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و باز هم طوفان »مصباح«! آیت  ا... در جمع مربیان و مســئوالن 
حلقه صالحین بسیج فرهنگیان کشور، درباره برجام و سیاست 
خارجه کشــورمان و نوع تفکر دولت و... به طور مفصل صحبت 

کرد و گفت: »بعد از تفکر سکوالریسم، آفت دومی که...

مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان گفت: تاکنون از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در استان گزارشی دریافت نشده است. شــهرام موحدی با بیان اینکه پیش بینی ها و 
مراقبت های وی ژه در تمام مراکز پرورش طیور اســتان اصفهان اجرایی شــده، اظهار 
داشــت: برای مقابله با شــیوع آنفلوآنزای فوق  حاد پرندگان در استان آمادگی کامل 
وجود دارد. وی افزود: هم اکنون هماهنگی الزم با اتحادیه های پرورش مرغ تخم گذار 
و مرغ گوشــتی انجام شــده تا هرگونه تلفات نامتعارف در این مراکز بررســی شود. 
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان تصریح کرد: از ابتدای اعالم این بیماری در کشور 

کمیته مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان...

فارس: حســن هاشــمی وزیر بهداشت در نشســت معاونین 
بهداشت گفت: دکتر ســیاری بنده را به مختار تشبیه کردند 
که در انتها همــه یارانــش او را تنها گذاشــتند و در قلعه ای، 
تنها با یکی از یارانــش جنگید تا از پای درآمــد. بنده ترجیح 
می دهم وارد حاشیه نشــوم اما باید به صورت خالصه بگویم: 
بله درست است، متاسفانه مشکل ما از خودمان است و در یک 
کالم باید بگویم کرم درخت از خود درخت اســت. کسانی که 
در گذشــته با ما بودند، به دلیل کارنامه غیر قبولی که از خود 
ارائه دادند، از ما جدا شدند و مدام انتقاد می کنند. وی افزود: در 
این مسیر نیاز به آقاباالســر و پدرخوانده نیست. کسانی که در 
این سی و چند ســال در مقدرات بهداشت حاکم بودند و بخش 
عمده پول ها را در درمان هزینه کردند، جایی برای آنها نیست. 
هاشمی با اشاره به صحبت های معاون بهداشت خود مبنی بر 
تشــابه حکایت این روزهای وزیر بهداشت با سریال مختارنامه 
گفت: در سریال مختار دیدیم که مختار در آن قلعه به افرادش 
گفت »اگر نجنگید، شما را به زشــت ترین شکل ممکن نابود 
می کنند«؛ آنها نیــز همراهی نکردند  و همان بال بر سرشــان 
آمد. حال درباره شــعار دولت تدبیر و امید هم همین موضوع 
صدق می کند. باالخره مردم در 24 خــرداد تصمیم گرفتند و 
دولتی روی کار آمد؛ حال عده ای بر طبل ســابق خود بکوبند، 
اما من معتقدم که مردم به دنبال آرامش اند و از بگو مگو خسته 
شده و دوســت دارند مسئوالن شان مشــکالت را حل کنند. 
وزیر بهداشــت اضافه کرد: هم اکنون در فصــل انتخابات باید 
پوستمان کلفت شود چون عده ای ســناریو می چینند؛ مشابه 
سناریویی که آن شــب برای حوزه ســالمت چیدند، قلبشان 
مریض اســت و بهترین کار، بی توجهی به آنهاست. وی افزود: 
طرح تحول سالمت هنوز ریشه نداده و با نسیمی دچار آسیب 
می شــود؛ به همین دلیل باید مراقب بود اما متاسفانه جامعه 
پزشکی خاموش است که گمان می کنم ترسیده اند؛ این دفاع 
از خودمان نیست بلکه از ســالمت مردم است. وی افزود: باید 
بگویم می دانم ریشــه این انتقادات از کجاســت و باز می گویم 

کرم از خود درخت است.

هشدار مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان:

پس از پایه های کاخ جهان نما
جدار خارجی بلوار تاریخی تفرجگاه چهارباغ اصفهان هم کشف شد؛

این متروی پربرکت!

مردم از دوره گردها
مرغ نخرند

11جدی نگیرید!

3

به بهانه جدیدترین انتقاد آیت ا... از دولت و برجام؛

گالیه های مصباح

منصوریان از »ساندویچ«ها 
بهتر است!

در نشست معاونین بهداشت وزارت بهداشت عنوان شد:

وزیر بهداشت: اگر نجنگید، شما را به 
زشت ترین شکل ممکن نابود می کنند!

2
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رییس اتاق اصناف اصفهان:

بازار اصفهان
کمبودی برای شب یلدا ندارد

3

بــه  ارشــاد اســالمی کــه  وزیــر فرهنــگ و 
نکوداشــت  کنگــره  در  شــرکت  منظــور 
آیــت ا... حســین مظاهــری بــه اصفهان ســفر 
 کرده بــود بــا نماینــده ولی فقیــه در اســتان و 
 امــام جمعه اصفهــان دیدار کــرد. در ایــن دیدار

 آیت ا...سید یوســف طباطبایی نژاد توجه بیشتر به 
هنرمندان و ارتقای سطح امکانات معیشتی و هنری 
آنها را خواستار شــد. امام جمعه اصفهان با اشاره به 
اهمیت هنر در دین اســالم، گفت: هنرمندان ایران 

به ویژه اصفهان با خلق آثار هنری برای...

وزیر ارشاد در دیدار با امام جمعه اصفهان:

هنرهای در حال فراموشی دوباره احیا می شوند

15

ادامه در صفحه 3

خبر آخر

به بهانه شایعه ورشکستگی بانک ها؛
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پیشنهاد سردبیر:
جریمه سنگین یک بانک ایتالیایی برای کار با ایران

ارتشاحزابدیدگاهانتخابات

محمد نبی حبیبــی دبیرکل حزب مؤتلفه اســامی، 
درباره معرفی میر ســلیم به عنوان نامزد نهایی حزب 
مؤتلفه به ائتاف اصولگرایان گفت: هنوز بحث های ما 
تمام نشده و هر وقت که مباحث مربوط به نامزد نهایی 
مؤتلفه به اتمام برســد، گزینه نهایی به طور رسمی از 

سوی دبیرکل اعام خواهد شد.
حبیبی افزود: تشــکل های اصولگرا بــرای انتخابات 
ریاســت جمهوری کاندیــدا خواهند داشــت و ما در 
این مرحله این حق را قائل هســتیم که هرکس نامزد 
تشکل خود را تعیین کرده و بتواند از گزینه خود دفاع 
کند؛ اما همه تاش ها برای این اســت که اصولگرایان 
به ائتاف برســند و درنهایت همه تسلیم نظر جمعی 
ائتاف باشــند. وی تصریــح کرد: بنابراین براســاس 
جمع بندی ها ائتاف بــه یک نفر خواهد رســید و ما 
مصلحــت اصولگرایان را صرفا معرفی یــک نامزد و نه 
بیشــتر می دانیم؛ اما اینکه چه کسی کاندیدای نهایی 
باشــد، باید در ائتاف بحث شــود و مطمئنــا یکی از 
اقدامات ائتاف اصولگرایــان، معرفی یک نامزد پس از 

جمع بندی داخلی خواهد بود.

عضو حــزب اتحــاد ملت بــا بیــان اینکه متاســفانه 
اصاح طلبــان از ســوی دولت مــورد بی مهــری قرار 
گرفته اند، عنوان کرد: باتوجه به تاش هایی که صورت 
گرفت، توقع می رفت در بدنه دولت از اصاح طلبان نیز 
استفاده شود اما متاسفانه آن طور که باید و شاید، این امر 
محقق نشد. علی تاجرنیا در پاسخ به این سوال که آیا در 
انتخابات شورا ها شاهد ازدیاد کاندیداهای اصاح طلب 
خواهیم بود یا خیر، گفت: طبیعتا با رد صاحیت هایی 
که در انتخابات مجلــس صورت گرفــت، یک حضور 
ترکیبی از نیرو ها خواهیم داشــت، زیرا کســانی که از 
میدان اســفند ۹۴ کنار گذاشته شــدند، در شوراهای 
اسامی شهر و روستا کاندید خواهند شــد. وی افزود: 
شورای عالی سیاست گذاری اصاح طلبان باید این بار 
افراد متخصص را در لیســت قرار دهد؛ زیرا مباحث در 
شوراهای اسامی شهر و روســتا، فقط سیاسی نبوده و 

مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز مطرح است.
تاجرنیــا گفت: درســت اســت کــه افراد بر اســاس 
تخصص هایشان انتخاب می شوند، اما کسانی در لیست 

قرار می گیرند که رویکرد اصاح طلبانه داشته باشند.

دبیرکل حزب مؤتلفه:

مصلحت اصولگرایان، معرفی 
یک نامزد برای انتخابات است

رییس جمهور در دیدار با آمانو:

اقدام اخیر آمریکا موجب 
بی اعتمادی جهانی به آن است

عضو حزب اتحاد ملت:

دولت با اصالح طلبان
بی مهری می کند

محمدرضا باهنر :

 به طور طبیعی دولت یازدهم
نیز دو دوره ای خواهد شد

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

لزوم به روزرسانی تجهیزات و 
تاکتیک های عملیاتی نیروی هوایی

محمدرضا باهنر رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری، 
پیرامون دو دوره ای شــدن دولت یازدهم اظهار داشت: 
تجربه های گذشــته ثابت کرده که دولت ها دو دوره ای 
هســتند و به طور طبیعی دولت یازدهم نیز دو دوره ای 

خواهد شد.
دبیــر کل جامعــه اســامی مهندســین همچنیــن 
اظهــار داشــت: در انتخابات هــای دو دوره  گذشــته، 
رییس جمهورهای کشورمان در دوره دوم بیش از دوره 
اول رای آوردند اما میــزان رای روحانــی در دوره اول 
لب مرز بود و حــدود 50 درصــد رای آورد که حتی به 
51درصد نیز نرسید؛ از این رو باید حتما در دوره بعد رای 
بیشــتری کســب کند تا یک انتخابات قدرتمند برگزار 
 شود و اگر این گونه نشــود از دو رییس جمهور گذشته

عقب می ماند.
محمد رضا باهنر درباره گزینــه جریان اصولگرایی برای 
انتخابات ۹6 گفت: هنوز بحث های انتخاباتی ادامه دارد 
و کاندیداهای بالقوه ما انتخاب شــده اند و باید فرآیندی 

طراحی شود که در روز آخر به یک نفر برسیم.

امیر سرتیپ خلبان حســن شــاه صفی فرمانده نیروی 
هوایی ارتش، در مراسم فارغ التحصیلی جمعی از خلبانان 
f5 و میگ 2۹ در پایگاه شهید فکوری تبریز، ضمن تبریک 
به خلبانان و اســاتید، بر اســتفاده بهینــه از تجهیزات و 

امکانات موجود تاکید کرد.
وی گفت: نباید در اســتفاده از تجهیــزات به آن چیزی 
که برای ما تعریف شــده اکتفا کنیم؛ چرا که با روش های 
ابتکاری، از تجهیزاتــی که در اختیار داریــم باید نهایت 
استفاده را داشته باشیم و این مهم، نیاز به تاش، تحقیق 
و مطالعه دارد. امیر شــاه صفی افزود: در کنار تجهیزات 
باید تاکتیک ها و روش های عملیاتی را نیز به روزرســانی 
کنیم تا از انجام تاکتیک هایی که امروزه با توجه به امکانات 
نظامی جدیــد کاربردی ندارد، خودداری شــده و وقت و 
هزینه ای صرف چنین روش هایی نشــود. امیر شاه صفی 
گفت: همان طور که خداوند متعال در قرآن وعده همراهی 
با استقامت کنندگان و پیروزی آنها را داده است، پیروزی 
واقعی در جبهه ها از آن مقاومان اســت که آزادی حلب و 

پیشرفت عملیات موصل، مؤید این نکته است.

یادداشت

حضور یک مقام خارجی
در صحن علنی مجلس

نامه ۱۵۰ نماینده مجلس
به رییس جمهور

 روحانی کمتر از یک ماه دیگر
به روسیه می رود

هشدار فرمانداری تهران درباره 
تجمع مقابل سفارت انگلیس

ظریف، امروز به مجلس می رود

رییس کمیسیون بازرگانی و سیاســت خارجی مجلس پرتغال و 
هیئت همراه وی در جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسامی 
حضور یافتند. غامرضا کاتب عضو هیئت رییسه مجلس با اعام 
این خبر، به سرجیو سوزا پینتو رییس کمیسیون روابط خارجی 
مجلس پرتغال و هیئت همــراه وی خیر مقدم گفــت. این مقام 
کشــور پرتغال، روز جمعه وارد تهران شــد. وی برای دیدن آثار 
تاریخی و فرهنگی، ســفری دو روزه به اصفهان داشت و شامگاه 
شنبه به تهران بازگشت. رییس کمیســیون بازرگانی و سیاست 
خارجی مجلس پرتغال، در ســفر به ایران قرار اســت با جمعی از 

مسئوالن کشورمان دیدار و گفت وگو کند.

نماینده مردم نهاونــد در مجلس گفت: 150 نفــر از نمایندگان 
مجلس طی نامه ای بــه رییس جمهور، خواســتار تجدیدنظر در 
رتبه بندی برخی از واحدهای دانشــگاهی شدند. حسن بهرام نیا 
اظهار داشــت: به تازگی از طرف وزارت علوم تحقیقات و فن آوری 
به علت ســوء تدبیر و مدیریت و گرایش سیاسی خاص، برخی از 
واحدهای دانشگاهی سراسر کشــور از جایگاه و عنوان واحدهای 
دانشگاهی به مجتمع دانشــگاهی تنزل پیدا کرده اند. وی گفت: 
متاسفانه دانشــگاه دولتی نهاوند که مدیران آن با اهداف خاص 
سیاسی از قبل انتخاب  شده بودند، مشــمول این قانون شده و از 
طرف وزارت علوم، این واحد دانشــگاهی به مجتمع دانشــگاهی 
تنزل پیداکرده اســت. عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای 
اسامی بیان کرد: به همین خاطر به همراه 150 نفر از نمایندگان 
مجلس در نامــه ای به رییس مجلــس، خواســتار تجدیدنظر و 

بازگشت رتبه بعضی از واحدهای دانشگاهی شدیم.

حســن روحانی، رییس  جمهور ایران به روســیه سفر می کند. 
قرار است ســفر بلندپایه ترین مقام سیاســی ایران به روسیه در 
ژانویه 201۷ میادی و کمتر از یک ماه دیگــر انجام پذیرد. در 
حال حاضر مسئولین دو کشور در حال آماده سازی برنامه های 
این سفر هستند که پیش بینی می شــود طی آن، چندین سند 
همکاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و بازرگانی به امضای 

روسای جمهور ایران و روسیه برسد.

معاون سیاسی، امنیتی فرمانداری تهران گفت: هیچ گونه مجوزی 
برای برگزاری تجمع مقابل سفارتخانه ها از جمله سفارت انگلستان 
در تهران صادر نشــده اســت. به گزارش جام جم آناین، گروهی 
ناشــناس اقدام به انتشــار مطالبی تحت عنوان »برگزاری تجمع 
درمقابل سفارتخانه انگلیس در عصر دوشــنبه 2۹ آذر« در فضای 
مجازی و دعوت از مردم برای شرکت دراین تجمع کرده است. علی 
اصغر ناصربخت در گفت وگو با ایرنا گفت: درخواستی برای برگزاری 
تجمع در مقابل سفارت انگلستان تاکنون به فرمانداری تهران ارسال 

نشده است. 
وی اظهار کرد: برهمین اســاس برگزاری هرگونه تجمع در مقابل 
سفارتخانه ها از جمله سفارت انگلستان، تخلف بوده و براساس قانون 
با متخلفان برخورد می شود. ناصربخت با بیان اینکه مجوزی برای 
برگزاری تجمع صادر نشده است، تصریح کرد: دستگاه های مسئول 
ازجمله نیروی انتظامی براســاس قانون، مانــع از برگزاری هرگونه 

تجمع غیرقانونی در مقابل سفارتخانه ها خواهند شد.

وزیر امور خارجه کشــورمان ظهر امروز با حضور در کمیسیون 
امنیت ملی مجلــس، گزارشــی از آخرین وضعیــت برجام به 
نمایندگان ارائه می دهد. محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه 
کشــورمان ظهر امروز همــراه با معاونــان خود بــا حضور در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس، گزارشی از 

آخرین وضعیت برجام را به نمایندگان ارائه خواهد داد.

عکس روزیادداشت

 دیده شدن آرم »ایران ایر«
روی ایرباس A321 در آلمان

با انتشــار تصویری از یک فروند هواپیمــای A321 ایرباس از 
فرودگاه اختصاصی این شــرکت در آلمان، گمانه زنی ها برای 
تحویل نخســتین هواپیمای ایرباس به ایران در ســال 2016 
میادی تقویت شــد. »توبیاس گودات« عکاس صنعت هوایی، 
تصویری از یک هواپیمای ایرباس ۳21 را منتشر کرده که روی 

آن مشخصات »ایران ایر« نقش بسته است.

اخبار

کافه سیاست

وزیر نفت با بیــان اینکه حدود 2 هــزار میلیارد تومــان از بدهی بابک 
زنجانی به وزارت نفت عودت داده شــده،گفت: آنچــه که وزارت نفت از 

زنجانی طلب دارد بیش از ۳/5میلیارد دالر با سود پول است.
بیژن نامدار زنگنه با اشــاره به تایید حکم اعدام »بابک زنجانی« توسط 
دیوان عالی کشــور گفت: آنچه طبق نظر کارشناســی بــه وزارت نفت 
عودت داده شده، حدود 2 هزار میلیارد تومان است؛ اما آنچه وزارت نفت 

از زنجانی طلب دارد، بیش از ۳/5میلیارد دالر با سود پول است.
وزیر نفت ضمن تشکر از قوه قضاییه، با بیان اینکه این قوه پرونده مذکور 
را به خوبی پیگیری کــرد، افزود: مهلت و رأفتی که جمهوری اســامی 
نسبت به »بابک زنجانی« اعمال کرد، نامحدود و بی پایان نیست و تا یک 

زمانی باید این پول را به وزارت نفت بازگرداند.
نامدار زنگنه از ارســال مابقی پرونده های دکل های نفتی به قوه قضاییه 

خبر داد.

جریمه سنگین یک بانک 
ایتالیایی برای کار با ایران

طلب 3/۵میلیارد دالر پول 
با سود وزارت نفت از زنجانی

به گزارش وال اســتریت ژورنال، ناظر بانکی نیویورک، روز پنجشنبه بانک 
ایتالیایی اینتسا ســنپائولو و شــعبه آن در نیویورک را برای نقض قوانین 
دولتــی ممنوعیت پولشــویی و رازداری بانکــی آمریــکا و پنهان کردن 

تراکنش های مبادالت با ایران، 2۳5 میلیون دالر جریمه کرد.
بر اساس اعام بخش خدمات مالی دولتی آمریکا، این بانک به صورت ویژه 
کارکنانی آموزش داده است تا فعالیت های انتقال پول مرتبط با ایران را به 

گونه ای مخفی کنند که به درستی قابل شناسایی نباشند.
همچنین این بانک ایتالیایی که مقر آن در میان اســت و شعبه نیویورک 
آن، به شدت کوتاهی هایی در تبعیت از سیســتم رصد تراکنش ها داشته 
و عمدا اطاعات را از ماموران بررسی بانک ها پنهان کرده است. این بانک 
در رابطه با ایران، از یک فرآیند خاص برای پاک کردن هزاران تراکنش در 
سال های 2002 تا 2006 به ارزش بیش از 11 میلیارد دالر از طریق شعبه 

نیویورک خود در زمانی که ایران تحت تحریم بود، استفاده کرده است.

دیدار نماینده ویژه پوتین با والیتی
الورنتیف نماینده ویژه رییس جمهوری روســیه در امور سوریه 
برای پنجمین بار صبح دیروز با علی اکبــر والیتی رییس مرکز 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام، دیدار و 
گفت و گو کرد. در این دیدار طرفین پیرامون تحوالت منطقه و 
ضرورت مقابله با گروه های تروریستی بحث و تبادل نظر کردند. 
نماینده پوتین در امور سوریه 1۳ آذرماه نیز سفر فوری و مهمی 
به ایران داشــت و حامل پیامی از پوتین برای رییس جمهوری 
اســامی ایران بود و پس از دیدار با دکتــر روحانی، با علی اکبر 

والیتی دیدار و گفت و گو کرد.

در این ســال ها، از مصوبات مجلس و اصاح طلبان گرفته 
تا مذاکرات هسته ای و تماشــای فوتبال، همگی در دایره 
نقدهای آیت ا... قرار گرفته اند؛ کسی که با دولت های قبل 
و بعد از احمدی نژاد زاویه های تندی داشــت. یک زمانی، 
مصباح رای آوری رییس جمهور ســابق را نتیجه توسل به 
حضرت ولی عصر)عج( دانســت و همه حتی مراجع و علما 
را شوکه کرد )!( اما این روابط حسنه دیری نپایید که رو به 
تیرگی گذاشت. نخستین نشانه ها هم زمانی بروز پیدا کرد 

که مشایی، از دوســتی مردم ایران و اسراییل سخن گفت.
مشــایی نقطه فصل و هجران بود و بعدهــا مصباح درباره 
رابطه او و احمدی نژاد گفــت: »هنوز هم برای بنده این یک 
معماست که چنین آدمی با این فراست، با این هوش، با این 
کارآمدی، چطور شــیفته یک نفری می شود که از خودش 
ضعیف تر اســت و صدهــا نقطه ضعــف در آن قابل رویت 
است. برای بنده هنوز این معما باقی اســت. اما به هر حال 
یک واقعیت اســت.« این هجران تا جایی پیش رفت که در 

نشریه »پرتوسخن« وابسته به موسسه امام خمینی)ره( و 
آیت ا... مصباح، انتقادات تندی از احمدی نژاد شد. خیلی ها 
آنچه را می دیدند و می شنیدند، باور نداشتند. باور نداشتند 
این آیت ا... مصباح اســت کــه در آســتانه انتخابات آتی 
ریاست جمهوری )قبل از روی کارآمدن روحانی( می گوید: 
»باید مراقب باشیم چراکه باید کسانی ســرکار بیایند که 
اولویتشان اســام باشــد نه ایرانی بودن، اینکه شعار ایران 
بدهند، این شعار بهایی ها هم هست.« و مشخصا منظورش 

احمدی نژاد بود.
      

در این سال ها با هیچ کس به اندازه »هاشمی رفسنجانی« 
زاویه پیدا نکرده اســت. دوستان ســال های دور و مبارزان 
همســنگر در ایام مجاهدت های انقابی، حــاال به جایی 
رســیده اند که علنا علیه یکدیگر موضع می گیرند. ســال 
گذشــته بود که مصباح یــزدی در گفت و گو بــا ماهنامه 
»عصراندیشه« در جواب سخنان هاشمی که او را از تحریف 
گران امام )ره( و از کســانی خوانده بود کــه دچار انحراف 
شده اند، از بیت امام چنین انتقاد کرد: »در سال های ابتدای 
بعثت، از جمله ماجرای وفات رســول خدا)ص(، بسیاری از 
بســتگان و اصحاب پیامبر)ص( رفوزه شــدند. آن امتحان 
برای 1۴00 ســال پیش بــود و از آن زمان جامعه رشــد 
بیشتری کرده است. آن زمان برخی از بستگان پیامبر)ص( 
عامل انحراف بودند و رفوزه شدند و اکنون برخی از بستگان 
امام)ره(. برخی حق را می شناسند، اما مانند ابوجهل تا پای 
جان آن را انکار می کنند. روح برتری طلبی، قانع  شــدن به 
حق خود و تسلیم نشدن در برابر حق، از عوامل روانی است 
که برخی آگاهانه و عامدانه، حق را انکار و حتی در مقابل آن 

سرمایه گذاری می کنند.« 
      

آیت ا... مصبــاح البته ترجیــح داده به صــورت مصداقی 
و نه همیشــگی وارد عرصه سیاســت شــود. از سال ٨۴ 
که بزرگ ترین مدافــع احمدی نژاد بــود و در اواخر دولت 
دهم به منتقد او تبدیل شــد تا یازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری که با شــهادت برای لنکرانی آغاز شد و 
با رای چهار میلیونی جلیلی پایان یافت. ســال ۹2 مصباح  
ابتدا لنکرانی را کاندیدای اصلح خود و جریانش مطرح کرد و 
گفت: »من در پیشگاه الهی شهادت می دهم در بین کسانی 
که در یازدهمین دوره ریاســت جمهوری کاندیدا شده اند 

جناب آقای دکتــر لنکرانی  اصلح هســتند و امیدوارم که 
این شــهادت، برگ زرینی در کارنامه ٨0 ساله من باشد.« 
و چندروز بعد سعید جلیلی کاندیدای آنان شد. پس از روی 
کارآمدن حسن روحانی، از جمله مخالفان عملکرد او بوده 
است.  پس از ســخنان حســن روحانی که در آن، برخی از 
منتقدان توافق ژنو را بی سواد خطاب کرد، مصباح یزدی در 
سخنان شــدیداللحنی گفت: »علما، بزرگان و خانواده های 
شهدا شما را نصیحت می کنند که فریب آمریکا را نخورید، 
عزت ملت را نفروشــید و خون شــهیدان را به باد ندهید... 
شــاه هم می گفت این آخوندها یک دم کنی روی سرشان 
گذاشته اند و نمی فهمند سیاست یعنی چه و ما چه دنیایی 
داریم... آنهایی که قســی القلب هســتند می گویند شــما 
را چه کار به این کارها؟ شــما را چه به اقتصاد و سیاست؟ 
بی ســوادها!« مصباح یزدی در مقطعی دیگر و در پاسخ به 
سخنان رییس دولت تدبیر و امید که گفته بود برخی دچار 
توهم هستند و مدام غصه دین مردم را می خورند در حالی 
که نه دین را می شناسند و نه آخرت را، گفت: »حتی برخی 
از افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند، در واکنش 
به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع 
دین و فرهنگ و تجمع روحانیت در فیضیه، آنها را کسانی 
معرفی می کنند که اسام را نشــناخته اند و آنها را متهم به 
توهم می کنند. باید از وی پرســید مگر خود تو دینت را از 
کجا یاد گرفته ای؟ از فیضیه یا از انگلســتان؟«  هشدارهای 
مصباح، واکنــش علی مطهــری را هم به دنبال داشــت. 
نایب رییس مجلس گفت که دغدغه هــای ایدئولوژیکی و 
فکری مصباح در حوزه فرهنگ را می پســندد اما در عین 
حال گفت :»آقــای مصباح، یک جملــه رییس جمهوری 
را که قابل تاویل اســت به سکوالریسم، تفســیر و با تندی 
به وی حمله می کنند؛ لذا این شــائبه ایجاد می شــود که 

حب وبغض ها در اینگونه قضاوت ها دخالت دارد.« 
      

و حاال آیت ا.. بازهم »برجام« را نشانه گرفته است؛ برجامی 
که ازنظــر وی ترکمانچــای دیگری را خلق کــرد و حتی 
زمانی گفته بود انتقاد تند درخصوص مذاکرات هســته ای، 
واجب شــرعی و عقلی  اســت. آیت ا... ایــن بارهم گفته 
است:»می گویند توبه کنیم تا آمریکا دوباره سفارتش را در 
ایران باز کند«؛ اینها نظرات کسی است که برخی ها  از وی 

با عنوان »مطهری زمان« یاد می کنند!

آمانو دیروز وارد تهران شــد و به ســازمان انــرژی اتمی 
رفت تا با علی اکبر صالحی دیدار کنــد. دیدار بعدی وی با 
رییس جمهور کشــورمان بود. حســن روحانی در دیدار با 
»یوکیو آمانو« مدیــر کل آژانس بین المللــی انرژی اتمی 

گفت: جمهوری اســامی ایران همواره به دنبال توســعه 
روابط مثبت و فنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و 
در آینده نیز به همکاری های خود با این نهاد بین المللی در 
چارچوب مقررات، ادامه خواهــد داد. دکتر روحانی پرونده 
هسته ای ایران را یکی از فعالیت های مهم و طوالنی آژانس 
بین المللی  انرژی اتمی دانســت و با اشــاره به اینکه این 
پرونده نهایتا سال گذشته به نتیجه خوبی رسید، گفت: حل 
و فصل پرونده هســته ای ایران، رفع ابهام سازی ها و بسته 

شدن پرونده پیچیده PMD توســط آژانس، گامی مهم و 
اطمینان آفرین بود. رییس جمهوری برجام را توافقی بزرگ 
و تجربه ای مثبت دانست که در ســایه تاش های طرفین 
مذاکره کننده حاصل شده است و گفت: برجام توانست از 
یک سو ثبات و همکاری بیشتری را برای منطقه به ارمغان 
آورد و از ســوی دیگر تحریم های ظالمانه و نادرست علیه 
ملت ایران را برطرف کند. رییس  جمهوری افزود: اقدامات 
اخیر آمریکا به ویژه تمدید قانون »آیســا«، مغایر با برجام 

است. روحانی تاکید کرد: مسیری که آمریکا در قبال ایران 
در پیش گرفته، موجب کاهش اعتماد جهانی نســبت به 
دولت آمریکا خواهد شــد. »یوکیو آمانو« مدیر کل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی نیز در این دیــدار با تاکید بر اینکه 
جمهوری اســامی ایران از زمان اجرای برجام، به تمامی 
تعهدات خود در این توافق به خوبی عمل کرده است، گفت: 
برجام یک دستاورد بزرگ بود که آژانس بین المللی انرژی 

اتمی با همه توان از اجرای  آن حمایت می کند.

و حاال آیت ا.. 
بازهم »برجام« را 

نشانه گرفته است؛ 
برجامی که ازنظر 

وی ترکمانچای 
دیگری را خلق کرد 
و حتی زمانی گفته 

بود انتقاد تند از 
مذاکرات هسته ای 

واجب شرعی و 
عقلی  است

به بهانه جدیدترین انتقاد آیت ا... از دولت و برجام؛

گالیه های مصباح 

و باز هم طوفان »مصباح«! آیت  ا... در جمع مربیان و مسئوالن حلقه صالحین بسیج فرهنگیان کشور، 
درباره برجام و سیاست خارجه کشــورمان و نوع تفکر دولت و... به طور مفصل صحبت کرد و گفت: 
»بعد از تفکر سکوالریسم، آفت دومی که از همین اندیشه جوانه می زند، این اســت که عده ای می خواهند بگویند 
مشکالت با آمریکا که او را مهم ترین دشمن خود می دانســتیم، با گفت وگو و امضای برجام قابل حل است و این امر 
نشانه آن است که ما از اول هم اشتباه کردیم که با آمریکا دشمنی کردیم؛ حتی با شاه هم می توانستیم مذاکره کنیم و با 

بده بستان و یک معامله بردـ  برد با شاه قضایا را حل کنیم تا او سلطنت کند و حکومت را به دست ما بسپارد!«

سمیه 
پارسادوست
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
بازار اصفهان کمبودی برای شب يلدا ندارد

اخبار

مدیر مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی استان اصفهان 
گفت: انبوه سازان و فعاالن بخش ساختمان قبل از انتشار هرگونه 
آگهی در روزنامه ها یا پخش در صداوسیما باید مجوزهای الزم را 

از اداره کل راه وشهرسازی دریافت کنند.
ایمان طاهر با اعالم این خبر، اظهار داشــت: در راستای تضمین 
حقوق شهروندان وپیش خریداران مسکن الزم است انبوه سازان و 
فعاالن بخش ساختمان قبل از انتشار هرگونه آگهی در روزنامه ها 
یا پخش در صداوسیما، مجوزات الزم را از اداره کل راه وشهرسازی 
دریافت کنند. وی افزود: بر اســاس این مجوز پیش فروشــنده 
می تواند اقدام به انتشــار آگهی در رســانه ها کند. مدیر مسکن 
وساختمان اداره کل راه وشهرسازی اســتان اصفهان تاکید کرد: 
قطعا الزم است در آگهی منتشر شده شــماره وتاریخ اخذ مجوز 
اعالم شود؛ همچنین اســامی و مشــخصات همه فعاالن بخش 
مسکن که توانسته باشــند از اداره کل راه وشهرسازی مجوزهای 
الزم را اخذ کرده باشند در ســایت www.isfrud.ir درج شده 
اســت. وی با اشــاره به لزوم ثبت قرارداد پیش فروش ساختمان 
در دفترخانه اســناد رسمی  توســط پیش خریداران از رسانه ها 
خواست تا در این زمینه همکاری الزم را داشــته باشند و قبل از 
انتشار آگهی، مجوز انتشار آگهی را از پیش فروشنده اخذ کنند تا 

مردم متضرر نشوند.
طاهر با هشدار نسبت به تبلیغاتی که در شــبکه های اجتماعی 
منتشر می شوند، گفت: هرگونه تبلیغات در هرگونه مرجعی باید با 
اعالم شماره نامه و تاریخ مجوز باشد همچنین اسامی افراد دارای 

مجوز در سایت مذکور قابل رویت است.

مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان گفت: تاکنون از آنفلوآنزای 
فوق حاد پرندگان در استان گزارشی دریافت نشده است.

