برای سفر وجود دارد و زمان کم است. برای بسیاری از عالقه مندان به سفر مهم نیست چه زمانی از سال باشد؛ برای 
آنها، مهم مقصد سفر است. بسیاری از افرادی که به شهرهای مختلفی ســفر کرده اند، حال برای سفرهای آینده خود در سال جدید 
میالدی )2017( برنامه ریزی می کنند. بیشــتر این افراد به دنبال تجربیات جدید هستند و دوست  دارند جاذبه های جدیدتری در 
این دنیا کشف کنند. بر اساس میزان درخواست مسافران برای ســفر و رزرو هتل ها در سال 2017،  لیستی از مقاصد پرطرفدار برای 

سال جدید مشخص شده است. با  ما همراه باشید تا ببینید این مقاصد کجا هستند.

کشــورمان ایران بــه دلیل وجــود آثار تاریخــی و طبیعی 
منحصر به فرد، همواره مورد توجه گردشــگران از سراسر دنیا 
بوده است اما برخی از این گردشگران به دلیل تبلیغات منفی و 
ذهنیت اشتباهی که درباره ایران دارند ترجیح می دهند به این 
کشور سفر نکنند. در این میان، هستند کسانی که می خواهند 
خودشان واقعیت را بسنجند و با آن آشنا شوند.  نیک و داریس 
زوج جوانی هستند که از ۸ سال پیش تصمیم گرفته اند زندگی 
خود را در سفر بگذرانند و از دیدن جاذبه های دنیا لذت ببرند. آنها 
تا کنون موفق شده اند به 55 مقصد مختلف در اقصی نقاط جهان 
سفر کنند و تجربیاتی متفاوت را برای خودشان رقم بزنند. اما این 
تمام هدف و رویای آنها نیست، این زوج تمام دیده ها و شنیده ها 
و تجربیات خود را در اختیار دیگر دوستداران سفر می گذارند و 
معتقدند این گونه، انسان های بیشتری در چهار گوشه دنیا به سفر 
ترغیب می شوند و فرصت کشف دنیایی تازه را پیدا می کنند.
ایران، از جمله کشورهایی است که این زوج به آن سفر داشته و 
روزهای خوشــی را در آن گذرانده اند. از نظر آنها ایران کشوری 
است غنی از فرهنگ و تاریخ که به بدترین شکل ممکن به ساکنان 
قاره های دیگر معرفی شده اســت. این زوج امیدوارند با انتشار 
تجربه سفرشان به ایران، ذهنیت های منفی در باره این کشور را 
کاهش دهند و بتوانند آن را به خوبی معرفی کنند. در ادامه قصد 
داریم توصیفی را که آنها از ایران و سفرشــان به این سرزمین 

پهناور داشته اند، به شما ارائه دهیم.
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پیشنهاد  سردبیر:
آلودگی هوا در منازل، سه برابر فضای بیرون است زنده شدن قورباغه 

 پس از منجمد شدن 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

 10 درصد از پسماندهای عادی
در مبدأ تفکیک می شود

در تصویر زیر گونه  خاصی از قورباغه های ســاکن در آالســکا را 
مشاهده می کنید که در طول فصل زمستان منجمد می شوند و با 

آمدن فصل بهار، دوباره به زندگی عادی برمی گردند.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان، در 
مصاحبه تلفنی بــا برنامه »اینجــا اصفهان«، با اشــاره به اینکه 
پسماندها در 3 بخش تر، خشــک و ویژه تقسیم بندی می شود، 
اظهار کرد: پسماندهای ویژه شامل پســماندهای عفونی، خرده 
شیشــه، المپ های کــم مصــرف، بطری های اســپری، باتری 
موبایل ها و... اســت که باید در نایلون های قرمز رنگ جمع آوری 
شــود و به ناوگان پسماند خشک یا ایســتگاه های ثابت بازیافت 

تحویل داده شود.
امیرحسین کمیلی با اشاره به اینکه 80 ایستگاه ثابت بازیافت در 
شهر برای جمع آوری پسماند خشــک وجود دارد، افزود: برخی 
از ایســتگاه های ثابت بازیافت به صورت ســاختمانی و برخی به 

صورت کانکس احداث شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بیان کرد: 
همچنین ناوگان جمع آوری پســماند در هر محله ای به صورت 
هفته ای یا یــک هفته در میــان، برای جمع آوری پســماند در 

محله ها حضور پیدا می کنند.
کمیلی با بیــان اینکه وضعیت بازیافت از مبدأ در شــهر اصفهان 
نسبت به ســایر شهرهای دیگر کشور مناســب است، اظهارکرد: 
10درصد پســماندها از مبدا تفکیک و به ایســتگاه های ثابت یا 

ناوگان بازیافت تحویل داده می شود.
کمیلی با اشــاره به اینکه تفکیک پســماند از مبدأ باید به بیش 
از 10 درصد افزایش پیــدا کند چرا که شــهروندان اصفهانی از 
فرهنگ باالیی برخوردار هســتند، خاطرنشان کرد: روزانه حدود 
1000 تن پســماند در کارخانه، پردازش و کــود عالی بازیافت 

می شود.
وی اعالم کرد:  35درصد از پســماندهای تولید شــده در شهر 
اصفهان، پسماندهای خشک اســت که قابلیت بازیافت و تبدیل 

به ماده و انرژی را دارد.
 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در بخش 
دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه ورود مواد بازیافتی به پسماند 
تر خطرناک اســت، اضافه کرد: باید توجه داشــت که ورود مواد 
بازیافتی به پسماند تر، هزینه های ســنگینی را بر شهر تحمیل 
می کند و اگر این هزینه با تفکیک مواد کاهش یابد، در پروژه های 

عمران شهری مصرف می شود.
کمیلی خاطرنشــان کــرد: تفکیــک زبالــه از مبــدأ در کنار 
صرفه جویی و بهداشــت شــهر، میزان قابل توجهی ســوددهی 

اقتصادی را در بردارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه باید فرهنگ پسماند بین شهروندان نهادینه شود، عنوان 
کرد: تفکیک پســماندهای تر، خشــک و ویژه در منازل از سوی 

شهروندان ضروری است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه یکی از اصلی ترین مولفه های مدیریت پسماند، کاهش 
تولید آن اســت و شــهروندان باید تولید پســماند تر را کاهش 
دهند، اضافه کرد: از این رو بهتر اســت مواد غذایــی را به اندازه 
 مصرف کنند تــا بخش عمــده آن از بین نرفته و وارد پســماند 

نشود.
کمیلی در بخش دیگر ســخنان خود خاطرنشان کرد: این حسن 
در اصفهان وجود دارد که مــواد آلی وارد چرخه طبیعت و تبدیل 

به کود می شود و از اسرافی بزرگ جلوگیری می کنیم.
 مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه 70 درصد پســماند به چرخه طبیعت باز می گردد، ادامه 
داد:  مواد بازیافتی، از هم جداسازی و مابقی به عنوان ضایعات در 

کارخانه کود آلی دفع می شود.
وی در ادامــه اضافه کرد: مــواد آلی برای تبدیل شــدن به کود 
کمپوست باید در معرض هوا قرار گیرد؛ 2 ماه طول می کشد که 

مواد آلی به کود کمپوست تبدیل شود.
کمیلی اضافه کرد: اگر این ماده به کود تبدیل نشود برای طبیعت 
و خاک زمین بسیار خطرناک خواهد بود و با این فرآیند، مواد آلی 

تبدیل به ماده ای مفید برای خاک می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان افزود: در 
طرح های توسعه سازمان مدیریت پسماند، مشغول برنامه ریزی 
و طراحی هســتیم تا پســماند آلی را در هاضم های بی هوازی 
تبدیل به کــود کنیم؛ طی این فرآیند، گازی تولید می شــود که 

می توان آن را به برق تبدیل کرد.

ویژه

خبر
رییس انجمن مــردم نهاد مدیریت ســبز ایــران، در برنامه 
محیط زیستی »سرزمین ما«، به موضوع آلودگی های خانگی 
پرداخت و بیان داشــت: بررســی  نتایج آزمایشگاهی نشان 
می دهد که حجم آلودگی در خانه ها گاهی ســه برابر فضای 
بیرونی اســت، حتی  در برخی از موارد میــزان آلودگی ها به 

بیش از هزار برابر هم می رسد.
مجید سرایداریان ادامه داد: به این موضوع در ساختمان های 
مســکونی »ســندروم بیماری خانه ها« گفته می شود، این 
بیماری اپیدمی اســت و اکثر ســاختمان ها فارغ  از نوساز یا 
قدیمی به آن دچار هستند که البته این موضوع، خاص کشور 
ما نیست و تمام جوامع با آن مواجهند. ســرایداریان با بیان 
اینکه در طراحی ساختمان ها باید به این موضوع توجه ویژه 
شود، گفت: امروز در کشورهای پیشرفته توجه به جلوگیری 
از ایجــاد آلودگی در خانه ها به هنگام طراحی ســاختمان ها 

اجباری شده است.
وی با بیان اینکه اکثر خانه ها دچار آلودگی هستند، افزود: بنا 
بر تحقیقات انجام شــده، 80 درصد منازل دچار این بیماری 
هستند و در واقع به صورت صریح می توان گفت این منازل، 

80 درصد بیشتر از هوای بیرون آلوده هستند.
رییس انجمن مردم نهاد مدیریت ســبز ایران بیان داشــت: 
افراد بیش از 90 درصد از طول روز خود را در فضای بســته 

به ســر می برند، بنابراین کیفیت هوای داخلی ســاختمان 
بسیار پراهمیت است. سرایداریان ادامه داد: استفاده از مواد 
شــیمیایی برای ایزوله کردن یا عایق بندی در  زمان ساخت 
یک ســاختمان، منجر به آلوده بودن هــوای خانه، آن هم تا 
چندین ماه می شود؛ از طرفی نبود تهویه ها و کنترل خروجی 
هوا از داخل بــه بیرون، یکی دیگر از عواملی اســت که باعث 
آلودگی هوای داخل فضای منزل می شــود؛ چراکه در محل 
کار و منزل فضا بســته اســت و به دلیل بســته بودن فضا با 
پایداری هوا روبه رو هستیم؛ از این جهت جریان هوا کم می 
شــود. بنابراین در روزهایی که هوا در بیــرون از منزل آلوده 

است این آلودگی در منزل هم وجود خواهد داشت.
وی گفت: رســانه ها در روزهایی که هوا آلوده است به مردم 
تاکید می کنند از تردد در فضاهای باز )خیابان ها( خودداری 

کنند و در خانه بمانند.
به گفته ســرایداریان، طراحی کولرهای آبی در خانه های ما 
نادرست است، زیرا دریچه کولرها باید به فیلتر تصفیه کننده 

هوا مجهز باشد که این موضوع در ایران به چشم نمی آید.
رییس انجمــن مردم نهــاد مدیریت ســبز ایــران، درباره 
راه  حل های کاهش آلودگــی هوا در منازل گفــت: گیاهان 
ازجمله مواردی هســتند که باعث کاهــش آلودگی هوا در 
منازل می شــوند، گیاه پتوس و نقشــود از جملــه گیاهانی 

هستند که می توانند در کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار باشند.
 محدودیت استفاده از وسایل گرمایشی احتراقی 
در ادامه این برنامه احمد فضلی، به عنوان کارشناس کنترلی 
سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمانی، عنوان کرد: 
80 درصد از ساختمان های اداری و تجاری از این دما راضی 

هستند و برای آنها کفایت می کند.
وی با بیان اینکه مصرف انرژی و آلودگی هوا ارتباط نزدیکی 
با یکدیگــر دارد، گفت: مصرف انرژی نه تنهــا باعث آلودگی 
هوای داخل خانه ها می شــود، بلکه هوای شــهر را هم آلوده 

می کند.
فضلی بــا تاکید بر اینکــه در ایران میانگیــن مصرف انرژی 
576 کیلووات بر متر مربع اســت، افزود:  این میزان 5/2 برابر 
متوسط انرژی است که در ســطح جهان مورد استفاده قرار 

می گیرد.
وی با بیان اینکه بهتر است در تامین سیستم های گرمایشی 
از بخاری های گازی و نفتی اســتفاده نکنیــم، تصریح کرد:  
استفاده از سیســتم گرمایشــی مرکزی و گرمایشی از کف، 
ازجمله مواردی است که باعث کاهش آلودگی هوا در منازل 
می شود و به صورت قاطع سیســتم های احتراقی را پیشنهاد 

نمی کنیم.
باز هم یک سد، بالی جان یک شهر می شود

در ادامه برنامه، مهدی اســدی نماینده مجمع دانشــجویان 
عدالت خواه شیراز، با اشاره به احداث سد تنگه سرخ در شیراز 
گفت: 99 گروه زیســت محیطی برای احداث نشدن این سد 
به رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، 
نامه نوشته اند اما به دالیلی اصرار می شــود که این سد باید 

ساخته و مورد بهره برداری قرار گیرد.
 وی با بیان اینکه این طرح در شــمال غرب شــیراز در حال 
اجراست، افزود: ســکونت 200 هزار نفر در پایین دست سد، 
مجتمع های تجاری و بزرگراه احداث شده و ساخت شهرکی 
به وسعت 40 هزار نفر، ازجمله مواردی هستند که با ساخت 

سد مذکور، نابود خواهند شد.
اســدی با بیان اینکه ایجاد این ســد می تواند باعث به وجود 
آمدن تهدید امنیتی در این منطقه شود، بیان داشت: قیمت 
زمین در این منطقه باالست و این باعث شده که تمایل برای 
ساخت این ســد زیاد باشــد. وی با بیان اینکه 50 درصد از 
طرح، متعلق به شــهرداری و 50 درصد دیگــر آن متعلق به 
سازمان آب و فاضالب است،  گفت: هزینه مطالعات این طرح 
 25 میلیارد تومان شده، اما بنا به درخواست گروه های زیست 
محیطی، ادامه ســاخت فعال متوقف شده است، البته اگر این 
سد ساخته شود به دلیل از بین رفتن حوضه آبخیز رودخانه 

دریاچه مهارلو، شاهد بروز ریزگردها خواهیم بود.

برخی از کارشناسان معتقدند آلودگی هوا در منازل، سه برابر فضای بیرونی است و باعث بروز بیماری هایی 
همچون آسم، آلرژی و سرگیجه می شود.

رییس انجمن مردم نهاد مدیریت سبز ایران:

آلودگی هوا در منازل، سه برابر فضای بیرون است

با مسئوالن

رییس انجمن علوم خاک ایران، از خسارت 56 میلیارد دالری 
فرســایش خاک در ســال خبر داد و تصریح کرد: فعالیت های 
انســانی مخرب در تغییر کاربری خــاک، از مهم ترین دالیل 
فرسایش خاک اســت. دکتر گرجی بیان کرد: بر اساس اسناد 
تاریخی 12هزارسال است که از خاک ایران بهره برداری صورت 
می گیــرد و چون این بهره برداری به شــکل درســت صورت 
گرفته، این خاک به دســت ما رسیده اســت اما وضعیت فعلی 
و نحوه برخورد با خاک، ســبب کاهش عمر آن شده است. وی 
اختصاص دادن روز 5 دســامبر را به نــام »روز جهانی خاک«، 
به دلیل اهمیت این موضوع دانســت و افــزود: در حال حاضر 
احســاس خطر برای تخریب خاک، تمام دنیــا را در برگرفته و 
فرسایش یکی از خطراتی است که بقای خاک را تهدید می کند 
و ایران نیز درباره این موضوع جزو پیشتازان جهان است. رییس 
انجمن علوم خاک ایران در ادامه افزود: ساالنه حدود 2میلیارد 
تن خاک در کشور دچار فرســایش می شود که سبب گل آلود 
شــدن آب، ایجاد ریزگرد هوا و رســوب در دریاچه سدها و... 

می شود.
این استاد دانشگاه که در یکی از برنامه های رادیویی با موضوع 
»پژوهش های کاربردی با موضوع فرســایش خاک« با حضور 
دکتر پیروان و دکتر شادفر، اســتاد دانشگاه و پژوهشگر خاک 
ســخن می گفت، ادامه داد: طبق برآوردهــای صورت گرفته 
در وزارت کشــاورزی آمریــکا، هر تن فرســایش خاک حدود 
28دالر خسارت وارد می کند؛ به عبارت دیگر در ایران ساالنه 
56میلیارد دالر هزینه برای جبران خسارت خاک نیاز است که 
5 برابر بودجه عمرانی کل کشور است. دکتر پیروان نیز عنوان 
کرد: خاک یک منبع تجدیدناپذیر است و 97درصد مواد غذایی 
مورد نیاز بشــر، از آن تامین می شــود. وی با اشاره به وضعیت 
ایران در مورد خاک گفت: بررســی های انجام شــده براساس 
تحقیقات میدانی و پایش و اندازه گیری های صحرایی، نشــان 
از این دارد که 65درصد ســطح ایران از سازنده های حساس به 
فرسایش تشکیل شده است. این استاد دانشگاه عنوان کرد: باید 
قوانین بازدارنده فرسایش خاک را هرچه سریع تر تصویب و اجرا 
و نقشه قابلیت و اســتعداد اراضی در مقیاس کاربردی را تهیه 
کنیم و به نقشه پایش آمایش ســرزمین برسیم. دکتر شادفر با 
اشاره به شرایط اقلیمی، زمین شناسی و کاربری متفاوت خاک 
در کشــور گفت: در پژوهشــکده حفاظت آب وخاک، ایران به 
هشت منطقه همگن تقسیم شــد. وی یکی از مهم ترین علل 
فرســایش خاک را تغییر کاربری دانســت و اظهار کرد: حدود 
700میلیارد خسارت فرســایش خاک در استان های مختلف 

حاصل این نوع فرسایش است.

رییس انجمن علوم خاک ایران اعالم کرد:

56 میلیارد دالر؛ هزینه ساالنه 
جبران خسارت خاک کشور

استفاده از سیستم 
گرمایشی مرکزی 

و گرمایشی از کف، 
ازجمله مواردی 

است که باعث 
کاهش آلودگی هوا 
در منازل می شود 
و به صورت قاطع 

سیستم های 
احتراقی را 

پیشنهاد نمی کنیم

حیات وحش

نزدیکی بیش از حد انســان به زیســتگاه های حیات وحش 
به ویژه در مسیرهای کوهســتانی، تخریب های عدیده ای را 

رقم زده است.
حســین ظهوری، متخصص تنوع زیســتی، اظهــار کرد: 
اکوسیســتم های مختلفــی در دنیا وجــود دارد و به دلیل 
شــکل، نوع قرارگیری، پوشــش گیاهی و حیات جانوری، 
کوهســتان ها یکی از ویژه ترین اکوسیســتم ها محســوب 
می شوند و در کشــور ما نیز اهمیت کوهستان ها در مناطق 
مختلف متفاوت اســت. وی با اشــاره به کوهســتان های 
شمالی کشــور عنوان کرد: به دلیل رطوبت باال، بارش زیاد، 
نوع هوا و نوع اقلیم، کوهســتان های این منطقه سرسبزتر 
هستند و حتی دامنه شمالی البرز با دامنه جنوبی آن دارای 
تفاوت های زیادی اســت. دامنه جنوبی درمقایسه با دامنه 
شمالی خشک و فاقد پوشش گیاهی است که شکل خاصی 
از کوهســتان را در این منطقه رقم می زند؛ به دلیل همین 
تفاوت ها هر یک از مناطق کوهســتانی دارای اهمیت های 

گوناگونی هستند. 
ظهوری درباره اهمیت کوهســتان ها در حفظ تنوع زیستی 
تصریح کرد: کوهســتان ها یکی از نقاط امن برای برخی از 
گونه ها محســوب می شــوند؛ چراکه برخــی از گونه های 
حیات وحــش ماننــد کل و بز و قــوچ و میش بــرای ادامه 
حیات خود به ارتفاع وابســته هســتند. این گونه ها به دلیل 
اینکه مهاجرت های عمومی انجــام می دهند و در طول روز 
صعود و فرود دارند، از گونه های وابســته به ارتفاع محسوب 
می شوند و در زیستگاهی غیر از این امکان زندگی نخواهند 

داشــت. از نظر کلی کوهســتان ها صعب العبورتر هستند 
و به واســطه عدم دسترســی راحت به آنها محل امنی برای 
حیات وحش محسوب می شــوند و به راحتی عوامل تهدید 
را تحت کنترل خود درمی آورند. این دکترای تنوع زیســتی 
با بیان اینکه حتی انســان در زمان وقــوع حوادث طبیعی 
همچون ســیل یا بروز خطر، عموما خــود را به نقاط مرتفع 
می رســاند، گفت: این کوهســتان ها مأمن حیات وحش در 
زمان وقوع حوادث و عوامــل خطرند. حیوانــات در موارد 
آتش ســوزی در نقاط پایین دســت می توانند خــود را به 
نقاط مرتفع برســانند که البته این امر منوط به این اســت 
که گونه توانایی انطباق و اســتفاده از نقاط مرتفع را داشته 
باشــد؛ به عنوان مثال الکپشت چنین پتانســیلی را ندارد؛ 
اما آگامای صخره زی گونه ای اســت که می تواند خود را به 
ارتفاعات باال برســاند. وی درباره تخریب های کوهستان ها 
با طرح این پرســش که ما انســان ها به چه چیزی آسیب 
نرســانده ایم و تخریب آن را منجر نشــده ایم، گفت: امروز 
تمامی تهدیدات و تخریب های محیط زیست و ظرفیت های 
طبیعی مانند کوه ها و تپه ماهورهای شــمال کشور، ناشی 
از دســتکاری انسان هاســت. این مناطق امروز دستخوش 
تغییرات، مالکیت های خصوصی، ویالســازی و... شــده اند 
و طبیعــت کوهســتانی از بین رفته اســت. ظهوری گفت: 
بخشی از تخریب ها ناشی از مســائل ملی، محلی و بخشی 
از آنها ناشی از عوامل جهانی هســتند. مسائل ملی، شامل 
مواردی همچون زمین خواری، جنگل تراشــی های شمال 
ایران و سوزاندن بلوط در غرب برای تهیه زغال بلوط است؛ 

اما از طرفی باید به مســائل جهانی نیز اشاره کرد که شامل 
تغییر اقلیم و آب و هواست و باعث آب شدن برف های باالی 
کوه ها می شــود که این موضوع، شرایط رویشگاه ها را تغییر 
می دهد. برخــی از گیاهان در باالی کوه هــا رویش دارند و 
این تغییرات باعث تغییر نوع پوشــش گیاهی، حیات وحش 
و مهاجرت آنها شــده، مســیر به ســمت جامعه انســانی 

بازمی گردد و بحث شکار و شکارچی مطرح می شود.
وی تهدیدات دیگر شــامل سدســازی ها و جاده سازی ها را 
که به کوهستان ها تحمیل می شــود، در مسیر کوهستان ها 
دانست و با بیان اینکه این جاده ها گاهی در مسیر مهاجرت 
حیات وحش ایجاد می شــود که تغییر زیستگاه و تصادفات 
جاده ای حیوانات را رقم می زنند، نمونه این نوع جاده سازی 
را جاده وســط جنگل ملی گلســتان که بین دو کوهستان 
ایجاد شده اســت، عنوان کرد و گفت: کوهستان های کشور 
آســیب های زیادی همچون اکوسیستم های دیگر متحمل 
شــده اند. ساخت وســاز خانه ها، جنگل تراشــی ها، تبدیل 
به مــزارع و تغییر اکوسیســتم و... خطرات و آســیب های 
جبران ناپذیــری را در پــی دارد؛ چراکــه در بافت طبیعی 
کوهســتانتغییرایجاد می کنــد و حتی اگر متوقف شــود، 

جبران خسارات ایجاد شده ممکن نیست. 
ظهوری اضافه کرد: عامل دسترسی انســان به کوهستان، 
جان حیات وحش را تهدید می کند. در گذشته که انسان به 
کوهستان کمتر دسترسی داشت آمار و تعداد حیات وحش 
بیشــتر و تهدیدات کمتر بود، اما بیش از حد نزدیک شدن 
انســان به زیســتگاه حیات وحــش خاصه در مســیرهای 

کوهستانی، تخریب های بیش تری را رقم زده است. 
این دکترای تنوع زیســتی با تاکید بر اینکه پای انســان به 
هر اکوسیستمی که بازشده جز تخریب چیزی از خود باقی 

نگذاشته اســت، تصریح کرد: به اسم توســعه، بالیی را رقم 
زده ایم که خود باید تاوان آن را بدهیم. جاده کشــیده ایم و 
کوهستان را تخریب کرده ایم، در صورتی که گزینه دیگری 
چون تونل و مســیرهای زیرزمینی وجود دارد و با استفاده 
از مهندســی راه می توان تخریب را به کمترین حد ممکن 
رساند. آزاد راه تهران ـ شمال که درست از وسط اکوسیستم 
البرز در حال عبور اســت، بخــش زیادی از کوهســتان و 
درختان را از بین می برد و حریم آن باعث دسترسی بیشتر 
مردم بــه حیات وحش منطقه می شــود کــه قطعا تخریب 

جبران ناپذیری را در طبیعت این نقطه رقم می زند.

تهدید حیات وحش با دسترسی انسان به کوهستان

دانستنی ها

برای اولین بار در ســال جاری میالدی، دولت محلی شهر 
پکن به دلیل ورود یک جبهــه آلودگی هوا به پایتختی که 
بیش از 20 میلیون نفر جمعیت دارد، هشــدار قرمز صادر 
کرد. آلودگی شروع شده اســت و به تدریج برای چند روز 
متوالی کل شهر را در بر می گیرد. همزمان به مردم توصیه 
شده که اســتفاده از خودروها را کاهش دهند و شماری از 
کارخانه های داخل و اطراف شــهر نیز تعطیل شده اند. در 

بخشــنامه ها و اطالع رســانی های آنالین و اینترنتی و از 
طریق تلفن های همراه و همچنین اعالن در ایستگاه های 
راه آهن و فرودگاه و متروهای شــهری، به مردم پایتخت 
چین هشدار داده شــده که حتی االمکان از خانه ها خارج 
نشــوند و فعالیت های خــارج از کالس در آموزشــگاه ها 

ممنوع اعالم شده است.
آلودگی تا روز چهارشنبه در شــهرهای پکن و تیان جین 
در شمال و شــرق و در اســتان های خه بی، شاندونگ و 
خه نن در شمال، شــرق و مرکز ادامه خواهد یافت و یکی 
از شدیدترین آلودگی ها در سال جاری میالدی محسوب 
می شــود. همچنین طــرح زوج و فرد خودروهــا به اجرا 
گذاشته شده اســت تا آلودگی برطرف شــود. مردم باید 
مقررات مذکور را در شــهر پکن مراعات کنند و نزدیک به 
دو میلیون و 700 هزار خودرو هر روز اجازه تردد در شــهر 
نخواهند داشت که این تعداد، معادل نیمی از خودروهای 

پایتخت است.