شــهرام موحدی با بیان اینکه پیش بینی هــا و مراقبت های وی ژه 
در تمام مراکز پرورش طیور اســتان اصفهان اجرایی شده، اظهار 
داشــت: برای مقابله با شــیوع آنفلوآنزای فوق  حاد پرندگان در 

استان آمادگی کامل وجود دارد.
وی افزود: هم اکنون هماهنگــی الزم با اتحادیه های پرورش مرغ 
تخم گذار و مرغ گوشتی انجام شده تا هرگونه تلفات نامتعارف در 

این مراکز بررسی شود.
مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان تصریح کرد: از ابتدای اعالم 
این بیماری در کشور کمیته مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 

در استان تشکیل شده است.
وی بیان داشــت: همچنین اطالع رســانی پیامکــی و مکاتبات 
با دســتگاه های مختلف و پرورش دهندگان طیــور، دهیاران و 

فرمانداران استان نیز انجام شده است.
موحدی افــزود: طرح ملی رصــد و پایش آنفلوآنــزای فوق حاد 
پرندگان، مهر و آبان امســال همزمان با سراسر کشور در اصفهان 

هم برگزار شد.
وی با اشــاره به نمونه گیری از 120 واحد پرورش طیور اســتان 
اصفهان، تصریح کرد: در نمونه گیری ها بیــش از یک هزار و 600 

نمونه خون از پرندگان گرفته شده است.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهــان ادامــه داد: همچنین 
بررســی های الزم بــر باغ پرنــدگان، مــزارع پــرورش طیور و 

کشتارگاه ها اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه عدم مشــاهده از آنفوالنزای فوق حاد پرندگان 
در استان اصفهان، دلیلی برای غفلت از این بیماری نیست، گفت: 
تمام مرغداری های صنعتی و سنتی استان باید مسائل بهداشتی و 

ایمنی را برای مقابله با بیماری رعایت کنند.
موحدی با اشــاره به بیش از 2 هزار واحد پرورش مرغ صنعتی در 
استان اصفهان، اظهار کرد: بیشترین تعداد واحدهای پرورش مرغ 
و طیور در کشور متعلق به این استان است که برای جلوگیری از 

این بیماری، مراقبت های ویژه بهداشتی باید انجام شود.
وی تاکید کرد: از شهروندان خواستاریم از خرید هرگونه پرنده از 

افراد دوره گرد خودداری کنند.
مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان کوچ پرندگان را مهم ترین 
عامل گسترش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان دانست و یادآور شد: 
این بیماری بسیار سریع انتشــار می یابد، اما با رعایت توصیه های 

بهداشتی می توان از شیوع آن جلوگیری کرد.

رییــس اتاق اصنــاف اصفهان گفت: بــازار اصفهــان هیچ گونه 
کمبودی برای خریدهای شــب یلدا ندارد و تنها نکته قابل توجه 
کنترل قیمت هاست. رسول جهانگیری درباره وضعیت بازار شب 
یلدا در اصفهان، اظهار داشــت: واحدهای صنفی میوه، شیرینی، 
آجیل و خشکبار که بیشتر با بازار شب یلدا در ارتباط هستند در 
این ایام زیر ذره بین نظارت های بازرسی اصناف قرار دارند. وی با 
بیان اینکه قبل از شــب یلدا و اکنون جلسات مختلفی با رؤسای 
اتحادیه های مربوطه برگزار شد، افزود: در این جلسات تاکید شد 
که کاالها و اجناس مورد نیاز به انــدازه کافی در اختیار مردم قرار 
گیرد. رییس اتاق اصناف اصفهان افزود: واحد نظارت و بازرســی 
 اتاق اصنــاف نیز به صورت شــیفتی نظارت بر بازار شــب یلدا را

 انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه اصفهان هیچ گونه کمبودی برای بازار شــب 
یلدا نــدارد، تصریح کرد: تنها موضوع، کنترل قیمت هاســت که 
اهمیت ویژه ای دارد. جهانگیری بیان داشت: قیمت اجناس برای 
شب یلدا براساس عرضه و تقاضا مشــخص می شود؛ اما بازرسان 
برای اینکه اجحافی به شهروندان نشــود نظارت انجام می دهند؛ 
به عنوان مثال آجیل و خشکبار، نایاب و یا احتکار نشود. وی گفت: 
معموال کمبود اجناس برای ماه هــای محرم و صفر و یا عید نوروز 
رخ می دهد؛ اما در شــب یلدا کمتر شــاهد این موضوع هستیم. 
رییس اتاق اصنــاف اصفهان تاکید کرد: از زمانــی که قانون گذار 
خودکنترلی را برای نظارت بر اصناف تصویب کرد، شاهد آرامش 
بیشتری بر بازار هستیم. وی افزود: نظارت بر بازار با برخوردهای 
قهری کارساز نیست در حالی که نظارت ها اگر به سمت ارشادی 
و در صورت تکرار به صورت اخطاری پیش رود شرایط بازار، بهبود 
می یابد. به گفته جهانگیری، موضوع نظارت بر عهده خود اصناف 
اســت و نیازمند تخصص ویژه ای اســت که این موجب آرامش 

بیشتر بازار می شود.

مدير مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی اصفهان:

پیش فروشان بخش مسکن بايد 
مجوز پخش آگهی داشته باشند

هشدار مديرکل دامپزشکی استان اصفهان:

مردم از دوره گردها
مرغ نخرند

ريیس اتاق اصناف اصفهان:

بازار اصفهان
کمبودی برای شب يلدا ندارد

ایمنا: سال گذشــته قبوض عوارض نوســازی و عمران 
شهرداری و کســب و پیشه  شــش ماهه نخست سال 
در شهریورماه توزیع شد و شــهروندان تا پایان مهرماه 
فرصت داشــتند،  عوارض را پرداخت کنند؛ اما امســال 
قبوض عوارض نوســازی و عمران شــهرداری و کسب 
و پیشه  شــش ماهه نخســت ، در مهرماه توزیع و پایان 
آبان به عنوان مهلت پرداخت این قبوض پیش بینی شد 
و پــس از آن مهلت پرداخت  تا پایان آذر تمدید شــد تا 
فرصت بیشتری در اختیار شهروندان قرار بگیرد.  شهردار 
اصفهان در ایــن باره مي گوید:  با توجه بــه اینکه توزیع 
عوارض و در نظر گرفتن جایزه خوش حســابی مصادف 
با ایام عزاداری اباعبدا... الحســین)ع( بود، برای شرکت 
بیشتر شــهروندان در قرعه کشی خوش حسابی، مهلت 

پرداخت عوارض تا 30 آذرماه تمدید شد.
مهدي جمالي ن ژاد معتقد است: توســعه و آبادانی شهر 
در گرو حمایت همه مــردم در پرداخت به موقع عوارض 
شــهری اســت. وي ادامه مي دهد: در همین راستا به 
منظور تشویق شــهروندان به پرداخت عوارض، جایزه 
خوش حسابی اهدای480 دســتگاه دوچرخه برقی به 
شــهروندان خوش حســاب پرداخت عوارض نوسازی 
و عمران شهرداری و کســب و پیشه در نظر گرفته شده 
است. شــهردار اصفهان اظهار مي کند: شــهروندان با 
پرداخت به موقع عوارض می توانند عالوه بر شرکت در 
قرعه کشی جایزه خوش حســابی، در توسعه و آبادانی 

شهر اصفهان سهیم شوند.
در شــرایطی که تا پایان مهلت پرداخت عوارض فرصت 
زیادی  باقی نمانده و مجموع  طلب شــهرداری اصفهان 
از شهروندان تا پایان ســال، در بخش عوارض نوسازی و 
کسب و پیشه  بیش از 170 میلیارد تومان است، تنها 30 
درصد اصفهانی ها عــوارض را پرداخت کرده اند. مهدي 
زارعي، رییس اداره ممیزي درآمد شــهري شــهرداري 
اصفهان با اشــاره به اینکه تاکنون 30 درصد شهروندان 
عــوارض را پرداخت کــرده اند، می گوید: شــهرداری 
اصفهان تا پایان امســال در بخش عوارض نوســازی از 
شــهروندان بیش از 170 میلیارد تومان طلب دارد که 
عالوه بر عوارض جاری بدهی های قبلی شــهروندان را 
هم شامل می شــود. وي عنوان مي کند: بنا بر پیشنهاد 
 شــهردار اصفهان و با توجــه به اینکه امســال روزهای 
»سه شــنبه های بدون خودرو« را در شــهرمان شاهد 
بودیم، بــرای شــهروندان خوش حســاب در پرداخت 
عوارض نوسازی و عمران شــهری و کسب و پیشه 480 

دستگاه دوچرخه برقی در نظر گرفته شده است.

با پرداخت به موقع عوارض؛

شهر را باهم بسازيم

خبر

دوسال پیش پس از شایعه ورشکســتگی بانک ها، برخی 
عنوان کردند که  این شــایعه با انگیــزه ترغیب مردم به 
خارج کردن ســرمایه هاي خود از سیســتم بانکي کشور 
و روان شــدن پول هــاي ســرگردان به بــازار کاالهاي 
ســرمایه اي به  منظور ایجاد بحران در این بازارها بر ســر 

زبان ها افتاده است.
جالب اینکه این شــایعات تا جایی پیــش رفت که برخی 
رسانه ها از جلســات محرمانه در دفتر ریاست جمهوري 
با مســئوالن بانک ها و اعالم ورشکستگي رسمي دو بانک 
دولتي به رییــس دولت دهم در عــدم پرداخت وجه نقد 
به مشــتریان بانک ها تا ســقف 150 میلیون ریال خبر 
دادند که به گفته مســئوالن اقتصادي کشــور صرفا در 
جهت مبارزه با پولشــویي و در راســتاي تعهداتی بود که 
کشــورمان باید براي مبارزه هماهنگ و جهاني با پدیده 
پولشویي پیش از اینها به انجام مي رســاند؛ اما در برخی 

رســانه ها و از جمله صــدای آمریکا، این خبر به شــکل 
 دیگری ارزیابی شــد و نتیجه این بود که بانک های ایرانی

ورشکست شده اند.
همان زمان یک مقام آگاه در گفت و گو با رســانه ها گفت 
که بانک هاي ما در وضعیــت عادي قرار دارنــد و القاي 
برخي شایعات درباره ورشکســتگي و بحران بانک ها و... 
صرفا براي ابهام آلود کردن فضــا و ایجاد بحران اقتصادي 
براي کشــور اســت . مدیر امور مالي بانک ملي هم تاکید 
کرد: بر اســاس صورت هاي مالي ســال 87، بانک ملي با 
حدود 540 هــزار میلیارد ریــال دارایــي، از نظر میزان 

دارایي ها اولین بانک ایران و جهان اسالم است. 
در این سال ها هرگاه شایعه یا خبری درباره ورشکستگی 
بانک ها به گوش رسیده، برخی مســئوالن ادعا کرده اند 
احتمال و یا امکان ورشکستگی بانک های دولتی به هیچ 
عنوان وجود ندارد. بانــک های دولتی آن قدر ســرمایه 

دارند که ورشکست نشــوند. خب چندان بیراه هم به نظر 
نمی رســد. فقط یک نمونه کارمزد تراکنش های بانکی 
را درنظــر بگیرید تا متوجه شــوید در طول یک شــبانه 
روز چه میــزان گردش مالــی به نفع بانک هــای دولتی 
صورت می گیــرد. هزینه یک تراکنش ســاده را اگر 100 
تومان درنظر بگیریم ، با احتســاب اینکه در طول یک روز 
میلیون ها نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران بخواهند یک 
اعالم موجودی ســاده بگیرند، چه هزینــه هنگفتی عاید 
بانک می شــود.) هزینــه 500 تومانی تراکنــش انتقال 

موجودی و کارت به کارت را فاکتور می گیریم!(
شــهریور دوســال پیش بود که اعالم شــد برای کاهش 
ترافیک غیر ضروری، ارتقا و پایداری شــبکه و کاستن از 
هزینه های غیر ضروری، بانک ها مکلف هســتند کارمزد 
خدمــت مانده گیری مطابق با ســاختار کارمزد شــتابی 
دستگاه های خودپرداز را محاســبه و در تمامی ابزارهای 

پذیرش از مشتری اخذ کنند.
همان زمان هــم نقدهایی بــه این کار صــورت گرفت و 
برخی افراد عنوان می کردند که چرا باید برای مشــاهده 
میزان پول در حســاب خودمان هزینــه پرداخت کنیم؟ 
اما مدیــرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی در پاســخ 
به این انتقادات گفت: بســیاری از مردم اساســا نیازی به 
مانده گیری بیش از چند بار در طــول یک ماه ندارند ولی 
در واقع هزینــه مانده گیری های متعــدد عده ای خاص 
از جیب 75 میلیون نفر کســر می شــود؛ به همین دلیل 

دریافت هزینه مانده گیری عملیاتی شد! 
مدیران بانکی کشــورمان همواره بــرای توجیه دریافت 
کارمزدهــای بانکی دالیــل گوناگونی را عنــوان کرده و 
می کنند؛ اما هیچ کدام به ســواالت مانده در ذهن مردم 
پاســخ شــفافی نمی دهند. به عنوان مثال پاســخ نمی 
دهند که مگر نــه اینکه با انجام خدمــات بانکی از طریق 
دســتگاه های کارتخوان، حجم زیادی از نیروی انسانی به 
کارگرفته شــده در نظام بانکی ما تعدیل و کاسته شده و 
درواقــع کارتخوان ها هســتند که کار کارمنــدان بانک 
را انجام می دهند، پس حقوق کارمنــدان هم به موازات 
حذف نیروی انسانی، حذف شــده و این حقوق در جیب 
چه کســی می رود؟ در جیــب کارمند حذف شــده که 
نمی رود!البد گفته می شود این پول ها در راستای افزایش 
هزینه های زیرســاختی و نگهداری از این زیرســاخت ها 
و حفــظ و افزایش ضرایب امنیتی تبادالت بر بســترهای 

الکترونیکی صرف می شود!
به هرحال کسی شــایعه ورشکســتگی بانک ها را جدی 
نمی گیرد. اختالس هــای بانکی و حقــوق های نجومی 
که برخی مدیران بانکی دریافت کرده اند و معلوم نشــد 
آخروعاقبت این حقوق های نجومی چه شــد و چه کسی 
پــول را برگرداند و چه کســی برنگردانــد، را باید جدی 
گرفت.ما البته جــدی گرفته ایم. آنهایــی که باید جدی 

بگیرند، نگرفته اند!

مديران بانکی 
کشورمان همواره 

برای توجیه دريافت 
کارمزدهای بانکی 

داليل گوناگونی 
را عنوان کرده و 

می کنند؛ اما هیچ 
کدام به سواالت 

مانده در ذهن مردم 
پاسخ شفافی 

نمی دهند

هشــدارها در میان هیاهوهای سیاســی گم شــده و در اين میان وضعیت بانکداری 
ايران،هرروز مبهم تر از روز قبل می شــود.  ورشکســتگی بانک ها خبری اســت که 
مدت هاست به گوش می رسد و فعاالن اقتصادی در اين باره هشدار می دهند. خبری که البته خیلی ها آن را 

باور نمی کنند يا صحت و سقم آن را زيرسوال می برند. 

سرپرست معاونت تشکل های اتاق ایران، از برپایی همایش ملی تشکل ها 
و اجرایی کردن طرح رتبه بندی آنها در آینــده نزدیک خبر داد و گفت: 
استان اصفهان یکی از استان های ســرآمد کشوردر بحث تشکل گرایی 
است. نادر سیف، با بیان اینکه اتاق بازرگانی اصفهان یکی ازسرآمد ترین 
اتاق های کشور است، اظهار داشت: از نشــانه های پویایی اتاق اصفهان، 
فعال بودن کمیســیون های تخصصی آن اســت و خروجی کمیسیون 
تشکل های اصفهان بسیار قابل استفاده بوده  واین امر نشان دهنده تالش 
در راستای ارتقای سطح کیفی تشکل های موجود است. وی افزود: بعد 
از ابالغ سیاست های کلی اصل 44، توجه به ایجاد، فعال شدن و تقویت 
تشکل ها بیشتر شده و در واقع اوج شکوفایی تشکل ها در دهه 80 اتفاق 
افتاده و بعد این روند با کاهش روبه رو شــده اســت تا در دو ســال اخیر 

تشکل گرایی و ایجاد تشکل ها دوباره روند صعودی پیدا کند.

رییس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان با تاکید بر اینکه قیمت شیرینی 
براساس کیفیت مشخص می شود، گفت: خوشبختانه برای شب یلدا 

نرخ گز و شیرینی در اصفهان افزایش نخواهد یافت.
حسن شریفی با اشــاره به رکود شدید بازار شــیرینی در آستانه شب 
یلدا نسبت به سال گذشــته، اظهار داشت: عمده فروش ما در شب یلدا 
مربوط به چله نوعروسان است که متاسفانه به نظر می رسد آمار ازدواج 
نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته؛ چرا که میزان 
سفارشات شیرینی فروشان بسیار کم شده است. وی به آمادگی 1300 
واحد صنفی گز و شیرینی در اصفهان برای شب یلدا اشاره کرد و افزود: 
خوشبختانه برای شــب یلدا نرخ گز و شــیرینی در اصفهان افزایش 
 نخواهد یافت؛ همچنین قیمت ها نســبت به ابتدای امســال تغییری

 نمی کند.

اصفهان، استانی سرآمد در 
تشکل گرايی کشور

ريیس اتحاديه گز و شیرينی اصفهان:

شیرينی يلدا، گران نمی شود

به بهانه شايعه ورشکستگی بانک ها؛

جدی نگیرید!

مژگان 
علیدوستی

قاب روز

 اوراق المبورگینی میلیاردی که به صورت 
غیر قانونی وارد شده بود-تایوان

میهمان جدید خیابان های ایران، المبورگینی 
خاص ترین BMW سری هفت ایرانگاالردو اسپایدر در کنار مازراتی گرن کابریو 

پژو ۳۰۰۸ که قرار است به زودی وارد بازار 
ایران شود

فرونشســت زمین به حرکت قائم و رو به پایین سطح زمین 
که می تواند با بردار اندک افقی همراه باشد گفته می شود. 
در بین عوامل موثر در ایجاد فرونشســت، به نظر می رسد 
که برداشــت بیش از حد مجاز از منابــع آب زیرزمینی از 
 علل اصلی ایجاد فرونشســت در بیشــتر دشت های کشور

 است.
 افزایش جمعیــت و تقاضا جهــت تامین غذا بــرای این 
جمعیت رو به رشــد منجر بــه افزایش مصرف آب شــده 
به گونه ای که در ســال هــای اخیر، برداشــت )تخلیه( از 
سفره های آب زیرزمینی فزونی یافته است. از طرفی کاهش 
بارش و خشکســالی های پی در پی به دلیــل تغییر اقلیم 
در ســال های اخیر منجر به کاهش تغذیه ســفره های آب 
زیرزمینی شده است. این مسئله با برهم زدن تعادل بیالن 
منابع آب زیرزمینی  باعث افت سطح آب زیرزمینی در اکثر 
آبخوان های کشــور شده؛ براساس تقســیم بندی سازمان 

ملل، در صورتی که در کشــوری، نســبت میزان برداشت 
آب به کل منابع آب تجدید شــونده بیش از 40% باشــد، 
آن کشور با بحران شدید منابع آب زیرزمینی مواجه است. 

متاســفانه هم اکنون در ایران این شاخص به بیش از %70 
رســیده اســت؛ به طوری که می توان بیان داشت ایران در 
زمینه بحــران منابــع آب زیرزمینی در گروه کشــورهای 

پیشتاز در جهان است.
در اثر پایین رفتن ســطح آب زیرزمینی و خارج شدن آب 
از منافذ خاک، امکان متراکم شــدن مواد فراهم می شود. 
 با افزایش بهره بــرداری بی رویه از منابــع آب زیرزمینی،

 تراکــم خــاک بیشــتر و در نتیجــه منجر به نشســت 
زمیــن می گــردد. الزم بــه ذکــر اســت اخیــرا در 
اســتان اصفهــان، گــزارش هایــی مبنــی بــر ایجــاد 
در  زمیــن  فرونشســت  از  ناشــی  شــکاف هایی 
دشــت هــای کاشــان، گلپایــگان، اردســتان و نطنز، 

مهیارشمالی،شــهرضا، دامنــه-داران و اصفهان-برخوار 
 که با بیــالن منفــی آب زیرزمینی روبه رو هســتند، ارائه

شده است. 
 در این اســتان نیز بــه دلیل برداشــت بی رویــه از منابع 
آب زیرزمینــی، مدیریــت ناصحیــح منابــع آبــی بــه 
 ویــژه حفر چاه هــای مجــاز و غیر مجــاز بیــش از توان

توســعه  راســتای  در  کــه  اســتان  آبخوان هــای 
 کشــاورزی ناپایــدار حفــر شــده، منجــر بــه تخلیــه

 آبخوان ها، پایین رفتن ســطح آب زیرزمینی و فرونشست 
زمین شده است. در جدول زیر، نسبت میزان برداشت آب 

به کل منابع آب تجدیدشونده را می بینید. 

ايجاد فرونشست زمین در برخی از دشت های کشور و استان 
اصفهان، ناشی از برداشت بی رويه از منابع آب زيرزمینی است

هشدار

نسبت میزان برداشت آب به کل منابع آب تجديد شونده
بحران شديدبیشتر از %40

متوسطبین 20 الی %40
متعادلبین 10 الی %20

بدون بحرانکمتر از %10
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

نشانه های مننژيت را جدی بگیريد

افراد ســالمند یا کســانی که ســابقه حمله قلبی یا ســکته مغزی 
داشته اند، همواره نگران بروز لخته خونی در مسیر رگ ها و ایجاد یک 
وضعیت اورژانسی خطرناک هســتند اما یک فناوری نوین قرار است 

این نگرانی آنان را برطرف کند.
 کارشناســان نوعی چســب هوشــمند بر پایه فناوری های بســیار 
پیشرفته ســاخته اند که می تواند مانع لخته شدن خون و بروز سکته 

مغزی و حمله قلبی در افراد شود.
این چسب که قرار اســت با نام turbocharges عرضه شود، دارای 
مولکول هایی اســت که می تواند خون بدن را رقیــق کند و مانع از 

ایجاد لخته خونی در رگ ها شود.
در حال حاضر در دنیا میلیون ها انسان از داروهای رقیق کننده خون 
حاوی هپارین اســتفاده می کنند تا خطر لخته شــدن خون در آنها 
کاهش یابد اما این چســب درمانی به طور خودکار مواد رقیق کننده 
خون را از طریق سوزن های مینیاتوری به بدن تزریق می کند؛ بدون 

اینکه فرد احساس درد یا سوزش داشته باشد.
مزیت این چسب نسبت به روش های مشــابه برای جلوگیری از بروز 
خونریزی های شدید )که به علت مصرف بیش از حد هپارین ممکن 
است باعث مرگ بیمار شوند(، این است که سرعت جذب هپارین به 
خون و جلوگیری از بروز لخته در آن بسیار ســریع تر از مصرف دارو 

است.
این پَچ وضعیت بدن را به طور لحظــه ای کنترل می کند و زمانی که 
تشخیص می دهد خطر بروز لخته خونی وجود دارد، دارو را از طریق 
سوزن هایی که کوچک تر از تار موی انسان هســتند، به بدن تزریق 

می کند تا مانع از بروز سکته شود.
گفتنی است این ســوزن ها 100 عدد هســتند که در یک چسب به 
ابعاد یک تمبر کوچک تعبیه شــده اند و با استفاده از آن، فرد دیگر به 

انجام مکرر آزمایش خون برای بررسی وجود لخته خونی نیاز ندارد.
این پچ پوســتی حاصــل تحقیقات متخصصــان دانشــگاه ایالتی 
کارولینای شمالی است و می تواند مانع از مرگ میلیون ها انسان در 

سراسر جهان شود.

دانشــمندان مدعی شــدند که با اســتفاده از یک روش جدید و با 
برنامه ریزی مجدد سلول های بدن موش ها، موفق شده اند طول عمر 

آنها را افزایش داده و روند پیری را معکوس کنند.
 بر اساس گزارش تلگراف، پیش از این تالش ها در این زمینه موجب 
جوان شدن سلول ها شــده بود، اما موش  های آزمایشگاهی پس از 

جوان شدن، به سرعت به تومورهای کشنده مبتال می شدند.
 تحقیق جدید توسط گروهی از دانشــمندان به سرپرستی »خوان 
Juan Carlos Izpisua Bel� )کارلــوس ایزپیســوا بلمونتــه« 

monte( انجام شده اســت که طی آن موش  ها 30 درصد بیش از 
موش های عادی عمر کرده و دچار ســرطان نشدند؛ آنها همچنین 
از نتایج مثبت این آزمایش روی ســلول های انسانی در آزمایشگاه 

گزارش داده اند.
 »بلمونته« درایــن  رابطه گفــت: »نتایج این مطالعــات حاکی از 
این است که ممکن اســت پیری یک روند واحد نداشته و این روند 

انعطاف پذیر باشد و به زبان دیگر ممکن است پیری معکوس شود.«
طبق این گزارش، بخشــی از تحقیقات جدید به این شکل است که 
سلول های عادی به ســلول های بنیادی تبدیل شده و این سلول ها 

می توانند به هر نوع سلولی مبدل شوند.
ایجاد ســلول  های بنیادی که می توانند به سرعت تقسیم شوند و در 
رشد جنین بسیار کلیدی هســتند، در بزرگساالن موجب افزایش 
خطر ابتال به تومور می شــوند. علت اینکه بیماری سرطان به مرگ 
می انجامد، این است که سلول ها به شکل غیرقابل کنترلی تا زمان از 

کار انداختن اندام ها، تقسیم و تکثیر می  شوند.
مشکل دیگر در برنامه ریزی مجدد ســلول  ها این است که آنها برای 
عملکرد اصلی خودشان در بدن نیز مورد نیاز هستند؛ به همین دلیل 
تبدیل بیش  از حد ســلول های عادی به بنیادی، خود موجب مرگ 
می شــود. بنابراین محققان برنامه چهار ژنی را کــه در برنامه  ریزی 
مجدد ســلولی به کار می روند، »برای مدت محدود« تغییر دادند. 
پژوهشــگران همچنین از روش فوق روی موش های مبتال به پیری 
زودرس استفاده کردند و نتیجه آن مشــخص کرد که این موش ها  
در مقایســه با موش های دیگری که به پیری زودرس مبتال بودند، 

30درصد بیشتر عمر کردند. 
محققان سپس از این روش برنامه ریزی مجدد سلول روی موش  های 
طبیعی اما با ســن باال اســتفاده کردند؛ طبق نتیجــه این روش، 

آسیب های بافت های عضالنی و لوزالمعده این موش  ها بهبود یافت.
 این مطالعه نشــان می  دهد که پیری یــک فرآیند بســیار پویا و 
انعطاف پذیر است و در نتیجه بیش ازآنچه تصور می شد، می توان در 

روند آن مداخله درمانی کرد.

طبق نتایج یک مطالعه جدید، ســبک زندگی بی تحرک موجب 
افزایش تاثیر عوامل محیطی تشدیدکننده عالئم آسم می شود.

 محققان موسســه حفاظت از محیط زیســت آمریــکا دریافتند 
موش های ســاکن و بی تحرکی کــه در معرض میــزان متفاوت 
ازن، یک نوع آالینده هوا، قرار داشــتند، در مقایســه با موش های 
پرتحرک تــر دارای نشــانه های بیشــتر بیماری مزمــن بودند. 
موش های جوان به دو گروه تقسیم شده بودند: یک گروه )فعال(، 
به چرخ دونده دسترسی آسان داشــتند و گروه دیگر )بی تحرک و 
ساکن( این دسترسی را نداشــتند. به مدت ۷ هفته به موش های 
فعال اجازه داده شــد تا مطابق میل خــود ورزش کنند؛ درحالی 
که در طول این مدت موش های بی تحــرک فقط در فعالیت های 
روزانــه نظیر غذاخــوردن و خوابیدن حضور داشــتند. بعد از این 
مدت، هر دو گــروه موش ها در مقابل هوای فیلترشــده یا ســه 
میزان متفاوت غلظت ازن به مدت 10 ســاعت طی دو روز متوالی 

قرار گرفتند.
تیــم تحقیق، تنــاوب و حجم تنفــس و مقاومت گلوکــز تمامی 
حیوانات را بعد از قرارگیری در مقابل هوای پاک یا ازن اندازه گیری 
کردند. همچنین ســلول های مایع نای در ریه ها بررســی شد. به 
گفته محققان، با قرارگیری دو روزه در معرض آالینده ازن، تعداد 
سلول های سفید خون در گروه بی تحرک به شدت افزایش یافت. 
سطح گلوکز در هر دو گروه فعال و بی تحرک افزایش یافت اما این 
میزان افزایش در گــروه بی تحرک به مراتب قابــل توجه تر بود و 
مدت زمان بیشتری طول کشــید تا به حالت عادی بازگشت. این 
مطالعه همچنین نشان داد میزان تنفس در تمامی حیوانات بعد از 

قرارگیری در معرض ازن، با تاثیر منفی همراه بود.

دستگاهی که بدن را 
در مقابل سکته فوالدين می کند

محققان اعالم کردند:

معکوس شدن روند پیری محقق شد

مطالعات نشان می دهد؛

ارتباط بی تحرکی و بیماری ريوی

بررسی های انجام شــده نشان داده اســت که ورزش به صورت 
مداوم بعد از ســکته می تواند به ریکاوری مغزی کمک کند و از 
عواقبی همچون کاهش حافظه جلوگیری کند. تاثیرات ســکته 
قلبی می تواند در زندگی فرد بیمار تغییراتی جبران ناپذیر ایجاد 
کند که فلج شــدن اعضای بدن، مشــکالت گفتاری و کاهش 
حافظه از این دست تغییرات هستند. اینکه فرد چقدر می تواند 
بعد از ســکته به حالت عادی خود برگردد، به شــرایط مغزی او 

بستگی دارد. ورزش کردن می تواند به این ریکاوری کمک کند.
مدیر این تحقیقات می گوید: مطالعات ما نشــان داده است که 
فعالیت فیزیکی می تواند پیش گیرنده باشــد و به ریکاوری بعد 
از سکته کمک کند. برای مثال دویدن به صورت مداوم می تواند 
تاثیر مثبت بر ریکاوری بعد از ســکته قلبی داشــته باشد. نتایج 
به دست آمده از این مطالعات می تواند بیماران را با روش ساده اما 

موثر برای ریکاوری بعد از سکته آشنا کند.

دبیر انجمن جراحان مغز و اعصاب گغت: شایع ترین بیماری های 
ســتون فقرات مربوط به کمر درد و دردهای این بخش اســت 
اما مهم ترین آســیب های این بخش شــامل دیسک های کمر 
می شــود که گاها به شکل تخریب دیســک یا جا به جایی دیده 
می شوند. مسعود شــیروانی افزود: از آنجایی که ستون فقرات، 
یک بافت متحرک است که در جهات مختلف حرکت دارد، علل 
مختلفی در آســیب به این بخش مطرح است اما عضالت ستون 
فقرات می توانند نقش بســیار موثری در کاهش آسیب به این 
بخش داشته باشند؛ لذا داشتن عضالت مناسب می تواند از وارد 
شدن مشکالت به این عضو پیشگیری کند. وی ادامه داد: ورزش 
سبک و مداوم یکی از عمده مواردی است که می تواند به تقویت 
عضالت کمر بینجامد و آســیب های این بخش را کاهش دهد؛ 
ضمن اینکه رعایت اصول استاندارد در نوع نشستن و برخواستن 

نیز در پیشگیری از دردهای کمر بسیار مهم است.

ديسک؛ شايع ترين 
بیماری  ستون فقرات

دانستنی ها

ورزش از عواقب سکته قلبی
جلوگیری می کند

سالمت کودکخواص خوراکی ها

 
وزن سالم؛ 

عامل کاهش 
ُگرگرفتگی 

در زنان يائسه

مطالعات نشــان می دهد وزن بیشــتر موجب افزایش احتمال تعریق 
شــبانه و ُگرگرفتگی در طول مراحل اولیه ورود به دوره یائســگی در 
زنان می شــود، اما عامل پیشــگیری کننده بعد از دوره یائسگی است.