محققان با توجه به اینکه ســال 2016 میالدی گرم ترین 
سال ثبت شده در قطب شمال اســت، دریافتند که اکنون 

این منطقه دو برابر سایر نقاط زمین گرم می شود.
به گزارش از »ســاینس الرت« براســاس گزارش ساالنه 
اداره ملــی اقیانوســی و جوی آمریــکا )NOAA( کاهش 
چشــمگیری در حجم برف و یــخ دریا در قطب شــمال 
ایجاد شــده و دمای هوا در نزدیکی قطب شمال 20 درجه 

سانتیگراد گرم تر از میانگین دمای آن در ماه نوامبر است.  
همچنین توســط 61 محقق در 11 کشــور تدوین شده، 
دمای هوای قطب شــمال بین ماه اکتبر)مهر-آبان( سال 
2015 تا سپتامبر)شــهریور-مهر( سال 2016 میالدی را 
باالترین رکورد ثبت شده در همه دوران اندازه گیری دمای 

این منطقه از سال 1900 میالدی اعالم کرده است.
 همچنین میزان یخ دریا در این منطقــه در همه ماه های 
ســال 2016 و تقریبا در همه نقاط قطب شمال به غیر از 

دریای »برینگ« کاهش یافته است.
گزارش اداره ملی اقیانوســی و جوی آمریکا، بیانگر تغییر 
چرخه کربن بر اثر آب شدن خاک منجمد در قطب شمال 

است.
 از آنجا که میزان کربن حبس شده در خاک منجمد بیش 
از اتمســفر زمین اســت، اگر این خاک منجمد با سرعت 
غیرمتعارف آب شود، میزان دی اکســید کربن و متان در 

اتمسفر زمین افزایش می یابد.

اولین هشدار قرمز آلودگی هوا در پایتخت چینقطب شمال سریع تر از دیگرمناطق گرم می شود
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
مواظب قضاوت هایمان باشیم 

در زمان های قدیم پادشــاهی بود که هر چــه زن می گرفت 
بچه دار نمی شــد. او همین طور غصه دار بود تا اینکه یک روز 
آیینه را برداشــت و نگاهی در آن کرد که ناگهان متعجب ماند. 
دید موی سرش سفید و بر صورتش آثار چین و چروک نمایان 
شده اســت. آهی کشــید و رو به وزیر کرد و گفت: » ای وزیر 
بی نظیر! عمر من دارد تمام می شــود و اوالد پسری ندارم که 
پس از من صاحب تاج و تخت من شود؛ نمی دانم چه کنم. چه 

فکری کنم ؟« 
وزیر گفت: » ای قبله عالم! مــن دختری در پرده عصمت دارم؛ 
اگر مایل باشید تا او را به عقد شــما در آورم، شما هم نذرونیاز 
کنید و به فقیــران زر و جواهر بدهید تا بلکــه لطف و کرم خدا 

شامل حالتان شود و اوالدی به شما بدهد.«
پادشــاه به گفته وزیر عمل کرد و دختر وزیــر را به عقد خود 
درآورد. پــس از نه ماه و نه روز خداوند تبارک و تعالی پســری 
به او هدیه داد و اسمش را شــاهزاده ابراهیم گذاشتند. پس از 
شش سال شــاهزاده ابراهیم را به مکتب گذاشتند و بعد از آن 
او را به دست تیر اندازی سپردند تا اســب سواری و تیراندازی 

را یاد بگیرد. 
از قضــای روزگار یــک روز شــاهزاده ابراهیــم بــه پدرش 
گفت:»پدرجان، من می خواهم به شــکار بروم.« پادشاه پس از 
اصرار زیاد پســرش، به او اجازه داد تا به شــکار برود. شاهزاده 
ابراهیم به شــکار رفــت و همین طور که می گشــت، ناگهان 
گذارش به غاری افتاد. دید پیرمردی در غار نشســته و عکس 
قشنگی به دســت گرفته و گریه می کند. شاهزاده ابراهیم جلو 
رفت و پرســید: »ای پیرمــرد این عکس کیســت ؟ چرا گریه 
می کنی ؟« پیرمــرد همین طور که گریه مــی کرد گفت:» ای 
جوان دست از دلم بردار.« ولی شاهزاده ابراهیم گفت :» تو را به 

هر که می پرستی قسم راستش را به من بگو.«

پیرمرد جواب داد:» ای جوان، حاال که مرا قسم دادی خونت به 
گردن خودت . من این قصه را برایت می گویم. این عکســی را 
که می بینی عکس دختر فتنه خونریز اســت که همه عاشقش 
هســتند؛ ولی او هیچ کس را به شــوهری قبــول نمی کند و 
هرکس هم که به خواستگاری اش برود او را می کشد.« از قضا او 

دختر پادشاه چین بود.
شاهزاده ابراهیم یک دل نه، بلکه صد دل عاشق صاحب عکس 
شــد و با یک دنیا غم و اندوه به منزل برگشت. بدون اینکه پدر 
یا مادرش را باخبر کند بار ســفر بســت و بــه راه افتاد. رفت و 
رفت تا به شهر چین رســید. چون در آن شهر غریب بود، نمی 
دانســت به کجا برود و چه کند. همین طور حیران و سرگردان 
در کوچه های شــهر چین می گشــت. یکباره به فکرش رسید 
که دست به دامن پیرزنی شــود؛ چون ممکن است بتواند راه 

عالجی پیدا کند. 
خالصه تا عصر همین طور می گشــت تا پیرزنــی را یافت. جلو 
رفت و سالم کرد. پیرزن نگاهی به شــاهزاده ابراهیم انداخت و 
گفت: » ای جوان اهل کجایی؟« شــاهزاده ابراهیم گفت :» ای 

مادر، من غریب این شهرم و راه به جایی نمی برم.« 
پیرزن دلش به حال او سوخت و گفت: » ما یک خانه خرابه ای 
داریم، اگر قابل می دانید به خانه ما بیایید.« شــاهزاده ابراهیم 
همراه پیرزن به راه افتاد تا به خانه پیرزن رســیدند. شــاهزاده 
ابراهیم همین طور در فکر بود که ناگهان بنای گریه نهاد. پیرزن 
رو کرد به او و گفت:» ای جوان چرا گریه می کنی؟« شــاهزاده 
ابراهیم گفت:»ای مادر دست بر دلم مگذار.« پیرزن گفت:»تو 
را به خدا قسم راستش را بگو، شاید بتوانم راهی نشانت دهم.« 
شــاهزاده ابراهیم گفت: » ای مادر، از خدا که پنهان نیست از 
تو چه پنهان، مــن روزی عکس دختر فتنه خونریز را دســت 
پیرمردی دیدم و از آن روز تا به حال عاشقش شده ام، حاال هم 

به اینجا آمده ام تا او را ببینم!« 
پیرزن گفــت:» ای جوان، بــه جوانی خودت رحــم کن، مگر 
نمی دانی که تا به حال هر جوانی به خواســتگاری دختر فتنه 
خونریز رفته، کشته شده است؟« شاهزاده ابراهیم گفت:» ای 
مادر، می دانم ولی چه کنم که دیگر بیش از این طاقت ندارم و 

اگر تو به داد من نرسی، می میرم.«
پیرزن فکری کرد و گفت:»تو بخواب تا من چاره ای بیندیشم. 

تا فردا هم خدا کریم است!«
صبح که شد شاهزاده ابراهیم مشتی جواهر به پیرزن داد . وقتی 
پیرزن جواهرها را دید پیش خودش گفــت:» حتما این یکی 
از شاهزاده هاســت ولی حیف! از جوانی اش می ترسم که آخر 

خودش را به کشتن بدهد.« 
خالصه پیرزن بلند شــد و چند مهر و تســبیح برداشت و سه، 
چهار تا تسبیح هم به گردنش انداخت و عصایی به دست گرفت 
و به راه افتاد. همین طور سالنه ســالنه رفت تا به بارگاه دختر 
فتنه خونریز رســید و آهســته در زد. دختر، یکی از کنیزها را 
فرستاد تا ببیند کیســت. کنیز رفت و برگشت و گفت که یک 
پیرزن آمده اســت. دختر به کنیز گفت:» بــرو و او را به بارگاه 
بیاور.« پیــرزن همراه کنیز داخل بارگاه شــد و ســالم کرد و 
نشســت. دختر گفت:» ای پیــرزن از کجا می آیــی؟« پیرزن 
گفت:» ای دختــر! من از کربال می آیم و زوارهســتم. راه را گم 

کردم تا اینکه گذارم به اینجا افتاد.« 
خالصه پیرزن با تمام مکر و حیله ای که داشــت ســر صحبت 
را باز کرد تا یکباره گفت:» ای دختر، شــما بــه این زیبایی و با 
این کمال و معرفت چرا شوهر نمی کنی؟« ناگهان دیگ غضب 
دختر به جوش آمد و چنان سیلی محکمی به صورت پیرزن زد 
که از هوش رفت. پس از مدتی کــه پیرزن به هوش آمد، دختر 
دلش به حال او سوخت و برای دلجویی گفت :» ای مادر در این 
کار رازی هست، یک شب خواب دیدم که به شکل ماده آهویی 
در آمده ام. در بیابان می گشــتم و می چریدم که ناگهان آهوی 
نری پیدا شد. کنارم آمد و با من رفیق شد. خالصه همین طور 
که می چریدم پای آهوی نر در سوراخ موشی فرو رفت و هرچه 

تالش کرد، نتوانست پا را از سوراخ بیرون بکشد...

بسیاری از اوقات هنگامی که به چیزی معتقد هستیم، همان بر 
سرمان می آید. مثال معتقدیم که بعد از هر خنده، گریه است. 
این باعث می شــود که ناخودآگاه ما انرژی هایی از خود ساطع 
کند که در جهان هستی تاثیر گذار باشــد. ناخودآگاه دوست 
دارد ما را به ســمتی ببرد که ما معتقد به آن هستیم بنابر این 
ما را به سمت گریه کردن می کشاند و ما در تمام لحظات بدون 
اینکه خودمان بدانیم، به ســمت گریه سوق پیدا می کنیم که 
در نهایت علت آن را می یابیم )ناخودآگاه آن را پیدا می کند( و 
گریه می کنیم. انرژی افکار ما در محیط پخش می شود و روی 

همه چیز تاثیر می گذارد.
احتماال برای شما پیش آمده که از محل یا مکانی متنفر باشید 
و دوست نداشته باشید به آنجا بروید. این مسئله دقیقا به خاطر 
وجود انرژی های منفی موجود در آنجاست که روی شما تاثیر 
گذاشته و شــما به صورت ناخودآگاه از آنجا فراری می شوید و 
هزاران پدیده دیگــر که علت همه آنها انرژی اســت. در مورد 

شانس هم همین طور است:
وقتی ما احســاس کنیم خوش شــانس هســتیم بر محیط و 
جهان هســتی تاثیر می گذاریم. فکر، احســاس و باورهای ما 
باعث می شود انرژی هایی در دنیا پخش شود که ما را به سمت 
خوش شانسی هدایت کند. هر انسانی به  بدشانسی خود معتقد  
است همیشه بدشانســی می آورد. بین افرادی که می شناسیم 
خیلی ها را می بینیم که به بدشانســی خود معتقد هســتند و 
همچنان بدشانسی می آورند. بهتر است از این به بعد فکر کنیم 

خوش شانس هستیم.

- در جوانی یاد می گیریم و در پیری می فهمیم. 
- به جای توقف کردن و مرور خطاهــا، به فکر راه حل 

باشید. همه می توانند شکایت کنند!
- دوستان را در خلوت، توبیخ و در مأل عام تحسین کن. 
 - هر جــا قانون پایــان می یابــد، خودکامگــی آغاز 

می شود. 
- مراقب دانش اشتباه باشید که از نادانی بدتر است. 

- مغز ما یک دینام هزار ولتی اســت که متاسفانه اکثرا 
به اندازه یک چراغ موشی از آن استفاده می کنیم!

- انقالب بســتری از گل های رز نیســت؛ مبارزه بین 
گذشته و آینده است. 

- نیاسایید، زندگی در گذر است؛ بروید و دلبری کنید 
و پیش از آنکه بمیرید، چیزی نیرومند و متعالی از خود 

به جای گذارید تا بر زمان چیره شوید.

انرژی مثبت 

هایالیت 

دانستنی ها

- چاقی در مردان خطرناک تر از زنان اســت. محققان معتقدند مردان 
چاق بیشتر از زنان چاق در معرض بیماری های قلبی و سکته قرار دارند. 

- به ازای هر انسان، 14 میلیارد حشره روی کره زمین وجود دارد. 
- وجود آینه در آسانســور یک حقه روانشناسی است برای اینکه صبر را 

آسان تر کند. 
- کمیاب ترین حالت چهره در جهان، موهای قرمز با چشمان آبی رنگ 

است. کمتر از 1 درصد جمعیت جهان اینگونه اند. 
- نام خانوادگی 21 درصد از جمعیت کره جنوبی »کیم« است. 

- داشتن یک خوکچه هندی در ســوئیس غیر قانونی است. در صورت 
تمایل، باید یک جفت از آنها را بخرید.  

- چهار قاشق غذا خوری از ســس گوجه فرنگی دارای همان مقدار مواد 
مغذی است که داخل یک گوجه فرنگی رسیده وجود دارد.

- جویدن آدامس در حین پیاز پوست کندن، باعث می شود که اشک از 
چشمان تان جاری نشود.

- هر ساعت خراب یا خوابیده، دست کم روزی دو مرتبه زمان را درست 
نشان می دهد.

- 96درصد از وزن خیار را آب تشکیل می دهد.
- مخترع صندلی الکتریکی یک دندانپزشک بوده است.

- الماس داخل اسید نیز حل نمی شود. تنها چیزی که می تواند الماس 
را از بین ببرد گرما و حرارت شدید است.

- اثر انگشت جنین انسان در ماه سوم بارداری مادر شکل می گیرد.
- ماه کامل، 9مرتبه درخشان تر و پرنورتر از ماه نیمه است.

- تخم مرغ کامال پخته به چرخش در می آید، در حالی که تخم مرغ خام 
یا عسلی نمی چرخد.

موفقیت

گاهی والدین با تمرکــز بر ضعف های فرزندشــان به طــور کل از 
ویژگی ها و استعدادهای او غافل می شــوند. در صورتی که تقویت، 
تشویق و توجه به اســتعدادهای نوجوان باعث افزایش عزت نفس او 
می شــود. نوجوانی که به خاطر تالش و یادگیری یک مهارت خاص 
مورد تشویق قرار می گیرد، کمتر بر موضوعات نگران کننده این سن 

تمرکز می کند. 
کامل بودن نقص اســت. قرار نیست من، شــما و فرزندان در همه 
زمینه ها عالی باشــیم. همین که بتوانیم راه سازگاری را یاد بگیریم 
و هر روز تالش های کوچکی برای پیشــرفت های کوچک داشــته 
باشیم، عالی اســت. والدینی که به روان شــناس مراجعه می کنند 
و می گویند فرزند ما در همه زمینه ها خوب اســت بجز...، یعنی از 
فرزند خود یک انسان کامل و غیر واقعی می خواهند. در نظر داشته 
باشــید که همه ما نقاط ضعف، قســمت های تاریک و نقص هایی 
داریم؛ پس ســعی کنیم به نوجوان و فرزندان خود نیز اجازه طبیعی 
بودن و نقص داشتن را بدهیم. قرار نیست نوجوان در همه زمینه ها 

عالی باشد؛ پس حتما انتظارات خود را مدیریت کنیم. 
برای تشــویق به دنبال دلیل و مناسبت نباشــید و بدانید که حتما 
الزم نیست هدیه خاصی برای تشــویق در نظر بگیرید. همین که در 
مسابقات او حضور داشته باشــید، با کالم خود، او را تکریم کنید و به 

تالش او توجه کنید، کافی است.

ارتباط موثر با نوجوان امروزی 
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درویشــی تهی دســت از کنار باغ کریم خان 
زند عبور می کرد. چشــمش به شــاه افتاد و با 
دست اشــاره ای به او کرد. کریم خان دستور 
داد درویش را به داخل باغ آوردند. از او پرسید: 
این اشاره های تو برای چه بود؟ درویش گفت: 
نام من کریم اســت و نام تو هم کریم و خدا هم 
کریم. آن کریــم به تو چه قدر داده اســت و به 
من چه داده؟ کریــم خان در حال کشــیدن 
قلیان بود. گفــت چه می خواهــی؟ درویش 
گفت: همین قلیان مرا بس است. چند روز بعد، 

درویش قلیان را به بازار برد و بفروخت. خریدار 
قلیان کسی نبود جز کسی که می خواست نزد 
کریم خان رفته و برای خــان تحفه ببرد! پس 
جیب درویش را پر از ســکه کــرد و قلیان نزد 
کریم خان برد! روزگاری ســپری شد. درویش 
جهت تشــکر نزد خان رفت. ناگهان چشمش 
به قلیان افتاد. با دست اشــاره ای به کریم خان 
زند کرد و گفت: نه من کریمم نه تو؛ کریم فقط 
خداست که جیب مرا پر از پول کرد و قلیان تو 

هنوز سر جای خود است.

گویند یک شــب مار بزرگی بــرای پیدا کردن 
غذا وارد دکان نجاری شــد. عادت نجار این بود 
که موقع ترک کارگاه وســایل کارش را روی میز 
بگذارد. آن شــب نیز اره اش را روی میز گذاشته 
بود. مار همین طور که گشــت می زد، بدنش به 
اره گیر کرد و کمی زخمی شــد. بــا عصبانیت و 
برای دفــاع از خــود، اره را گاز گرفــت و با این 
کار ســبب خونریــزی دور دهانش شــد. او که 
نمی فهمید چه اتفاقــی افتاده، بــا خیال اینکه 
اره دارد بــه او حمله می کنــد و مرگش حتمی 

اســت، تصمیم گرفت برای آخرین بــار از خود 
دفاع کــرده و هر چه شــدیدتر حملــه کند. او 
بدنش را به دور اره پیچاند و فشــار داد. صبح که 
نجار به کارگاه آمد، روی میز به جای اره، الشــه 
ماری بزرگ و زخم آلود را دیــد که فقط و فقط 
به خاطر بی فکری و خشــم زیاد مرده بود. ما نیز 
همین گونه ایم: به هنگام عصبانیت می خواهیم 
به دیگران صدمه بزنیم ولی بعد متوجه می شویم 
که بجز خودمان کس دیگــری را نرنجانده ایم و 
موقعی این را درک می کنیم که خیلی دیر شده 
است. در زندگی بیشــتر الزم است که گذشت و 
چشم پوشــی کنیم؛ از اتفاق ها، آدم ها، رفتارها، 

گفتارها و... . گذشت و چشم پوشی عاقالنه و بجا 
را به خودمان یاد بدهیم. 

مجلس میهمانی بود، پیرمرد از جایش 
برخاست تا به بیرون برود. اما وقتی که 
بلند شد، عصای خویش را بر عکس بر 
زمین نهاد و چون دسته عصا بر زمین 
بود، تعــادل کامل نداشــت. دیگران 
فکر کردند که او چون پیر شــده، دیگر 
حــواس خویــش را از دســت داده و 
متوجه نیســت که عصایش را برعکس 
بر زمین نهاده اســت. به همین خاطر 
صاحبانه با حالتی که خالی از تمسخر 

نبود به وی گفت: پــس چرا عصایت را 
بر عکس گرفته ای؟!

پیرمــرد آرام و متین پاســخ داد: زیرا 
انتهایش خاکی اســت، مــی خواهم 

فرش خانه تان خاکی نشود. 
مواظب قضــاوت هایمان باشــیم. به 
قــول دکتر شــریعتی: »برای کســی 
که می فهمــد، هیــچ توضیحی الزم 
نیست و برای کسی که نمی فهمد، هر 

توضیحی اضافه است.«

سود وکو

شاهزاده ابراهيم و فتنه خونريز )قسمت اول(

مواظب قضاوت هایمان باشیم درویش تهی دست و کریمخان زند 

تلنگری بر روح

وقتی طلبکارانه بــرای وصول طلب های بی شــمارمان صدها 
بهانه می تراشیم و مدام شــکایت و گالیه می کنیم و پشت سر 
روزگار صفحه می گذاریم یا وقتی عدم موفقیــت هایمان را به 
پای سرنوشت بی مرام، تقدیر بی صفت و چرخ غدار می نویسیم، 
معنایش این است که با خود روراســت نیستیم. وقتی در کاری 
مهارت نداریم، ولی نقش آدم هــای ماهر و همه چیزدان را بازی 
می کنیم، وقتی دروغ می گوییم و تصور می کنیم آن قدر زیرک، 
هوشمند و باذکاوتیم که هیچ کس متوجه آن نخواهد شد، یعنی 
به خودمان هم راست نمی گوییم.  وقتی همیشه منتظریم حق 

از حلقوم دیگــری ابراز وجود کند، وقتی در برابر باطل ســکوت 
می کنیــم و محافظه کارانه در یک شــرایط غلــط، عمرمان را 
تلف می کنیم، هرگز با خودمان صادق نیســتیم. وقتی کاری را 
که دوســت نداریم انجام می دهیم و هر روز بر سر کاری حاضر 
می شویم که از آن بیزاریم یا زمانی که سال ها با همدم و همسری 
که به هیچ عنوان همراه و همسوی ما نیست و ذره ای با یکدیگر 
تفاهم نداریم زندگی می کنیم و مــدام از ترس قضاوت دیگران، 
خود را در یک رابطه نادرســت محبوس می کنیم و همیشــه از 
نعمت زیستن شادمانه محروم هســتیم، یعنی اصال با خودمان 

صادق نیستیم. 
وقتی به خطاهایمان اعتراف نمی کنیم و بارگناه یا اشتباه خود 
را به گردن دیگری می اندازیم، هنگامــی که زبان و دلمان یکی 
نیست و دل ما با شــعورمان الفتی ندارد و شــعور ما نیز درگیر 
منافع مِن نفسانی ماســت، یعنی با خودمان روراست نیستیم. 
وقتی برای شــناخت خود زمان نمی گذاریم، حوصله نداریم و 
یا اصال از رو به رو شــدن با نقاط ضعفمان طفره می رویم، وقتی 
ناتوانی هایمان را می آراییم و خود را عالمه دهر تصور می کنیم و 

حتی حاضر نیستیم بدانیم و بپرسیم، یعنی با صداقت بیگانه ایم!

»صاد« مثل صادق باش)4(

گذشت 

انسان امروزی در روند ســازگاری اجباری با محیط زندگی اجتماعی و 
شغلی خود ناچار است محدودیت ها و فشارهایی را تحمل کند که غالبا 

مخرب و تنش زا هستند و منجر به فرسودگی می شوند. 
فرسودگی نه تنها ســالمت عمومی زنان و مردان را به خطر می اندازد، 
بلکه بر ســالمت روان و امنیت روانی کودکان نیز تاثیــر مخربی دارد. 
اساسا منشأ فرسودگی، اســترس یا همان فشــار عصبی است؛ یعنی 
همان عکس العملی که انسان در برابر محرک های ناسازگار از خود بروز 
می دهد. در اصل اســترس نوعی حالت روانی اســت که در واکنش به 

فشارهای دنیای بیرون و در تضاد با دنیای درون احساس می کنیم. 
اضطراب، رنج، خشــم، تردید، نگرانی، بیزاری و ترس عوارضی حاصل 
از تضادهای درونی ما هســتند. در واقع وقتی انسان احساس ناکامی و 
تنش داشته باشد یا در تعارف بوده و تحت فشار روانی دائم باشد، اغلب 
نگرانی و دلواپســی های بی موردزیادی را برای خود ردیف می کند که 
ریشه اصلی فرســودگی اســت و در ادامه منجر به افسردگی می شود. 
در واقع تشویش و اضطرابی که در سطح پیشــرفته تبدیل به ناامیدی، 
سرخوردگی و افسردگی می شود، عمده مشــکالت افراد در این زمینه 
اســت. همچنین عواملی همچون مشــکالت مالی، فقــدان یا پایین 
بودن میزان درآمد و حقوق، کاهش تحرک جســمی انسان به واسطه 
کوچک شــدن خانه ها، ظهور تکنولوژی، کاهش ســطح معاشــرت با 
نزدیکان، کم شــدن میزان صمیمیت، درد دل، فقدان کمک خواستن 
یا همفکری با دیگران، کوچک شدن حلقه یاران و برخی دیگر از عوامل، 
موجب فشارها، دغدغه ها و نگرانی های بی شــماری برای انسان شده 
اســت. در حقیقت نابرابری های اجتماعی مثل تبعیــض، بی عدالتی، 
فقر، رانت خواری، اختالس، سوء اســتفاده از قدرت و... همچون سدی 
در برابر انسان ها می ایســتند و چون افراد نمی توانند از آن موانع عبور 
کنند، افکار تخریبی در ذهنشــان پا می گیرد و ستیزی دائمی با چنین 
ناسازگاری های ذهنی، آنان را به زوال، سستی و تضعیف استحکام روانی 
می کشاند. در چنین شــرایطی در نقش قربانی معضالت و ناکامی های 
اجتماعی، ظاهر شده و دچار احســاس بد و حقارت باری می شویم که 
مدام از خود می پرســیم: چه کرده ام که سزاوار این وضعم؟ و در نهایت 
هم با این تصور که همه دنیا و روزگار بر ضد ماســت بــه زندگی ادامه 

می دهیم و خود را اسیر ناتوانی ها و نمی شودها می کنیم.  

فرسودگی  

در، هیچ وقت روی یک پاشنه نمی چرخد یا به قول حضرت 
شاعر، دائما یکسان نباشــد حال دوران، غم مخور. به همین 
خاطر اســت که می گویند نباید به دنیا تکیه کرد چون دنیا 
یک دفعه جاخالی می دهــد و آدم را پخش زمین می کند! 
بگذریم! تغییر به هر حال اتفاق می افتد، اما چیزی که برای 
ما اهمیت دارد، این است که بتوانیم محاسبه کنیم که آیا این 
تغییر به نفع ماست یا به ضرر ما. اگر چه انجام این محاسبه 
در زمان کوتاه کار چندان آسانی نیست، اما بسیار الزم است. 