این مطالعه بــه خوبی به توضیــح نتایج تحقیق قبلی مــی پردازد که 
نشان می دهد وزن باال هم عامل پیشــگیرانه و هم علت ُگرگرفتگی ها 
و تعریق شبانه در زنان یائسه است. الن گلد، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »رابطه بین وزن و این عالئم براســاس زمان متفاوت 
خواهد بود.« به گفته گلد، »احتمال دارد حرارت بیشتر ناشی از چربی 

اضافی، زنان را مستعد این عالئم در مراحل اولیه ورود به دوره یائسگی 
نماید، چراکه تخمدان ها همچنان در حال تولید استروژن بوده و عادت 
ماهیانه در زنان اتفاق می افتد.« وی در ادامه می افزاید: »تولید بیشتر 
استروژن که با چربی بدنی بیشتر اتفاق می افتد نقشی بسیار مهم دارد 
و در سنین باالتر، زمانی که آخرین دوره عادت ماهیانه اتفاق می افتد و 
تولید استروژن تخمدان ها به شدت کاهش می یابد، نقش حفاظتی ایفا 
می کند.« در این مطالعه، محققان داده هــای بیش از 3000 زن ۴۲ تا 
۵۲ سال را مورد بررســی قرار دادند. در طول مدت ویزیت های ساالنه 

در یک دوره 10 ساله، شاخص توده بدنی و پاسخ سواالت آنها در مورد 
تجربه عالئم یائسگی بررسی شــد. نتایج نشان داد که چاقی یا شاخص 
توده بدنی باالتــر از 30، ارتباط قابل توجهی با افزایش ریســک عالئم 
اعصاب محرک حرکتی در مرحله پیش یائسگی یا مرحله اولیه یائسگی 
دارد. نتایج نشان می دهد حفظ وزن سالم دقیقا قبل و در آستانه شروع 
یائسگی می تواند برای کاهش ُگرگرفتگی و تعریق های شبانه سودمند 
باشد اما کمی اضافه وزن هم می تواند بعد از گذشت چند ماه از ورود به 

دوره یائسگی، نقش حفاظتی در مقابل این عالئم ایفا کند.

آب چغندر برای سالمت خانم های باردار و جنین
میزان باالی اسیدفولیک موجود در چغندر باعث رشد خوب 
جنین در هفته های اول بارداری می شــود. این نوشــیدنی 

برای مادر و جنین مفید است. 
البته توصیه می شــود بعد از زایمان نیــز خانم ها به مصرف 
چغندر ادامه دهند تــا از انتقال برخی بیماری هــا به نوزاد 
پیشــگیری شــود. به تدریج که نوزاد بزرگ تر می شود بهتر 
است چغندر وارد برنامه غذایی وی شــود تا کودک از برخی 

کمبودها دور مانده و سالم تر بماند.
آب چغندر و سیب و هويج

حال که به خوبی با خواص چغندر قرمز آشــنا شدید توصیه 
می کنیم برای اســتفاده هر چــه بهتر از خــواص آن، یک 
نوشــیدنی فوق العاده آماده کنید. برای تهیه این نوشیدنی 

بی نظیر، عالوه بر چغندر، به سیب و هویج نیز نیاز دارید. 
برخی از متخصصان بر این عقیده هســتند که برای مقابله با 
ســرطان ریه می توان به مدت ســه ماه از نوشیدنی چغندر، 
هویج و ســیب اســتفاده کرد. از دیگر خواص این نوشیدنی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تقویت دستگاه ایمنی بدن، دفع رادیکال های آزاد، مقابله با 
رشد و افزایش سلول های سرطانی و تصفیه و پاکسازی بدن.

مواد الزم: چغندر قرمز 1عدد، هویج 1عدد،سیب 1عدد، آب 
1 لیوان، لیموترش )اختیاری( 1 عدد

روش تهیه
تمام مواد اشاره شــده را با دقت شست وشو دهید. بهتر است 
از سبزیجات ارگانیک اســتفاده کنید چون نباید پوست آنها 
جدا شود. هسته های ســیب را خارج کنید و تمام موارد را به 
قطعات کوچک تر خرد کنید. مواد را بــا آب و آب لیموترش 

داخل میکسر بریزید.
مواد را میکس کنید تا یک نوشــیدنی یکدست حاصل شود. 
اگر نوشیدنی تان گرم باشــد می توانید چند قالب یخ داخل 
آن انداخته و یــا اینکه به مدت چند دقیقــه در یخچال قرار 
دهید. توصیه می شــود که این نوشــیدنی را دو بــار در روز 

مصرف کنید.

زنگ هشدار فشار خون در کودکان
مشاهده خون در ادرار و افزایش فشار خون کودک را در صورتی 
که بیش از حد مجاز باشد، حتما به پزشک باید اعالم کرد؛ چرا که 
به گفته دکتر  هومن، هر کدام از اینها می توانند نشانه های جدی 
وجود مشکل در کلیه باشد. به همین دلیل بر اندازه گیری فشار 
خون کودک پس از سه سالگی حداقل سالی یکبار تاکید داریم. 
وی ادامه می دهد: بیماری کلیه می تواند باعث بیقراری کودک، 
سردرد، تشــنج، تب، رنگ پریدگی، نرمی استخوان و خستگی 

بی موقع و غیرعادی کودک هنگام بازی با همساالنش شود.
زمان بروز بیماری های کلیوی در کودکان

برخــی از ناهنجاری هــای سیســتم ادراری بــا توجــه بــه 
سونوگرافی های غربالگری دوران بارداری زودتر قابل تشخیص 
اســت و کودک از همــان دوران تحت نظر نفرولوژیســت قرار 
می گیرد. دکتر هومن بــا بیان اینکه برخی بیماری ها از شــش 
ماهگی تا یک ســالگی خــود را نشــان می دهنــد، می گوید: 
شــایع ترین مشــکل کودکان از ۷-6 ســالگی، عفونت مجاری 
ادراری ناشــی از عوامل محیطی است. این مشــکل هر چه به 
مدرسه و نوجوانی نزدیک تر می شود، افزایش می یابد. وی تاکید 
می کند: عفونت کلیه اگر ســریع درمان نشود باعث آسیب های 
جبران ناپذیری به کلیه می شود، به گونه ای که می تواند سبب از 
کارافتادگی یا افزایش فشار خون کودک شود. این استاد دانشگاه 
علوم پزشــکی ایران ادامه می دهد: کنترل به موقع و مســتمر 

مشکالت کلیوی در کودکان و تشخیص اکتسابی یا ارثی بودن 
آن بسیار مهم اســت. این موضوع باعث می شــود نه تنها میزان 
نارســایی کلیه اعم ازخفیف یا متوسط را تشخیص بدهیم، بلکه 
با اعمال مراقبت های درمانی و تغذیه ای، مانع تشدید بیماری و 

رسیدن آن به مرحله دیالیز و پیوند شویم. 
این نفرولوژیســت کودکان تاکید می کند: البتــه گاهی با همه 
اقداماتی که انجام می شــود، با وجود این فرآیند، فعالیت کلیه 
به گونه ای است که به سمت مزمن شدن بیماری پیش می رود. 
تحت نظــر بودن کودک باعث می شــود درخصــوص وضعیت 
پیشــرفت بیمــاری و برنامه ریــزی درمانی کنترل بیشــتری 

داشته باشیم.

بیماری کلیه در کودکان را بشناسیم و درمان کنیم)2( فوايد آب چغندر؛ از الغری تا مقابله با سرطان)3(

زيبايی

 در بازار محصوالت بهداشــتی معموال آن قــدر تنوع وجود 
دارد که گاهی باعث سردرگمی مشتریان می شود. انتخاب 
شامپوی مناســب برای موها نیز از موارد دشواری است که 
مستلزم داشــتن اطالعات دقیق از نوع و جنس موهاست. 
از طریق انتخاب شامپوی مناسب می توان در حفظ و بهبود 

سالمت موها کوشید.
 شناخت نوع پوست سر 

پیش از انتخاب شــامپو برای موها، باید گونه مناسب آن را 
براساس نوع پوست سر انتخاب کنید. در واقع، شامپو برای 
تمیز کردن و از بین بردن چربی و آلودگی پوست سر مورد 
استفاده قرار می گیرد. همیشه شامپویی را انتخاب کنید که 
مناسب سر شــما باشد و پوست چرب ســر را تمیز کرده و 

رطوبت از دست رفته را جبران کند.
شامپويی برای موهای چرب 

اگر پوست ســر و موهای چربی دارید و تاکنون شامپوهای 
مختلف نتوانســته اند در این میان راهگشا باشند، راه هایی 
ازجمله شست وشــوی دو بــار در روز توصیه می شــود. از 
مصرف شامپوهای آبرســان، مرطوب  کننده و نرم کننده و 

مخصوص موهای خشک خودداری کنید.
این قبیل شــامپوها رطوبت زیادی را در پوست چرب سر 
ایجاد می کند. در نقطه مقابل همیشه به دنبال شامپوهایی با 
برچسب حجم دهنده، تقویت کننده و متعادل کننده باشید. 
این محصوالت رطوبت کمتــری در موها، ایجاد و در از بین 
بردن چربی اضافی موثرتر عمل می کننــد. از نرم کننده و 
حالت دهنده روی پوست ســر نریزید، بلکه از این مواد تنها 

برای ساقه موها، استفاده و پس از چند دقیقه آبکشی کنید.
مراقب شکست موهای خشک باشید 

موهای خشک معموال با خارش پوسته سر، احساس خارش 
و حتی پوسه ریزی همراه اســت که گاهی واقعا آزاردهنده 
می شود. به خاطر داشته باشــید از شامپوهای حجم دهنده 
و تقویت کننده برای موهای خشــک اســتفاده نکنید. این 
شامپوها پوســت ســر را برای کســب رطوبت مورد نیاز 
می شکافند. برای موهای خشــکی که پوسته ریزی ندارند 
به دنبال شامپویی باشــید که رطوبت پوست سر را تقویت 
کند و همچنین رطوبت موها و صــاف یا مجعد کردن موها 
را به همراه داشته باشد. اگر پوست سر بسیار خشکی دارید 
که معمــوال با خارش و پوســته ریزی همراه اســت، حتما 
از شــامپوهای مخصوص موهای خشک اســتفاده کنید 
که حاوی مــوادی چون منتول و ترکیباتی هســتند که به 
حفظ رطوبت موها کمک می کنند. از شــامپوهای حاوی 
سولفات که پوست ســر و موها را به شدت خشک می کند، 

خودداری کنید. 

چگونه شامپوی مناسب موهايم 
را پیدا کنم؟

هرگاه این غشا توسط باکتری یا ویروس دچار التهاب شود، 
مننژیت اتفاق می افتد که این التهاب معموال در اثر عفونت 
مایعی که اطراف مغز و نخاع را فراگرفته است، رخ می دهد.

مننژیت ویروســی، بسیار شــایع تر از نوع ناشی از باکتری 
بوده و کمتر جدی و آسیب رســان است؛ اما نوع باکتریایی 
آن بسیار نادر است. متاســفانه عالئم این دو نوع مننژیت 
بسیار مشابه هستند و چشم پوشی از هر یک از نشانه هایی 
که ممکن اســت به مننژیت اشــاره داشته باشــد، بسیار 

خطرناک خواهد بود.
شما احساس می کنید سرماخورده ايد

هر زمــان که بــدن در حال مبــارزه با میکروب هاســت، 
احساس ناخوشی و تب غیر طبیعی نیست. اما این دو نشانه 

را می توان یک از عالئم اولیه بیماری مننژیت نیز دانست.

اگر انــرژی ندارید، دچــار تب، حالت تهوع و ســردرد می 
شوید که به طور پیوسته بدتر شــده و به دارو پاسخ مثبت 
نمی دهد، آن را جدی بگیرید. مننژیت می تواند به سرعت 
حرکت کند. بنابراین اگر این مشــکالت وجــود دارد و در 
حال بدتر شدن است، منتظر ننشــینید و به دکتر مراجعه 

کنید.
گردنتان سفت شده است

این حالت شبیه انقباض عضله گردن نیست که طی خواب 
رخ می دهد. این نوع درد گردن، در یک ناحیه خاص اتفاق 
می افتد و پس از گرم کردن و ماســاژ بهتر می شــود. درد 

مننژیتی گردن، متفاوت احساس می شود.
این درد بدتر می شود زمانی که شما حرکت کششی انجام 
می دهید و می تواند بجز گردن و شانه ها، نقاط دیگر را نیز 

درگیر کند.
حرکت دادن گردن به ســمت باال یا پایین موجب کشش 
بافت ملتهب مننژ و یک درد عمیق و شــدید می شود که 

ممکن است به سر یا قسمت پایین کمر نیز سرایت کند.
نور، چشم هايتان را آزار می دهد

اگر نگاهتان را از نــور روز می دزدید یا حتــی در یک اتاق 
روشــن دچار دوبینی می شــوید و یامعموال یک سردرد 
همراه با چشــم درد را تجربه می کنید، می تواند ناشــی از 

مننژیت باشد.
ترس از نور یا ناراحتی وقتی نور به چشم ها می تابد، حتی 
زمانی که چشم هایتان کامال باز اســت، به احتمال زیاد به 

التهاب عصب بینایی در پشت چشم مربوط می شود.
شما گیج و مبهوت هستید

ممکن اســت پزشــک شــما این حالت را »حالت ذهنی 
تغییریافته« بنامد که اساسا به این معنی است که شما یک 

مشکل مستقیم فکری دارید.
وقتی التهاب در مغز منتشر می شود شما دچار بی تمرکزی 
یا حالتی مه آلود خواهید شــد. شــاید برای شما توضیح و 
یا مدیریت ساده این عالئم سخت باشــد و یا ممکن است 
ندانید که در کجا هســتید. این عالمتی است که باید آن را 

جدی بگیرید. بنابراین فورا نزد پزشک بروید.
نقاطی را روی پوستتان می بینید

بثورات مانند یک پرچم قرمز به شــما می گوید که اتفاقی 
رخ داده اســت. نقاط کوچک مایل به ارغوانی روی پوست 

بدون استثنا  نشانه مننژیت است. 
بثورات آخرین و جدی ترین نشــانه ای اســت که به شما 
می گوید دچار نــوع  باکتریایی مننژیت  شــده اید. به نظر 
می رسد زمانی که باکتری وارد بدن می شود سمی در بدن 
آزاد می کند که عروق خونی کوچک در پوســت شــما و 
اندام های داخلی تان را پاره می کند؛ اما بعید است که این 

نشانه به همراه سایر عالئم نباشد.
آن زمان که بثورات بروز پیدا می کند، ممکن اســت خیلی 
دیر شده باشد و سبب ضایعه عضو بدن، آسیب های عصبی 
به مغز، از دست دادن انگشتان دست، انگشتان پا و یا حتی 
دست ها یا پاها شود که این عوارض، ناشی از پارگی عروق و 

آسیب بافت هاست.
اگر شما در حال تجربه نشــانه های دیگری که گفته شد، 
هستید و ناگهان لکه ها روی پوســتتان ظاهر شدند، وقت 

آن است که خود را به اورژانس برسانید.
عوارض بیماری مننژيت

مننژیت می تواند عوارضی جدی در پی داشته باشد. هرچه 
مدت بیشــتری شــما یا کودکان دچار بیمــاری مننژیت 
درمان نشده باشــید، بیشــتر در خطر عوارض آن از جمله 

تشنج و آسیب عصبی دائمی هستید. 
انواع آســیب های عصبی مننژیت می تواند شامل از دست 
دادن شنوایی، مشکل حافظه، ناتوانی در یادگیری، آسیب 
مغزی، مشکل در راه رفتن، تشــنج، نارسایی کلیه، شک و 

مرگ باشد.

نشانه های مننژیت را جدی بگیرید

مغز و نخاع شما تقريبا فرمانده مرکزی همه آن چیزی هســتند که در بدن شما انجام می شود؛ به طوری که نگه داشتن 
آنها از گزند آسیب بسیار مهم است. آنها هر دو توسط يک غشا به نام مننژ  پوشیده شده اند که به حفاظت از آنها در برابر 

میکروب کمک می کند.

آن زمان که 
بثورات بروز پیدا 

می کند، ممکن 
است خیلی دير 

شده باشد و سبب 
ضايعه عضو بدن، 

آسیب های عصبی 
به مغز، از دست 
دادن انگشتان 

دست، انگشتان پا 
و يا حتی دست ها 

يا پاها شود که 
اين عوارض، 

ناشی از پارگی 
عروق و آسیب 

بافت هاست
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پیشنهاد سردبیر: 
برای استخدام در شرکت اپل باید به این سواالت جواب دهید

کافه اپهوش سنج

متاسفانه مدت هاســت که یاری قدیمی به نام کتاب به دست 
فراموشی سپرده شده اســت. اگر بخواهیم نیم نگاهی به این 
 بخش داشــته باشــیم باید بگوییم که ســرانه مطالعه کشور 
 در مقایســه با کشــورهای پیشــرفته دنیا و حتی کشورهای 
در حال توســعه فاجعه بار اســت. آمارهایی که بدترین آن ها 
خبر از ســرانه 2 دقیقه ای و بهترین آن ها خبر از سرانه ای 13 
 دقیقه ای می دهند. با این اوصاف الزم است با امکانات مختلف 

از جمله نرم افزارها سطح مطالعه در جامعه را افزایش داد. 
در این راستا امروز اپلیکیشن چرخه را برای تان معرفی خواهیم 
کرد. اپلیکیشن چرخه محصولی بومی بوده و تیم توسعه دهنده 
یونری به عنوان اولین تجربه رسمی خود وظیفه ساخت آن را 
 بر عهده داشته است. چرخه پر اســت از انواع و اقسام کتاب ها 
در دسته های گوناگون. پیش از هرچیزی می توانید با مراجعه 
به بخش تنظیمات فیلترهای دلخواه خود را اعمال کنید. این 
فیلترها شــامل مواردی چون نام شهر، اســتان، گروه بندی، 

 سال چاپ و از همه مهم تر قیمت می شــود و می تواند شما را 
 در پیدا کردن بهترین مورد پیشنهادی یاری دهد. عالوه بر این 
می توانید مــوارد دلخواه خود را نشــان کــرده و کتاب های 
خریداری شــده را به بخش قفســه منتقل کنید. ثبت کتاب 
 نیز یکــی از جــذاب تریــن قابلیت هــای چرخه به شــمار 
 می رود. با مراجعه به این بخش قادر هستید کتاب دست دوم 
و بال استفاده خود را برای فروش بگذارید. کافیست مشخصات 
آن را به همراه قیمت پیشــنهادی وارد کنید. پس از آن چرخه 
به صورت رایگان و بدون گرفتن ریالی، کتاب شما را به معرض 
نمایش می گذارد. با گذر از این مرحله، فرآیند خرید و فروش 
کتاب به دست طرفین معامله سپرده می شود و از نظر حقوقی 
اپلیکیشن چرخه و تیم توسعه دهنده آن مسئولیتی بر عهده 
 نخواهند داشــت. چرخه عالوه بر آن که شرایطی را مهیا کرده 
تا کتاب های کم یاب و نایاب را بــا قیمت های به مراتب کمتر 
 پیدا کنید، ترویج دهنده فرهنگ کتــاب خوانی بوده و گامی 
هر چند کوچک در این عرضه برداشــته است. فراموش نکنید 
که با خرید کتاب های دســت دوم از قطع بی رویه درخت ها 
برای تهیه کتاب های نو نیز جلوگیری می شود. شما می توانید 

برای گرفتن این اپ به goo.gl/vABFaz مراجعه کنید.

معرفی اپلیکیشن چرخه؛ 

خرید و فروش آنالین 
کتاب های نو و دست دوم

اقتصاد را دیدبان باشید

پهپاد خورشیدی کشور با قابلیت 
نقشه برداری هوایی رونمایی شد

نخســتین پهباد خورشیدی کشــور، در غرفه پارک 
علم و فناوری خوزســتان در هفدهمین نمایشــگاه 
ملی دســتاوردهای پژوهشــی، فنــاوری و فن بازار 
رونمایی شــد. دکتر بابک مختاری رییس پارک علم 
و فناوری خوزســتان در حاشــیه این مراسم، اظهار 
کرد: اولین پهپاد خورشــیدی کشــور که توســط 
یکی از شرکت های مســتقر در پارک علم و فناوری 
خوزستان ساخته شــده بود در هفدهمین نمایشگاه 
ملی دستاوردهای پژوهشــی با حضور دکتر خسرو 
پیری مدیــرکل برنامه ریــزی امور فنــاوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شــد. وی با اشاره 
به مشــخصات این پهپاد، گفت: در این فناوری مدت 
زمان پرواز با اســتفاده از پنل های خورشیدی بسیار 
افزایش پیدا کرده و سیســتم کنترلی شامل خلبان 
خــودکار ) autopilot (، کنتــرل به وســیله تلفن 
همراه و همچنین به صورت دســتی اســت. رییس 
 پارک علم و فناوری خوزستان تصریح کرد: این پهباد 
در حوزه های مختلف بازرســی و به خصوص خطوط 
لوله انتقال نفت و گاز در شــرایط مختلف جغرافیایی 
و جوی، نقشــه برداری، اکتشــاف، بازدید از سدها، 
مرزبانی زمینی و دریایی، هواشناسی، مانور و تنظیم 
گــزارش تصویــری از مناطق صعب العبــور و حتی 
کنترل محیط زیست گیاهی و جانوری مورد استفاده 
قرار می گیــرد. مختاری مزیت های این سیســتم را 
 شامل زمان پرواز بسیار باال، هدایت به وسیله دستی 
و خلبان خــودکار عنوان کــرد و افزود: ایــن پهپاد 
می تواند در عملیات کنترل و پایش خودکار خطوط 
 انتقال نیرو و انــرژی جهت نشــت یابی، جلوگیری 
 از هدررفت و ارایه کلیه خدمات تخصصی ســنجش 

از راه دور مورد استفاده قرار گیرد.
 وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن ایــن پهپــاد 
در نقشــه برداری هوایــی بــرای تهیــه تصاویــر 
ارتوموزاییک با قدرت تفکیک زمینی ۵ ســانتی متر 
مناسب جهت تهیه نقشــه و تهیه مدل های مختلف 

ارتفاعی و ارایه منحنی تراز کاربرد دارد.
وی تصویربرداری هوایی، عکسبرداری و فیلمبرداری 
 هوایــی از فعالیت ها و پروژه ها جهت مستندســازی 
 و همکاری با فیلم ســازان و شــرکت های تبلیغاتی 
و حوزه مدیریت بحــران به منظــور ارزیابی هوایی 
بالیای طبیعــی و ارایه خدمات امــدادی به صورت 
هوایی جهت مدیریت بحران های زیســت محیطی را 

از دیگر کاربردهای این پهباد برشمرد.

اوایل امسال برای نخستین بار خبرهایی در مورد گوشی هوشمند جدیدی موسوم به 
آیفون Pro ۷ منتشر شــد و این در حالی بود که منابع آگاه می گفتند دستگاه مذکور 
در کنار دو گوشی هوشمند آیفون ۷ و Plus ۷ عرضه می شود.اگرچه هرگز این گوشی 
هوشمند روانه بازار نشد، هم اکنون این احتمال وجود دارد که مدل بعدی گوشی های 
اپل یک محصول ویژه با نام آیفون Pro ۸ به کاربــران جهانی معرفی کند و این اتفاق 
در دهمین سالگرد تولد گوشی هوشمند آیفون صورت می گیرد. این گوشی هوشمند 
 به گونه ای طراحی شــده که نمایشــگر آن تا لبه های بدنه امتداد پیدا کرده اســت.

حسگر اثر انگشــت Touch ID زیر نمایشــگر دستگاه مخفی شده اســت و از دیگر 
 امکانات ویژه آن می توان به نمایشــگر منحفی OLED و پشــتیبانی از قلم هوشمند

 Apple Pencil اشــاره کــرد. شــرکت اپــل این روزها ســخت تــالش می کند 
 تــا در دهمین ســالگرد تولــد آیفــون، امــکان پشــتیبانی آن از قلم هوشــمند

 Pencil فراهم شــود. اپــل هم اکنون حــق امتیازی را به ثبت رســانده اســت که 
با توضیحات آن احتمال می رود آیفون بعدی به قلم هوشمند مجهز شود. 

 اســناد مرتبط با این حق امتیاز نشــان می دهد که نوعی قلم هوشمند ویژه متناسب 
با موبایل های اپل به تولید می رســد تا کاربران بتوانند به صورت حرفه ای تر از آیفون 

استفاده کنند.

گجــت جدیــدی کــه فروشــگاه زنجیــره ای Best Buy در آمریــکا عرضــه 
کرده اســت این فرصــت را در اختیــار کاربــران می گذارد تــا گیرنــده تلویزیونی 
 خود را به یــک تبلــت غولپیکر تبدیل کننــد. این دســتگاه الکترونیکــی کاربردی

Touchjet Wave نــام دارد و بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه می تواند 
گیرنــده تلویزیونــی بــزرگ را بــه یــک رایانــه لوحــی کاربــردی در محــل کار 
 تبدیــل کند. بــه منظــور اینکــه تلویزیــون به تبلــت تبدیل شــود، می بایســت

Touchjet Wave را بــاالی گیرنــده تلویزیــون قــرار داد تــا به صــورت خودکار 
مابقی فرآیندهــا دنبال شــود. از این مرحلــه به بعد محصــول مذکــور از پراژکتور 
مربوطــه اســتفاده می کند تــا تصاویر پخــش شــده از روی دســتگاه اندرویدی را 
روی نمایشــگر تلویزیــون پخــش کند. کاربــر ســپس می تواند به صورت لمســی 
منو را در دســت بگیرد و همه قابلیت های گوشــی اندرویــدی را روی تلویزیون به کار 
برد. شــرکت ســازنده گجت مذکور ادعا می کند این فنــاوری با تمــام گیرنده های 
 تلویزیونــی تخــت ســازگاری دارد و البتــه، مانیتورهــای رایانه ای هــم می توانند 

با آن سازگار شوند. این دستگاه تا نمایشگرهای ۶۵ اینچی را تحت پوشش قرار می دهد.

به نقل از دیلی میل، برخالف وســایل هوشــمندی که امروزه بسیار محبوب 
شــده اند، کفش های هوشمند هنوز نتوانســته اند جایی برای خود باز کنند. 
اما به نظر می رســد کتانی های جدید شــرکت Under Armour این روند 
را تغییر خواهند داد. این کتانی ها می توانند با اندازه گیری میزان خســتگی 
ماهیچه های کاربر قبل از تمرین، به او هشــدار دهند که می تواند به فعالیت 
ورزشــی خود ادامه دهد یا خیر. این ویژگی » جامپ تست « نامیده می شود.  
برای اندازه گیری میزان خستگی، حسگرهایی در کفش قرار داده شده اند که 

میزان فاصله میان پرش های دونده را می سنجد. 
سپس براساس اطالعات به دســت آمده به صاحب کفش توصیه می شود که 
باسرعت بیشتری بدود یا آرامتر فعالیت کند تا از صدمه به او جلوگیری شود. 
مایک لی مدیر ارشــد بخش دیجیتال در این شــرکت می گوید: ما با روشی 
 علمی به بهبــود وضعیت بدن می پردازیم، برای این آمــار از اطالعات مربوط 
به بدن انسان اســتفاده می کنیم تا مشــخص شــود فرد چه میزان فعالیت 

ورزشی باید انجام دهد.

با این دستگاه تلویزیون خود را به تبلت آیفون ۸ به قلم هوشمند مجهز می شود 
تبدیل کنید

سنجش خستگی دونده 
با کتانی های هوشمند

اتحادیه اروپا بهره برداری اولیه از ســامانه مکان یاب جغرافیایی 
 موســوم به » گالیلئو « را آغاز کرد. به نقــل از دیجیتال ترندز، 
با نصب چهار ماهواره دیگر در نوامبر 2۰1۶ اکنون 1۸ ماهواره از 

مجموع3۰ ماهواره این سامانه آماده بهره برداری هستند.
بهره برداری اولیه از ســامانه مکان یاب جغرافیایی اروپا موسوم 
به گالیلئو به تازگی آغاز شــده اســت که قرار اســت با سیستم 
آمریکایی مشابه یعنی » جی .پی .اس « رقابت کند. این سیستم 
که قرار است در نهایت3۰ ماهواره در اختیار داشته باشد، در امر 

خدمات امداد و نجات  در کوه و دریا نیز به کار می رود.
از این ســامانه همچنین می توان در سیستم های موقعیت یاب 
خودروهــا و همچنین در شــرایط بحران هایــی چون حمالت 
 تروریســتی بهره برد، اما مهم ترین عرصه فعالیت این ســامانه 

در بخش خصوصی و تجاری خواهد بود.
 ســامانه مکان یــاب جغرافیایــی بســیار دقیــق گالیلئو یکی 
 از طرح های مهم اتحادیه اروپا اســت. این ســامانه در مقایسه 
با سیستم2۰ ساله جی .پی .اس، مدیریت غیرنظامی دارد و برای 

اهداف خصوصی و تجاری به وجود آمده است.
همچنین خطای سامانه مکان یاب گالیلئو به نسبت جی .پی .اس 
 بسیار کمتر اســت. برای مثال باید گفت که خطای جی .پی .اس 
 تا حــدود 1۵ متــر و خطای گالیلئــو در آخریــن مرحله خود 
با فعالیت حدود3۰ ماهــواره حدود چهارمتــر خواهد بود. این 
 درجه خطا در ســامانه مکان یاب گالیلئو می توانــد در ارتباط 
با نهادها و مشتریان تجاری حتی به چند سانتی متر نیز کاهش 
 پیدا کند. به ایــن ترتیب می توان هدایت یک خودرو، کشــتی 
یا یک هواپیما را به راحتی بدون شخص هدایت کننده انجام داد.

فیســبوک به تازگی اولین پرواز موفقیت آمیز Aquila، پهپاد 
اینترنتی خود را جشــن گرفت؛ اما همه چیز بــرای این پهپاد 
اینترنتی که انرژی خود را از خورشــید تامین می کند، به خوبی 
پیش نرفت و پرواز آکیال با سقوطی ناخوشایند به پایان رسید.با 
وجود آنکه پهپاد توسعه پیدا کرده توسط فیسبوک، توانست ۹۶ 
دقیقه در آسمان شهر یوما واقع در ایالت آریزونا به پرواز درآید، 
اما در پایان به گفتــه وزارت ملی امنیت حمــل و نقل، به دلیل 
مشکالت ســاختاری در بال سمت راست، ســقوط کرده است.

ناگفته نماند که Aquila تنها به وســیله سیستم فرود خودکار 
قادر به فرود روی سطح زمین اســت. این سیستم به طور پیش 
فرض، اطالعاتی مانند سرعت باد و دما را اندازه گیری می کند و 
با انجام محاسبات و تنظیمات مناسب، فرودی آرام و نرم را برای 
پهپاد رقم می زند. به گفته فیســبوک، سیســتم فرود خودکار 
 پهپاد نمــی تواند به صــورت همزمان، ســرعت حرکت هوایی 
و مکان یابی را به انجام رساند. عالوه بر این، اولویت فعالیت های 
سیستم فرود خودکار نیز با جهت یابی اســت و به همین دلیل 
 پهپاد نتوانســته در زمان تغییر ســرعت باد، تنظیمات خود را 
به روز نگه دارد. فیســبوک قصد دارد با تکمیــل نرم افزار پهپاد 
خود بر مشــکل اولویت های این درون، هنگام فــرود فائق آید. 
محققین این شــرکت نیز در حال حاضر روی دومین نســخه 
Aquila کار می کنند و امیدوارنــد در آینده ای نه چندان دور، 

اینترنت را به تمامی نقاط جهان ارسال کنند.

دبیر شــورای عالی فضای مجازی کشــور با تاکیــد بر افزایش 
مسئولیت پذیری و شفاف بودن ارتباطات درشبکه ملی اطالعات 
از شناسایی و ثبت مشخصات صاحبان کانال ها وخدمات مشابه 
 در شــبکه های اجتماعی که مخاطبانی بیــش از ۵ هزار عضو 
 یا دنبال کننده دارند، طی مدت یک ماه در ســامانه تعیین شده 
از ســوی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی با توجه بــه اثرات 

اجتماعی آنها در کشور خبرداد. 
 سیدابوالحسن فیروزآبادی با بیان اینکه شــبکه ملی اطالعات 
به عنوان زیرســاخت ارتباطی کل کشــور تمامی شــبکه های 
مســتقل خصوصی در داخل کشــور را به هم مرتبط می کند، 
 گفت: مســیریابی درخواســت های دسترســی داخلی نباید 
از طریق خارج از کشــور صورت گیرد و به منظور حفظ عدالت 
اجتماعی باید خدمات پهن باند برای کل ســطح کشــور در این 
شبکه امکان پذیر شده و متناسب با نیازهای خدمات و محتوای 

بومی در سراسر کشور توسعه پیدا کند.