گاهی در زندگــی ما اتفاقاتی می افتد کــه نیازمند واکنش 
فوری اســت، لحظاتی که باید همه حواسمان را جمع کنیم 
و عقلمان را به کار گیریم تا بتوانیم شــرایط را بسنجیم و در 
برابر آن واکنش مناسب نشان دهیم. با این حال باید یادمان 
باشد که سرعت نمی تواند جای دقت را بگیرد و کمبود وقت 
نمی تواند باعث شود که ما تصمیم های نسنجیده بگیریم. 
افراد بســیاری در رشــته های مختلف هســتند که برای 
گرفتن این نوع از تصمیم ها و نشــان دادن واکنش ســریع 

آموزش می بینند. یک دســته از این افراد پزشکان هستند. 
از آنجایی که وضعیت بدن همیشــه یکسان نیست و بعضی 
از تغییرات آن زندگی ما را به خطر می اندازد، پزشکان برای 
مواجهه با این تغییرات تعلیم می بیننــد و درباره وضعیت 
بدن در شــرایط گوناگون مطالعه کرده و روی راه حل هایی 
که می تواند ما را از خطر نجات دهــد، تحقیق می کنند. به 
همین خاطر است که تغییرات بدن ما، آنها را دستپاچه نمی 
کند؛ چرا که آنها به تغییرات، قبل از اینکه به وقوع بپیوندند، 
فکر می کنند و آمادگی مواجهه با شرایطی را دارند که ما را 

می ترساند.  

یک نفر چقدر می تواند دنیا را تغییر دهد؟دنیا؛ در جدال با فرسودگی 

حرف دل 
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علی منصوریــان را باید با این ســوال 
جدی مواجــه کرد: شــما مربی درون 
زمین هســتید یا مربی بیــرون زمین 
و ســکوها؟ این ســوال را همین اندازه 
ســاده و بی پــروا بایــد از منصوریان 
پرســید. باید عکس هایش از هر بازی را 
جلوی او چید و از او ســوال کرد که در 
جریان بازی ها بــه کجا فکر می کند؟ به 
دوربین، به تماشــاگران یا به آنچه اصل 
ماجراســت و درون زمیــن می گذرد؟ 
مسئله استقالل که هر چه جلوتر می رود 
باز هم به استقالل نزدیک نمی شود و ما 
همچنان پی »یک تیم آبی« می گردیم 
همین است، اینکه نمی دانیم و مطمئن 
نیستیم تمام حواس منصوریان به بازی 
باشــد. او بر خالف آنچــه فکر می کند، 
مربی جوانی نیســت. مربیان در چهل 
و چند ســالگی باید به اوج حرفه خود 
چنگ بزنند و دروازه های تازه ای پیش 

روی خــود بگشــایند. منصوریــان از 
یک ســو می گوید »ما طراح تمرینات 
 تیم ملی بــوده ایم« و از ســوی دیگر

 بی توجهی های یک مربی جوان را دارد 
و چشمش به ســکوها و دوربین هاست. 
کدام را بــاور کنیم؟ او بــه وقت دفاع از 
حریم حرفه ای اش نیــز زیاده می گوید، 
بلوف می زند و کارش به اغراق می کشد. 
می خواهد از دانســته هایش دفاع کند، 
لقب طراح تمرینات تیم کی روش را مال 
خود می کند. از ایــن اغراق ها که دیگر 
زننده می شــوند و ذوق را کور می کنند 
در حــرکات او روی نیمکــت هم دیده 
می شــود، یا در پایان بازی ها، انگار که 
کوهی را کنده باشــد. منصوریان از این 
اطوارهایش چه می خواهد؟ از ســکوها 
و دوربین ها توقع امتیاز دارد، توقع جام 
دارد یا همین ادا و اطوارها را بیشــتر از 

مربی گری دوست دارد؟!

  برخی منابع خبــری، مثل همه این 
چند انتخابات اخیر، درباره قصد علی 
دایی برای حضور در انتخابات شورای 

شهر نوشته اند.
چیزی که البته از همان لحظه انتشار 
قابل تکذیب بود اما برای تاکید مجدد، 
این خبر را از دو نفــر از نزدیکان علی 
دایی؛ یکی از مشــاوران اقتصادی اش 
و دیگری در تیم رســانه ای نزدیکش 
پرســیدیم و هر دو این خبر را چیزی 

شبیه به یک جوک دانستند.
دایی که این روزها سرمربی تیم نفت 
تهران است و تیمش شرایط خوبی در 
جدول دارد، پیش تر و وقتی در ابتدای 
دولــت جدیــد، نامش بــرای وزارت 
ورزش مطرح شــده بود، یا وقتی در 
دوره های انتخاباتــی قبلی درباره اش 
گفته بودند که وارد سیاست می شود، 
خیلی صریــح درباره وارد نشــدنش 

به سیاســت گفته بود: »وارد سیاست 
نمی شــوم چون به پدر مرحومم قول 
دادم هیــچ وقــت وارد کار سیاســی 

نشوم.«
آنهایــی که دایــی را می شناســند، 
می دانند خیلی سخت،قول هایی که 
به پدرش داده یا هر چیزی که نام پدر 
مرحومش در آن عنوان شــده باشد را 

فراموش می کند.

سوال جدی از سرمربی آبی پوشان؛

منصوریان مربی کجاست؟ 
شایعه ای که خیلی زود تکذیب شد؛ 

حضور دایی در انتخابات شورای شهر

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
)سهامی خاص(

پیشنهاد سردبیر: 
اصفهانی ها، صفرهای جدول را پاک کردند

فضای مجازیک

صفحه رسمی کنفدراسیون فوتبال آســیا در اینستاگرام خاطره 
بازی تاریخی ایــران و کره جنوبــی با نتیجــه 6-2 را زنده کرد. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در صفحه رســمی اینستاگرام خود با 
انتشار پســتی در ســالروز بازی تاریخی ایران و کره جنوبی که با 

نتیجه 6-2 به نفع ایران تمام شد خاطره آن بازی را زنده کرد.
در این پست اینســتاگرامی به 4 گل علی دایی در 23 دقیقه نیز 

اشاره شده است.

Afc خاطره بازی تاریخی ایران و کره 
جنوبی را زنده کرد 

باشــگاه هبی  فورچون چین مذاکرات تمدید قرارداد لیونل مسی 
را به دقت زیر نظر دارد. این باشگاه چینی به مسی پیشنهاد ۵۰۰ 
میلیون یورو به ازای قراردادی پنج ساله داده است و بر این اساس 
دستمزد ساالنه خالص ستاره آرژانتینی ۱۰۰ میلیون یورو خواهد 
بود. هدایت این تیم متمول بر عهده مانوئل پلگرینی اســت و در 
حال حاضر الوتــزی، ژروینیو، ام بیا و کاکوتــا را به عنوان بازیکن 
خارجی در ترکیب دارد. برای هبی که ســاالنه ۱3 میلیون یورو 
به الوتزی و ۱۵۰ هزار یورو به ازای هــر بازی به ژروینیو پرداخت 
می کند، در نظر گرفتن این دســتمزد برای مسی خیلی عجیب 

نیست. این باشگاه تنها پنج سال است که تاسیس شده است.
مذاکرات بارسلونا با مسی برای تمدید قرارداد ادامه دارد. قرارداد 
ستاره آرژانتینی تا ژوئن 2۰۱۸ )پایان فصل آینده( است و ساالنه 
24 میلیون یورو دریافت می کند. پیشــنهاد بارســا برای تمدید 
قرارداد، پرداخت ساالنه 3۵ میلیون یوروی خالص به مسی است، 

یعنی حدود یک سوم پیشنهاد باشگاه چینی!

پیشنهاد به مسی؛

 ۵۰۰ میلیون یورو برای ۵ سال!

مستطیل سبز

هفته چهاردهم لیگ برتر را بایــد هفته اصفهانی ها نامید. 2 
تیم اصفهانی با پیروزی برابر 2 شانس قهرمانی بدون شکست 
نیم فصل یعنی پرســپولیس و تراکتورســازی نگذاشتند 
اختالف این 2 مدعی با سایر تیم ها بیشتر شود تا تنور لیگ 
در ادامه داغ تر شــود. ذوب آهن با پیــروزی مهمی که برابر 
پرسپولیس به دســت آورد اختالف خود را با صدر جدول به 
پنج امتیاز رساند. ســپاهان نیز با پیروزی شیرین در تبریز 
2۱ امتیازی شــد اما مانند ذوب آهن صعودی را در جدول 

تجربه نکرد. 

 پرســپولیس درفصل جاری برخالف فصول گذشــته کار 
را قدرتمند آغاز کرد و همچنان نیز صدرنشــین لیگ است 
با این حال باخت بــه ذوب آهن تبعاتی را بــرای این تیم به 
همراه داشته است. منتقدان، معتقدند پرسپولیس بازیکنان 
جایگزین مطمئنی ندارد و دســت برانکــو ایوانکوویچ روی 
 نیمکت خالی اســت و برخی برانکو را مقصر این کاســتی 
می دانند و برخی هم مدیران باشــگاه را... . در همین راستا 
صفحات منتسب به محمد ترکاشوند معاون باشگاه و مسئول 
نقل و انتقاالت، آماج انتقادها قرار گرفته و تهدید شده که اگر 
شکست ادامه داشته باشــد یا در نیم فصل بازیکنان کارآمد 
جذب نشوند، باید منتظر آغاز انتقادهای تند ازسوی باشگاه 

باشد.

کنفدراســیون فوتبــال آســیا تیم فوتبــال العیــن را با 
 مبالغ ســنگین جریمه کرد. کنفدراســیون فوتبال آســیا

 »عمــر عبدالرحمان« بازیکــن تیم فوتبــال العین امارات 
و بهترین بازیکن ســال 2۰۱6 آســیا را به خاطر مصاحبه 
علیه این کنفدراســیون به مبلغ ۱۰ هزار دالر جریمه کرد.

همچنیــن »زالتکو دالیــچ« ســرمربی العین، عــالوه بر 
محرومیت از همراهی تیمش در یــک بازی، به مبلغ 2 هزار 

دالر جریمه شد.
 تیم فوتبال العین هم به خاطر بــی نظمی در دیدار نهایی با 
تیم چونبوک موتورز کره جنوبــی در فینال لیگ قهرمانان 
آسیا ۱۷ هزار دالر جریمه شــد.تیم العین یکی از حریفان 

ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیاست.

اصفهانی ها صفرهای جدول 
را پاک کردند 

تبعات باخت به ذوب آهن؛

حمله مجازی به معاون 
پرسپولیس

جریمه سنگین AFC برای 
حریف آسیایی ذوب آهن

این بازیکن در الســد قطر است و ســالی ۱۰ میلیون یورو 
دســتمزد می گیرد، مبلغی کــه در واقع بیشــتر از کل 
هزینه های باشــگاه استقالل در طول یک ســال است. از 
بازیکن گرفته تا مربی، حمل و نقل، خورد و خوراک، برق، 
آب، گاز، اینترنت، کارمندان، زمیــن چمن و البته لباس، 

دارو، پزشک و ...
صرف نظر از اینکه قطــری ها با تکیه بر پول نفت اســت 
که ژاوی می خرند و مردمشــان را سر شــوق می آورند و 

بازیکنان بومی خودشان را تحت آموزش ناخود آگاه ژاوی 
قرار می دهند، باید تاکید کرد که داشتن ژاوی درآمدهای 
کالنی هم می تواند داشته باشد و با همین سیاست هاست 
که بارسلونا از ژاوی گرفته تا اینیستا، مسی، نیمار و ... را با 
هم و در کنار هم می خرد و البته که، هم قدرتمند می شود 

و هم درآمد زایی هایش باال و باالتر می روند.
باشگاه های ما چگونه می توانند ژاوی بخرند؟ 

از ژاوی ها استفاده های بســیاری می توان برد، از اسپانسر 

روی پیراهن که قیمتش با امثال ژاوی پنج برابر می شــود 
بگیرید تا فروش بلیت  سالیانه که با ژاوی ها حداقل در هر 
دیدار خانگی ســی تا چهل هزار نفر می تواند برای امثال 
اســتقالل بیشــتر باشــد. از فروش پیراهن ژاوی بگیرید 
تا رســتوران اســتقالل کــه ژاوی در آن می نشــیند و با 

هوادارانش گپ می زند.
در واقع می تــوان از ژاوی پول خودش را تا حدود بســیار 
زیادی درآورد به شــرط آنکــه قرارداد خوب بــا بندهای 
مشخص و معلومی با او بسته شود. از صنایع خودرو سازی 
بگیرید تا برسید به اپراتورهای تلفن همراه، همه در رقابت 
برای روی پیراهن رفتن تبلیغشــان جلو مــی آیند و دور 
تا دور زمین اســتقالل یا پرســپولیس را هم پر می کنند. 
در واقــع ژاوی می تواند پول خــودش را در آورد، ما اما در 
فوتبال ایران استراتژی و ســاختاری داریم که باید عوض 

شود.
ایران: کمتر هزینه  اســتراتژی غلط فوتبال 

کنید! 
این استراتژی غلط که اتفاقا محل دعوای وزرا و نمایندگان 
مجلس و مدیران این دو باشــگاه هم هســت به طور کلی 
اشتباه اســت چون نه نمایندگان مجلس و نه معموال وزرا 
فوتبال را نمی شناســند و قواعدش را نمی دانند به همین 
دلیل است که معموال با مدیران باشگاه ها که پس از مدتی 
متوجه پتانسیل ها و فشار ها می شوند درگیر می شوند و 
این چرخه دعوا همچنان  ادامه پیدا می کند و از مدیری به 

مدیر دیگر منتقل می شود.
اســتراتژی »کمتــر هزینه کــن« در نهایت مــردم را از 
ورزشــگاه ها دور می کنــد و تبلیغاتچی هــا را از فوتبال 
منصرف می کند و با این وضعیت هم فوتبال نزار می شــود 
و هم جامعــه دراین زمینه دچار نخوت خواهد شــد و هم 

صاحبان کاال و تولید کنندگان کمتر فروش می کنند.
استراتژی درست

به جای دعواهــای بی دلیل که منجر بــه ضعف مدیران و 
فوتبال می شود، باید بلیت فروشــی را به دست باشگاه ها 
داد، آگهی های محیطی را هم به آنها سپرد و برای گرفتن 
حق پخش تلویزیونی کوشــید. باید کپی رایت را مصوب 
کرد تا هیچ کس اجازه نداشــته باشد پیراهن، کاله و پرچم 
این باشگاه ها را تولید کند و بفروشد و سودش را در جیب 
خود بگذارد.در این صورت باشگاه های فوتبال ما با هشتاد 
میلیون جمعیت داخلی نیازی به پول دولت هم برای خرید 
ژاوی ها ندارنــد چون این بازار چنــد ده میلیونی خودش 
خودش را می چرخاند و شور و شوق بزرگی در جامعه پدید 
می آورد.  با این شرایط می توان ژاوی خرید، آگهی گرفت، 

لباس فروخت و جامعه را به هیجان آورد.
ومی توان همه کار کــرد...، با این فرمول مــی توان ژاوی 
خرید، حتی باشــگاه های جدید خصوصی تولید کرد که 
از همان روزهای اول هوادار داشــته باشــد، با ژاوی ها و 
اینیســتاها و حتی امثال گواردیوال و ... می توان فوتبال را 

در ایران از آسیا فراتر برد و اتفاقا ریالی هم هزینه نکرد.