رقیب جی .پی .اس آغاز به کار کرد

اولین پرواز پهپاد اینترنتی فیسبوک 
به سقوط منجر شد

شناسایی صاحبان کانال ها در 
شبکه های اجتماعی تا یک ماه آینده

 فناورانه

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

بسیاری از مردم دوست دارند که در اپل به عنوان یکی از مهم ترین 
و رو به جلو ترین شــرکت های فناوری در جهان امروز، مشغول 
به کار شــوند. آیا تا به حال به کار کردن برای اپل فکر کرده اید؟ 
آیا قادر خواهید بــود که از پس مصاحبه شــغلی برآیید؟ افرادی 
 که برای شغل در اپل درخواســت داده اند، برخی از سواالتی که 
 Glassdoor در حین مصاحبه از آن ها شده است را در وب سایت
به اشتراک گذاشــته اند.در اینجا تعدادی سوال انتخابی از آن وب 
سایت آمده است. ببینید آیا می توانید از پس این سواالت بربیاید؟

1- دوست دارید با چه کسی قهوه بخورید و چرا؟
2- الگوی شما کیست و چرا؟

 3- آیا خالق هســتید؟ چیزهای خالقانه ای که دوســت دارید 
چه مواردی هستند؟

۴- خود را چگونه توصیف می کنید؟

 ۵- ســه تا جعبه وجــود دارد، یکی فقط حاوی ســیب اســت، 
 در دیگــری فقط پرتقال وجود دارد و ســومی حاوی هم ســیب 
 و هم پرتقال است. جعبه ها برچســب های اشتباهی خورده اند، 
 بــه طــوری که هیــچ جعبــه ای برچســب درســتی نــدارد 
و برچســب ها نمی توانند محتوی واقعی جعبه ها را نشان دهند. 
 فقط یک جعبه را باز کنید و بدون نگاه کــردن به درون آن یکی 
از میوه ها را بردارید. چگونه با نگاه کردن به میوه، همه جعبه ها را 

درست برچسب گذاری می کنید؟
 ۶- به مشــتریانی که به شــما می گویند اپل را دوســت ندارند 

چه پاسخی می دهید؟
۷- به من بگوییــد چه زمانی چیــزی را گرفتید که ســزاوار آن 

نبودید؟
۸- شرم آور ترین آهنگی که بر روی گوشی شماست، چیست؟

۹- اگر دو تا تخم مرغ داشته باشید و بخواهید بفهمید که باالترین 
طبقه ای که می توانید تخم مرغ را بدون اینکه ترکی بر آن بیفتد 

پرت کنید، چگونه آن را انجام می دهید؟ راه حل بهینه چیست؟
 1۰- کدام لحظه از زندگی تان اســت که به خوبی شما را تعریف 

می کند، چرا؟
11- بزرگ ترین ضعف شما چیست و چرا؟

12- یکی از اشــخاصی که می توانیــد در زندگی به تصمیماتش 
اعتماد کنید را نام ببرید.

13- اآلن در مورد گذشته و آینده خودتان چه می گویید؟
1۴- رهبر مورد عالقه شما کیست؟

1۵- شما1۰۰ ســکه بر روی یک میز تخت دارید، برای هر سکه 
 یک طرف شــیر و یک طرف خط در نظر بگیرید. بــرای ده تای 
آن ها روی شیر باال اســت و۹۰ تای دیگر روی خط باالست. شما 
نمی توانید آن ها را لمس کنید، احساس کنید یا به هر طریق دیگر 
 بفهمید کدام طرف این سکه ها باال است. ســکه ها را به گونه ای 

به دو دسته تقسیم کنید که در هر دسته تعداد شیرها یکی است.
1۶- هر روز چند بچه به دنیا می آید؟

1۷- آیا باهوش هستید؟
1۸- یک شیشه حاوی تعدادی ســکه های سالم و معیوب است، 
یکی را بیرون بکشید، ســه بار به آن ضربه بزنید تا توالی شیر شیر 
خط به دست آید، شانس شما چقدر است که سکه معیوب یا سالم 

باشد؟
1۹- در پنج سال آینده می خواهید چه کاری انجام دهید؟

2۰- چگونه یک توستر را تست می کنید؟
 21- شــرایطی را توضیح دهید که به فردی مشــاوره اشــتباه 

داده اید؟ از این اتفاق چه درسی گرفته اید؟
22- اگر مجبور باشید که یک آیفون را در هوا معلق کنید، چگونه 

این کار را انجام خواهید داد؟
 23- یــک لیوان آب بــر روی یک صفحه گردان قــرار می دهید 
 و به آرامی ســرعت را افزایش مــی دهید. در ابتدا کــدام اتفاقی 
می افتد؟ آیا لیوان لیز می خورد؟ یا آب لیوان به بیرون می ریزد؟ 

یا لیوان وارونه می شود؟

آیا می توانید 
در اپل مشغول 

به کار شوید؟ 
به دست آوردن 

شغل در اپل 
به پاسخ شما 

به بیست و سه 
سوال بستگی 

دارد

لنوو در سال 2017 از تبلت جدید یوگا بوک خود رونمایی می کند

برای استخدام در شرکت اپل باید به این سواالت جواب دهید

همان طور که می دانید روند تغییــرات در پارامترهای اقتصادی 
لحظه ای اســت و برای برخی از افــراد اطالع از ایــن تغییرات 
حیاتی اســت. اما کجا می توان به این اطالعات لحظه ای دست 
پیدا کرد و از تغییرات آگاه شد؟ برای این کار پیشنهاد می کنیم 
به نشانی goo.gl/9MchsW ســری بزنید. سایت اقتصادبان 
یکی از سایت هایی اســت که تغییرات پارامترهای اقتصادی را 
لحظه به لحظه به صورت شبانه روز گزارش می دهد. از تغییرات 
شاخص بازار بورس گرفته تا قیمت های نفت سبک و نفت برنت 
و همچنین ارزهای متنوع و طال و ســکه و فلــزات، همه و همه 
در یک صفحه گردآوری شده اســت. عالوه بر این ها قیمت های 
کارخانه و بازار خودروهای مختلف داخلی و خارجی را می توان 
در این وب ســایت مشــاهده کرد. یکی از نکات جالب در رابطه 
با وب ســایت اقتصادبان در این اســت که ســوابق قیمتی همه 
فاکتورها در این ســایت وجود دارد. برای نمونــه اگر بخواهید 
 تغییرات قیمت بازار جهانی نفت ســبک را از چند ســال پیش 
تا کنون بدانید کافی اســت روی قیمت نفت سبک کلیک کنید 
تا در صفحه جدید تغییرات قیمتی نفت ســبک را از گذشــته 
 تا به امروز به صــورت نمودار مشــاهده کنید. عــالوه بر تمام 
این موارد وب سایت اقتصادبان یک وب سایت خبری هم هست 
و شما می توانید در این وب ســایت اخبار مختلف روز را در همه 
زمینه ها مطالعــه کنید. بازدید صفحــات اول روزنامه های روز، 
 دیدن آب و هــوای امروز شــهرهای مختلف، ماشین حســاب 
 تحت وب و موارد بســیار دیگر از امکانات این وب ســایت خوب 

و جامع در حوزه اقتصادی است.

کلیک

معمای  2029
تعدادی ســکه داریم و می خواهیم آنها را با شرایطی 
خاص در یک ردیف بچینیم. مــی خواهیم 1۰ عدد 
 ســکه را طوری در یــک ردیف قرار دهیــم که هیچ 

دو سکه مجاوری به رو نباشد. 
این کار به چند صورت امکان پذیر است؟

 الــف( 1۰۰     ب( 121      ج( 1۴۴       د( 2۴3        
هـ( 2۵۶

جواب معمای  202۸ 
یکی از اعداد 1۹ است و عدد دیگر ۵۷ است. 

بنابراین جواب سوال عدد 3 است.
 >-- 3۸+1۹=۵۷ >-- 3۸/2=1۹ >--  ۷۶-3۸=3۸

 ۵۷/1۹=3
کســانی که پاســخ صحیح معمای 2۰1۴  را 

داده اند:
- بهاره کاظمی مقدم  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.

عالقه مندان بــه رویدادهای بــزرگ دنیای تکنولــوژی و به ویژه 
طرفداران برند لنوو حتما به یاد دارند که شــهریور ماه امسال، این 
شــرکت در جریان رویداد بــزرگ IFA 2016 از تبلت هیبریدی 
جدید در قالب یوگا بوک رونمایی کــرد. اما آن چه که این تبلت به 
اصطالح دو در یک را از نمونه مشابه موجود در بازار متمایز می کرد، 
صفحه کلید حســاس به فشار ) لمســی ( آن بود که توانست نگاه 
خریداران زیادی را در سراسر جهان به خود جذب کند. همچنین 
مهندســان کمپانی لنوو این تبلت را به گونــه ای طراحی کرده 
بودند که از قابلیت اجرای سیســتم عامل هــای اندروید و ویندوز 

 بهره می برد و کاربران می توانســتند با توجه به نیاز و سلیقه خود، 
در هنگام خرید یکی از این مدل ها را انتخاب کنند. حال با نزدیک 
شدن به سال 2۰1۷، شنیده ها حاکی از این است که این شرکت 
 قصد دارد تا یوگا بوکی مجهز به سیســتم عامل کــروم را معرفی 
 9to5mac و روانه بازار کند. بر اساس گزارشــی که در وب سایت
 منتشــر شــده اســت، جف مردیث، نایب رییس شــرکت لنوو 
 در مصاحبــه ای عنوان کرد که نســخه مجهز به سیســتم عامل 
یوگا بوک در اواسط سال 2۰1۷ معرفی و به بازار عرضه خواهد شد. 
وی در ادامه به یک خبر خوش برای دوست داران پلتفرم های کروم 

و اندروید عنوان و اشــاره کرد که با توجه به اضافه شدن پلی استور 
 گوگل به سیســتم عامل کــروم، به احتمــال فــراوان این مدل 
به نسخه ادغام شده پلتفرم های کروم و اندروید مجهز خواهد شد. 
اگر چه در حال حاضر نمی توان در خصوص درســتی یا نادرستی 
این ادعا اظهار نظر کرد، اما شــاید مردیث به اطالعاتی دسترسی 
دارد که ما قطعا از آن بی خبریم یا شــاید هم ادعاهایی که عنوان 
کرده است تنها در حد یک پیش بینی است. با این حال، هیروشی 
الکهیمر، از مدیران ارشــد کمپانی گوگل اخیرا اعالم کرد که در 
حال حاضر تصمیمی برای ادغام دو سیستم عامل کروم و اندروید 
 ندارند. بنابراین، باید دید که لنوو در ســال آینده چه تغییراتی را 

در تبلت های پرطرفدار یوگا بوک خود اعمال  خواهد کرد.
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در پرتغال

اخبار

نمایشــگاهی از آثار نقاشی دانشجویان دانشــگاه هنر اصفهان 
برگزار می شود.

در این نمایشــگاه آثاری از مریم بصیرت خواه، حامد ترک زاده، 
عطیه حســینی، احمد دهقان، ابوالفضل زینلی، علی ســعید، 
میــالد غالمــی، زینب قاســمی، رضــوان قلعه شــاهی، علی 
کنگازیان، ســارا محمــدی امیــن، صدیقه ملــک محمدی، 
الهام منوچهری، بهــاره موحدی، زهــرا نصراصفهانی و عاطفه 

نصراصفهانی در معرض بازدید قرار می گیرد.
این نمایشــگاه 28 آذرماه ســاعت 17 تا 19 گشــایش یافت و 
عالقه مندان برای بازدید از این نمایشــگاه می توانند تا 14 دی 
ماه همه روزه بجز روزهای تعطیل ساعت 10 تا 17 به نگارخانه 
دانشگاه هنر اصفهان واقع در خیابان شیخ بهایی، بعد از چهارراه 

خلجا، مرکز رشد تخصصی هنر مراجعه نمایند.

فیلم »ثانیه های سربی« ساخته ســیدرضا رضوی ازسوی گروه هنر و 
تجربه در سینما سوره اصفهان به روی پرده رفت.

ثانیه های ســربی یک داکودرام اجتماعی اســت با روایتی متفاوت از 
واقعه تاریخی هفده شهریور سال پنجاه و هفت. سید رضا رضوی پیش 
از این نیز تعداد سی فیلم مستند و داستانی کوتاه و نیمه بلند ساخته 
که تاکنون در بیش از هشتاد فستیوال خارجی حضور داشته و موفق 

به کسب جوایزی نیز شده است.
عوامل ســازنده فیلــم عبارتنــد از: فیلم بــرداران: محمدرضا جهان 
پناه، آرش خزایــی، تدوین: علی محمد قاســمی، مدیرتولید: مهدی 
سعادت پور، جلوه های ویژه رایانه ای: مهدیار شهریسوند، صدابرداران: 
امیر بهره بر، علیرضا نوین نژاد، صداگــذاری و ترکیب صداها: رامین 
ابوالصدق، آهنگساز: مسعود سخاوت دوســت، محقق، مجری طرح، 
نویسنده و کارگردان: ســیدرضا رضوی، تهیه کننده: مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی و سیدرضا رضوی.
مستند سینمایی »ثانیه های ســربی« در جشنواره فیلم های مستند 

ایدفا در شهر آمستردام هلند حضوری موفق و چشمگیر داشت.
همچنین این مســتند ایرانی بــه عنوان تنها نماینده کشــورمان در 
فســتیوال فیلم ادینبورگ که در تاریخ هفدهم تا ســی ام ماه ژوئن 

201۳ در شهر ادینبورگ برگزار شد شرکت داشت.
مستند ثانیه های ســربی این روزها در سینما ســوره اصفهان برای 

عالقه مندان به سینمای مستند اکران می شود.

تا 14 دی ماه برگزار می شود؛

نمایشگاه گروهی نقاشی در 
نگارخانه دانشگاه هنر اصفهان

اکران »ثانیه های سربی« در سوره

تحدید حدود اختصاصی
9/262 شماره: 1395/14/308046-9/21 /95  چون تحدید حدود ششدانگ 
قطعه زمین تحت پالک 15/1317 واقع در بخش 6  ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام حیدر مالکی و غیره در جریان ثبت بوده و به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 95/10/20 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب ایــن  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق مــاده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر 
این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/09/29  م الف:372 شیخ سلیمانی کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)216 کلمه، 2 کادر(
ابالغ احضاریه

9 شــماره نامــه: 9510112728400798 شــماره پرونــده:  /356
9509983728400405 شماره بایگانی شــعبه: 950440  نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 950440 بازپرسی دادســرای نائین آقای علی ناصری به 
اتهام مشارکت در حمل و نگهداری 14 کیلو و 920 گرم تریاک از جانب این 
مرجع تحت تعقیب بوده و ابالغ احضاریه نیز به واســطه مشخص نبودن 
محل اقامت ایشان ممکن نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب نائین حاضر و از اتهام 
انتســابی دفاع نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

م الف:291 بازپرس دادسرای عمومی و انقالب نائین)107 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

9/357 شــماره پرونده: 624/95 ش 1 شــماره دادنامه: 95/09/14-743 
مرجع رسیدگی کننده: شعبه اول شورای حل اختالف نایین، خواهان: آقای 
محمدرضا خردمند فرزند داود ســاکن نایین خیابان نواب صفوی کوچه 
شــماره 1 پالک 9، خوانده: آقای سید محمدرضا ســید تبریزی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، گردشکار: خواهان دادخواستی 
به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه به 
تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از 
شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی آقای محمدرضا خردمند 
فرزند داود به طرفیت آقای سید محمدرضا سید تبریزی به خواسته مطالبه 
مبلغ 10/000/000 ریال موضوع یک فقره ســفته مستند دعوی به شماره 
860511 مــورخ 94/07/18 عهده بانک ملی با احتســاب خســارت تاخیر 
تادیه و دادرسی به شرح متن دادخواست نظر به اینکه سفته در ید خواهان 
داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد و مصون از هر گونه تعرض بوده و به 
اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و خوانده در مقابل دعوی مطروحه 
دفاع و ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده ودلیلی دائر بر پرداخت مورد دعوی 
و تحصیل برائت الذمه از سوی ایشــان ابراز نگردیده، لذا شورا دعوی را 
ثابت تشخیص داده به استناد مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/070/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
مبلغ 410/000 ریال هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سفته 

تا زمان وصول طبق شــاخص بانک مرکزی در حــق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شــعبه و ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل 
اعتراض در محاکم عمومی نایین می باشد.  م الف:299  شعبه اول شورای 

حل اختالف نایین )328 کلمه، 4 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

9/176 شــماره آگهــی: 139503902004000234 شــماره پرونــده: 
9100400200400165 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالســه: 9100459 
ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف پالک 5162 فرعی 
مجزی شده از پالکهای 1206 و 1606 فرعی از 15201 اصلی به مساحت 
157/51 متر مربع که مقدار 5/33 متر مربع آن تراس است با قید به اینکه در 
حد شرق دارای پیشرفتگی می باشــد بانضمام ششدانگ اعیانی پارکینگ 
5165 فرعی به مساحت 11/50 متر مربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی 
و سایر مشاعات واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان- اتوبان 
شــهید آقابابایی، قبل از مجتمع اداری باغ غدیر، حد فاصل بین کوچه 26 و 
دانش غربی، پالک 56 که سند مالکیت آن در صفحه 607 دفتر 331 امالک 
ذیل ثبت شماره 651110 با شماره چاپی 59833 ثبت و صادر شده است 
با حدود: شــمااًل اول به طول 1/30 متر دیواری اســت به فضای کوچه بن 
بست دوم به طول 6/10 متر دیواریست به فضای پالک 3675 فرعی سوم 
که شرقی اســت به طول 3/05 متر دیواریســت به فضای خانه پالک 237 
فرعی باقیمانده چهارم در سه قسمت که اول شرقی و سوم غربی است به 
طول های 3/10 متر و 5/25 متر و 3/10 متر درب و دیواریست به راه پله و 
آسانسور مشاعی پنجم به طول 3/30 متر درب و دیواریست به فضای خانه 
از پالک باقیمانده مذکور ششم به طول 1/20 متر دیواریست به فضای پیاده 
رو خیابان شرقًا به طور شکسته به طول های 3/84 متر و 7/48 متر پنجره 
ها و دیواریست به فضای خیابان جنوبًا اول به طول 1/70 متر دیواریست 
به فضای پیاده رو خیابان دوم در سه قسمت که دوم غربی است به طولهای 
5/47 متر و 4/90 متــر و 7/05 متر دیوار کوتاه و پنجره و دیواریســت به 
فضای حیاط مشــاعی غربًا به طول 9/70 متر دیوار بــه دیوار خانه جزء 
پالک 237 فرعی حدود پارکینگ شــمااًل به طول 5 متر خط مفروض است 
به محوطه مشاعی پارکینگ شرقًا به طول 2/30 متر خط مستقیم مفروض 
است به محوطه مشاعی پارکینگ جنوبًا به طول 5 متر خط مستقیم مفروض 
است به پارکینگ 5166 فرعی غربًا به طول 2/30 متر خط مستقیم مفروض 
اســت به محوطه مشــاعی پارکینگ و پارکینگ مورد ثبت حــق العبور از 
پارکینگ 5166 فرعــی را دارد و کانال کولر به ابعــاد 0/5 * 0/5 محاط در 
آپارتمان مورد ثبت می باشــد که طبق نظر کارشناس رسمی آپارتمان در 
طبقه همکف می باشد و ساختمان با اسکلت بتن، سقفها تیرچه بلوک، نمای 
داخلی گچ و نقاشی، کف ســرامیک، دربهای داخلی چوبی، گرمایش گاز و 
سرمایش کولر می باشد و دارای انشعابات آب، برق و گاز و تلفن می باشد 
ملکی آقای علی منصوری که طبق سند رهنی شماره 1390/04/13-4761 
دفترخانه 190 اصفهان در رهن بانک تجارت اصفهان واقع می باشد و طبق 
اعالم بانک دارای بیمه می باشد و از ســاعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 
95/10/19 دراداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشــت شــرقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 4/100/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مــورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس 
از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در 

روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/09/29 درج و منتشر می گردد 
 و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعــد موکول می گردد. توضیحًا 
جهت شــرکت در جلســه مزایده مبلغ ده درصد از پایــه مزایده طی فیش 
مخصوص اداره اجرا به همــراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی 
معتبر الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
 اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک

 سپرده نماید.  م الف:27814 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)677 کلمه، 
7 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9/360 در خصوص پرونده کالســه 951006 خواهان طه صدری کرمی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای حمید مسجدی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای روز دوشــنبه مورخ 95/11/4  ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29162 
شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )112 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/361 در خصوص پرونده کالسه 950991 خواهان حبیب اهلل عسگرپور 
دادخواستی مبنی بر الزام سند به طرفیت داود پارسا فر تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز دوشــنبه مورخ 95/11/9  ســاعت 8/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقــع در اصفهان خیابان 
شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:29184 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/362 در خصــوص پرونده کالســه 708/95 خواهان پرهام گلســتانه 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فضل اهلل حاجیان تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/2  ساعت 15/45 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29187 شعبه 29 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/363 در خصوص پرونده کالسه 412/95 خواهان سید مجید سروستانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 120/000/000 ریال به طرفیت 
مهدی عارفی نیا و علیرضا تقیان تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
روز دوشنبه مورخ 95/11/18 ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
– اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان 

شعبه 49 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 29186 شعبه 49 مجتمع شماره سه 

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

9/364 در خصوص پرونده کالسه 784/95 خواهان محمد حسین رحیمی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 26/500/000 ریال وجه 2 فقره چک به 
طرفیت غالمرضا میرزایی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای  مورخ 
95/11/24 ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول 
المکان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 29185 شعبه 15 مجتمع شماره یک 

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

9/365 در خصــوص پرونــده کالســه 840/95 خواهــان حمیــد خلیلی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت زهره باهدی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/11/6  ساعت 3/45 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29147 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )107 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/366 در خصــوص پرونــده کالســه 841/95 خواهــان حمیــد خلیلی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد عسگری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/6  ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29148 شعبه 29 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/367 در خصــوص پرونــده کالســه 956/95 خواهــان حمیــد خلیلی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال وجه 5 فقره حواله 
به طرفیت مهدی کارگران تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای  مورخ 
95/11/25 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهول 
المکان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 29149 شعبه 15 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(

سینما

شرایطی که برای اکران فیلم »هلن« ایجاد شد، یک جبر 
است و چاره ای نیست.

علی اکبر ثقفی،کارگردان ، همزمان با نزدیک شــدن به 
زمان اکران فیلم »هلن« در این باره گفت: وقتی انتخابی 
پیش رو داری و حق انتخاب دیگری هم نداری،  تنها یک 

گزینه در مقابلت قرار دارد و باید به آن تن بدهی. 
وی ادامه داد: شــرایطی که برای اکــران فیلم »هلن« 
ایجاد شــده، یک جبر اســت و چاره ای نیست و کاری 
نمی شــود کرد. همین حاال چهل و هفت فیلم در صف 
اکران مانده اند و ما هم در شرایطی که عرضه و تقاضا زیاد 
است، نمی توانیم کاری کنیم. ثقفی عنوان کرد: شرایط 
اکران، برای همه تهیه کنندگان یکســان نیست. برخی 
تهیه کنندگان هم پخش کننده هستند و هم سالن دار و 
هم کمپانی دارند و در طول سال و طی همه فصل ها بیش 
از ده فیلم در حال اکران دارند. وی ادامه داد: شرایط آنها 
با تهیه کننده ای که یک فیلم بــرای اکران دارد، متفاوت 

است. 
 این کارگردان، اظهار داشت: شورای صنفی نمایش باید 

برای فیلم ها مثل یک چتر حمایتی عمل کند. 
ثقفی در خصوص میزان اســتقبالی که توسط مردم از 
فیلم »هلن« خواهد شد، عنوان کرد: من فکر می کنم نود 
درصد مردمی که به تماشای فیلم می نشینند، با رضایت 
از سالن بیرون می آیند. وی عنوان کرد: فیلم هایی هستند 
که هزینه  های تبلیغاتشان بیش از هزینه خود فیلم است 

و فیلم هلن از جهت تبلیغات با آنها برابری نخواهد کرد. 
تهیه کننده فیلم »همه چیز برای فروش« اظهار داشت: 
فکر می کنم، اگر فیلم در شــرایط مطلوب و مناســب و 
با تبلیغات خوب، معرفی و اطالع رســانی شــود، مورد 
اســتقبال قرار بگیرد. این کارگــردان پیرامون موضوع 
فیلمش گفت: داســتان پیرامون خانواده ای روایت می 
شــود که دختر آنها عزم رفتن به خارج از کشور  دارد اما 
چیزی که می خواهد خیالی بیش نیست. وی گفت: طبق 
یک بحث روان شناسی، شخصیت افراد تا چهل سالگی 
شکل می گیرد و بعد از آن تغییر شخصیت و رفتار سخت 
است و مشکل می توان شخصیت کسی را تغییر داد. در 
حالی که اگر یک جوان بیست ساله دچار مشکل شود، 
می توان رفتارش را با آموزش و تعلیــم، تغییر داد. برای 
همین موضوع فیلم هلن، پرداختن به زندگی و شرایط 

جوان هاست. 
روشنک گرامی، پژمان بازغی، امین حیایی، هوتن شکیبا، 
ستاره پسیانی، مهرداد فالحتگر، سید احمد محمدی و 

رویا   نونهالی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

چاره ای جز اکران فیلم
»هلن« نیست

اســتاندار اصفهان در دیــدار رییس کمیســیون خارجی 
مجلس پرتغال با اشــاره به ســابقه  500 ســاله مبادالت 
بین دو کشــور ایران و پرتغال، اظهار داشت: باوجود فراز و 
نشیب هایی که در طول این مدت ایجاد شده ولی در حال 

حاضر این روابط رو به رشد و ارتقاست.
رسول زرگرپور تصریح کرد: ســفرهای مقامات دو کشور 
طی یکی دو سال گذشته بر افزایش تعامالت تاثیر زیادی 

داشته است.
وی اظهار امیدواری کرد که با ســفر وی و هیئت پارلمانی 
همراه و مالقات با مســئوالن پارلمان ایــران معامالت و 

تعامالت در بخش  های مختلف ارتقا یابد.
اســتاندار اصفهان یادآور شــد: پارلمان هــا، اراده ملت ها 
هســتند و اگر ملت ها بخواهند با هم ارتبــاط برقرار کنند 

دولت ها موظف هستند که این کار را انجام دهند.
وی با اشاره به ظرفیت ها، مزیت ها و ویژگی های فرهنگی، 
اقتصادی و گردشــگری اســتان، اظهار داشــت: اصفهان 
یک اســتان کامال صنعتی و پیشــرفته اســت و در بخش 
صنایع دستی و گردشــگری نیز آوازه این استان از کشور و 

منطقه فراتر رفته است.
زرگرپور با اشاره به افزایش ۳ برابری نرخ ورود گردشگران 
خارجی بــه اصفهان، گفت: از 86 کشــور دنیا توریســت 
خارجی به اصفهان سفر می کنند و اکثر مقامات عالی رتبه 
خارجی نیز که به ایران سفر می کنند عالقه مند هستند از 

اصفهان هم بازدید کنند.
وی خواســتار تعمیق مناسبات و گســترش ارتباطات در 
زمینه های مختلف شــد و گفت: در قالب تفاهمات بین دو 
کشور، استان اصفهان می تواند با یکی از استان های کشور 

پرتغال مبادالت اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان نیازمند نوسازی و 
سازگاری صنایع خود با محیط زیست است، گفت: پرتغال 
یک کشور اروپایی با صنعت پیشرفته است و می توانیم در 
این زمینه تعامالت خود را با این کشــور گســترش دهیم 
همان طور که طی چند ماه گذشته با آلمان ها و ایتالیایی ها 

توافقات خوبی داشته ایم.
وی با تاکید بر افزایش تعامالت در بخش گردشگری گفت: 
اعزام تورلیدرها برای بررسی شــرایط و تفاهم با همکاران 
خود در اصفهــان و بازدیــد از ظرفیت های این اســتان 

می تواند در این زمینه موثر باشد چرا که هم مردم پرتغال 
عالقه مند به سفر به ایران و بازدید از اصفهان هستند و هم 

مردم ایران دوست دارند که از کشور پرتغال بازدید کنند.
زرگرپور به تعامالت فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: مسائل 
فرهنگی و حوزه فرهنگ می تواند ملت ها را به هم نزدیک 
کند که در این راستا اصفهان آماده است تا هفته فرهنگی 
خود را در یکی از شــهرهای تاریخی پرتغال برگزار و هفته 

فرهنگی پرتغال را نیز در اصفهان برگزار کند.
وی بــا بیان اینکــه در حال حاضــر اصفهان با 14 شــهر 
تاریخی دنیا خواهر خوانده اســت، گفت: خواهر خواندگی 
هم می تواند ملت ها و شــهروندان را به هــم نزدیک کند و 
اصفهان آماده اســت که بــا یکی از شــهرهای پرتغال که 
متناسب با وضعیت فرهنگی، صنعتی و اقتصادی اصفهان 
است خواهر خوانده شــود و سفرای دو کشــور می توانند 

نقش مهمی در برقراری این ارتباط داشته باشند.
سرجیو ســوزا پینتو، رییس کمیســیون خارجی مجلس 
پرتغال نیز در ایــن دیدار با اســتقبال از پیشــنهادهای 

اســتاندار اصفهان اظهار داشــت: آماده توســعه بیشتر 
همکاری های دو جانبه و گســترش روابــط و تعامالت و 

تعمیق مناسبات بین دو کشور به ویژه اصفهان هستیم.
وی با بیان اینکه رابطه ایران و پرتغال بســیار خوب است، 
گفت: اطمینان داریم که این روابط ارتقــا خواهد یافت و 
در بازدید خود از این کشــور تالش می کنیم که ایران را به 

پرتغال نزدیک تر کنیم.
ســرجیو ســوزا پینتو، با بیان اینکه بازدید از اصفهان به 
درخواســت هیئت پارلمانی صورت گرفته اســت، گفت: 
ایران کشور ناشناخته ای برای پرتغالی ها نیست و با توجه 
به ســابقه تاریخی تعامالت دو کشــور، مــردم پرتغال در 
مدارس خود درباره تاریخ بخصــوص تاریخ ایران به دلیل 
ارتباط باسابقه دو کشور مطالعه داشــته اند و کامال با این 

کشور آشنا هستند.
رییس کمیســیون خارجی مجلس پرتغال افزود: پرتغال 
یک کشــور اروپایی با قدمت یک هزار ســاله است ولی در 
مقابل تاریخ و قدمت ایران کشوری جدید به شمار می آید 

و به همین دلیــل هم هیجان 
و کنجکاوی ما در مورد ایران 
و فرهنگ این کشور و به ویژه 

اصفهان زیاد است. 
را  از اصفهــان  بازدیــد  وی 
فرصت مغتنمی برای مقامات 
بلند پایه کشــور برشــمرد و 
گفت: در نظــر نداریم که این 
روابــط در همین حــد باقی 
بمانــد بلکــه می خواهیم که 
روابط توریستی بین اصفهان 
و مــردم پرتغــال در حــد 
جمعیت هــای باالیی از اتفاق 
بیفتــد و مردمان دو کشــور 
بتوانند بــه ایــران و پرتغال 
ســفرکرده و از این کشورها 

دیدن کنند.
رییــس کمیســیون خارجی 
بیان  بــا  مجلــس پرتغــال 

اینکه کشــور پرتغال تمایل زیادی برای خواهرخواندگی 
با اصفهان دارد، گفــت: در پرتغال باغ های بســیار زیادی 
وجود دارد که برای احــداث آنها  از باغ هــای ایرانی ایده 
 گرفته شــده و می خواهیم که ایرانی ها نیــز فرصت این را 
داشته باشند که به پرتغال سفر کنند و میزان نفوذ فرهنگ 
غنی ایرانی  را که در مرزهای پرتغال وجود دارد از نزدیک 

ببینند.
سرجیو سوزا پینتو، پرتغال را کشــوری صنعتی با صنایع 
بسیار پیشرفته خواند و گفت: این کشور می تواند در زمینه 
زیرساخت ها و سازگاری صنایع با محیط زیست با صنایع 

اصفهان همکاری داشته باشد.