به جای 
 دعواهای 
بی دلیل

 که منجر به 
ضعف مدیران و 
فوتبال می شود

  باید 
بلیت فروشی را 

به دست
 باشگاه ها داد، 

آگهی های 
محیطی را هم 

به آنها سپرد و 
برای گرفتن حق 
پخش تلویزیونی 

کوشید

رخ به رخ شــدن استقالل و السد قطر هر بدی داشته باشد، یک حســن دارد و آن حسن این است که 
بتوانیم زوایای فوتبال را با ستاره های آن ارزیابی کنیم و در این مورد بخصوص، می رسیم به اسم »ژاوی«؛ 

ستاره بزرگ فوتبال اروپا و مکتب بارسلونا.

فوتبال جهان

به بهانه بازی استقالل - السد؛

چگونه »ژاوی« بخریم!

درحاشیه
آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی شماره 950/6008 )تجدید( و 950/6009 

) شماره 200951188000011 و 200951188000010 در سامانه ستاد ( 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت فرا خواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط و الزامات ورود به فراخوانموضوع فراخوانشماره فراخوان

9۵۰/6۰۰۸

)تجدید(

توان تامین و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه هوشمند الکترونیکی 

 حفاظت پیرامونی پست های برق 63 کیلو ولت گلدیس، ملک شهر، الله 

CAOC و دولت آباد و ساختمان دیسیاچینگ

دارا بودن تاییدیه از اداره کل حراست 

وزارت نیرو

9۵۰/6۰۰9
 توان اورهال ترانس های فوق توزیع پست های تحت پوشش 

شرکت برق منطقه ای اصفهان
---------------

نحوه دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان های ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل 
اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 

www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( جهت 
 انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی ) توکن (: مرکز تماس: ۰2۱-2۷3۱3۱3۱، 

 دفتر ثبت نام: ۸۸969۷3۷ و ۸۵۱93۷6۸-۰2۱ تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری 
با شماره ۰3۱-3626994۸ (

 مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت۰9:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ 9۵/۰9/22 لغایت 
ساعت۱6:۰۰ روز پنج شنبه مورخ 9۵/۱۰/۰2

مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم 
ارزیابی کیفی بایستی حداکثر تا ساعت۰9:۰۰ صبح روز شنبه مورخ 9۵/۱۰/۱۸ در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ) ستاد ( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، دبیرخانه 
شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.

شرایط فراخوان ها:
۱- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای 

دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
2- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه 

استفاده نماید.
3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
                                           ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید

http://iets.mporg.ir        www.tavanir.org.ir        www.erec.co.ir        www.setadiran.ir
م الف: 8۰64

نوبت دوم

آگهی مزایده 

امیر احمد زندآور - شهردار فالورجان

شــهرداری فالورجان در نظر دارد زمین واقــع در فالورجان- بلوار طالقانی- مقابل ســاختمان 
شهرداری محل توقف سابق تاکسی های خطوط شهری به متراژ تقریبی ۱4۷۸ متر مربع را طبق 
شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناســی جهت پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به 

صورت اجاره به مدت یکسال شمسی واگذار نماید.
الف( قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 2۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشــد که باالترین مبلغ پیشنهادی 

برنده مزایده خواهد بود. 
ب( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه 

مورخ 9۵/۱۰/۰4 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند. 
ج( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، ارزش افزوده، چاپ آگهی و... به عهده 

برنده مزایده می باشد.
د( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید. 

نوبت دوم
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان به شهر دوستدار کودک ایران تبدیل می شود

دیدگاه

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در مراسم میالد 
پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( که در موسسه فرهنگ، 
قرآن و ورزش علی بن ابی طالب)ع( برگزار شد اظهار داشت: خدا را 
شاکر هستیم که نام امیرالمومنین )ع( در این ذکرخانه به صورت 
مرتب گفته می شود. سردار حسین اشتری افزود: بزرگان زیادی 
سرمایه و وقت خود را برای اشاعه فرهنگ ناب محمدی قرار دادند 
که باید امروز قدردان آنها باشیم، برخی از این افراد امروز هستند 
و برخی از جمع ما رفته اند که باید یاد آنها گرامی داشــته شــود. 
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با اشاره به رشادت 
شهدای مدافع حرم تصریح کرد: از سوی دیگر باید قدردان شهدا 
و خانواده آنها باشیم، چراکه امروز امنیت، آرامش و آسایش ما به 
برکت خون شهداســت. وی ادامه داد: امروز فرزندان شما بیش از 
2 هزار کیلومتر جلوتر از مرزهای ایران در حال جنگ با دشــمن 
هستند تا کســی به آب و خاک این کشــور تعدی نکند. سردار 
اشــتری با بیان اینکه اگر امروز حلب آزاد می شــود مانند روزی 
است که خرمشهر آزاد شد، گفت: دشــمن تا 40 کیلومتری مرز 
ایران آمده بود اما به لطف الهی و رشادت رزمندگان ما، 2 تا 3 هزار 
کیلومتر عقب رانده شد. وی تصریح کرد: مقاومت اسالمی در هر 
جایی، برای جهان و بشریت مفید است اما بیشترین نفع آن برای 
من و شماست، امنیت امروز ما مرهون شهدا، امام راحل)ره(، مقام 
معظم رهبری و پایمردی این مردم است. فرمانده نیروی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران با اشــاره به اهمیت پرداختن به ورزش 
گفت: جایی که ورزش و سالمت وجود دارد آسیب های اجتماعی 
کمتر اســت و هرچه این فضاها گســترش یابد زندگی سالم تر و 

آرامش نیز بیشتر خواهد بود.

نایب رییس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اســالمی 
شهر اصفهان در حاشــیه دوازدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری 
اظهار کرد: علم بدون عمل بســیار نکوهیده شــده است و منشأ 
همه بدبختی های انسان به دلیل عمل بدون پشتوانه علمی است. 
به گفته وی هر حوزه ای بــدون تحقیق و پژوهش و فعالیت علمی، 
موفق نخواهد بود چــرا که تمامی برنامه های زندگی انســان باید 
همراه با اندیشه ورزی باشــد. عدنان زادهوش مدعی است : آفتی 
در بین تعدادی از دانشمندان و پژوهشگران وجود دارد و آن اینکه 
پژوهش های غیرکارشناســی را انجام می دهند که بر اساس نیاز و 
تقاضای جامعه نیست. وی در ادامه با اشــاره به فراوانی بسیار زیاد 
پژوهش های ناکارآمد دانشــگاهی گفت: این پژوهش ها با اینکه 
هزینه هایی  به جامعه تحمیل کرده اند، اما دردی را دوا نمی کنند. 
زادهوش تکرار پژوهش های انجام شــده قبلی را آفت دیگر جامعه 
علمی دانســت و تاکید کرد: بخشــی از بودجه های آموزشــی و 
پژوهشــی نیز به همیــن طریق به هــدر می رونــد. نایب رییس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان معتقد 
است: این پژوهش ها به قفسه های کتابخانه ها محدود می شوند و 
هیچ کس ســراغی از آنها نخواهد گرفت و همان جا خاک خواهند 
خورد. وی با تاکید بر اینکه محور تمامــی پژوهش های مدیریت 
شهری اولویت های شهروندی است خاطرنشــان کرد: هم اکنون 
با ایجاد شبکه های گســترده بین کتابخانه ای در سطح کشور این 

پژوهش ها در اختیار تمامی عالقه مندان به این عرصه است.

مدیرعامل سازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: 
طراحی و ســاخت آثار حجمی ویژه نوروز 96 با موضوع »مادر« با 
تکنیک آزاد و » اســتقبال از بهار« با تکنیک مجسمه های بادی 
فراخوان شــد. مهدی بقایی اعالم کرد: هنرمندانــی که مایل به 
ســاخت طرح های برگزیده خود باشــند باید مشخصات طرح 
خود شامل )ابعاد، متریال، اهداف طرح و روش اجرا( را به صورت 
کامل به ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان ارائه کنند.وی 
با اشــاره به اینکه آثار مذکور به صورت موقت در ایام نوروز سال 
1396 مورد بهره برداری قرار می گیرد، بیــان کرد: آثار حجمی 
عالوه بر حداقل یک ماه ماندگاری مفید در فضای باز شهری باید 
از حداقل هزینه نیز برخوردار باشند.مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان عنوان کرد: تمامی شــرکت ها و کارگاه های 
فعال در زمینه مجســمه های بادی به منظور ساخت طرح های 
برگزیده می توانند ســابقه کاری خود را تا 10 دی ماه امسال به 
سازمان زیباسازی شهر اصفهان به نشانی اصفهان، خیابان کاوه، 
جنب آتش نشانی، کوچه شهید جوراب دوز ارسال کنند. بقایی با 
اشاره به اینکه سازمان زیباسازی آمادگی دارد تا در صورت تمایل 
هنرمند، امتیاز طرح های برگزیده را خریداری و نسبت به ساخت 
اثر اقدام کند، اضافه کرد: عالقه مندان به منظور کســب اطالعات 
بیشتر می توانند با تلفن 34398800 -031 تماس حاصل کنند.

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات احداث فاز 
2 خیابان یکتا و ساماندهی فاز یک این خیابان در محدوده خیابان 
فالطوری در دســت اجراســت.علی اصغر شــاطوری با اشاره به 
اینکه ساماندهی فاز یک خیابان یکتا تاکنون 80درصد پیشرفت 
داشته اســت، افزود: ســاماندهی فاز یک و عملیات اجرایی فاز 2  
این خیابان با اعتبار 6 میلیارد ریال تا پایان ســال جاری تکمیل 
می شود.مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان بیان کرد: ساماندهی 
خیابان ایمان به طــول 900 متر در خیابــان آل محمد)ص( در 
دست اجراســت.وی با اشاره به اینکه ســاماندهی خیابان ایمان 
تاکنون 92 درصد پیشرفت داشته است، افزود: این پروژه با اعتبار 

یک میلیارد تومان تا پایان دی ماه سال جاری تکمیل می شود.

سردار اشتری:

آزادی »حلب« همانند آزادسازی 
خرمشهر است

نایب رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی اصفهان:

پژوهش های غیرکارشناسی در قفسه 
کتابخانه ها خاک خواهد خورد

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:

هنرمندان ساخت آثار حجمی، طرح های 
خود را تا 10دی ماه ارسال کنند

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 80 درصدی ساماندهی فاز 
یک خیابان یکتا

رییس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهان 
اظهار داشــت: برای ســال جاری 11 هزار و 300 هکتار 
طرح اجرای آبیاری در دســت اجرا و ســه هزار و ۵00 
هکتار طرح در حال مطالعه و ســه هــزار و 260 هکتار 
طرح دردست بررسی برای اجرا در سطح استان اصفهان 

داریم، که به زودی اجرایی خواهد شد.
محسن کریمیان بیان داشــت: 760 میلیارد ریال اعتبار 
اجرای طرح آبیاری پیش بینی شــده کــه تاکنون 330 
میلیارد ریال آن تخصیص داده شده است. رییس سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان اعالم کرد: برای تجهیز 
و ســاماندهی مراکز خدمات کشــاورزی شهرســتان و 
همچنین اجرای برنامه های آموزشی ترویجی کشاورزی 
به صورت استفاده از اوراق قرضه تفاهم نامه و هماهنگی 
انجام شده است که در اسرع وقت محقق خواهد شد. وی 
بیان داشــت: بیش از ۵0 درصد تولیدات زراعی و باغی 
استان در حوضه زاینده رود انجام می شود که امیدواریم 
بارش های آتی به بخش کشاورزی استان اصفهان رونق 
بخشد. کریمیان افزود: سیاســت دولت در رابطه با آب 
ابتدا جلوگیری از ایجاد چاه های غیر مجاز، سپس نصب 
کنتورهای حجمی هوشمند و در آخر اجرای طرح تعادل 

بخش حوزه های آبی دشت های کشاورزی است.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان عنوان کرد: رکورد بلند ترین 
دهانه پارکینگ زیرسطحی و اســتفاده از فناوری های 
نوین، جزو دســتاوردهای پروژه پارکینــگ و خیابان 
فرشادی است.عبدالرسول جان نثاری در حاشیه بازدید 
از پروژه در حال اجرای امتداد خیابان فرشادی با اشاره 
به احداث ایــن پروژه اظهار کرد: با توجــه به اینکه این 
خیابان، حدفاصل خیابان اســتانداری و باغ گلدسته به 
طول حدود 370 متر در حال احداث اســت در کاهش 
ترافیک هسته مرکزی شهر تاثیر بسزایی خواهد داشت. 
وی با بیان اینکــه رویداد دیگری نیــز در این پروژه در 
حال انجام اســت افزود: ایجاد پارکینگ زیرسطحی با 
ظرفیت پارک حدود 2۵0 خودرو جزو دســتاوردهای 
این پروژه است که از تکنولوژی Top Down در اجرای 
آن استفاده شده است. جان نثاری تصریح کرد: در این 
پروژه 10۵ شــمع با طول 16 متر و قطر یک متر اجرا 
شــده که دهانه آن 16 متر بوده و در فضای پارکینگ 
هیچ گونه ستونی وجود ندارد. همچنین این پروژه دارای 
بلندترین دهانه پارکینگ زیرســطحی است و استفاده 
از فناوری های نویــن، بتن ضد ســایش در کف و بتن 

پیشرفته Scc  به چشم می خورد.