استاندار اصفهان اعالم کرد:

برگزاری هفته فرهنگی اصفهان در پرتغال

مسائل فرهنگی 
و حوزه فرهنگ 

می تواند ملت ها را 
به هم نزدیک کند 

که در این راستا 
اصفهان آماده است 

تا هفته فرهنگی 
خود را در یکی از 
شهرهای تاریخی 
پرتغال برگزارکند

در دیدار رییس کمیسیون خارجی مجلس پرتغال با 
استاندار اصفهان بر تقویت روابط فرهنگی دو کشور 
و همچنین آمادگی برپایی هفته فرهنگی اصفهان 

در یکی از شهرهای پرتغال تاکید شد.
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پیشنهاد سردبیر:
رونق شغل های  زمستانی در کوهرنگ

اخبار کوتاه

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان 
گفت: این کانون با پشــتوانه 230 هزار جلد کتاب، ســهم 

بسزایی در باال بردن سرانه مطالعه مخاطبان خود دارد.
فــرزاد رحیمی بــا تاکید بر اینکــه کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به عنوان کتابخانه ای تخصصی، با انجام 
فعالیت های جنبی توانسته اســت فرآیند رو به رشدی را در 
ســرانه مطالعه این قشــر به خود اختصاص دهد، از تجهیز 
مراکز اســتان به کتاب های تازه منتشر شــده در این حوزه 
خبر داد. وی افزود: کتاب های منتشر شده در حوزه کودکان 
و نوجوانان پس از تایید در کمیته بررســی و انتخاب کتاب 
کانون بــا توجه به تعداد مراکز اســتان ها هرســاله در چند 
مرحله به مراکز ارســال می شــوند تا کــودکان و نوجوانان 
بتوانند از تازه هــای کتــاب در این حوزه بهره مند شــوند. 
رحیمی برگزاری نمایشــگاه های تازه هــای کتاب در مراکز 
و فروشــگاه های کانون را از جمله تمهیدات این دســتگاه 
درخصوص معرفی تازه های نشر در این حوزه عنوان کرد. وی 
با اشــاره به ایجاد و رعایت عدالت فرهنگی در میان کودکان 
و نوجوانان روستاها و مناطق محروم استان، از کتابخانه های 
سیار و پســتی با پشــتوانه بیش از 16 هزار کتاب به عنوان 
مروجان فرهنگ کتابخوانی در 116 روســتای اســتان یاد 
کرد و گفت: کانون در صدد افزایــش پایگاه های کتابخوانی 

در استان در راستای ترویج این فرهنگ غنی و سازنده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان گفت: تنها پنج موقوفه 
قرآنی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد. حجت االســام 
مرتضی عزیزی با اعام این خبر، اظهار کــرد: دو وقف از این 
تعداد، در سال جاری انجام شده اســت. وی موقوفات با نیات 
قرآنی را از نیازهای روز اســتان، بیان کرد و افزود: در ســایر 
اســتان ها اقدامات و موقوفات زیادی پیرامــون فعالیت های 
قرآنی صورت می گیرد. عزیزی با اشاره به اجرای طرح تربیت 
حافظان قرآن کریم طی سال جاری در استان گفت: این طرح 
با شــرکت پنج هزار حافظ یک جزء و باالتر قرآن کریم برگزار 
خواهد شد. وی خاطرنشــان کرد: در مجموع یک هزار و 6۵0 
موقوفه در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که یک هزار و ۵3 
مورد آن مساجد، 30۴ مورد موقوفه منفعتی، 10۸ مورد بقاع 
امامزادگان)ع(، زیارتگاه و قدمگاه و مابقی به تعداد 1۸۵ مورد 

شامل حسینیه، دارالقرآن، مهدیه و حوزه های علمیه است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان:

سرانه رو به رشد مطالعه 
کودکان و نوجوانان    

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری:

وجود پنج موقوفه قرآنی در استان    

شهرســتان کوهرنگ در چهارمحال و بختیــاری مهم ترین 
شهرستان برف گیر کشور محسوب می شود که ارتفاعات آن، 

سرچشمه سه رودخانه بزرگ کارون، دز و زاینده رود است.
این شهرستان یکی از زیباترین و پرجاذبه ترین شهرستان های 
گردشگری کشــور محســوب می شــود که همه نوع جاذبه 
گردشــگری از جمله جنگل، رودخانه، آبشــار، چشمه، غار 
یخی، پیســت اســکی، روســتاهای تاریخی و بکر، روستای 

پلکانی و... در آن وجود دارد.
نظیر جاذبه های کوهرنگ شــاید در کمتر نقطــه ای از ایران 
مشاهده شــود که همه نوع زیبایی گردشــگری در آن وجود 

داشته و هر فصل آن زیبایی خاصی داشته باشد.
نام کوهرنگ برگرفته از کوه های رنگی در این منطقه اســت 
که در آن کوه های ســفیدرنگ )پوشــیده از برف(، کوه های 
سبزرنگ )پوشــیده از درختان و بوته های ســبز(، کوه های 

قهوه ای و قرمز و... مشاهده می شود.
فصل زمســتان یکی از زیباترین فصل های این شهرســتان 
است؛ به  طوری که مسافران بسیاری را به سمت آن می کشاند.

سفیدی یک دست منطقه و گذر از جاده هایی که دو طرف آن 
را دیوارهای چند متری برفــی فراگرفته اند، یکی از زیباترین 
جاذبه های گردشگری این منطقه است که هیجان خاصی به 

مسافران و گردشگران می دهد.

هر ساله مســافران بسیاری در فصل زمســتان با خودروهای 
شخصی و اتوبوس های گردشــگری وارد منطقه می شوند و از 

جاذبه های آن لذت می برند.
در حالی که چند روز بیشتر به آغاز فصل زمستان باقی نمانده 
است، مردم این شهرستان در حال آماده شدن برای پذیرایی 

و ارائه خدمات به مسافران هستند.
پیست اسکی کوهرنگ مهم ترین ظرفیت منطقه است که در 
فصل زمستان بسیاری از مســافران مناطق مختلف کشور را 

راهی آن می کند.
در حال حاضر شغل های مختلفی برای فصل زمستان در این 
منطقه در حال ایجاد است که درآمد آن فقط به فصل زمستان 
ختم می شــود. به عنوان مثال هم اکنون بســیاری از مردم 
منطقه با خرید تیوپ، در حال آماده شــدن برای کرایه دادن 
تیوپ به مســافران و گردشگران هســتند تا از این راه درآمد 

کسب کنند.
تعدادی از اهالی نیز وســایل پخت و پز را در این شهرســتان 
خریداری کرده اند و در حال آماده شدن برای طبخ انواع آش 

محلی و فروش آنها به مسافران هستند.
شهرســتان کوهرنگ پر جاذبــه ترین منطقــه چهارمحال و 
بختیاری در فصل زمستان است که هر ساله مسافران بسیاری 
را به این منطقه می کشــاند. یکی از اهالی این شهرســتان در 

گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: فصل زمســتان یکی 
از پررونق ترین فصل های ســال برای شهرستان کوهرنگ به 

شمار می رود.
علی مرادی عنوان کرد: وجود پیســت اسکی کوهرنگ زمینه 
را برای انجام ورزش های زمستانی در این منطقه فراهم کرده 
و مسافران بسیاری از اســتان های مختلف کشــور از جمله 

اصفهان و خوزستان وارد آن می شوند.
وی گفت: ورود مسافران نقش مهمی در افزایش درآمد مردم 

منطقه دارد.
مرادی همچنین با اشــاره به اینکه هم اکنــون اهالی منطقه 
درحال آماده شدن برای ایجاد کسب و کارهای زمستانی خود 
هستند، عنوان کرد: بسیاری از اهالی با ارائه خدمات مختلف 
ازجمله تهیه غذای گرم، فروش عســل و گیاهان دارویی و... 

درآمد های خوبی در فصل زمستان در این منطقه دارند.
وی ادامه داد: توســعه زیرســاخت های گردشــگری در این 
منطقه موجب افزایش ورود مســافر و به دنبــال آن، افزایش 

درآمد مردم منطقه می شود.
شهرســتان کوهرنگ پر جاذبــه ترین منطقــه چهارمحال و 
بختیاری در فصل زمستان است که هر ساله مسافران بسیاری 

راهی آن می شوند. 
بخشــدار مرکزی کوهرنگ نیز در این خصوص اظهار داشت: 
شهرســتان کوهرنگ پر جاذبــه ترین منطقــه چهارمحال و 
بختیاری در فصل زمستان است که هر ساله مسافران بسیاری 

راهی آن می شوند.
فرزاد حســینی عنوان کرد:  وجود پیست اســکی کوهرنگ، 
امکانات اقامتی مانند ســه هتل و یک خانه معلم، آبشار شیخ 
علیخان، چشــمه دیمه، ارتفاعات برفی و وجــود دیوار های 
برفی، از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری منطقه است که 

مورد توجه مسافران قرار می گیرد.
وی تاکید کرد: هرســاله ورود مسافران در زمســتان به این 
شهرســتان افزایش می یابد و کســب و کارهای مختلف نیز 

رونق می گیرد.
حســینی همچنین ادامه داد: ورود مســافر و گردشــگر به 
این منطقه در فصل زمســتان موجب افزایــش درآمد مردم 

می شوند.
هتل های کوهرنگ در فصل زمســتان رونق می 

گیرند
رییس اتحادیه هتلداران اســتان چهارمحــال و بختیاری نیز 
در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشــت: زمستان فصل پر 
مسافری برای شهرستان کوهرنگ به شــمار می رود و اقامت 

در هتل ها نیز در این فصل افزایش می یابد.
فریدون رییسی دهکردی ادامه داد: هر ساله مسافران داخلی 
و خارجی برای بهره گیری از پیست اســکی کوهرنگ به این 

شهرستان، سفر و در هتل های منطقه اقامت می کنند.
وی با اشــاره به ضرورت معرفی اماکن گردشگری و توریستی 
منطقه تاکید کرد: ورود مسافران بیشتر به این منطقه، موجب 
افزایش درآمد و ایجاد اشتغال می شود که باید از ظرفیت های 

مختلف برای معرفی بیشتر این منطقه استفاده کرد.

بسیاری از اهالی 
با ارائه خدمات 
مختلف ازجمله 

تهیه غذای گرم، 
فروش عسل و 
گیاهان دارویی 
و... درآمد های 
خوبی در فصل 

زمستان در این 
منطقه دارند

با مسئوالن
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان، از محکومیــت ۵30 میلیون ریالی 
متخلف قاچاق پوشاک خارجی در محور مواصاتی لردگان-بروجن خبر 
داد. محمدرضا عمرون اظهار کرد: به دنبال کشــف و ضبط 76۵ ســوپ 
پوشــاک خارجی در محور مواصاتی لردگان - بروجــن از یک خودروی 
سواری سمند، پرونده تشکیل و به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق 

کاال و ارز شهرستان بروجن ارجاع داده شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از رسیدگی و اجرای تشریفات قانونی و با توجه 
به قاچاق بودن کاالی توقیفی، متهم عاوه بر ضبط کاال به پرداخت ۵30 

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

رییس پلیس راهور استان، از توقیف یک دستگاه وانت نیسان با 1۴میلیون 
و 700 هزار ریال خافي شهرستان کیار، خبر داد.

سرهنگ حمزه رفیعي اظهار کرد: ماموران پلیس راهور شهرستان کیار در 
اجراي طرح کنترل ترافیک و برخورد با رانندگان قانون گریز، یک دستگاه 

وانت نیسان را به علت تخلف حادثه ساز، توقیف کردند.
وي افزود: پس از اســتعام از مرکز اجرائیات، مشخص شد که این خودرو 
با 1۴ میلیون و 700 هزار ریال خافي پرداخت نشــده، مرتکب 3۵ مورد 
تخلف شده و بیشــترین تخلفات آن ســبقت غیر مجاز و استفاده از تلفن 
همراه حین رانندگي بوده اســت. رفیعي در پایان تاکید کرد: طبق تبصره 
ماده هشــت قانون رســیدگي به تخلفات رانندگي، در صورتي که مبلغ 
جریمه خودرویي به 10 میلیون ریال برسد، مراتب به مالک خودرو اعام 
شــده و چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ اباغ، مالک خودرو نسبت به 
پرداخت جریمه اقدام نکند، از تردد آن جلوگیري مي شود که برابر قانون، 

خودروی مذکور، توقیف و روانه پارکینگ شد.

رییس اتحادیه صنفــی خواربار شــهرکرد، از  کاهش مصــرف آجیل و 
خشکبار توسط مردم استان خبر داد. خدارحم مرادی اظهار کرد: به علت 
پایین بودن سطح درآمد مردم، مصرف و تقاضای  آجیل و خشکبار توسط 
مردم استان کاهش یافته است. وی گردو و بادام را از محصوالت تولیدی و 
صادراتی استان اعام کرد و گفت: محصوالتی از جمله پسته، بادام هندی، 
فندق و تخمه، از دامغان، رفســنجان، آذربایجان و اصفهان به استان وارد 
می شوند. وی گفت: اگر زمینه کشاورزی در اســتان تقویت شود، واردات 
برخی محصوالت به اســتان، کاهش یافته و صادرات بیشــتر خواهد شد. 
رییس اتحادیه خواربار شهرکرد با اشــاره به فعالیت990 واحد صنفی در 
شهرســتان شــهرکرد، تصریح کرد: از این تعداد واحد صنفی، 90 درصد 
دارای پروانه کسب بوده و صدور پروانه کســب مابقی در دست اجراست. 
وی در ادامه افزود: امسال پنج واحد صنفی خواربار در شهرستان شهرکرد 
توسط این اتحادیه به علت عدم کسب پروانه در موعد مقرر پلمب شدند.

مرادی با اشــاره به نزدیک شدن شــب یلدا، تصریح کرد: برخی معتقدند 
که با فرارسیدن شــب یلدا و عید نوروز، قیمت آجیل و خشکبار افزایش 

می یابد؛ در حالی که قیمت محصوالت در این ایام ثابت است.

محکومیت میلیونی برای قاچاق 765 
سوپ پوشاک خارجی در استان

توقیف خودرو با بیش از 14 میلیون 
خالفي در کیار

کاهش مصرف آجیل و خشکبار 
در استان

زمســتان یکی از فصل های پر رونق برای مردم شهرستان کوهرنگ به شمار می رود و هم اکنون بسیاری از 
اهالی این شهرستان در حال آماده شدن برای پذیرایی و ارائه خدمات به مسافران این منطقه هستند.

آمادگی اهالی کوهرنگ برای ارائه خدمات گردشگری؛

رونق شغل های  زمستانی در کوهرنگ
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حوادث ایران

رییس مرکز اطالع رســانی پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران 
بزرگ از مرگ جوان موتورسیکلت سوار در پی تصادف در بزرگراه 
امام رضا خبر داد. ســرگرد علی اصغر شــریفی، درباره جزییات 
این حادثه، گفــت: در ســاعت۶:۲۰ بامداد امروز یک دســتگاه 
 موتورســیکلت در حال حرکت در مســیر غرب به شرق بزرگراه 
امام رضا ) ع ( بود که در محدوده میدان ثامن الحجج از مسیر خود 
خارج و به گاردریل های میانه بزرگراه برخورد کرده و پس از آن هم 
تعدادی از خودروهای عبوری با موتور سیکلت و راکب آن برخورد 
کرده اند. وی با بیان اینکه به دنبال این حادثه کارشناسان پلیس 
راهور و عوامل امدادی در محل حاضر شدند، گفت: عوامل امدادی 
 با بررســی عالیم حیاتی، مرگ این موتورســوار ۲۳ ساله را تایید 

و اعالم کردند.
وی با بیان اینکه موتورسوار از کاله ایمنی غیر استاندارد استفاده 
 کرده بود، گفت: به همین دلیل کاله نتوانسته حافظ جان او شده 
و این فرد به دلیل ضربه به ســر در دم جان خود را از دســت داد. 
وی با اشــاره به ایجاد ترافیــک نیمه ســنگین در محل حادثه، 
 گفت: عوامل پلیس راهور با هدایت خودروهای عبوری نســبت 

به روانسازی ترافیک اقدام کردند.
 به گفته رییس مرکز اطالع رســانی پلیس راهــور تهران بزرگ، 

علت این حادثه از سوی کارشناسان پلیس در حال بررسی است.

مرگ دلخراش موتورسوار 
در شرق تهران

 پیشنهاد  سردبیر: 
جزییاتی تازه از پرونده قتل یک شهردار و همراهش

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشــهر از شناسایی و دستگیری 
عامل جنایت در نزاع خیابانی خبر داد.

 ســرهنگ دوســتعلی جلیلیان گفت: در پانزدهم مهر  خبر نزاع 
و درگیری با چاقو بین دو جوان در یکی از خیابان های شهرستان 
ایرانشــهر به مرکز11۰ اعالم که بالفاصله ماموران کالنتری 1۳ 
به محل اعزام شدند. فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر افزود: 
با حضور ماموران در محل مشخص شــد جوانی 18 ساله در پی 
 نزاع، بر اثر ضربه چاقو به شــدت مجروح شــده که پس از انتقال 
به بیمارســتان، برخالف تالش تیم پزشــکی، فــوت می کند.

 ســرهنگ دوســتعلی جلیلیان ادامه داد: در بررســی میدانی 
و پایش های تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی، مشــخص شد 
بین مقتول و قاتل قبــل از زمان حادثه اختالفــات مالی مطرح 
بوده که پس از گذشــت مدتی در یک درگیری با ضربه چاقوی 
قاتل مجروح می شــود. وی تصریح کــرد: در ادامه این عملیات 
ماموران پلیــس آگاهی پس از انجام کار اقدامات پلیســی، قاتل 
فراری را مورد شناســایی قرار دادند و با هماهنگی مقام قضایی، 
متهم را در مخفیگاهش در یکی از روســتاهای این شهرســتان 
دســتگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرســتان ایرانشهر تصریح 
 کرد: متهم در تحقیقات تخصصی به قتل مردم جوان اعتراف کرد 

و با تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی معرفی شد.
جلیلیان در پایان خاطرنشان کرد: همکاری و همراهی شهروندان 
با پلیس در به دســت آمدن موفقیت در ماموریت های مختلف 
پلیس تاثیرگذار اســت و بدون شــک بخش مهمی از توفیقات 

پلیس مرهون همکاری مردم با نیروی انتظامی است.

قتل پسر 18 ساله در خیابان؛

 قاتل در روستا دستگیر شد

حوادث جهان

نتایــج یــک تحقیــق ۹ ماهــه کــه از ســوی روزنامــه 
ایندیاناپولیــس اســتار انجــام شــده نشــان می دهد که 
۳۶8 ژیمناســت درباره سابقه آزار جنســی طی یک دوره 
۲۰ ســاله به دســت ده ها مربی و صاحب باشــگاه ورزشی 
خبر داده انــد. این گزارش مدعی اســت که فدراســیون 
 ژیمناســتیک آمریــکا بــرای پیشــگیری از ایــن آزارها 
به انــدازه کافــی تالش نکــرده اســت. اما این ســازمان 
 می گویــد بــه تالش هایــش بــرای حمایت از کــودکان 
 در مقابــل آزار جنســی مفتخر اســت. ایــن ورزش پس 
از موفقیت های بزرگــی که تیم زنان آمریــکا در بازی های 
المپیک ریو کســب کرد مــورد توجه زیادی قــرار گرفت.

اکنون روزنامه ایندیاناپولیس اســتار نوشته است صاحبان 
باشگاه های ورزشی و ورزشــکاران از ترس توجه منفی و از 
دست دادن حامیان مالی پرمنفعت شان تمایلی نداشته اند در 
این باره دست به اقدامی بزنند.کسانی که مدعی آزار جنسی 
هستند، می گویند احساس کرده اند فدراسیون ژیمناستیک 
ادعاهای شــان را نادیده گرفته و پلیس را خبر نکرده است. 
تیم اوانز، مارک آلسیا و ماریســا کیاتکوسکی نویسندگان 
 این گــزارش تحقیقی مفصــل می گویند ده ها ورزشــکار 
به آنها گفته اند فدراسیون قدرتمند ژیمناستیک که تعیین 
می کند چه تیم هایی به عنوان نماینده آمریکا در بازی های 
المپیک حضور داشته باشند هیچ پاسخی به آنها نداده است. 
برخی مقام های ورزش ژیمناستیک از مدعیان آزار جنسی 
خواســته اند به خاطر خدشه دار نشــدن اعتبار این ورزش، 

سکوت کنند. 
 فدراسیون ژیمناســتیک آمریکا در بیانیه ای گفته است که 
 هیــچ چیــز بــه انــدازه حمایــت از ورزشــکاران برای 
این ســازمان، هیئت مدیــره و مدیرعاملش اســتیو پنی 
اهمیت ندارد. این فدراسیون گفته اســت بررسی پیشینه 
 مربیان و مســئوالن این ورزش پیش از اســتخدام اجباری 
شده اســت. اوایل ســال جاری پرونده ای علیه لری ناسار 
 یک پزشــک ســابق فدراســیون ژیمناســتیک به اتهام 
آزار جنســی یکی از زنان ورزشکار تشکیل شــد، اما آقای 
 ناســار این اتهام را رد کرد. راشل دن هولیندر ورزشکاری که 
از آقای ناسار شــکایت کرده بود به بی بی سی گفته است که 
در پانزده سالگی وقتی برای معاینه به دکتر ناسار در دانشگاه 

ایالتی میشیگان مراجعه کرده آزار جنسی دیده است. 
خانم دن هولیندر گفته است که آزار جنسی زمانی رخ داده 
که او به همراه مــادرش در اتاق بوده اســت و مادرش حتی 

صدای او را زمان آزار و اذیت شنیده است.
دکتر ناسار ماه گذشته از اتهام آزار جنسی تبرئه شد.

آزار 368 ژیمناست طی یک دوره ۲۰ ساله به دست 
ده ها مربی؛

مادر صدای دخترش را می شنید

 مردی که شــهردار و همراهــش را در مبارک آبــاد قیروکارزین 
به قتل رسانده بود، صحنه جنایت را بازسازی کرد.

در ساعت ۲1 و۳۰ دقیقه بیستم بهمن ماه سال گذشته شهردار 
مبارک آباد قیروکارزین به نام مهندس محمدحســین طاهری 
 ۳8 ســاله و فضل ا... بهمنی 47 ســاله به ضرب گلولــه در باغی 
به قتل رســیدند. از همان زمان وقوع قتل به دستور مقام قضایی 

تحقیقات پلیس برای کشف راز این جنایت ها شروع شد. 
بررسی ها نشــان می داد که عامل جنایت یک مرد جوان بوده که 

بر سر اختالف با همراه شهردار دست به قتل زده و پس از جنایت 
متواری شده است.

ماموران وقتی به محل حادثه رسیدند با جسد غرق خون شهردار 
و همراهــش روبه رو شــدند. در جریان بررســی های تخصصی 
 مشــخص شــد که قاتل از مدت ها قبل قصد انتقامجویی داشته 

و شبانه، با یک حمله مسلحانه به هدف خود رسیده است. 
پس از بررسی دقیق صحنه جنایت به دســتور بازپرس پرونده، 

اجساد قربانیان به پزشکی قانونی انتقال پیدا کرد.

در حالی که پلیس سرگرم تحقیق در این پرونده بود، سرنخ هایی 
 از این جنایت به دســت آمــد و ماموران متوجه شــدند که قاتل 
 با انگیزه ای مشــخص دســت بــه ایــن جنایت هولنــاک زده 
و به دلیل اختالفی که با همراه شهردار داشته این جنایت را انجام 
داده اســت. کارآگاهان در ادامه تحقیقات عامل اصلی جنایت را 
شناسایی کردند. ماموران با ســرنخ هایی که به دست آورده بودند 
 توانســتند تعدادی از افرادی که با متهم برای اختفــا و ... تبانی 
کرده بودند را شناسایی و به دســتور مقام قضایی دستگیر کنند.

با گذشت چندماه از این ماجرا، ســرانجام سرنخ هایی در اختیار 
 پلیس قرار گرفت که نشــان می داد عامل جنایت در آپارتمانی 

در شیراز است و در آنجا زندگی می کند.
محل اختفای وی شناسایی شــد و از ساعت 1۲ نیمه شب هشتم 
 مردادماه تیمــی از کارآگاهان بــا محاصره این محــل، متهم را 
در منزلش محاصره کردند و پس از سه ســاعت عملیات پلیسی 
در نهایت ســاعت ســه بامداد طی یک عملیات ضربتی متهم را 

دستگیر کردند.
 با دســتگیری این مرد، از وی یک قبضه کلت کمری کشف شد.

 در ایــن میــان متهم بــا بازجویی هــای صورت گرفتــه انگیزه 
این جنایت را خون خواهی عنوان و فاش شــد کــه چندی قبل 

فرزند همراه شهردار به دست برادر قاتل به قتل می رسد.
پس از این جریــان با اجرای حکــم قصاص، بــرادر وی به قصد 
خون خواهی برمی آیــد. از ایــن رو از مدت ها قبل نقشــه قتل 
 را طراحی کــرده و زمان حادثــه با قصد و نیت قبلــی برای قتل 
فضل ا... بهمنی وارد عمل شــده اســت. در این میان، او عالوه بر 
نامبرده، شهردار را نیز به قتل رســانده و سپس متواری می شود. 
 پس از این ماجرا به شــیراز گریخته تا اینکه دســتگیر می شود.

در ادامه از متهم دو قبضه اسلحه ژ۳ و کالشینکف نیز کشف شد. 
در ادامه رسیدگی به این پرونده دیگر همدستان وی نیز دستگیر 
 شــدند. متهم به قتل در تمامی مراحل تحقیقات به قتل شهردار 

و همراهش اعتراف و صحنه جنایت را بازسازی کرد.
 این پرونــده به زودی با صدور کیفرخواســت به دادگاه ارســال 

می شود.

 در جریان 
بررسی های 

تخصصی 
مشخص شد 

كه قاتل 
از مدت ها قبل 

قصد انتقامجویی 
داشته و شبانه، 

با یک حمله 
 مسلحانه 

به هدف خود 
رسیده است

هفته گذشته عبدالقیوم 11ساله، از خانه شان در یکی از محله های 
شهرستان خاش استان سیستان و بلوچســتان خارج شد تا برای 
خرید به مغازه برود. دقایقــي بعد در حال بازگشــت به خانه بود 
که خودروي پراید مقابلش توقف کرد. مردي که ســر و صورتش 
را پوشانده بود به سرعت از ماشین پیاده شــد و دست و پاي پسر 
نوجوان را گرفت و در چشــم بر هم زدني او را ســوار ماشین کرد 
 و همراه راننــده، متواري شــد. ســاعتي از این ماجرا گذشــت 
و خانواده عبدالقیوم که نگران پسرشــان شــده بودند به دنبال او 
راهي کوچه شــدند. در همین هنگام زنگ تلفن خانه آنها به صدا 

درآمد و از آن ســوي خط صداي مرد ناشناسي به گوش رسید که 
مي گفت پسربچه را ربوده اند و براي آزادي اش1۰۰میلیون تومان 
مي خواهند. مرد ناشــناس تهدید کرد که اگر پول درخواستي اش 
را نگیــرد، گروگانش را خواهد کشــت. به دنبال ایــن ماجرا پدر 
و مادر گــروگان نوجوان، وحشــتزده با پلیس تمــاس گرفتند و 
 درخواســت کمک کردند. تیمي از کارآگاهان وارد عمل شــدند 
و در پرس و جــو از پدر عبدالقیوم، به ســرنخ هایي از یک اختالف 
 مالي رســیدند. بررسي ها نشــان مي داد که این مرد از مدتي قبل 
با ۲ نفر از شرکایش دچار اختالفات مالي شده و بر سر این اختالف 

بارها از سوي آنها تهدید شده بود. 
با این اطالعات فرضیه آدم ربایي با انگیزه تســویه حســاب مالي 
 مدنظر قــرار گرفت و مامــوران پلیس با بررســي هاي تخصصي 
به ســرنخ هایي از آدم ربایان در شهرستان ایرانشــهر دست پیدا 
کردند. تحقیقات نشــان مي داد که عامالن ایــن آدم ربایي همان 
 دو مردی هســتند که براي تسویه حســاب، عبدالقیوم را ربوده و 
با انتقال او به شهرستان ایرانشهر، وي را در خانه اي زنداني کرده  اند. 
48ساعت از ماجراي آدم ربایي گذشــته بود که کارآگاهان پلیس 

مخفیگاه آدم ربایان را شناسایي و آنجا را محاصره کردند. 
متهمان در بازجویي به ربودن پســربچه با انگیــزه اختالف مالي 

اعتراف کردند و با قرار قانوني راهي زندان شدند.

ربایندگان پسر 11ساله در خاش، شریک های پدرش بودند

جزییاتی تازه از پرونده قتل یک شهردار و همراهش

ابالغ وقت رسیدگی
9/375 در خصوص پرونده کالســه 594/95 خواهان قدیرعلی عطایی نیا 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت رسول شریفیان تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای  مورخ 95/12/17 ســاعت 17 عصر تعیین گردیده 
است. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 29130 
شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )122 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/376 در خصوص پرونده کالســه 95-1045 خواهان نیما شاه حسینی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت زیبا پارسامنش تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز سه شــنبه مورخ 95/11/12  ساعت 8/30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به 
نشانی خ هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد 
امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29131 
شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 113 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/377 در خصوص پرونده کالســه 951200 خواهان بانک مهر اقتصاد 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- محمد حسن یاری رنانی 
2- سعید زاغیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/25 
ساعت 8/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شــورای حل اختــالف اصفهان شــعبه 22 شــورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف: 29138 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/378 در خصوص پرونده کالســه 95-995 خواهان جواد احمدی پزوه 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت منیژه عبرتاوی- امیر حسین 
طاهری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز  شنبه مورخ 95/11/23  
ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه 
روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان  
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:29137 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 117 کلمه، 1 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
9/379 در خصوص پرونده کالســه 911/95 خواهــان  جلیل محققیان د 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیررضا خالقی- حمیدرضا خالقی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/26 ساعت 4/30 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 26 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 29139 
شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )117 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/380 در خصوص پرونده کالســه 951199 خواهان بانک مهر اقتصاد 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت 1- حمید سلیمانی 2- سجاد 
مرشــدی 3- بهروز بدیعی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 
95/11/25 ساعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب 
– روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 29140 شــعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

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

9/381 در خصــوص پرونــده کالســه 95-1060 خواهــان اقدس تقوی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اکبر ظفری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز  شنبه مورخ 95/11/16  ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بــودن خوانده حســب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه به 
نشانی خ هشت بهشت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد 
امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29142 
شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 113 

کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9/382 شــماره ابالغیــه: 9510106825309970 شــماره پرونــده: 
9409986825301038 شــماره بایگانی شعبه: 941150  خواهان/ شاکی 
ستار صالحی دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم بهمن فرجی و نگار 
رجبی و سمیره حکیم  و یاسمین حکیم به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه اول  اتاق 121  
ارجاع و به کالســه 9409986825301038 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/11/03 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:29175 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/383 شــماره ابالغیــه: 9510106825309974 شــماره پرونــده: 
9509986825300595 شــماره بایگانی شعبه: 950733  خواهان/ شاکی 
شرکت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام( با مدیرعاملی آقای علیرضا 
اســدپور کفاش دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهــم مرتضی موذنی 
افارانی به خواســته اســترداد مال )منقول( و مطالبه خسارت دادرسی و 
تایید فســخ قرارداد)مالی(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه اول  اتاق 121  ارجاع و به کالسه 
9509986825300595 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/02 و 
ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:29176 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 188 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/384 در خصوص پرونده کالسه 950080 خواهان مهدی شریفی و علی 
خانم امینی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمود موروش فرزند 
ابراهیم تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/11/16  ساعت 
11 صبح تعیین گردیده اســت با توجــه به مجهول المکان بــودن خوانده 
 حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شــمالی چهار راه 
وکال مجتمع شماره 2  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:29196 شعبه 8 
مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )110 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/385 شــماره ابالغیــه: 9510106825310011 شــماره پرونــده: 
9509986825300351 شــماره بایگانی شعبه: 950448  خواهان/ شاکی 
رسول جمشیدیان  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم مجتبی مسرورنیا 
و محمد امیر حاجلو به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه اول  اتاق 121  ارجاع و به کالسه 
9509986825300351 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/05 و 
ساعت 10/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
و درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 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:29214 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان ) 181 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/386  شــماره درخواســت: 9510466836800067 شــماره پرونده: 
9509986836800553 شــماره بایگانی شعبه: 950627 تجدید نظر خواه 
اصغر مددی اردچی فرزند حســین دادخواســتی به طرفیــت تجدیدنظر 
خواندگان امیر هاشمی حسین آبادی فرزند ســید حسین و شهره مددی 
اردچی فرزند اصغر نســبت به دادنامه شــماره 9509976836801595 
صادره از این شعبه تقدیم که در کالســه پرونده 950627 ثبت گردیده به 
علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خواندگان و درخواســت تجدیدنظر 
خواه و بــه تجویز ماده 73  قانــون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا تجدید نظر خواندگان پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی 
دارند ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایند یا به 
دادگاه تحویل دهند و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارســال می 

گردد. م الف:29195 شعبه 8  دادگاه خانواده اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/387 شــماره ابالغیــه: 9510100351211184 شــماره پرونــده: 
9509980351200756 شــماره بایگانــی شــعبه: 950907  خواهــان/ 
 شــاکی محمدرضــا کاظمــی  دادخواســتی به طرفیــت  خوانــده/ متهم

 نعمت اله حیدری به خواســته اعســار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 12 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1  
اتاق شماره 120  ارجاع و به کالســه 9509980351200756 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/11/26 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 
 آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
م الف:29211 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان ) 172 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست و ضمائم

9/388 شــماره ابالغنامــه: 9510100351211177 شــماره پرونــده: 
9409980351201279 شــماره بایگانی شــعبه: 941430  خانم نسرین 
موم ســاز به وکالــت از بانک مهــر اقتصاد نســبت به دادنامه شــماره 
9509970351201018 در پرونده کالسه 941430 ح 12  به طرفیت  آقای 
احمد مستوفی زاده و معصومه قادری و نفیسه رجالی تقاضای تجدید نظر 
نموده که با توجه به اینکه تجدید نظر خواندگان فوق را مجهول المکان اعالم 
نموده مراتب حسب درخواست نامبرده و در اجرای م 73 ق.ا.د.م یک نوبت 
در یکی جراید کثیراالنتشار درج و از تجدید نظر خواندگان فوق دعوت می 
گردد هر گونه پاسخی نسبت به تجدید نظر خواهی نامبرده دارند ظرف ده 
روز از تاریخ انتشار کتبًا به این شعبه اعالم و اال پس از مضی مهلت فوق و 
عدم اعالم پاسخ پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر اصفهان ارسال 
خواهد شــد. م الف:29213 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان ) 140 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
ارزش های دینی و ملی باید در سایه فرهنگ سازی ،حفظ شوند

درحاشیه

علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز شنبه سفر یک روزه 
به کاشان داشت که این سفر خالی از حاشیه نبود.

وزیر رفاه در ابتدای ورودش به کاشــان با حضور در گلزار شــهدای 
این شهرستان به مقام شامخ شــهیدان و امام جمعه فقید این شهر 
آیت ا... سید مهدی یثربی ادای احترام کرد. وی همراه با انوشیروان 
محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی کشور با حضور در مسجد 
و زیارت محله لتحر کاشان آغاز طرح توانمندسازی محله محور در 
کشور را اعالم کرد. وزیر رفاه که یکی از سخنرانان نکوداشت یکصد 
سالگی آموزش و پرورش کاشان بود سهراب سپهری را شاعر مورد 
عالقه خود عنوان کرده و ابیاتی از اشعار وی را برای شرکت کنندگان 

خواند.
رونمایــی از کتاب یکصدســالگی آمــوزش و پرورش کاشــان و 
تمبر یادبود صدســالگی از جمله برنامه های وزیر تعاون کار و رفاه 
اجتماعی در این مراســم بود.وزیر پس از اقامه نماز و صرف ناهار در 
هتل راهب کاشان، وقتی قصد ترک هتل را داشت پیرمردی کارتن 
جمع کن را با دوچرخه اش دید که در جلوی هتل خروج مسئوالن 
را نگاه می کرد. با عبور خودروها و مســئوالن از محل هتل، ربیعی 
همراه با حمیدرضا مومنیان، فرماندار کاشــان به محل استقرا خود 
در هتل بازگشت و شــروع به گفت و گو با پیرمرد کرد و از وضعیت 
زندگی و میزان درآمدش پرســید. در این گفت و گو وزیر تعاون از 
پیرمرد خواست که دوچرخه اش را برای سوار شدن به وی بدهد که 
پیرمرد دوچرخه اش را محکم گرفت و با خواسته وزیر مخالفت کرد. 
ربیعی با دادن هدیه ای به پیرمــرد از وی خداحافظی کرد.دیدار از 
موسسه خیریه کاشانه مهر و گفت و گو با مسئوالن این موسسه آغاز 
برنامه های عصرگاهی سفر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در کاشان 
بود. ربیعی از خیرین و مدیران موسســه های خیریه با اهدای لوح 
در خانه تاریخی نگین کاشان تقدیر و تجلیل کرد.تیمسار عباسعلی 
منصوری، نماینده سابق مردم کاشــان و آران وبیدگل پس از اتمام 
دوران مســئولیتش پس از مدت ها در مراســمی رسمی در مراسم 
تقدیر از خیرین حضور داشــت که مورد اســتقبال وزیر تعاون قرار 
گرفت. کودکان مبتال به اوتیســم با گرفتن پالکاردهایی در هنگام 
سخنرانی وزیر رفاه و رییس سازمان بهزیستی کشور خواستار دیده 

شدن بیشتر و حل مشکالتشان شدند.
زمانی که ربیعی قصد عزیمت به تهران را داشــت مادران کودکان 
اوتیسمی دور وی حلقه زدند و خواستار شنیدن مشکالتشان شدند 
که ربیعی با موافقت این خواسته جلســه ای با مادران اوتیسمی در 

موسسه کاشان مهر برگزار کرد.

حاشیه های سفر ربیعی به کاشان؛

پیرمرد،  دوچرخه اش 
را به وزیر کار نداد

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی در آیین 
تجلیل از هنرمندان هنر نمایش که در سالن سرو مجموعه 
شهید مدرس این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: شهرضا 
دارای هنرمندان زیادی بوده اســت که در طول ســالیان 
مختلف نــام و آوازه ایــن شهرســتان را در محافل هنری 
و فرهنگی رواج داده اند. ســمیه محمــودی تصریح کرد: 
مفاخر ادبی و هنری شــهرضا بخش مهمی از شناســنامه 
فرهنگی این شهرســتان هســتند که در معرفی شهرضا 
باید این نام ها مدنظر قرار گیرند. نماینده مردم شهرضا در 
مجلس شورای اســالمی گفت: در 26 آذرماه امسال و در 
جریان دیدار مسئوالن و مردم استان اصفهان با رهبر معظم 
انقالب، ایشان از شــهرضا به عنوان یکی از شهرستان های 
فرهنگی اســتان نام بردند کــه این واقعه به عنوان ســند 
افتخاری در کارنامه مردم این شهرستان به یادگار خواهد 
ماند. محمودی اظهار کرد: یکــی از ویژگی های فرهنگی 
شهرضا این است که همه برنامه های فرهنگی و هنری آن را 
هنرمندان این شهرستان برگزار می کنند که نشان دهنده 
وجود اســتعدادهای فراوان هنری موجود در آن است. وی 
گفت: هنرمندان شهرضا زمینه برگزاری جلسات مختلفی 
را فراهم کرده اند که نتیجه آن معرفــی فرهنگ غنی این 

شهرستان به دیگران بوده است.

فرماندار آران و بیدگل ، ضمن گرامیداشــت 2۷ آذرماه 
ســالروز شــهادت آیت ا...مفتح اظهار کرد: این شهید 
واالمقام در راه تحقــق وحدت حوزه و دانشــگاه که از 
اندیشــه بلند امام راحل نشــأت گرفته بود، تالش های 
بی وقفه ای انجــام داد. ابوالفضل معینی نــژاد یکی از 
خجسته ترین پیامدهای انقالب اسالمی را وحدت حوزه 
و دانشــگاه ذکر کرد و افزود: این آرمان بلند، دانشگاه و 
حوزه را برای تالش مشترک به ســوی هم کشاند و در 
فضای سیاسی آن زمان، باب مشارکت و وحدت حوزه و 
دانشگاه را باز کرد. فرماندار آران و بیدگل، تجلی وحدت 
و همگرایی بین حوزه و دانشگاه را سبب پیشرفت های 
علمی در کشــور بیان و خاطرنشــان کرد: این دو مرکز 
عظیم علمی و اسالمی در جهت پیشبرد اهداف خویش 
به یکدیگــر نیازمندند.در صبــح روز 2۷ آذر ۱۳۵۸ در 
مقابل دانشگاه الهیات تهران، گروهک منحرف فرقان، 
آیت ا... مفتح را هدف چندین گلوله قرار داد و به شهادت 

رساند.

نماینده مــردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شــورای 
اسالمی در مراســم افتتاح اولین ســینمای نطنز ضمن 

تبریک میالد پیامبر اسالم )ص( و حضرت امام صادق )ع( 
اظهار کرد: افتتاح سینما در شــهر نطنز جای خوشحالی 

دارد؛ گرچه مردم شهر نطنز لیاقت داشتن امکانات بیش 
از این را در ابعاد فرهنگی و تفریحی دارند و امید است که 
در آینده سالنی مستقل برای سینما در کنار فرهنگسرای 

کوثر تاسیس و مورد استفاده قرار گیرد. 
مرتضی صفاری نطنزی افزود: ســنت هــای غلط و رواج 
فرهنگ نادرســت از جمله مشــکالت جامعه محسوب 
می شــوند و ارزش های دینــی و ملی ما باید در ســایه 
فرهنگ سازی بهتر حفظ و حراست شــود که الزمه این 
کار اقداماتی چون تاســیس ســینما و اهتمام به نمایش 
فیلم های فاخر در آن است و ســینمای نطنز هم نباید از 

این موضوع استثنا شود.
نماینده مــردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: شهید مجید شریف واقفی از شهدای عزیز 
شهر نطنز که فیلم سیانور در مورد این شخصیت ساخته 
شده اسوه ای اســت که در تاریخ این کشور جاودانه شده 
اســت و امیدواریم در شــهر نطنز زمینه پرورش چنین 

شخصیت های بزرگ دیگری نیز فراهم شود.
وی ســینما را ابزار تاثیر گذار معاصــر در تمامی جوامع 
عنوان کرد و گفت: نقش موثر این ابــزار در ایجاد روحیه 
ابتکار و خالقیت و آشــنایی مردم با تاریخ پر فراز و نشیب 

یک ملت بسیار مهم است.
وی تصریح کرد: متاســفانه جوامع اســالمی در مواردی 
حتی خود به درســتی متوجه مشکالت موجود نیستند و 
یا به دست نشاندگانی بدل شده اند که در تقابل با وحدت 
جوامع اسالمی حرکت می کنند و خوشبختانه جامعه ما 
به خاطر جانفشانی های شــهدا و بصیرت مردم در مورد 
حمله استکبار از نعمت امنیت پایدار برخوردار شده است.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسالمی :

 پیشینه تاریخی شهرضا 
با هنر آمیخته شده است

وحدت حوزه و دانشگاه عاملی 
در پیشرفت کشور

اخبار

نماینده نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی:

ارزش های دینی و ملی باید در سایه فرهنگ سازی ،حفظ شوند

متاسفانه جوامع 
اسالمی در 

مواردی حتی 
خود به درستی 

متوجه مشکالت 
موجود نیستند 

و یا به دست 
نشاندگانی بدل 
شده اند که در 
تقابل با وحدت 
جوامع اسالمی 

حرکت می کنند 

ابالغ وقت رسیدگی
9/368 در خصــوص پرونده کالســه 950/95 خواهان هادی خشــوعی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محسن ثنائی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای  مورخ 95/11/25 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است. لذا 
با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 29150 شعبه 15 مجتمع 

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

9/369 در خصوص پرونده کالســه 951013 خواهــان آقای حمیدرضا 
هاشمیان دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک  به طرفیت آقای 
حمید احمدیان تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
95/11/5  ســاعت 8 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:29160 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/370 در خصوص پرونده کالسه 951048 خواهان حمیدرضا خیراللهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمیدرضا میریان نژاد تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/11/12  ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمال چهار راه 
وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:29198 شــعبه 11 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/371 در خصوص پرونده کالســه 1519/95 خواهان مهرداد سلیمانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 85/000/000 ریال به طرفیت مرتضی 
تصدیقی رنانی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/11/9  
ساعت 8/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در ارباب روبروی مدرســه نیلی پور مجتمع 
شــماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29181 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )102 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/372 در خصــوص پرونده کالســه 420/95 خواهان حســن شــمس 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت ســجاد غالم حسین لو فرزند 
اصغر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای شنبه مورخ 95/11/2  ساعت 
3/30  عصر تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید کثیراالنتشار منتشر تا خوانده قبل 

از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماییدو  در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:29182 شعبه 37 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )94 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/373 در خصوص پرونده کالســه 951287 خواهان بانک مهر اقتصاد 
دادخواســتی مبنی بــر مطالبه مبلــغ 163/328/685 به طرفیــت 1- امیر 
مومن زاده 2- حسن یوســفی 3- مهدی ازاد شــهرکی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مــورخ 95/11/9 ســاعت 8 تعیین گردیده اســت با 
توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان مراتب 
 در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در 
خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب 
ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 29145 
شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )126 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/374 در خصوص پرونده کالسه 951151 خواهان فخرالسادات میری 
و آقای علی افشــاری دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ  به طرفیت مجید 
حاجیان – بهزاد یمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 95/11/4  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:29169 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/394 شــماره ابالغنامــه: 9510106836207038 شــماره پرونــده: 
9509986836201214 شــماره بایگانــی شــعبه: 951400 خواهــان/ 
شاکی ســهیال قندی، خوانده/ متهم: ســعیده مهدوی نژاد ارشلو- ساناز 
مهدوی نژاد ارشــلو- اشــرف کریمی- علی مهدوی نژاد ارشلو- صفورا 
مهدوی نژاد ارشلو، خواســته/ اتهام: مطالبه خســارت دادرسی- تامین 
خواســته- اعســار از پرداخت هزینه دادرســی- مطالبه مهریــه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که جهت رســیدگی به 
شــعبه 2 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شــهید قدوسی( 
واقع در اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 4- اتاق 402 ارجاع و به کالسه 
9509986836201214 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/04 و 
ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
اشــرف کریمی و علی مهدوی نژاد ارشلو و درخواســت خواهان/ شاکی 
سهیال قندی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:29180 شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)204 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ نسخه ثانی
9 شــماره نامــه: 9510110350601818 شــماره پرونــده:  /395
9309980350600948 و 9309980350601205 شماره بایگانی شعبه: 
931081 و 931381  درخصوص اعتراض شهال تورشیزی با وکالت آقای 
حبیب محمدی به طرفیت وحید نوشاد فرزند اسدا... فعاًل مجهول المکان و 
به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1260 مورخ 95/07/25 با توجه به 
مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب در اجرای ماده 73 ق.ا.د.م 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار سراسری یا محلی درج تا تجدید نظر 
خوانده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه ضمن مراجعه به دفتر 
دادگاه و ارایه آ درس کامل پســتی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست 
تجدید نظر و ضمایم چنانچه در خصوص اعتراض تجدید نظر خواه الیحه 
و یا جوابیه ای دارد ظرف مهلــت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبًا به دفتر 
دادگاه ارایه نماید. واال بعد از انقضای مهلت مذکور پرونده به دفتر دادگاه 
تجدید نظر ارسال خواهد شد. م الف:29178 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )151 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

9/412 شــماره صــادره: 1395/43/308567 نظر به اینکــه محمد ها دی 
مهرعلیان با تســلیم دو برگ استشهاد شهود شــماره: 95/8/15-18408 
دفترخانه 337 اصفهان، مدعی مفقود شدن ســند مالکیت سه دانگ مشاع 
از شــش دانگ پالک شــماره 824 فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که در ذیل ثبت 28962 مورد ثبــت در صفحه 466 دفتر جلد 265 
امالک تحت شماره چاپی 559827 صادر و تسلیم گردیده و به موجب انتقال 
شماره 16710-1393/10/13 دفترخانه 337 اصفهان  به وی انتقال یافته 
و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 29359 اداره ثبت 

اسناد و امالک غرب استان اصفهان )222 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/392 در خصوص پرونده کالســه 823/95 خواهــان محمدرضا خانی 
دادخواستی مبنی بر الزام به خوانده به انتقال سند  به طرفیت مسعود بابائی 
تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز دوشــنبه مورخ 95/11/25  
ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:29172 شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

9 شــماره نامــه: 9510110362800940 شــماره پرونــده:  /391
9409980362800963 شماره بایگانی شعبه: 940988 نظر به اینکه خانم 
صغری پاک سرشــت فرزند مراد در پرونده کالســه 940988 د 9 حسب 
شکایت آقای فرهاد شایان فرزند کریم به اتهام سرقت اموال از داخل منزل 
از طرف این دادیاری تحت تعقیب می باشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه 

معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدین وســیله در اجرای ماده 
مدت 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه نهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خیابان شریعتی مجتمع قضایی 
شهید بهشتی جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت 
عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد 
 آمد. م الف:29206 شعبه 9 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان 

) 139 کلمه، 2 کادر(
احضار متهم

9/390 آقای رضا مالکی شهرکی فرزند محمد علی در پرونده کالسه 66-
951163 این شــعبه به اتهام توهین و تهدید به صورت حضوری و تلفنی 
و ارســال پیامک تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شــود ظرف یک ماه ازتاریخ 
نشر آگهی در این شعبه حاضر شــوید، در غیر این صورت پس از انقضا 
مهت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:29208 شعبه 
38  دادیاری مجتمع شماره سه دادســرای عمومی و انقالب اصفهان ) 87 

کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9/389 شــماره ابالغیــه: 9510100350307802 شــماره پرونــده: 
9509980350300704 شــماره بایگانی شعبه: 950862  خواهان/ شاکی 
مهدی سعادت منش  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم مجید سعادت 
منش و حمید سعادت منش و ندا سعادت منش و شهرداری منطقه 5 اصفهان 
و وحید سعادت منش و اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان جنوب 
به خواســته اعتراض به تصمیم واحد ثبتــی تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 3 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 305  
ارجاع و به کالســه 9509980350300704 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/12/01 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خواندگان حمید و مجید و وحید و ندا همگی ســعادت منش  و درخواست 
خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف:29209 شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 

اصفهان ) 209 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت دادرسی

9/423 شــماره درخواســت: 9510463637100018 شــماره پرونــده: 
9409983637101009 شــماره بایگانی شــعبه: 941500 خواهان خانم 
صفورا نوروزی فرزند حسینعلی دادخواســتی به طرفیت مهدی رحیمی 
فرزند رحیم و بخواســته صدور حکم طالق به علت عســر و حرج تسلیم 
این دادگاه نموده که به کالســه 941500 ع ثبت و برای روز یکشنبه مورخ 
1395/11/03 ســاعت 11 صبح وقت رسیدگی تعیین شــده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و دســتور دادگاه به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار یا محلی درج می گردد تا خوانده مذکور از تاریخ انتشار  
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد شد. 
 م الــف: 256 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقــی خوانســار )135 کلمه، 

2 کادر(

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان تیران و کرون با اشاره 
به فعالیت کندوداران در این شهرســتان اظهارداشــت: 
66 بهره بردار و بیــش از 6 هزار و ۵00کلونی عســل در 
شهرســتان تیران وکرون وجود دارد که طرح سرشماری 
کندوهای زنبور عســل و ارائه کد شناسایی در شهرستان 

تیران و کرون اجرا شد.
محسن حاج عابدی افزود: ســالیانه در شهرستان تیران 
و کرون چهار هزار و ۵00 تن عســل تولید می شود که از 
سالم ترین تولیدات این شهرستان اســت و در بازارهای 

محلی و خارج از شهرستان عرضه و به فروش می رسد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون با اشاره به 

ضرورت اجرای طرح سرشماری و ارائه کد شناسایی بیان 
داشت: تسهیل در روند صدور دفترچه هاي زنبورداري و 
تمدید دفترچه زنبورداری، تامین امنیت، نظارت بر محل 
استقرار کندوها، تسهیل در جابه جایي و کوچ زنبورداران، 
تسهیل شرایط برای نقل و انتقال و خرید و فروش کندوها 

از مزایای این طرح است.
وی با اشــاره به ظرفیت هــای تولیــدی در بخش های 
کشــاورزی، دامپروری، دامــداری شهرســتان تیران و 
کرون گفت: برند سازی، بســته بندی ضرورت مهم برای 
بهره بــرداری اقتصــادی از این تولیدات اســت زیرا عدم 
بسته بندی و برند ســازی مانع فروش بجا و افزایش سود 

محصوالت تولیدی است.
حاج عابــدی ادامه داد: صنعت بســته بنــدی نیاز مهم 
شهرســتان تیــران و کرون اســت تــا اینکــه تولیدات 
کشــاورزی، دامداری، دامپروری، تولید عســل و ماهی 
شهرستان با برند خاص و بســته بندی مخصوص عرضه 

شود.
 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون یادآورشد: 
شهرستان تیران و کرون در تولید شــیر، گوست سفید، 
تخم مرغ، گوشــت قرمز و محصوالت گلخانه ای جایگاه 
باالیی در جدول تولیدات شهرستان های استان اصفهان 

دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون:

طرح سرشماری کندوهای زنبور عسل در شهرستان تیران و کرون اجرا شد
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10 نام نویسی آزمون دکترای 96 تا فردا 
ادامه دارد

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری:

آغاز قرعه کشی »وام ضروری«
 3 میلیون تومانی بازنشستگان

معاون سابق آموزش و پرورش اصفهان:

 جابه جایی  های غیرکارشناسی
 علت افت شاخص های آموزشی است

سخنگوی ســازمان ســنجش آموزش کشــور گفت: نام نویسی آزمون 
دکترای تخصصی )PH.D( ســال 1396 همه دانشــگاه ها و موسسات 

آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسالمی تا فردا ادامه دارد.
حســین توکلی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و ســیما افزود: داوطلبان 
برای نام نویســی در این آزمون به سایت اینترنتی ســازمان سنجش به 
نشــانی www.sanjesh.org مراجعه کنند. وی با بیان اینکه تا صبح 
امروز بیش از 152 هزار داوطلب در این آزمون نام نویسی کرده اند، افزود: 
همچنین دفترچه راهنمای ثبت نام در این ســایت اینترنتی منتشر شده 
است. توکلی ادامه داد: داوطلبان متقاضی پذیرش در دانشگاه آزاد اسالمی 
نیز باید در این آزمون نام نویســی کنند. ســخنگوی ســازمان سنجش 

آموزش کشور گفت: این آزمون جمعه 6 اسفند برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری اعالم 
کرد: قرعه کشی وام های ضروری بازنشســتگان امروز با حضور 
مسئوالن و جمعی از بازنشستگان انجام خواهد شد و 250 هزار 

نفر وام قرض الحسنه سه میلیون تومانی دریافت می کنند.
عباس رشیدی با اشــاره به اینکه صندوق بازنشستگی به عنوان 
دومین سیستم بیمه ای کشور رســالت و وظایف مهمی برعهده 
دارد اظهارکرد: در کنــار وظایف اصلی چــون پرداخت حقوق، 
برنامه هــای فرهنگی اجتماعی مختلفی نیــز ترتیب داده ایم که 

پرداخت وام ضروری از جمله آنهاست. 
وی افزود: وام های ضروری از سال 77 کلید خورد ولی اعتبارات 
تخصیصی مربوط به آن اندک بود. در ســال 77، به 30 هزار نفر 
وام 318 هزار تومانــی تعلق گرفت و پس از آن ســاالنه افزایش 
یافت. مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری 
با بیان اینکه در ســال 92، 40 هزار نفر از وام اســتفاده کردند و 
اعتبار تخصیصــی 40 میلیارد تومان بود گفت: در ســال 1393 
این اعتبار به 400 میلیارد تومان رســید و در ســال گذشته این 
اعتبار به 500 میلیارد تومان افزایش یافت و 250 هزار نفر از وام 

استفاده کردند.
رشیدی ادامه داد: امســال با رشــد 50 درصدی اعتبارات، این 
میزان بــه 750 میلیارد تومان رســید و مبلغ وام بــه 3 میلیون 
تومان افزایش یافت. وی بــا بیان اینکه در یک بــازه زمانی یک 
ماهه، 410 هزار نفر از طریق ســامانه ثبت نام کردند که آماری 
بی سابقه محسوب می شــود عنوان کرد: از 30 آبان برنامه ریزی 
برای انجام قرعه کشــی صورت گرفته بود، اما موانعی از ســوی 
بانک عامل وجود داشــت که برطرف شــده و امروز مراسم قرعه 
کشی با حضور مسئوالن و جمعی از بازنشستگان انجام می شود 
و 250 هزار نفر از این وام اســتفاده می کنند. مدیرکل فرهنگی 
اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه پس از قرعه 
کشــی در 10 روز اول دی ماه مرحلــه اول پرداخت ها انجام می 
شود گفت: تامین اعتبار وام در شش مرحله با بازه زمانی دوماهه 

انجام می شود.
به گفته وی اقســاط این وام 90 هزار تومان و 36 ماهه اســت و 

کارمزد آن چهاردرصد خواهد بود.

معاون سابق آموزش متوســطه آموزش و پرورش استان اصفهان 
درباره تغییرات مدیــران آموزش و پرورش اســتان گفت: اتفاقی 
که شاهد آن هســتیم پدیده ای نادر در آموزش و پرورش است که 
نشان از برخوردی سیاسی به جای یک برخورد علمی، آموزشی و 

پرورشی دارد.
به گزارش فارس، علی مهدوی با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر 
در مدارس اظهار کرد: در روند و فرآیند اجرای کارهای آموزشــی 
معموال مرســوم نیســت که مدیر مدرســه ای پس از بازگشایی 
مدارس جابه جا شــود؛ مگر آنکه اتفاق خاص و ویــژه ای بیفتد یا 
مدیر مشکل جســمی یا اداری پیدا کند که این هم به  ندرت اتفاق 

می افتد.
وی با بیان اینکه مرسوم اســت تغییر مدیران مدارس در تابستان 
و قبل از برنامه ریزی ســال تحصیلی انجام شــود، گفت: حتی در 
آیین نامه انتصاب مدیران که از حدود 15 ســال قبل مصوب شده 
و در دوره اصالحــات ابالغ شــد، برای مدیر بــدون اینکه تخلفی 
داشته باشــد و یا دو تذکر کتبی بگیرد امکان جابه جایی و یا عزل 

وجود ندارد.
معاون سابق آموزش متوســطه آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: این رویکردی که آموزش و پرورش اســتان به دنبال گرفته 
بیشتر یک رویکرد و واکنش سیاسی است تا یک برخورد اداری و 
کاری؛ اگر هدف بهبود و ارتقای آموزشــی باشد مطلوب این است 
که در تابســتان که فرصت هســت مدیر را جابه جا کنند یا تغییر 

بدهند تا شرایط روحی روانی دانش آموزان و معلمان به هم نریزد.
مهدوی ادامه داد: در سابقه آموزشی 30 ساله خود سراغ ندارم که 
این چنین مدیران آموزش و پرورش یک استان را تغییر داده باشند 
و این اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم یک پدیده نادر در آموزش 

و پرورش است.
وی با عنوان اینکــه مدیران عزل شــده مدیرانی هســتند که از 
 دولت قبل بوده  و معموال گرایش انقالبی و اصولگرایی داشــته اند، 
تصریح کرد: معموال گرایش سیاســی مدیران نصب شده، گرایش 
به اصالحات و اصالح طلبی اســت. معاون سابق آموزش متوسطه 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشاره به اینکه بحث انتخابات 
را در ماه های آینده در پیش داریم، عنوان کرد: اصالحات، حساب 
ویژه ای را با توجه به نزدیکی انتخابــات روی فضاها و محیط های 
آموزشی باز کرده اســت بخصوص در انتخابات شــوراها و بر این 
اساس ترجیح می دهند افرادی را که هم سو نیستند جابه جا کنند 

و افراد با گرایش هم سوی خود را بر سرکار بیاورند.
مهدوی در ادامه با بیان اینکه رویکرد تغییر مدیران به این نحو یک 
رویکرد غیرکارشناسی است، گفت: تبعات این کار، کاهش کیفیت 
آموزش و کندی ســرعت رشد آموزشی اســت که امروز نیز براثر 
همین جابه جایی های غیرکارشناســی در سطح ادارات و مدارس 

در همه شاخص های آموزش و پرورش استان شاهد افت هستیم.
وی در پایان در خصوص تغییر مدیر مدرسه نمونه دولتی اصفهان 
نیز خاطرنشان کرد: تغییر مدیری که چندین سال است مدیریت 
مدرسه ای را بر عهده دارد که در سطح کشــور مطرح است بدون 

وجود هیچ دلیل و تخلفی نشان از رویکردی سیاسی دارد.

انسان از بدو تولد غرایزی را با خود  سعید نریمانی
به دنیای مادی می آورد و در طول 
زندگی  با آنها همراه اســت . غرایز، نقــش مهمی را در بهتر 
زیســتن  انســان ایفا می کنند. محبت کردن ، اندوهناک 
شدن ، گرسنگی و تشنگی و... نمونه ای از غرایز انسان است. 
یکی از مهم ترین آنها خشــونت اســت که  ویژگی مشترک 
بین انســان و حیوان شناخته می شــود. خشونت معموال 
امری ناپسند به حساب می آید ولی با کمی دقت می توان 
پی برد که نبود خشونت در وجود انسان می تواند زندگی را 
برای او سخت کند . به عبارت دیگر خشونت با همه سرشت 

ویرانگرش برای حفظ امنیت و بقای انسان ضروری است .
به عنوان مثال در طرح رویارویی با اراذل و اوباش یک شــهر 
نمی توان همیشه از در عطوفت و مهربانی وارد شد و گاهی 
الزم است برخوردی قاطع و خشــونت آمیز نشان داد . با این 
وجود چند ســالی اســت که روز جهان عاری از خشونت به 
پیشــنهاد رییس جمهور محترم ایران در مجمع ســازمان 
ملل به تصویب رسیده اســت . این روزها کمتر کسی است 
که وقتی از خانه خارج می شــود ، با صحنه یــا برخوردی 
خشونت آمیز در کوچه و خیابان شهرش مواجه نشود . این 
خشــونت می تواند اشکال مختلفی داشــته باشد از شکل 

کالمی گرفته تا برخورد فیزیکی، آن هم با درجات مختلف.
بســتر خشــونت فقط به جامعه محدود نمی شود؛ خانه ، 
مدرســه، ورزشــگاه و حتی مکان های عمومی و خصوصی 
جاهایی است که خشونت به شکل های مختلف در آنها رخ 
می دهد. روان شناسان معتقدند:» وقتی فردی خشونتی را 
انجام می دهد حتما از جایی آن را کپی کرده است؛ به عنوان 
مثال پدر و مادری کــه در حضور فرزندان بــه بحث و دعوا 
می پردازند  به طور آشکار امر خشونت را در باطن فرزند خود 

نهادینه می کنند . 
در دعواهای خانوادگی معموال مرد به ســبب نیروی بدنی 
خود بر همســرش چیره می شــود و زن هم چون توانایی 
برخورد متقابل با همسرش را ندارد خشم فرو خفته خود را 

بر سر کودک می کوبد. 
مردی که بر اثر برخورد توهین آمیــز مدیرش با عصبانیت 
به منزل باز می گردد خشونت خود را بر سر اعضای خانواده 
فرو می ریزد، پس خشونت همواره در حال انتقال به دیگری 
اســت و فردی در این زنجیره خشــن پیروز است که خشم 

خود را به مرتبه دیگر منتقل نکند . 
معموال ضعیــف ترین قشــر جامعه متحمل بیشــترین 
خشونت ها می شود . اگر کودکان،دانش آموزان و نوجوانان با 

خشن ترین رفتارها رشد کنند کم کم به فردی خشن تبدیل  
خواهند شــد. ادعای حــق طلبی یکــی از علت های مهم 
خشــونت اســت . در اکثر برخوردهای منتهی به خشونت، 
طرفین خود را صاحب حق می داننــد و برای برخورداری از 
حق مورد نظر خود دست به خشــونت می زنند. از درگیری 
بین دو دانش آموز برای نشســتن در ردیــف جلو گرفته تا 
بوق هــای ممتد دو ماشــین بــرای یکدیگر پشــت چراغ 
راهنمایی، همه برای صاحب حق شــدن است. در این میان 
گذشــت و صبوری آبی است بر آتش خشــم و تبعات  پس 
از آن. تعصبــات بیش از حد یکی دیگر از عوامل خشــونت 
اســت. تعصب افراطی درباره یک فرد یا یــک نظر و یا هر 
چیز دیگر می تواند فرد را به رفتاری خشونت آمیز متمایل 
کند.تعصبات بیش از حد طرفداران یک تیم فوتبال باعث 
می شود تا در صورت عدم موفقیت، نسبت به هواداران تیم 
رقیب اعمال خشونت نمایند . چندی پیش که کریستیانو 
رونالدو برنده توپ طال شد و بر رقیب چندساله خود، لیونل 
مسی ، چیره شد  در فضاهای مجازی شاهد درگیری لفظی 
و تاســف بار هواداران این دو بازیکن بــزرگ فوتبال بودیم . 
این امر نشــان دهنده تعصب کورکورانــه طرفداران فوتبال 
است. مشکالت روحی و معیشتی یکی دیگر از عوامل مهم 
در ابراز خشــونت اســت. جوانی که آینده ای ندارد و درگیر  
انبوهی از مشــکالت اســت یا فردی که دچــار بحران های 
روحی و مشکالت مالی اســت اســتعداد خوبی برای ابراز 

خشونت دارد. 
البته نمی توان گفت رفــاه عامل صد در صــد تاثیر گذار 
برای جلوگیری از خشونت اســت ولی یقینا رفاه نسبی یک 
جامعه و از بین رفتن دغدغه ها می تواند ریشــه خشــونت 
را سســت کند . برخی از افراد به صورت ذاتــی زود از کوره 
در می روند و خشــونت در آنها امری ذاتی اســت. این افراد 
می توانند با انجام فعالیت های استقامتی چون کوه نوردی 

یا دوچرخه سواری بر میزان خشم درونی خود چیره شوند. 
برخی رفتارهای اجتماعی ماننــد صحنه های اعدام و حتی 
ســر بریدن حیوانات در مراســم گوناگــون می تواند برای 
نوجوانان خشــونت آفرین باشــد. در آمریکا کــه به عنوان 
خشونت بارترین کشور جهان شــناخته می شود، فیلم های 
هالیــوودی یکی از عوامل خشــونت زایی اســت. رواج این 
فیلم ها بیــن نوجوانان می تواند حس خشــونت را در آنها 

نهادینه کند .
 برای آنکه جهانی عاری از خشــونت داشــته باشیم، بهتر 
اســت عینک عشــق و محبت بــر دیــدگان بگذاریم و به 
همــه از منظرمحبت بنگریــم . صبر و گذشــت همانند 
دارویی اســت که می توانــد زهر خشــونت را خنثی کند. 
بدون شک جهان  کامال عاری از خشــونت، جهانی ناپایدار 
اســت اما آشــکار اســت که خشــونت یکی از مهم ترین 
عوامل نابود کننده بشــر اســت . رئوف باشــیم در قبال 
 همنوعــان خــود و قاطــع باشــیم در برابر متجــاوزان و 

زور گویان.