اجرای بیش از 11 هزار هکتار 
طرح آبیاری در اصفهان

استفاده از فناوری های نوین 
در پروژه خیابان فرشادی

شورااصنافجهاد کشاورزی 

توسعه روستایی، هدف بنیاد 
ملی نخبگان اصفهان است

قیمت آجیل شب یلدا از 
یک ماه پیش افزایش یافت

رییس بنیاد نخبگان استان اصفهان اظهار داشت: وظیفه 
بنیاد نخبگان به کارگیری ظرفیــت نخبگانی جامعه در 
جهت حل مسائل بنیادین کشور است. شقایق حق جوی 
جوانمرد بیان داشــت: بنیاد نخبگان اســتان اصفهان از 
حدود یک سال پیش، توسعه روستایی را به عنوان یکی 
از موضوعات اساسی کشور هدف قرار داده است و الگویی 
توسعه ای تحت عنوان »هم نت روســتا« را در این راستا 
طراحی و اجرا کرده است. وی تصریح کرد: در گردهمایی 
پیش رو، عالوه بر آســیب شناســی الگوی تجربه شده 
هم نت، در کنار ســایر صاحبان نظر و تجربه به بازخوانی 
و تبادل تجربیات موفق توسعه کسب و کارهای روستایی 
خواهیم پرداخت. جوانمرد ادامه داد: در این رویداد ســه 
میزگــرد تخصصی در قالــب الگوی بازاریابــی و فروش 
محصوالت روســتایی، الگوی انتقال دانش و فناوری به 
جوامع محلی و استحصال دانش بومی و مدل تامین منابع 
مالی کسب و کار روستایی، در طول رویداد برگزار خواهد 
شــد. وی از برگزاری نخستین نمایشــگاه و گردهمایی 
تخصصی توســعه گران کسب و کار روســتایی در محل 
ســرای تاریخی عطار خبر داد و افزود: بحث و همفکری 
درباره مدل توسعه روســتایی »هم نت روســتا«، برای 

شبکه سازی فعاالن این حوزه نیز زمینه سازی شده است.

عضو هیئت مدیــره اتحادیه خوار بــار اصفهان گفت: 
قیمت آجیل شــب یلدا از یکماه پیش افزایش یافت و 

در شب یلدا هیچ نوع افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
حسین جوانی با اشاره به اینکه قیمت آجیل از مدت ها 
پیش افزایش یافته اظهار داشت: قیمت آجیل بستگی 
به میزان صادرات آن دارد کــه هرچه افزایش یابد روی 

قیمت آن تاثیر خواهد گذاشت.
وی بیان داشت: قیمت نخودچی و کشمش زرد و مویز 

نیز افزایش داشته است.
جوانی ادامــه داد: برخی اقالم آجیــل قاچاق مثل مغز 
بادام، بادام خارجی، بــادام هندی و مویز که ورود آن به 

بازار ممنوع شده، با افزایش قیمت روبه روست.
وی ادامه داد: بخشــی از خوار بار مثــل آلوچه برغانی 
و توت خشک که بر اثر ســرمازدگی در بازار کم شده، 
قیمت آن باال رفته اســت.جوانی بیان داشــت: قیمت 
خوار بار بســته به عرضه و تقاضا و کمبــود آن در بازار 
رشــد می یابد. وی با بیان اینکه آجیــل داخلی از نظر 
ارگانیزه بودن ارزش غذایی باالیــی دارد، ادامه داد: در 
تولید آجیل ایرانی چون از کودهای شیمیایی استفاده 
نمی شود کیفیت بیشتری دارد و این در حالی است که 

آجیل خارجی، بیشتر گلخانه ای است.

خبر

با مسئوالن

شهرداری

شــهردار اصفهان  اظهارکرد: شــهرداری اصفهان  در نهمین 
جشــنواره بین المللی برترین های پژوهــش و نوآوری )جایزه 
جهانی تهران( با ارســال 14۵ طرح پژوهشــی در زمینه های 
مختلف مدیریت شــهری اعم از محیط زیست، عمران، اقتصاد 
شهری، ترافیک، حمل و نقل شهری توانست رتبه برتر را کسب 
کند. مهدی جمالی نژاد افزود: شــهرداري اصفهان با توجه به 
اعتقادی که در به کارگیری پژوهش و آینده پژوهی در شــهر 
دارد نســبت به اجرای طرح هاي پژوهشي کاربردي با توجه به 
نیاز حوزه های مختلف شهری برنامه ریزی کرده است. شهردار 
اصفهان در ادامه سخنان خود ادامه داد: اصفهان عالوه بر میراث 
فرهنگی متعدد، هنرمندان فاخری دارد که شایســته تقدیر و 
تجلیل هستند. وی در این برنامه تلویزیونی با اشاره به ارائه بسته 
تشویقی ساخت و ساز گفت: به منظور تشــویق شهروندان به 
ساخت و ساز و رونق اقتصادی، بسته تشویقی ساخت و ساز در 3 
دوره زمانی برای شهروندان در نظر گرفته شد. شهردار اصفهان 
افزود: در این بسته تشویقی 3 دوره زمانی شامل مهر و آبان ماه 
با 3۵ درصدتخفیف، آذر ودی ماه شــامل 30 درصد تخفیف و 
 بهمن تا نیمه اســفندماه شــامل 2۵ درصد تخفیــف در نظر 
گرفته شد. جمالی نژاد با اشاره به اینکه شهروندان می توانند از 
فرصت باقیمانده برای اســتفاده از این بسته استثنایی استفاده 
کنند، گفت: در این بســته تشویقی برای زنده ســازی دوباره 
بافت های فرسوده و قدیمی شــهر، تخفیف 70 درصدی برای 
صدور پروانه ســاختمانی پیش بینی شده است. وی همچنین 

به تمدید پرداخت عوارض نوســازی تا پایان آذرماه اشاره کرد 
و افزود: به منظور تشــویق شــهروندان بــه پرداخت عوارض 
نوسازی و کســب و پیشه، جایزه خوش حســابی اهدای 480 
دستگاه دوچرخه برقی پیش بینی شده است. شهردار اصفهان 
تصریح کرد: شــهروندان می توانند از فرصــت باقیمانده برای 

شرکت در قرعه کشی جایزه خوش حسابی استفاده کنند.
 جمالی نــژاد با اشــاره بــه اینکه اصفهــان روزگاری شــهر 
دوچرخه ها بوده است، گفت: در این راستا طرح سه شنبه های 
بدون خودرو را اجرایی کردیم تا فرهنگ اســتفاده از دوچرخه 
مانند گذشته رواج پیدا کند. وی ادامه داد: بنده نیز تا جایی که 
امکان داشته باشــد از دوچرخه برای رفتن به محل کار استفاده 
می کنم اما سه شنبه ها حتما از این وســیله استفاده می کنم. 
وی اضافه کرد: قرار نیســت شــعار بدهیم و  در این راستا برای 
تشویق شهروندان به دوچرخه ســواری، 100 کیلومتر مسیر 
ویژه تردد دوچرخه تعریف کرده ایم. شــهردار اصفهان با اشاره 
به پروژه های شاخص عمرانی شــهر گفت: ساماندهی ورودی 
های شــهر اصفهان و ایجاد درگاه در دستور کار شهرداری قرار 
دارد که در این راســتا احداث مجموعه پروژه های اســتقالل 
در حال اجراست. جمالی نژاد با اشــاره به اجرای 1180 پروژه 
عمرانی در شهر اصفهان ادامه داد: اجرای فاز دوم احیای میدان 
امام علی)ع(، پروژه تعریض پل فلزی، احداث مرکز همایش های 
بین المللی و پروژه های محله محور از دیگر پروژه های در حال 

اجرای شهرداری است.

  مســئول واحــد پژوهش معاونــت آمــوزش و پژوهش 
حوزه علمیه اصفهان اظهار داشــت: ســابقه پژوهش در 
حوزه علمیه به ســال 88 و ایجاد معاونت پژوهش حوزه 
بازمی گــردد و از آن زمان تاکنون برنامه های پژوهشــی 
زیــادی در حوزه هــای مختلــف از جملــه همایش ها، 
بزرگداشت ها، فعالیت های پژوهشی  انجام شده در حوزه 

علمیه را شامل می شود.
حجت االســالم ابراهیم ترابی در خصوص پژوهش های 
مســئله محور در حوزه  گفت: حوزه علمیه، فعالیت های 
پژوهشــی را در دو مســیر دنبال می کند، یکی کارهای 
پژوهشی که توسط طالب در مدارس علمیه انجام می شود 
و برای هر پایه علمی به صورت اجباری تعریف شده است 
و  دیگر اینکه کارگــروه پژوهش حوزه علمیه مســائل و 
مشــکالت روز را رصد کرده و آن را به صورت موضوعات 

پژوهشی در لیست خود قرار می دهد.
حجت االسالم ترابی افزود: در حال حاضر 11 هزار موضوع 
استخراج شده و بســیاری از این موضوعات کار می شود 
البته با توجه به بضاعت مالی حوزه که بودجه ای بســیار 
کمتر از دانشگاه ها در اختیار دارد، طالب را ملزم می کنیم 
که در پایان هر سطح علمی یک کار پژوهشی ارائه دهند، 
برای مثال در ســطح مقدماتی، طلبه ملزم به کار بر متون 
هستند و محتوای کتب را بررسی می کنند، در سطح یک 
طالب ملزم به ارائه مقاله علمی مروری  هستند که در این 

بخش موضوعات توســط کارگروه پژوهش و استادان به 
طالب ارائه می شود وهمین طور تا سطح سوم که تحقیق 
پایانی  برای دریافت مــدرک ارائه می شــود، که در این 
مرحله موضوعات در شــورای تحقیقات بررسی و تصویب 
شده و به طلبه ارائه می شــود تا با همراهی استاد راهنما و 

مشاور، پژوهش را طی کنند.
حجت االســالم ترابی، با انتقاد از محدود کردن حوزه در 
برخی از بخــش ها افزود: نتایج این تحقیقــات با توجه به 
حجم و ســطح کارهای علمی می تواند در حل مشکالت 
بسیار کارآمد باشــد در حالی که بعضا این تحقیقات هم 
مانند تحقیقات دانشــگاهی بدون نتیجــه وکاربرد باقی 
می ماند چرا که محقق، امکان ورود مستقیم به زمینه حل 
مشکل و مسائل اجرایی را ندارد و ارگان ها و سازمان های 
مربوط هم مطالبه ای در این زمینه نداشــته و از نتایج کار 

محققان استفاده نمی کنند.
وی با اشــاره به کارآیی حوزه در زمینه علمی و تخصصی 
گفت: مبلغیــن ما در حــال حاضر بســیار تخصصی کار 
می کنند. در برنامه کتاب سال که هر ساله در حوزه علمیه 
برگزار می شــود بالغ بر 300 عنوان کتــاب با موضوعات 
کاربردی و ســطح علمی باال ارائه می شــود اما استقبال 
چندانی از آنها نمی شــود بنابراین برای استفاده از نتایج 
پژوهش هــا و ورود این تحقیقات به چرخه حل مســئله، 

نیازمند تغییر نگرش عمومی و مطالبه مردمی هستیم.

شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای 1180 پروژه عمرانی
در شهر اصفهان

مسئول واحد پژوهش معاونت آموزش و پژوهش حوزه علمیه اصفهان:

استفاده از نتایج پژوهش ها نیازمند تغییر 
نگرش عمومی است

 در برنامه کتاب سال 
که هر ساله در حوزه 
علمیه برگزار می شود 
بالغ بر 300 عنوان 
کتاب با موضوع های 
کاربردی و سطح 
 علمی باال  ارائه 
می شود

به منظور تشویق 
شهروندان به 
ساخت و ساز و رونق 
اقتصادی،  بسته 
 تشویقی
 ساخت و ساز در 
3 دوره زمانی برای 
شهروندان در نظر 
گرفته شد

رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان اظهار داشت: وحدت، 
یک عمل عبادی و عامل حفظ و بقای نظام اســت.حجت االســالم محمدرضا 
صالحیان تصریح کرد: پیش از اینکه به جنبه سیاسی وحدت نگاه کنیم، وحدت 
یک عبادت است و بر همین اساس، بنیان گذار جمهوری اسالمی امام خمینی)ره(  
نیز حفظ نظام را از نماز واجب تر می دانســتند. وی با اشــاره بــه اینکه وحدت 
موضع سیاسی مســئوالن را محکم تر و اقتدار نظام را در جهان بیشتر می کند، 
تصریح کرد: با حفــظ وحدت می توان در برابر اســتکبار جهانی و زورگویی های 

مستکبران جهان ایستاد. 
حجت االسالم صالحیان، انقالب را وسیله ای برای تحقق اسالم ناب و ارزش های 
دینی دانســت و تصریح کرد: عده ای انقالب را هدفی برای تحقق خواسته های 

خود قرار داده اند که  وجود این تفکر درجامعه و  در میان مسئوالن غلط است.

رییس دبیرخانه شهر دوستدار کودک اصفهان اظهارکرد: بازیکده ها در محله ها 
فعالیت می کنند و یکی از اهداف آنها احیای بازی های قدیمی و ارتباط کودکان با 

عناصر طبیعی همچون خاک، ماسه ، آب و حتی حیوانات است.
علیرضا نوروزی با بیان اینکه پروژه های زیادی در حوزه شــهر دوستدار کودک 
تعریف شده که قرار اســت اصفهان را به پایتخت فرهنگی شهر دوستدار کودک 
ایران تبدیل کند، افزود: از جمله این پروژه ها »محله دوستدار کودک« است که 
به صورت پایلوت در یکی از محله های اصفهان انجام می شود تا کلیه فعالیت ها،  
آیتم ها و کاربری هایی را که در محله وجود دارد به محله دوستدار کودک تبدیل 

کند.
 رییس دبیرخانه شــهر دوســتدار کودک اصفهان تاکیدکرد: این اقدام در یک 

پروسه ۵ ساله اتفاق می افتد.

اصفهان به شهر دوستدار کودک ایران تبدیل می شودوحدت، عامل حفظ و بقای نظام است
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

فرهنگ اصطالحات طالب اثر مهدی مسائلی است  که انتشارات 
آرما آن را برای بار سوم به چاپ رسانده است.

شــاید تا به حال، با فردی روحانی برخورد کــرده  و عباراتی را از 
او شــنیده اید اما معنای آنها را به وضوح درک نکرده اید! طالب 
و روحانیون نیز از بــدو ورود به حوزه علمیه، بــا مجموعه  ای از 
اصطالحــات و الفاظ روبه رو می  شــوند که در ابتــدا، برای آنها 
نامأنوس به نظر می  آید، اما مدتی بعد، طالب تازه   وارد نیز همین 
اصطالحات را استفاده می کنند که ادبیاتی اختصاصی برای آنها 
به وجود می آورد. بدون شک، شــناخت این اصطالحات و الفاظ 

برای بسیاری جذاب است.
کتاب»فرهنــگ اصطالحــات طــالب« مجموعــه  ای از این 
اصطالحات اســت که همزمان با بیــان و توضیح بســیاری از 
اصطالحات متداول میان روحانیون، آگاه  سازی مناسبی نسبت 

به فرهنگ حاکم بــر حوزه  ها دارد. از همیــن رو در این اثر برای 
بعضی اصطالحات، توضیح بیشــتری وجود دارد زیرا نویسنده 
معتقد است که توضیح بیشــتر آنها می  تواند نمای روشن تری از 

فرهنگ و رسوم طالب را  ارائه کند. 
اگرچــه در ایــن مجموعه، نویســنده تــالش کرده تا بیشــتر 
اصطالحات متداول در حوزه  هــا را گردآوری کند ولی در مقدمه 
بر این نکته تاکید دارد که فقط قســمتی از ایــن اصطالحات را 
گردآوری کرده و کامل نمودن آنها فرصت و همکاری بیشــتری 

را می طلبد.
 افزون بر ایــن، وی به این نکته نیز اشــاره ای دارد که برای آنکه 
بی  دلیل بر حجم اثر افزوده نشــود از بیان و توضیح بســیاری از 
تعبیرات و ضرب  المثل هــای عربی و یا اصطالحــات علمی که 

کاربرد عمومی ندارند، صرف نظر کرده است.

رژیم غذایی ارنیش)1(کاری سبزیجات پاییزی 

لبخندک

گوناگون

بزرگ ترین رویداد قرن

اگر تصورتان از رژیم غذایــی کاهش مصرف غذا و حــذف بعضی از وعده های غذایی اســت با 
این رژیم غذایی طرز فکرتان تغییــر خواهد کرد. این رژیم غذایی که توســط دکتر دین ارنیش 
پیشنهاد شده است افراد را توصیه به بیشــتر خوردن و کاهش وزن می کند. طبق اظهارات وی 
که در  کتابش به نام »بیشتر بخورید و از وزن خود بکاهید« ذکر شده، با بهره گیری از مکمل های 
غذایی و متعاقب آن تمرکز بر غذاهای کم چربی پرفیبر چنین امری میسر می شود. وی می گوید 

مصرف غذای اضافی در کنار تمرینات بدنی منظم، باعث سالمت و کاهش وزن بدن می شود.
اصول غذایی ارنیش

این رژیم غذایی روش های انجــام متعددی داشــته و متضمن مصرف غذاهــای غنی از فیبر، 
دانه های چربی، پنیر فرآوری شــده، خامه و شــیر بوده و مصرف مواردی مثل ماهی و گوشــت 

فرآوری شده، آووکادو، مارگارین، الکل و غذاهای حاوی شکر ممنوع است.
مزایا

در این رژیم مصرف وعده هایی در فواصل منظم و در حجم کم برای چند بار در روز مجاز شمرده 
شده است، بدین ترتیب طی روز احساس گرسنگی ایجاد نشده و فرد احساس سیری می کند و 

همچنین افزایش نرخ متابولیسم و سوزاندن کالری باعث کاهش وزن می شود.
معایب

در این رژیم غذاهایی منع شده اند که دوری از آنها به عنوان یک اصل تخطی ناپذیر معرفی شده 
اســت، بدین ترتیب افراد دمدمی مزاج و دارای ذائقه متغیر در این رژیم با سختی مواجه خواهند 
بود. همچنین به دلیل محتوای پروتئینی پایین غذاها برای ســاخت عضله ممکن است این رژیم 

نظر ورزشکاران را جلب نکند.

 با رواج تلفن همراه و اینترنت عده ای بیکار شدند 
و عده ای هم جایگزین، عده ای نیز فرصت شغلی 
جدید برای خود دســت وپا کردند. بد نیست اگر 
یادی بکنیــم از تعدادی از مشــاغلی که با ورود 
تلفن های همــراه و اینترنت و اپلیکیشــن های 

جدید، در حال انقراض هستند.
نیازمندی های  روزنامه ها  و اپلیکیشن های  

هو شمند
سال هاست که صفحه نیازمندی های روزنامه ها 
واســطه ای بین جویندگان شــغل و کارفرماها 
شده اســت. حاال با اپلیکیشن های جست وجوی 
اینترنتــی، کم کم ایــن نیازمندی هــا از رونق 
می افتند. افراد از این طریق، می توانند به صورت 
هوشــمند به دنبال شــغل یا نیــروی کار خود 
بگردند بنابراین هم در وقت خــود صرفه جویی 
کرده و ســاعت ها  وقتشــان را صرف گشتن در 
صفحات روزنامــه نمی کنند و هم الزم نیســت 
مسیری را تا دکه روزنامه فروشی طی کنند و در 

نتیجه بهای کمتری نیز برای آن می پردازند.
شــبکه های مجازی، »نشــریات« را 

کم تیراژ می کنند
فضای مجازی باعث شــده تا مــردم دیگر اخبار 
و اطالعات را از این بســتر دنبال کنند و همین 
امر سبب شــده تیراژ روزنامه ها کم و کمتر شود. 
شبکه های پیام رســان موبایلی اخبار را سریع و 
کوتاه مخابره می کنند و افراد بدون هیچ زحمتی 
از داخل خانه می تواننــد از جزئیات اخبار مطلع 
شــوند و حتی در این فضا می توانند فعاالنه عمل 
کنند و خود موج خبری بسازند و عالوه بر خبر در 
جریان حاشیه های خبر هم قرار گیرند. بسیاری 
از مردم حتــی ترجیح می دهند بــرای خواندن 
روزنامه ، آن را به صورت پــی دی اف بر صفحات 

مجازی دنبال کنند تا در دکه ها!
»گیم نت ها«ی شــخصی در تلفن های 

همراه!
گیم نت ها یکــی از تفریحات دوست داشــتنی 
کودکی نسل جوان امروز اســت و بچه ها حاضر 
بودند ساعت ها وقت بگذارند تا به این گیم نت ها 
بروند و در کنار دوستانشــان فوتبال و بازی های 

جنگی بازی کنند. 
زمانی که اکثر خانواده ها رایانه خانگی نداشتند، 
رونق این گیم نت ها بیشتر و با کامپیوتر دار شدن 
آنها، استقبال از این گیم نت ها کمتر شد. در حال 
حاضر، این مکان ها، مشــتری های زیادی ندارند 
و بچه ها هم ترجیــح می دهند بــا تبلت و تلفن 
همراه شــخصی خودشــان بازی کنند تا اینکه 
هزینه ای پرداخت کننــد و به خود زحمت رفتن 

تا گیم نت ها را بدهند!

موبایل، چه کسانی را 
بیکار کرد؟)2(

داشــتم فکر می کردم چقــدر از بچگی ما  نداشاه نوری
صرف فوت کردن شده است. توی دوره ای 
که خیلی از این ابزار مدرن و عجیب و غریب برای بازی نبود ما با 
فوت کردن ســرگرم می شــدیم. مثال در این فصل یک عده در 
پارک فرفره می فروختند. ما می خریدیم، فوت می کردیم و شاد 
می شدیم. ما در بادکنک هم فوت می کردیم که البته ممکن بود 
بترکد و اشکمان را در بیاورد. حباب ســازها هم بودند که آب و 
مایع ظرفشــویی در آنها مــی ریختیم و برای درســت کردن 

بزرگ ترین حباب، مسابقه می دادیم. 
بعضی وقت ها هم شــمع تولد فوت می کردیــم. هر چند وقت 
یک بار یکی از بچه های کالس ما را برای تولدش دعوت می کرد. 
پاســخ مادر ما هم همیشــه یک کالم بود: نه! آن موقع احساس 
می کردیم بزرگ ترین رویداد قرن را از دســت داده ایم و بدتر از 
آن آبرویمان هم رفته اســت. به این ترتیب ما در بچگی به فوتی 

شاد، غمگین و یا نابود می شدیم!
ساندویچ های دوست داشتنی

زیادی هســتند  غذاهــای 
که مزه شــان زیر زبان آدم 
می ماند، آنهایــی که مادرها 
می پزنــد، ســاندویچ های 
مدرسه، شــام های ابتکاری 
خوابگاه و نذری هــا. فرقی 
نمی کند به هــر حال از بین 
همــه خورشــت قیمه های 
دنیا یکی هســت کــه دیگر 
تکرار نمی شــود. راستش را بخواهید در بیشــتر موارد این مزه 
به یادماندنی هیــچ ربطی به خود غــذا ندارد بلکــه مربوط به 
کسی اســت که غذا را با او خورده ایم. تا به حال با کسی برخورد 
داشته اید که بگوید غذایی را که تنهایی خورده، خیلی به دهانش 
مزه کرده است؟! مزه غذا سه علت دارد؛  اول عشقی که در زمان 
پخت غذا صرف شده که در مورد غذای مادرها صدق می کند نه 
ساندویچ های بیرون، دوم هنر آشــپزی و مواد اولیه مرغوب که 
باز هم در مورد ســاندویچ ها صدق نمی کند و علت سوم کسی 
اســت که غذا را با او خورده ایم و همه طعــم آن، خاطره صدا و 

لبخندهای اوست.

فرهنگ اصطالحات طالب 

  مواد الزم: روغن زیتون یک ونیم 
قاشق چای خوری ، سیب زمینی شیرین 
پوســت کنده و به صورت مکعبی قطعه 
قطعه شــده یک فنجــان، گل کلم یک 
فنجان ، پیاز نازک خرد شده یک چهارم 
فنجان،پــودر ادویــه کاری دو قاشــق 
چای خــوری،آب ســبزیجات یــک دوم 
قاشــق  چهــارم  یــک  فنجان،نمــک 

چای خوری،نخود آب کشــیده و خشــک شــده 425 گرم،گوجه فرنگی ریز خرد شــده 410 
گرم،گشنیز تازه خرد شده دو قاشق غذاخوری،ماست چکیده با چربی دو درصد  نصف فنجان

 طرز تهیه:روغن زیتــون را در یک تابه بزرگ و روی حرارت متوســط رو به باال گرم کرده، 
سیب زمینی شیرین را در تابه بریزید، سه دقیقه سرخش کنید.

 حرارت را به متوســط کاهش دهید. قطعات گل کلم، پیاز و پودر کاری را اضافه کنید، آنها را یک 
دقیقه بپزید، مخلوط داخل تابه را مرتب تکان دهید و  هم بزنید.

 آب سبزیجات و سه مورد بعدی در لیســت مواد الزم را اضافه کنید تا مواد داخل تابه را به جوش 
بیاورید، درب ظرف را بگذاریــد، حرارت را کاهش دهیــد و به مدت 10 دقیقه یــا تا زمانی که 

سبزیجات نرم شوند بجوشانید. 
در حال جوشــیدن مواد را مرتب هم بزنید و در پایان هم روی آن گشــنیز تازه بریزید و با ماست 

سرو کنید.
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پیامبر اکرم  )صلی ا... علیه و آله(:
هیچ  بنده اى ايمان  نیاورده است، مگر آنكه من برايش 

دوست داشتنی  تر از خودش باشم  .
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