اخبار

روان شناسی

زوج های جوان برای بهتر شــدن روابط خــود در زندگی 
مشــترک باید رفتار خود را با خانواده همسرشــان بهبود 

بخشند.
پژمان بابایی جامعه شــناس، با اشــاره به نحوه ارتباط با 
خانواده همسر اظهار داشــت: هنگامی که دو نفر در کنار 
هم زندگی مشــترکی را آغاز می کنند، یکی از مواردی که 
باید به آن اهمیت دهند، نحوه رفتــار و برخورد با خانواده 
همسر اســت، ضمن اینکه هر یک از زوجین از طرز تفکر 
گرفته تا نوع رفتار اجتماعی با یکدیگر تفاوت هایی دارند، 
در خانواده هــا نیز این وجوه تمایز به چشــم می خورد که 
الزم اســت خود را بــا شــرایط جدیدی کــه در آن قرار 
گرفته اند، وفق دهند و با توجه به روحیات آنها رفتار کنند.

وی در ادامــه گفت: یکی از مهم ترین اصــول موفقیت در 
زندگی مشــترک نوع رفتار و برخورد با خانواده همســر 
است، هرچقدر رفتار شما با خانواده همسرتان بهتر باشد، 
تنش های احتمالی در زندگی مشترکتان کمتر می شود. 

این روان شــناس با بیان اینکــه گاهی برقــراری ارتباط 
با خانواده همســر بــه معضلــی میان همســران جوان 
تبدیل می شود، اذعان کرد: بســیاری از همسران جوان 
بخصوص در دوران آشــنایی و نامزدی فراموش می کنند 
که شــریک آینده زندگی خود را بــا واقعیت های زندگی 
خود و خانواده شان آشــنا کنند، دلیل دیگر شاید قوانین 
نانوشته بسیاری اســت که در همه خانواده ها وجود دارد 
و از خانه ای به خانه دیگر متفاوت اســت که همین تفاوت 

باعث اختالف سلیقه بسیار بین خانواده ها می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: زوج های جوان امروزی به دنبال 
استقالل هستند و بیش از هر چیز به آن اهمیت می دهند، 
اما از طرفی دیگر پدر و مادرها همچنان دوســت دارند با 
قوانین نانوشــته روزگار خود با عروس و دامادشان رفتار 
کنند و تمایل دارند تا فرزندانشــان هم، مانند جوانی آنها 
رفتار کنند. در این موقعیت بغرنج و همراه با خواسته های 
عجیب و غریب، احتمال چالش با خانواده همســر امری 
حتمی اســت. بابایی در پایان تاکید کرد: ممکن است در 
هر خانواده ای اختالفاتی وجود داشته باشد، به هیچ عنوان 
از خانواده هــا در هنگام بروز اختالفــات کمک نخواهید، 
هیچ یک از خانواده ها با هر تحصیالتی که داشــته باشند، 
نمی توانند به حل مشکل شــما کمک کنند. در وهله اول 
ســعی کنید خودتان مســئله را حل کنیــد و در صورتی 
که احســاس کردید، نمی توانید این کار را انجام دهید و 
نیاز اســت که فرد دیگری مداخله کند، از یک متخصص 

بی طرف راهنمایی بخواهید.

ارتباط با خانواده همسرتان را 
گسترش دهید

 معموال 
ضعیف ترین 
قشر جامعه 

متحمل بیشترین 
خشونت ها 

می شود.  اگر 
 کودکان،

دانش آموزان 
و نوجوانان با 

خشن ترین رفتارها 
رشد کنند کم کم به 
فردی خشن تبدیل  

خواهند شد

پیشنهاد  سردبیر:
آغاز قرعه کشی »وام ضروری«  3 میلیون تومانی بازنشستگان

به بهانه روز جهانی عاری از خشونت؛

هم رئوف باشیم، هم قاطع

با مسئوالن

اخبار کوتاه

هشدار آموزش و پرورش 
به ناشران کتاب های غیر استاندارد

برخی معلمان در آموزش و پرورش
از پژوهش واهمه دارند

پاداش فرهنگیان بازنشسته 
سال های 93 و 9۴ پرداخت می شود

دبیر مجمع زنان فرهیخته انقالب اســالمی با اشــاره به 
تالش برخی نمایندگان برای اصــالح ماده 1041 قانون 
مدنی گفت: برای همه نمی توان یک نســخه پیچید؛ در 
اقلیم های گرمســیر برخی می توانند در سن 13 سالگی و 
حتی پایین تر آمادگی ازدواج داشــته باشند و در صورتی 
که  شرایط ازدواج برای او فراهم نشود ممکن است گرفتار 
معضالت فساد شود. زهرا ســجادی گفت: اینکه عده ای 
از نمایندگان مجلس بــه دنبال رایزنی بــرای جلب نظر 
موافق علما بــرای برنامه ها و طرح های خود هســتند از 
پایه کار اشتباه و بیهوده  ای است و بی توجهی به فتواست 
که گمان کنند با جو ســازی و گفت و گــو می توانند نظر 
یک فقیه را تغییر دهند این اشــتباه است فقیه بر مبنای 
اطالعاتی که وضعیــت اجتماعی دارد و نــکات علمی و 
فقهی، حکمی را صادر می کنــد، اینکه بگویند برای جلب 
نظر موافق علما بــا آنها رایزنی صــورت می گیرد چنین 

چیزی درست نیست.
وی ادامه داد: اما اینکه آیا واقعا دختر و پســر زیر 13 سال 
نمی تواند ازدواج کند، مربوط به شرایط محیطی و اقلیمی 
است یعنی شما در محیط های گرمسیر مانند خوزستان 
و بندرعباس شــاهد هســتید که دختران و پسران بلوغ 
زودرس دارند و شــرایطی وجود دارد که توانمندی های 
بیشــتری را حتی از نظر اقتصادی دارا هستند و این افراد 

خیلی زودتر می توانند زندگی را اداره کنند.
 دبیــر مجمع زنــان فرهیختــه انقالب اســالمی گفت:

از این رودادن یک حکم کلی برای همه زمان ها و مکان ها  
درست نیست؛ در برخی اقلیم ها دختران و پسران در سن 
13 و 14 ســالگی توانایی اداره زندگی را ندارند بنابراین 
نمی شود یک حکم برای همه افراد صادر کرد، زیرا در این 
صورت اگر در جایی از کشــور این ازدواج هم اتفاق بیفتد 

باطل است چون حکم مرجع تقلید دارد.
سجادی ادامه داد: عده ای فکر می کنند با تشکیل کمیته 
و تشــکیل اتاق فکر بتوانند نظر مراجع را تغییر دهند، در 
زمان اصالحات هــم، زمانی در مورد تغییــر نظر مراجع  
درباره حکم سنگســار برای زنای محصنه گفت وگوهایی 
انجام شــد زیــرا در مجامع بیــن المللی مــا را محکوم 
می کردند، اما بنده همان زمــان هم مطرح کردم این نص 
صریح قرآن است و این موضوعی نیســت که علما به آن 
پرداخته باشند، هم اکنون هم که گفته می شود که اجازه 
پدر تنها شــرط کافی برای ازدواج نباشــد این هم دقیقا 

همان مطلب است و این موارد نص صریح است.
در ماده 1041 قانون مدنی آمده اســت:  عقد نکاح دختر 
قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 
رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن 

ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

مدیر واحد صدور آرم ســازمان حمل ونقــل و ترافیک از 
تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی آرم طرح ترافیک سال96 

تا پایان روز پانزده دی ماه خبر داد.
مصطفــی قنبرنــژاد بــا بیــان اینکــه مهلــت ثبت نام 
بــود،  اعــالم شــده  فــردا  تــا  و  تاریــخ 18آذر   از 
اظهار کرد: بــا توجه به اینکه  ســامانه پرداخت عوارض و 
ثبت نام در روزهای ابتدایی ثبت نام مشــکالتی داشــته 
و جمع کثیــری از شــهروندان ممکن اســت از ثبت نام 
اینترنتی جا مانده باشــند، با تدابیر اندیشــیده شــده، 
 مهلت ثبت نام به مــدت دو هفته و تا تاریــخ 15 دی ماه

 تمدید شد.
مدیر واحد صدور آرم ســازمان حمل و نقــل و ترافیک 
تاکید کرد: 15 دی ماه آخرین مهلــت ثبت نام اینترنتی 
برای متقاضیان دریافت آرم طرح ترافیک سال 96 است و 

به طور قطع مهلت اعالم شده تمدید نخواهد شد.
قنبرنژاد از ثبت نــام بیش از 25 هــزار متقاضی حقیقی 
و حقوقــی در ســامانه خبــر داد و گفت: آن دســته از 
شــهروندانی که به هر دلیلی نیازمند ویرایش درخواست 
 خود هســتند تا 24 ســاعت قبل ازپایان مهلت ثبت نام

)15 دی مــاه( مــی توانند بــا ورود به پنجــره ویرایش 
درخواســت و از طریق کد رهگیری و کد پستی نسبت به 

ویرایش درخواست خود اقدام کنند.

قنبرنــژاد تصریح کــرد: نتایج متقاضیان واجد شــرایط 
دریافت آرم طرح ترافیک، اواسط بهمن ماه پس از بررسی 

سیستماتیک اعالم می شود.
مدیرواحد صــدورآرم ســازمان ترافیک افــزود: تمامی 
خودروهای پالک عمومی شــهر تهران که دو رقم سمت 
راســت پالک خودروهای آنها ایــران 11، 22، 33 و 44  
اســت، به منظور تردد در محدوده طرح ترافیک ملزم به 
دریافت آرم طرح ترافیک بوده و باید نســبت به ثبت نام 
)www.tehran.ir( در ســامانه شــهرداری تهــران 

اقدام کنند.
وی خودروهــای وانــت، وانت بــار، نیســان و کامیونت 
5تن و 800، ســواری حمل و نقل عمومی، مینی بوس و 
اتوبوس های درون شــهری را از جمله خودروهای پالک 
»ع« برشــمرد و بیان کرد: خودروهای امدادی متعلق به 
مخابرات، ادارات آب، برق و گاز، آمبوالنس های متعلق به 
بیمارستان های خصوصی، امداد خودروها و جرثقیل های 

یدک کش نیز باید ثبت نام کنند.
قنبرنژاد با اشــاره به اینکه معاینه فنی یکــی از الزامات 
دریافت آرم طرح ترافیک است، گفت: خودروهای پالک 
»ع« و امدادی نیز مانند ســایر خودروها برای ثبت نام در 
سامانه باید دارای معاینه فنی از یکی از مراکز معاینه فنی 

شهر تهران باشند.

 معــاون پژوهشــی وزارت آموزش و پــرورش، تولیــد کتاب های کمک آموزشــی 
غیر استاندارد را غیر قانونی و آن را جفای علمی و تربیتی دانست.

حجت االسالم والمســلمین محی الدین بهرام محمدیان، درباره تبلیغات کتاب های 
غیر مجــاز در مدارس و رســانه ملی گفت: کتاب های درســی ما بــرای یادگیری و 
یاددهی موثر و کافی است. وی افزود: کتاب های درســی، هیچ نیازی به کتاب های 
جانبی ندارند، مگر برای کســانی که دوســت دارند وســعت فهم و دانش آنها بیشتر 
از سطح عمومی باشد و یا کســانی که  نیاز به توسعه و بســط معنا دارند، می توانند 
از کتاب های اســتاندارد اســتفاده کنند. معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: 
کتاب های اســتاندارد، کتاب هایی هستند که از ســازمان پژوهش و دفتر انتشارات 
کمک آموزشــی مجــوز گرفته باشــند و در ســامانه ســامان بخشــی کتاب های 
کمک آموزشــی نامشان وارد شــده باشــد و اگر غیر از آن باشــد آنها را به رسمیت 
نمی شناســیم. محمدیان تاکید کرد: هر گونه توصیه و اجبار کردن به خرید این نوع 
کتاب های غیر اســتاندارد را غیر قانونی می دانیم. وی افزود: ناشرانی که کتاب های 
کمک آموزشی غیر مجاز و آثار غیر استاندارد تولید می کنند و باالجبار،  تبلیغات در 
ســبد آموزشــی دانش آموزان قرار می دهند و به خانواده ها تحمیل می کنند نوعی 

جفاکاری علمی، آموزشی، تربیتی و اخالقی انجام می دهند.

رییس اداره آموزش و پــرورش ناحیه دو شــهرری گفت: برخــی از معلمان در نظام 
آموزش و پرورش از پژوهش واهمه دارند و بر این تصورند که کار باید در ســطح پرتاب  
موشک به فضا باشد تا بگویند پژوهشی انجام شده است! نصیری اظهار کرد:الزم است 
در آموزش و پرورش پژوهش کرد و این کار فقط وظیفه دانشــگاه ها نیست. وی افزود: 
ماهیت کار معلم پژوهشــگری است و شــغل معلم بدون پژوهشــگری معنا ندارد اما 
تصور براین اســت که پژوهش یعنی اقدامات بزرگ و آکادمیک همانند پژوهش های 
پایان نامه دکتــری. رییس آموزش و پرورش ناحیه دو شــهرری گفــت: در آموزش و 
پرورش به دنبال پژوهش های ساده و نتیجه دار هستیم یعنی برای بهترشدن تدریس 
در کالس درس مســیری را طی کنیم که نتیجه و بهره وری بیشتری داشته باشد و در 
این صورت پژوهش در آموزش وپرورش انجام شده اســت.نصیری ادامه داد: در نظام 
آموزش و پرورش از پژوهش می ترســند و وقتی به مدیری می گوییم در مدرسه برای 
پژوهش چه کرده اید، می گوید بزرگان در بحث پژوهش مانده اند شــما انتظار دارید ما 
در مدرسه پژوهش انجام دهیم! وی مطرح کرد: وقتی دانش آموز در بحث دیکته ایراد 
بسیاری دارد معلم می تواند با اقدام پژوهی بررســی کند چرا این اتفاق رخ می دهد و 
نتایج بررسی ها را در کالس درس انجام دهد تا مشــکل دانش آموزان حل شود و این 

همان پژوهش در مدرسه است.

وزیر آموزش و پرورش از پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشســته سال های 93 
و 94 خبرداد.

فخرالدین دانش آشتیانی با اشاره به اینکه تمام مســئوالن وزارت آموزش و 
پرورش در تالش هســتند تا معوقات فرهنگیان در قالب پاداش بازنشستگی 
ســریع تر پرداخت شــود، گفت: البته پرداخت پاداش بازنشستگی مربوط به 
فرهنگیان سال های 93 و 94 اســت و برای پرداخت پاداش و مطالبات سال 
95 فرهنگیان نیز تالش شده ولی قول قطعی نمی توان داد زیرا اعتبارش باید 

تامین شود. 
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به نحوه پرداخت ســایر مطالبات فرهنگیان 
مانند حق التدریــس، حق برگــزاری امتحانات، برگــزاری انتخابات و غیره، 
اظهارکرد: هم اکنون در تالش هســتیم از محل هایی که تامین اعتبار صورت 

می گیرد، این مطالبات نیز پرداخت شود.
وی تصریح کرد: مراحل اداری تامین و پرداخــت مطالبات نیاز به هماهنگی 

دستگاه های مسئول دارد.
چندی پیــش رییس ســازمان برنامه و بودجــه اعالم کرده بــود که تمامی 

مطالبات فرهنگیان بازنشسته تا هفته آینده پرداخت می شود.

دبیر مجمع زنان فرهیخته انقالب اسالمی:

نمی توان برای سن ازدواج همه دختران و پسران یک نسخه پیچید
مدیر واحد صدور آرم سازمان حمل ونقل و ترافیک خبرداد :

تمدید مهلت ثبت نام طرح ترافیک96
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پیشنهاد سردبیر: 
این متروی پربرکت!

نگاه روز

اخبار

گزارش یورومانیتور از وضعیت 
صنعت گردشگری ایران

کشف و ضبط سکه های هزار ساله 
در آران و بیدگل

پس از پایه های کاخ جهان نما، جدار خارجی بلوار تاریخی 
تفرجگاه چهارباغ اصفهان هم کشف شد؛

این متروی پربرکت!

 با توجه به نتایجی که موسســه تحقیقاتــی یورومانیتور از بررســی ها 
و تحلیل هایش به دست آورده، ایران بنا به شــرایطی می تواند به قطب 

اصلی گردشگری خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود.
رییس بخش خاورمیانه موسسه تحقیقات بازاریابی یورومانتیور، نیکوال 
 کاســوتیچ که یک تحلیلگر بین المللی هم هســت، می گویــد با توجه 
به موقعیت ایران، این کشــور از ظرفیت های گردشــگری بسیار باالیی 
برخوردار اســت و در صورتی که زیرســاخت های این صنعت پرســود 
را فراهم سازد، می تواند قطب گردشــگری خاورمیانه باشد. در گزارش 
این موسسه تحقیقاتی آمده که صنعت گردشــگری ایران تا سال ۲۰۲۵ 
رشد قابل توجهی خواهد داشت به طوری که درآمدش از این صنعت می 
 تواند به  ۳۵ میلیارد دالر افزایش پیدا کند. این عدد قابل توجهی اســت 
چرا که هم اکنون درآمد ایران از محل گردشگری ســاالنه به ۸ میلیارد 
دالر می رسد. در اولین کنفرانسی که قرار است با محوریت سرمایه گذاری 
در هتل و گردشگری ایران در تاریخ ۷ و ۸ فوریه با حضور سرمایه گذاران 
بین المللی و مدیــران و فعاالن داخلی صنعت گردشــگری ایران برگزار 
 شود، گزارشات این موسســه و نتایج تحقیقاتش قرار است تمرکز اصلی 
گفت و گو و بحث باشــد. با وجود آن که هنوز برخی تحریم ها علیه ایران 
ادامه داد، اما برخی از گروه های هتل سازی خارج از آمریکا به سمت ایران 
آمده اند. اولین این گروه ها، گروه هتل ســازی فرانسوی » آکور « در سال 
 ۲۰۱۶ بود و ســایر کمپانی ها شامل گروه هتل ســازی اماراتی » روتانا « 

و همچنین کمپانی اسپانیایی » ملیا « می شود. 
انتظار می رود ایران تا سال ۲۰۱۸ دارای شــش برند هتل خارجی باشد.

در کنار این موضوع، ایران هم از قافله عقب نمانده و به ســرعت در حال 
تامین زیر ســاخت ها مثل افزایش ظرفیت های فرودگاهــی در تهران، 
 شیراز، اصفهان، تبریز و مشــهد اســت. همچنین خطوط هوایی ایران 
با تمرکز ایرالین های بین المللی روی ایــران، اقدام به خرید هواپیماهای 
بیشتری کرده اند. به طور مثال » بریتیش ایرویز « )خطوط هوایی بریتانیا( 

پروازهایی خود به مقصد تهران را از سر گرفته است.
 با تمام این مــوارد، آن طور کــه یورومانیتور می گوید هنــوز هم ایران 
ضعف هایــی در صنعــت گردشــگری دارد مثل محدودیــت ظرفیت 
 فرودگاهی ایــران، کافــی نبــودن ظرفیت هتــل ها، ضعیــف بودن 
زیر ساخت های اینترنتی و به ویژه سیستم  های پرداخت آنالین به سبب 

تحریم های بانکی و…
در ادامه این گزارش چنین می خوانیم: دولت کنونی ایران خواهان ترویج 
و رشد گردشگری بین المللی است، چرا که بیش از هر چیز دیگر به درآمد 
آن نیاز دارد و از ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری برای به سرانجام 
 رســاندن۱۶۰ پروژه از جملــه هتل ها حمایت سیاســی و مالی می کند 

و در کشورهای خارجی نیز تبلیغ می کند.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری آران و بیدگل 
اظهار کرد: این ۱۱۲ سکه تقلبی و چهار عدد سکه اصل مربوط به دوران 
عباسیان و همچنین یک جام فیل نشــان فلزی مربوط به دوران معاصر 
 اســت. جواد صدیقیان افزود: ماموران پلیس آگاهی نیروی انتظامی آران 
 و بیدگل حین بازرســی از منــزل فردی کــه به آن مشــکوک بوده اند 

این تعداد سکه را کشف و ضبط کردند.
 صدیقیان خاطرنشــان کرد: جعــل و خرید و فروش اشــیا بدلی مطابق 
با ماده ۵۶۶ قانون مجازات اســالمی جرم محســوب می شود و هر فردی 
که  نمونه تقلبی آثار فرهنگی - تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای 
اثر اصلی بســازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا 
نگهداری کند یا بــا آگاهی از تقلبی بودن اثر خریــداری کند به حبس از 
9۱ روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر 
کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم 
 می شود. همچنین سرهنگ مســعود ســپهوند - فرمانده انتظامی آران 
و بیدگل گفت: این ســکه ها حدود یک ماه قبل توســط ماموران پلیس 
آگاهی کشــف و برای شناســایی به اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل 
تحویل داده شــد. وی افزود: طی بازرســی از منــزل و پاتوق های متهم 
به هویت م- خ این ســکه ها کشف شــد. فرمانده انتظامی آران و بیدگل 
اظهار کرد: از ۱۱۶ سکه کشف شده، 4 ســکه با قدمت هزار ساله و مابقی 
جعلی است که کشف و نگهداری آن ها غیرقانونی و دارای مجازات است. 
سپهوند با اشــاره به اینکه متهم به دلیل جرم های زیاد قبلی و همچنین 
همراهی با یک باند تبهکار با تشــکیل پرونده در بازداشــت است، گفت: 

تقریبا 9۰ درصد از این باند دستگیر شده اند.

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان اصفهان 
از کشف جدار خارجی بلوار میانی تفرجگاه چهارباغ اصفهان خبرداد .

 فریدون اله یاری افزود: این جــدار در پی ادامه رونــد کاوش ها در محور 
چهارباغ عباسی و در کنار پایه های کشف شده از کاخ جهان نما، اززیر خاک 
نمایان شــد. وی تاکید کرد: این بلوار، قدیمی تریــن و یکی از عظیم ترین 

تفرجگاه های جهان در بیش از چهار سده پیش به شمار می رود . 
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهان 
بر لزوم کاوش برای کشــف ســاختار صفوی این مجموعه منحصر به فرد 
تاریخی تاکید کرد و افزود: چند کارگاه باســتان شناسی در این تفرجگاه 
تاریخی فعال شده اند تا از این طریق بتوانیم جداره ها، کف فرش ها و سپس 
حوض ها و راه آب های زیبای صفوی را در این مجموعه بزرگ کشف کنیم.

 بنا به گــزارش روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری اســتان اصفهان، جدار خارجی بلوار میانی تفرجگاه چهارباغ 
اصفهان با همکاری ســازمان نوســازی و بهسازی شــهرداری و با نظارت 

کارشناسان ارشد میراث فرهنگی استان کشف شده است.
عملیات احداث محــور تاریخی چهارباغ اصفهان در ســال ۱۰۰۶ هجری 
 قمری پــس از انتخاب اصفهــان به عنــوان تختگاه پادشــاهان صفوی 
و همزمان با بنای میدان بزرگ نقش جهان آغاز شد. بسیاری از گردشگران 
و ســیاحان داخلی و خارجی که از عصــر صفوی تــا دوران معاصر از این 
تفرجگاه تاریخی دیدن کرده اند، آن را با شکوه توصیف کرده اند. هم اکنون 
عملیات ساختمانی ایستگاه قطار شهری در محل دروازه دولت و چهارباغ 
تاریخی اصفهان در دســت اجراست و حفاری های ســال گذشته در این 
مکان به کشف پایه های در خاک مدفون » کاخ جهان نما « منجر شد. کاخ 
جهان نما از آثار مربوط به دوره صفویه است که در زمان قاجار تخریب شده 
است. شمار زیادی از مورخان و پژوهشــگران تاریخ بر این باورند که بخش 
بزرگی از پیشینه تاریخی اصفهان قدیم در الیه های زیرین این خطه نهفته 
است و بدین ســبب هر گونه عملیات عمرانی و توسعه شهری در الیه های 

زیرین خاک که در بافت کهن اصفهان است، باید با دقت انجام شود. 

گردشگری

1- بادگیرهای کویری
روستای خور  

در استان خراســان جنوبی و بین شــهرهای بیرجند و طبس، 
روســتایی به نام » خور « وجود دارد که نباید آن را با شــهری 
به همین نام که معروف به خور و بیابانک اســت، اشتباه گرفت. 
 این روســتا که همچنان جمعیت و رونق خــود را حفظ کرده 
و بسیاری از مراسم آیینی اش هنوز برقرار است، معماری و بافت 
هوشمندانه ای دارد. کوچه های پرپیچ و خم، خانه های متراکم 
 و بادگیرهایی که همگی به خاطر شرایط اقلیمی منطقه است، 

از ویژگی های این روستا به شمار می رود.
 قلعه خشتی، آبگرم، دره » گوده « و آب انبار شگفت انگیز روستا 
که ورود به آن چندان هم ساده نیست، از جاذبه های گردشگری 
 اش محســوب می شــوند. آب انبار و قلعه خشتی، قدمت شان 
 به دوره صفویه می رســد. هرچه از مرکز روســتا دورتر شوید 
و به سمت جنوب روســتا بروید، جلوه های کویری بیشتری را 

می بینید. 
 کشــاورزی هم در این روســتا رونق خوبــی دارد و می توانید 

از روستاییان، محصوالت تازه و سالم خریداری کنید.
 چطور برســیم: در مســیر بیرجند به طبس، ۸۵ کیلومتر 

بعد از بیرجند به روستای خور خواهیدرسید. 
اگر هم از طبس به سمت شرق می روید، باید سه راه »دیهوک« 

را به راست و سپس سه راه عرب آباد را به چپ بپیچید.
۷۵ کیلومتر بعد از عرب آباد، روستای خور را خواهید دید.

2- در همسایگی مصر
عروسان

 کویــر مصر، یکــی از معــروف تریــن کویرهای ایران اســت 
 و بسیاری از گردشگران تجربه سفر به روستای مصر را دارند، اما 
 در نزدیکی مصر ایران، روســتای دیگری هم به نام » عروسان «

 وجود دارد که خلوت تر و بکرتر از مصر اســت و نخلســتان ها 
و رمل های اطرافش، مسافران را شیفته خود می کند.

 وجود چشــمه در آن منطقه، باعث رونق کشاوزی در عروسان 
شده البته در دهه های پیشــین که جاده های آسفالته امروزی 
 وجود نداشــت و عروســان در مســیر ارتباطــی » جندق « 

به » خلوان « و » طبس « بود، رونق بیشتری هم داشت.
 در نزدیکی روســتای عروســان، روســتای دیگری هم به نام 
» محمدآباد کوره گز « هســت که امروزه فاقد ســکنه دایمی 
اســت و فقط یکی از خانه های قدیمی اش به صورت اقامتگاه 
گردشــگران درآمــده اســت. در مناطق نزدیک به عروســان 
 مصر، دو روستای هم نام، یکی » عروســان گلستان « یا همان 
» عروسان گرمه « و دیگری » عروسان چوپانان « هست که باید 

در مسیریابی تان به این مسئله دقت کنید.
 چطور برســیم: چه از مســیر نایین و انارک و چوپانان و چه 
از مسیر دامغان و معلمان و جندق که وارد جاده خور و بیابانک 
شوید؛ بین شــهرهای فرخی و خور، خروجی روستای مصر را 
خواهیددید. وارد این جاده فرعی و آسفالته شوید و ۱۵ کیلومتر 

برانید تا تابلوی جاده عروسان را در سمت راست تان ببینید.
3- بلندترین تپه ها

ریگان

شــهرت کویر ریگان در اســتان کرمان، به ارتفاع رمل هایش 

 است. تپه ماسه ای های ریگان که ارتفاع شــان به ۷۵ متر هم 
می رسد، هم جذابیت تفریحی دارند و هم خواص درمانی. 

این تپه های متعدد و انبــوه، در منطقه ای به طول ۲۵ کیلومتر 
 و عرض چهار کیلومتر قرار دارند و بسیاری از مسافران در آن ها 

» حمام شن « می گیرند.
کویر ریگان در نزدیکی شــهر کوچک » محمدآبــاد ریگان « 
در حاشیه جاده بم به زاهدان واقع شــده است و برای دیدنش 
باید به روســتای » علی آباد پشــت ریگ « بروید. در مسیرتان 
 از » محمدآبــاد ریگان « به » علی آباد پشــت ریگ «، درختان 
» کهور « را در اطراف جاده خواهید دید. این درختان صحرایی 
 و گرمســیری، هم منظره ای زیبا و هم ســایه ای لذت بخش 
به مسافران هدیه می کنند. بومیان منطقه هم چوب ساقه های 
 خشــکیده اش را به عنوان زغال اســتفاده مــی کنند. جنگل 
 »کهور ریگان«، یکی از بزرگ ترین رویشگاه های کهور در ایران 
بوده اســت و این درختان کهنســال، به تثبیت شن های روان 
 هم کمک می کنند. درخت کهور در کــم آب ترین فصول هم 

به حیات خود ادامه می دهد.
چطور برسیم: اگر از مسیر کرمان به بم برسید باید مسیرتان 
را مستقیم ادامه دهید تا به » بروات « و » ارگ جدید « و سپس 
 » نرماشیر « برســید. در انتهای شهر نرماشــیر یک سه راهی 
می بینید که مسیر مستقیمش به زاهدان و مسیر سمت راستش 
به » محمدآباد « و » ایرانشــهر « می رود. جاده ســمت راست 
را انتخاب کنید تا بعد از۵۰ کیلومتر، به شــهر محمدآباد ریگان 
برســید. از محمدآباد به سمت شــرق ) یعنی جاده ایرانشهر ( 
رفته، از شهر خارج شوید. ســه کیلومتر که از شهر دور شدید، 
یک جاده در ســمت چپ تان می بینید که به طرف » علی آباد 
پشت ریگ « می رود. وارد این مسیر شوید و۱۰ کیلومتر برانید 
 تا به این روستا برســید. به علی آباد پشــت ریگ که رسیدید، 
تپه های شنی در سمت چپ شماســت و باید خودروی خود را 

قبل از تپه های شنی پارک کنید.
4- در انتهای زاینده رود

کویر خارا

» خارا « به معنی بیابان است و البته نام یکی از کویرهای استان 
 اصفهان هم هست. اســتان اصفهان که دربرگیرنده اقلیم های

 کوهســتانی و کویــری متضاد اســت، یکی از معــروف ترین 
 رودخانه هــای ایران یعنی زاینــده رود را در خــود جای داده 
 و این رود بعداز عبور از مناطق مرتفع غرب استان، به کویر خارا 
 و تــاالب گاوخونی در شــرق اســتان می رســد. کویــر خارا 
در نزدیکی » ورزنه « اســت که این شــهر هم خودش مناطق 

کویری و تپه های ماسه ای بلند و معروفی در اطرافش دارد. 
چطور برسیم: اگر از اصفهان حرکت می کنید باید وارد جاده 
شیراز شوید و در همان اوایل مســیر، جاده شهر » بهراستان « 
 را در سمت چپ تان انتخاب کنید و بهارســتان و » نیک آباد «
 را هم رد کنید تا 4۵ کیلومتر بعد از نیک آباد به » حســن آباد «

برسید. اگر هم در نایین هســتید، وارد جاده نایین به اصفهان 
شوید و حدود ۲۵ کیلومتر که از نایین دور شــدید، وارد جاده 
ورزنه در ســمت چپ تان شــوید. در همان ابتدای شــهر که 
 وارد کمربندی شــده، از ســر دیگر شهر خارج شــوید، خود 
 به خود وارد جاده » دســتگرد « خواهید شد و ابتدا به دستگرد 
و سپس بالفاصله به حسن آباد خواهید رسید. در هر حال وقتی 
به حسن آباد رســیدید، یک جاده خاکی در جنوب شرقی این 
شهر کوچک، شما را به کویر خارا و ساحل غربی تاالب گاوخونی 
خواهدرساند. البته برای رسیدن به ســاحل شرقی این تاالب، 
 باید از جاده ای خاکــی که از میانه کمربندی ورزنه منشــعب 

می شود، استفاده کنید.
5- جایی برای آرامش

ده سلم

کلوت های شــهداد در یک سر جاده شــهداد به نهبندان واقع 
شده اند و کویر » ده سلم « هم در سر دیگر این جاده است. این 
روستا از توابع شهرستان نهبندان در اســتان خراسان جنوبی 
 محسوب می شــود. وجود آب و قنات در روستا باعث شده که 
 ده ســلم با وجود دوری اش از شــهرها، همچنان پابرجا بماند 
و البته همین دوربودن از هیاهوســت که گردشگران را جذب 

خود می کند. 
دو قلعــه قدیمــی روســتا هــم مانند خانــه هایــش، گلی 
هســتند و منظره نخلســتان های روســتا هم برای مسافران 
 جذاب اســت. به جز آب شــیرین و قنات، یک رود شــور هم 
در حاشــیه روســتا جــاری اســت و در اطرافــش بلورهای 
 نمکی تشــکیل شــده که برای دیدن آن و نیز برای پیاده روی 
در ریگزارهای کویری ده ســلم، باید به حاشــیه روستا بروید. 
همچنین در ابتدای ســفرتان و در مسیر رســیدن از نهبندان 
 به ده ســلم، از منطقه ای کوهســتانی عبــور خواهیدکرد که 

کوه های مینیاتوری ) مریخی ( را هم خواهیددید. 
چطور برسیم: در استان خراســان جنوبی و در انتهای شرقی 
نهبندان وارد جاده شهداد و کرمان می شوید. حدود ۸۵ کیلومتر 
 که از نهبندان دور شدید، بعد از ایســت بازرسی، یک دوراهی 
می بینید که جاده ســمت راستش به شــهداد می رود و مسیر 

سمت چپش، بعد از دو کیلومتر شما را به ده سلم می ساند.

10پیشنهاد برای کویرگردی در ایران؛

بیابانم آزروست!
» هر کس یک بار مسحور افسون کویر شود، تا پایان عمر 
رهایش نخواهدکرد. « این جمله معروف را دکتر » آلفونس 
گابریل « - جغرافیدان و جهانگرد فقید اتریشــی - گفته 
است. حدود یک چهارم مســاحت ایران را کویر و بیابان 
 تشــکیل می دهد و گردشــگران کویردوست، معموال 
در فصل های پاییز و زمستان عازم این مناطق می شوند. 
در ماه های سرد ســال، گرچه از گرمای سوزان تابستانی 
کویرها خبری نیست، اما باید مراقب شب های سرد کویر 
بود. در این مطلب، 10 منطقه کویری ایران را که امکان سفر 
نسبتا راحت به آن ها برقرار است، معرفی می کنیم. سفر 
به صحرا و بادیه، لذتی فراموش نشدنی دارد و باید حداقل 
یک بار تجربه اش کرد. بی جهت نیســت که سعدی این 
چنین حکیمانه می گوید: » به راه بادیه رفتن، به از نشستن 

باطل «.

زیپ این کوله پشتی کامال در درون آن مخفی بوده و هیچ سارقی 
نمی تواند آن را باز کند.

هیچ چیز لذت بخش تر از ماندن در طبیعت نیست. اما باید مراقب 
خطرات آن نیز بود. این چادر درختی، بهترین هدیه برای مســافر 

شماست؛ کسی که شب ماندن در طبیعت را دوست دارد.

 شما می توانید با خراشیدن این نقشه، کشورهایی که به آنجا سفر 
کرده اید را مشخص کنید.

 این هدیه یکــی از جالب تریــن هدایا به مســافرین کتاب خوان 
و فیلم باز است. 

عالقه مندان به مســافرت و کتاب خوانی حتما از این هدیه شــما 
خوش شان خواهد آمد.

 هم مســیر را گم نکنید و هم ســخنی از بــزرگان را بــه همراه 
داشته باشید. چه چیز بهتر از این است؟

 این نقشــه جهت چســباندن 
در دیوار اتاق شــما مناســب 
 اســت. شــما می توانید پس 
از ســفر به هر کشور، برچسب 
مربوط به آن را بکنید. این کار 
شما را ترغیب به مسافرت های 

بیشتری می کند!

شــما بــه راحتــی می توانید 
 اطالعــات مــورد نیازتــان را 
بر روی قســمت های مختلف 
 نقشــه پین کنید. این نقشــه 
از جنــس چــوب پنبــه بوده 
و نمــای زیبایی به اتــاق تان 

می دهد.

چادر درختی شناورکوله پشتی ضد سرقت

جلد پاسپورت با سخنانی از ارباب حلقه هانقشه جهان با قابلیت خراشیدن

قطب نما با نقل قولی از بزرگانچادر کتابی

اطالعاتــی  دفترچــه   ایــن 
از شــهرهای مختلــف جهان 
و تصاویری از آنهــا را در خود 
جای داده است. شما می توانید 
قســمت های  خراشــیدن  با 
ســفید، زیبایی خاصی به آن 

رهابدهید.
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حتما برای شــما نیــز پیش 
آمده که به مســافرتی رفته اید 
 و ناگهان فهمیده اید بسیاری 
از وســایل مورد نیاز ســفر را 
جا گذاشــته اید. این لیســت 
می تواند بهتریــن هدیه برای 

مسافر حواس پرت شما باشد!
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شاید بزرگ ترین و بهترین هدیه برای مسافر، خرید بلیت باشد؛ هدیه ای که هر مســافری را راضی نگه خواهد داشت. اما 
با توجه به شــرایط موجود، هزینه خرید بلیت نیز چندان ارزان نیست. ســفر کردن در ذات انسان هاست و نمی توان آن را 
کنار گذاشت. پس بهتر است با آن کنار بیاییم! در همه خانواده ها هستند کســانی که همیشه سودای سفر در سر داشته 
و منتظر هر بهانه ای هستند تا راهی جاده شوند. البته مسافرت همیشــه ارزان نیست و از عهده هر کسی برنمی آید. شاید 
بزرگ ترین و بهترین هدیه برای مسافر، خرید بلیت باشد؛ هدیه ای که هر مسافری را راضی نگه خواهد داشت. اما با توجه 
 به شــرایط موجود، هزینه خرید بلیت نیز چندان ارزان نیست. در لیســت ما، مواردی همچون جلدهای زیبای پاسپورت 
و نقشه های فیزیکی جالبی به چشم می خورد. این هدایا به مسافر شما این امکان را می دهد تا از مسافرتش لذت بیشتری 

ببرد.  در ادامه با ایده هایی جهت خرید بهترین هدیه برای مسافر خود با ما همراه باشید.
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بهترین هدایایی که می توان به یک مسافر داد
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پیشنهاد  سردبیر:
جبران کم آبی و استحصال آب های ژرف یا فسیلی کشف الشه یك خرس قهوه اي 

دستگیری دو شکارچی غیر مجاز 
پرنده 

الشــه يك خرس قهــوه اي درزيســتگاه هاي آزاد شهرســتان 
بويين مياندشت كشف شــد. به گزارش » پارما «، در پي گزارش 
 همياران محيط زيســت مبني بر مشــاهده الشــه يك خرس 
قهوه اي، ماموران يگان حفاظت محيط زيســت اين شهرستان 
 حيــن گشــت و كنتــرل درمنطقــه شــكار ممنوع ســتبله 
و زيستگاه هاي آزاد بويين مياندشــت پس از مشاهده الشه اين 
خرس قهوه اي كه متالشــي و قابل شناسايي نبود، متوجه شدند 
حيوان در اثر تير اندازي متخلفان شــكار تلف شده است. نمونه 
ژنتيكي اين حيــوان تهيه و  به اداره كل حفاظت محيط زيســت 
اســتان اصفهان  ارســال شــد. تحقيقات الزم جهت شناسايي 
متخلفان شــكار و معرفي آنان به مراجع قضايي انجام شد. خرس 
قهوه اي جثه بســيار بزرگي دارد ) خرس قهــوه اي بزرگ ترين 
گوشت خوار ايران اســت (، گوش ها كوچك، گرد و دم نامشخص 
 اســت. اين خرس رنگي متفاوت از قهوه اي تيره تــا زرد بور دارد. 
در مناطق غرب ايــران، رنگ اكثر خرس ها روشــن تر از مناطق 

شمالي است. 
زیســتگاه: مناطق جنگلي خــزر، ارســباران، زاگرس، 
علفزارهاي مرتفع كوهســتاني نزديك جنــگل، دره هاي پايين 

دست جنگل. 
پراکندگي: از خراسان شمالي تا آذربايجان و از آذربايجان 
تا لرستان، خوزســتان و فارس. همه چيزخوار است، رژيم غذايي 
بستگي به منابع غذايي قابل دســترس دارد. اغلب از مواد گياهي 
نظير ميوه ها، ريشه، دانه، جوانه و مواد حيواني از قبيل حشرات، 
مهره داران بزرگ و كوچك، نوزاد پستانداران بزرگ، ماهي، دام، 

الشه حيوانات و زباله تغذيه مي كند.

 دو شــكارچی غير مجاز پرندگان وحشــی در شهرستان فريدن 
قبل از اقدام به شكار دستگير و به مراجع قضايی معرفی شدند.

ماموران يــگان حفاظت محيط زيســت اين شهرســتان حين 
 گشــت و كنترل درمناطــق مختلف حوزه اســتحفاظی فريدن 
 ) زيســتگاه های پرندگان آبزی و كنار آبزی ( دو متخلف شــكار 

و صيد را در قبل از شروع به شكار شناسايی و دستگير كردند.
از اين متخلفان يك قبضه ســالح شكاری ســاچمه زنی پنج تير 
نيمه اتوماتيك، كاليبر12 و پنج عدد فشــنگ كشــف و پرونده 

مربوطه برای رسيدگی به مراجع قضايی ارسال شد.
طبق بند ب ماده 12 قانون شكار وصيد شكار غير مجاز جانوران 

وحشی جرم محسوب و مستوجب مجازات است.

اخبار

 ايران كشــوری خشــك و نيمه خشــك اســت، اما بــا توجه 
به موقعيــت جغرافيايی، دارای چهار اقليــم و فصول چهارگانه 
اســت كه اين مســئله، اين كشــور را اســتثنايی كرده است. 
همچنين تنوع گياهی و جانوری، وجود كوه های ســر به فلك 
كشــيده، بيابان های داغ و ســوزان، فصل های گرم و ســرد 
همزمان با هم، نعمتی اســت كه اين كشــور را به بهشتی زيبا 
 تبديل كرده اســت.  اما چند ســالی اســت اين بهشت دچار 
كم آبی شده و در واقع زنگ خطر برداشــت بی رويه منابع آبی 
آن به صدا درآمده اســت؛ بســياری از تاالب هــا و رودخانه ها 
خشك شده اند كه ادامه اين روند بســيار خطرناک خواهد بود 
و به اعتقاد برخی كارشناســان تا چند ســال آينده برای تامين 
آب شرب هم با مشكل مواجه می شويم هرچند در حال حاضر 
نيز بسياری از شهرها با اين مشكل دست و پنجه نرم می كنند.  
بر اين اســاس چندی پيش قائم مقام وزارت نيرو كه دســتگاه 
 متولی تامين آب كشــور اســت اعالم كرد كه ايــن وزارتخانه 
در حال پيگيری و بررسی منابع آبی به عنوان » آب های ژرف « 
در كشور در قالب طرح احيا و تعادل بخشی آب های زيرزمينی 
 اســت.  حال اين ســوال پيش می آيد كه منظــور وزارت نيرو 
 آب های ژرف است يا آب های فســيلی، زيرا دو نوع منبع آبی 
در اين راستا در كشور وجود دارد يكی آب های فسيلی در عمق 

 هزار تا دو هزار متری اســت كه تجديدپذير نيســت و ديگری 
 آب هــای ژرف كه در عمــق800 متری و تجديدپذير اســت؛ 
اين درحالی اســت كه وزارت نيرو اعالم كرد آب های در عمق 
دو هزار متری را بررسی می كند و اعتبار200 ميليارد ريالی نيز 
برای مطالعه آن پيش بينی كرده است. محمد درويش مسئول 
گروه اقتصادی اجتماعی در بخــش تحقيقات بيابان در اين باره 
 گفت: يك پارامتــر در حوزه دانش آب شناســی وجود دارد كه 
 به عنوان آب های فســيلی اســت كه در طول ميليون ها سال 
در اليه های زيرين زمين شناســی و در عمق هــزار تا دو هزار 

متری وجود دارد و به هيچ عنوان تجديدپذير نيستند. 
 وی تاكيد كرد: اعتقاد بيشتر كارشناسان آب اين است تا جايی 
كه امكان دارد آب های فسيلی برداشت نشود زيرا ممكن است 
 برداشــت آن موجب افزايــش زمين لغزش هــا و ناپايداری ها 
در سطح زمين و بروز مشــكالت غيرقابل پيش بينی و غيرقابل 
 جبران شــود.  عضو هيئت علمی موسســه تحقيقات جنگل ها 
 و مراتع ادامــه داد: اما در برخی كشــورها ماننــد ايران عالوه 
 بــر آب هــای فســيلی نــوع ديگــری نيــز وجــود دارد كه 
به آب هــای ژرف معروف اســت و تا عمــق800 متری وجود 
 دارد و تجديدپذيــر اســت. وی گفــت: ايــن آب هــا معموال 
 در ســرزمين هايی كه گســل هــای فــراوان و تشــكيالت 

زمين شناسی جوان مانند ايران دارد كه در معبر چندين گسل 
مشهور از سمت هندوكش، ســپر عربستان و منطقه مياندروان 
قرار دارد، می توان شــاهد پناه گرفتن بخشــی از آب ها در اين 
مناطق بود كه بــه آب های ژرف معروف اســت. درويش اظهار 
كرد: در كشور ما اعتقاد بيشتر پژوهشگران و آب شناسان بر اين 
اســت كه آب های ژرف در ايران كامال منبع ارزشمندی است 
زيرا برداشــت و اســتفاده از آن به مراتب كم هزينه تر از انتقال 
 آب بين حوضه ای، سدســازی، شــيرين كردن و نمك زدايی 
از آب اســت. وی تاكيد كــرد: اگر مطالعات دقيــق در اين باره 
صورت گيرد، می تواند به عنوان منبع راهبردی و اســتراتژيك 
مدنظر دولتمــردان و كالن نگران برنامه ريزی در كشــور قرار 
گيرد. درويش افزود: البته قبل از اينكه اقدام به برداشــت از اين 
آب ها شود، بايد چند نكته مورد توجه قرار گيرد؛ اول اينكه آيا 
تمام تمهيدات الزم برای استفاده حداكثر از راندمان درخور آب 
را انجام داده ايم؟ آيا ميزان ضايعات در بخش كشــاورزی را به 
حد اســتاندارد كاهش داده ايم؟ آيا تعداد بازچرخانی آب را به 
حد مطلوب آن نزديك كرده ايم؟ آن زمان است كه بايد به فكر 
اســتحصال از آب های ژرف باشــيم. وی گفت: هزينه برداشت 
آب های ژرف 1/1دالر برای هر مترمكعب اســت كه در مقايسه 
با هزينه آب شــيرين كن كه حدود 2/8 دالر در هر مترمكعب 
 است، مقرون به صرفه تر اســت، اما در مقايســه با استحصال 
روش های طبيعی ماننــد رودخانه ها همچنــان روش گرانی 
 اســت.  درويش تاكيد كرد: اســتحصال آب های ژرف به شرط 
پژوهش هــای دقيــق، جانمايی درســت و تاكيد بــر اثبات 
تجديدپذير بودن آن بالمانع اســت و می شود از آن در مواقعی 
كه با بحران های اجتماعی و كمبود شــديد آب شــرب مواجه 
هســتيم صرفا برای تامين آب شرب اســتفاده كرد. وی اظهار 
 كرد: برداشت آب های ژرف فقط برای آب شرب اقتصادی است 
 نه بــرای توســعه كشــاورزی و صنعت، زيــرا آبی كــه با اين 
هزينه های گزاف استحصال می شود، به هيچ عنوان برای بخش 
كشاورزی و صنعت توصيه نمی شــود، البته نبايد فراموش كرد 
كه برداشــت همين آب نيز در همه جای كشور ممكن نيست.  
درويش با ابراز نگرانی از وضعيت كنونی منابع آبی كشور تاكيد 
 كرد: همواره اين نگرانی وجود دارد كه اگر به ســمت برداشت 
آب های ژرف پيش رويم، ايــن منابع نيز به سرنوشــت منابع 
كنونی آبی كشور دچار شــوند از اين رو بايد حتما قبل از اقدام 
به هر كاری پژوهش دقيق در زمينه توان تجديدپذير بودن آنها 
و اينكه چه ميزان می توان آب از آن برداشت كرد، صورت گيرد 
و نبايد بی محابا پيش رويم. وی افزود: يكی از مشــكالت ايران 
اين است كه كشوری زلزله خيز است بنابراين اگر با دست خود 
ميزان آسيب پذيری كشــور را افزايش دهيم، می تواند موجب 

آسيب بيشتر كشور در زمينه زلزله شود.

ایران کشوری اســتثنایی در زمینه داشــتن منابع آبی به ویژه منابع آبی ژرف اســت که به گفته برخی 
کارشناسان اگر اســتحصال آب های ژرف طبق پژوهش های دقیق، جانمایی درســت و تاکید بر اثبات 

تجدیدپذیر بودن صورت گیرد، در شرایط کمبود شدید آب شرب، بالمانع است.

برخی کارشناسان مطرح کردند:

جبران کم آبی و استحصال آب های ژرف یا فسیلی

یادداشت

مديركل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبی گفت: 
از عوامل تاثيرگذار در پديده تغيير اقليم دخالت انسان 
در طبيعت، اســتفاده بی رويه از منابع آبی و ساير منابع 

انرژی است.
پرويز آرامنــش اظهاركرد: دخالت انســان در طبيعت، 
 اســتفاده بی رويه از منابع آبــی و ســاير منابع انرژی 
و عدم توجه به توســعه پايدار و عدم برنامه ريزی دقيق 
در اجرای برخی پروژه ها كه در محل يا زمان مناســب 
يا به شكل مناســب صورت نگرفته از جمله عوامل بروز 

پديده تغيير اقليم است.
وی افــزود: همچنيــن خشكســالی ها و تــداوم آن 
 می تواند باعث تغييــر اقليم محلی و بين المللی شــده 
و همكاری و توجه نكردن كشورهای همجوار به مسئله 
 محيط زيســت و توســعه پايدار باعث بروز اين پديده 

می شود.
مديركل حفاظت محيط زيســت خراسان جنوبی ادامه 
داد: افزايش دما، خشكســالی های مســتمر، افزايش 
آلودگی ها، كاهش منابع آبی، خشــك شــدن گياهان 
و كاهش فضای ســبز در ســطح يك منطقه، مهاجرت 
 گونه های محلــی و كاهــش تنوع زيســتی و گونه ای 

از نشانه های تغيير اقليم است.
آرامنش تاكيد كرد: افزايش دما، كاهش تنوع گونه ای، 
 تنوع زيســتی و ژنتيكی، باال آمدن ســطح آب درياها 
در ســطح كل دنيا، ذوب شــدن يخچال هــای قطبی 
و افزايش تدريجی دمای كره زميــن از جمله تاثيرات 

تغيير اقليم بر محيط زيست است.
وی يادآور شــد: افزايــش گازهای گلخانــه ای باعث 
 افزايش دما در كل دنيا می شود و هر كشور و منطقه ای 
در افزايش آن ســهمی دارد كه بايد در راستای كاهش 

آن به سمت توسعه پايدار حركت كرد.
 مديــركل حفاظت محيط زيســت خراســان جنوبی 
 گفت: در هنگام بروز اين پديده توجه جدی به مســئله 
محيط زيست و توســعه پايدار و مديريت صحيح منابع 
انرژی و جلوگيری از افزايــش آالينده های هوا از جمله 

كارهايی است كه بايد انجام شود.
آرامنش خاطرنشان كرد: سهم هر انسان در بروز تغيير 
اقليم وابسته به شيوه زندگی، نوع شغل، محل زندگی، 
 زمان، توجه به مســئله محيط زيســت و نگــرش افراد 
 به ايــن مســئله دارد كــه در ايــن زمينــه دولت ها 
و ســازمان های خصوصی برای آموزش و تغيير نگرش 

افراد به محيط زيست نقش عمده ای دارند.

مهم ترین عامل تاثیرگذار 
در پدیده تغییر اقلیم چیست؟

وزارت نیرو اعالم 
 کرد آب های 

 در عمق 
دو هزار متری را 
 بررسی می کند 

 و اعتبار
200 میلیارد ریالی 

نیز برای مطالعه آن 
 پیش بینی 
کرده است
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
گشایش بخت 

»من یک فرسخ راه رفتم و آب در دهنم کردم و آوردم در 
ســوراخ موش ریختم تا اینکه او پایش را بیرون کشید و 
دوباره به راه افتادیم، این بار پای من در سوراخ رفت و گیر 

افتاد . آهوی نربه دنبال آب رفت و دیگر برنگشت.
یک مرتبه از خــواب پریدم و از همان موقــع با خود عهد 
کردم که هرچه مرد به خواستگاری ام آمد او را بکشم چون 
دانستم که مرد بی وفاســت .« پیرزن که این حکایت را از 
دختر شنید بلند شــد و خداحافظی کرد و رفت. چون به 
منزل رســید جوان را در فکر دید گفت:» ای جوان قصه 
دختر را شــنیدم و تو هم غصه نخور که من یک راه نجاتی 

پیدا کردم .«
پیرزن تمام سرگذشت را برای شــاهزاده ابراهیم گفت و 
بعد از آن شاهزاده ابراهیم گفت:» حاال چکار باید بکنم ؟« 
پیرزن گفت باید یک حمامی درست کنی ودستوربدهی 
در بینه ورخت کن حمام تصویر دوآهو، یکی نر، یکی هم 
ماده بکشند، که دارند می چرند؛ در مرحله دوم شکل آن 
دو آهو را بکشند که پای آهوی نر در سوراخ موش رفته و 
آهوی ماده آب آورده و در سوراخ ریخته است. در قسمت 
سوم هم نقشی بکشند که پای آهوی ماده در سوراخ رفته 
و آهوی نر هم برای آوردن آب به سرچشــمه رفته و صیاد 
او را با تیر زده، و وقتی هم حمام درســت شد خواه نا خواه 
دختر به حمام می رود و این نقاشی ها را می بیند، شاهزاده 
ابراهیم از همان روز دســتور داد تا آن حمام را درســت 
کنند. یکی، دو ماهی طول کشید تا حمام درست شد. این 
خبر درتمام چین پیچید که شخصی از بالد ایران آمده و 
یک حمام درســت کرده که نظیرش در تمام دنیا نیست. 
 چون دختر فتنــه خونریــز آوازه حمام را شــنید گفت:

» بایــد بروم و ایــن حمــام را ببینم.« به دســتور دختر 
درکوچه و بــازار جار زدند که هیچ کس در راه نباشــد که 

دختر فتنه خونریز می خواهد به حمام برود .
باالخره دختر به حمام رفت وآن نقش ها را دید و به ناگاه 
 آهی کشید و در دلش گفت :» ای وای ، آهوی نر تقصیری 
نداشته است.« و در دل نیت کرد که دیگر کسی را نکشد 

و بگردد و جفت خودش را پیدا کند. 
از آن طرف پیرزن برای شــاهزاده ابراهیم گفت که امروز 
دختر به حمام آمد و بعد از آن پیــرزن گفت :» امروز یک 
دست لباس ســفید می پوشــی و به بارگاه دختر می روی 
ومی گویی آهوم وای، آهوم وای، آهــوم وای و فوری فرار 
می کنی که کسی دســتگیرت نکند. روز دوم یک دست 
لباس ســبز می پوشــی و باز به بارگاه مــی روی و همان 
جمله را ســه بار تکرار می کنی و فــرار می کنی، خالصه 
روز سوم یک دست لباس سرخ می پوشــی و باز می روی 
و همــان جمله را می گویــی ولی این بار فــرار نمی کنی 
تا تو را بگیرند. وقتــی تو را گرفتند و پیــش دختر بردند 

 دختر از تو می پرســد که چرا چنین کــردی و تو هم بگو 
» یک شــب خواب دیــدم که بــا آهوی مــاده ای رفیق 
شــده و به چرا رفتیم، پای من در ســوراخ موشی رفت، 
آهوی ماده یک فرســخ راه رفــت و آب آورد و مرا نجات 
داد- طولی نکشــید که پــای آهوی ماده در ســوراخی 
رفت و مــن رفتم آب بیــاورم کــه ناگهان صیــاد مرا با 
تیــر زد. یک مرتبه از خــواب بیدار شــدم .حــاال چند 
ســال اســت که شــهر به  شــهر دیار به دیار بــه دنبال 
جفت خودم مــی گردم.«چــون شــاهزاده ابراهیم این 
دســتور را از پیــرزن گرفت لبــاس پوشــید و حرکت 
کرد و به بارگاه دختــر رفت و همان عملــی را که پیرزن 
 یــادش داده بود انجــام داد. دختــر به غالم هــا گفت:

» ایــن بچــه درویــش را بگیریــد .« چــون آنهــا به 
طرفش حملــه کردند شــاهزاده فــرار کرد . شــد روز 
دوم، بــاز بــه همــان ترتیــب روز اول به بــارگاه رفت 
و وقتــی خواســتند او را بگیرنــد، بــاز هم فــرار کرد. 

 خالصه روز ســوم هــم مثــل دو روز جلوتر ســه مرتبه 
گفت :» آهوم وای « ولی این دفعه ایســتاد تا او را گرفتند 
وپیش دختر بردند. همین که دختر چشمش به شاهزاده 
افتاد یکدل نه صد دل عاشــقش شــد ولی پیش خودش 
فکر کرد که خدایا من عاشــق این بچه درویش شــده ام. 
سرانجام دل به دریا زد و گفت :» ای بچه درویش، تو چرا 
در این سه روز این کار را کردی و دلیل گفتن این حرف ها 
را برای من بگو .«شاهزاده ابراهیم هم بقیه حرف هایی که 
پیرزن یادش داده بود بازگو کرد که ناگاه دختر آهی کشید 
 و از هــوش رفت.پــس از مدتی که به هــوش آمد گفت :

» ای جوان! ای بچه درویش ، خدا نظرش به ما دو نفر بوده 
و من هم از ایــن همه خون ناحق که ریخته ام پشــیمانم 
و حاال هــم دل خوش دار کــه جفت تو من هســتم ، من 
گمان می کردم که مرد بی وفاست.نمی دانستم که صیاد، 
آهوی نر را با تیر زده اســت.« دختر از شاهزاده پرسید که 
کیســت و از کجا آمده و او هم برایش تعریف کرد که پسر 
پادشاه ایران است و اسمش شاهزاده ابراهیم است.همان 
روز دختر، قاصــدی با نامه پیش پدرش فرســتاد که من 
می خواهم عروسی کنم . پدرش ماتش برد که چطور شده 
دخترش پس از این همه آدمکشی حاال می خواهد شوهر 
کند ولی وقتی فهمید که جفت دخترش پســر پادشــاه 
ایران اســت نامه ای بــرای دخترش نوشــت که خودت 
مختاری. از آن طرف پدر دختر مجلس عروســی برپا کرد 
وشاهزاده ابراهیم را در مجلس آورد وعقد دختر را برایش 

بستند. 
پدر شاهزاده ابراهیم هم از آن طرف دســتور داد تا تمام 
شــهر و دیار را به دنبال شــاهزاده ابراهیــم بگردند ولی 
غالمان هر چه گشــتند او را پیدا نکردند و پدر شــاهزاده 
چون همین یک پسر را داشــت بلند شد و لباس قلندری 

پوشید و شهر به شهر، دیار به دیار دنبال پسرگشت.
 اتفاقــا در همان روزی که عروســی شــاهزاده ابراهیم با 
دختر فتنه خونریز بود پدر شــاهزاده با آن لباس قلندری 
گذارش به آن دیار افتاد، دید همه مــردم به طرف بارگاه 
پادشاه چین می روند پس از یک نفر پرسید امروز چه خبر 
شده است؟ او هم در جوابش گفت که امروز عروسی دختر 
فتنه خونریز با شاهزاده ابراهیم پســر پادشاه ایران است. 
چون قلندر اسم پسرش را شــنید از هوش رفت. وقتی به 
هوش آمد همراه مردم به بارگاه رفت، تا چشم شاهزاده در 
میان جمعیت به قلندر افتاد فوری او را شناخت، جلودوید 
و پدرش را در بغل گرفت و بوسید و پس از آن دستور داد 
تا او را به حمام ببرند و یک دست لباس شاهی تنش کنند.

 وقتی پدر شــاهزاده از حمام آمد شــاهزاده ابراهیم او را 
نزد پدر دختر برد وبــه او گفت  این پدر من اســت و هر 
دو پادشــاه همدیگر را در آغوش گرفتند . القصه، تا هفت 
روز مجلس عروسی طول کشــید. پس از مدتی شاهزاده 
ابراهیم دختر را برداشــت وهمراه پدرش به مملکت خود 
برگشتند و چون پادشــاه پیر شده بود شاهزاده را بر تخت 

نشاند.

کاربرد انرژی 
بدون انرژی هیچ کاری انجام نمی شــود فقط زمانی که 
به حد کافی انرژی داشــته باشــیم می توانیم درســت 
بیندیشیم و مســائل را با بینشــی دقیق و صحیح مورد 
ارزیابی قرار دهیم. زمانی که انرژی کافی داشــته باشیم 
می توانیم به مسائلی که برایمان اهمیت دارند و کارهایی 
که باید انجام شــوند، بپردازیم امــا فراموش نکنیم تنها 
هنگامی می توانیم احساس خوشبختی را درون خویش 
پیداکنیم که از انرژی ذخیره شــده کافی برای افزایش 
کیفیت همه کارها در زندگی برخوردار باشــیم. در بدن 
ما برای تــداوم حیات، فعل و انفعاالت بســیاری به طور 
خودکار انجام می شود فعل و انفعاالتی که هیچ گاه به آن 
فکر نمی کنیم، ما می توانیم از آنهــا انرژی الزم را خلق و 
احساس خوشبختی را از هر آنچه که هم اکنون در پیش 
رو داریم به دســت آوریم، پس به یکدیگر انرژی مثبت   

بدهیم.
افکار مثبت ومنفی

افکارمثبت، افکاری ســازنده و انرژی بخش هستند که 
بر اثر تلقین، تکرار و تمرین به ذهن راه می یابند و باعث 
می شوند ذهن و فکر مثبت شــود. در این صورت کنترل 
فکر در اختیار ماســت، در حالی که افکار منفی، افکاری 
بازدارنده و مخرب هســتند و وقتی به ذهــن راه یابند، 
تعمیم یافته و به ســرعت تمام ذهن را اشغال می کنند. 

در این حالت ما در اختیار تفکرات منفی خود قرار داریم.

- هر چه انسان وجود ارزشمندی داشته باشد، به همان 
اندازه مودب و فروتن است. 

- پشــت زیباتریــن لبخند بیشــترین رازهــا نهفته 
اســت. زیباترین چشم بیشترین اشــک ها را ریخته و 

مهربان ترین قلب بیشترین دردها را کشیده است. 
- آنکه می خواست زندگی آرامی داشته باشد نباید در 

قرن بیستم زاده می شد. 
- جنگ، چنان بی عدالتی  است که همه آنهایی که آن 
را به راه می اندازند باید صدای وجدان را در درون خود 

خفه کرده باشند. 
- کســی باید از مرگ بترســد که در زندگی خود هیچ 

کاری نکرده و به مقصودی نرسیده باشد. 
- اگر حقیقت را در مورد خود نگویید، نمی توانید آن را 

درباره دیگران بیان کنید.

انرژی مثبت 

هایالیت 

دانستنی ها

آیا می دانید اولین مردمانی که سیســتم اگو یا فاضالب را برای تخلیه 
آب شهری به بیرون از شهر اختراع کردند ایرانیان بودند؟

آیا می دانید اولین کسانی که اســب را به جهان هدیه کردند ایرانیان 
بودند؟

آیا می دانید  اولین مردمی که حیوانات خانگی را تربیت کردند و برای 
بهره مندی از آنان استفاده کردند ایرانیان بودند؟

آیا می دانید اولین افرادی که مس را کشف کردند ایرانیان بودند؟
آیا می دانید آنان که بــرای اولین بار آتش را در جهان کشــف کردند 

ایرانیان بودند؟
آیا می دانید اولیــن مردمانی که ذوب فلزات را آغــاز کردند ایرانیانی 

بودند  در شهر سیلک و در اطراف کاشان؟
آیا می دانید ایرانیان اولین کسانی بودند که کشاورزی را برای کاشت 

و برداشت کشف کردند؟
آیا می دانید کشــف نخ و ریســیدن آن برای اولین بار توسط ایرانیان 

صورت گرفت؟
آیا می دانید اولین هنرســتان فنی و حرفه ای در ایران توسط کوروش 

کبیر در شوش به منظور تعلیم فن و هنر ساخته شد؟
آیا می دانید دیوار چین با بهره گیری از دیواری که کوروش در شــمال 

ایران در سال ۵۴۴ قبل از میالد ساخت ، ساخته شد؟
آیا می دانید اولین سیســتم اســتخدام دولتی به صورت لشــکری 
و کشــوری به مدت ۴۰ سال خدمت و ســپس بازنشستگی و گرفتن 

مستمری دائم را کوروش کبیر در ایران پایه گذاری کرد؟
آیا می دانید کســانی که  برای اولین بار سکه را در جهان ضرب کردند 

ایرانیان بودند؟
آیــا می دانید اولیــن مردمانی که عطر را برای خوشــبو شــدن بدن 

ساختند ایرانیان بودند؟

موفقیت

از دوستی های سالم فرزند خود حمایت کنید 
بسیاری از والدین معموال درباره دوستی های دوران نوجوانی فرزند 
خود نگران هســتند که البته مــی توان گفت ایــن نگرانی تا حدی 
طبیعی اســت، چرا که معموال دایــره روابط اجتماعی در ســنین 
نوجوانی گســترش می یابد ولیکن این نگرانی نبایــد مانع ارتباط 
دوســتانه با همســاالن در نوجوانان شود. ســعی کنید این ۵ اصل 

کلیدی را در این موضوع رعایت کنید: 
1- برقراری ارتباط را از سن کودکی به فرزند خود آموزش دهید. 

2- او را در تشــخیص و انتخاب راهنمایی کنید، نــه اینکه برای او 
انتخاب کنید. 

3- »پسر نوح با بدان بنشســت، خاندان نبوتش گم شد« را به فرزند 
خود منتقل کنید. مطالعات اخیر نشــان داده اســت تاثیر جمع در 

پیشرفت و شکست در سن نوجوانی کامال تعیین کننده است. 
۴- از دوســتی های خوب او حمایت کنید و آنهــا را به منزل دعوت 

کنید. 
۵- به جای کنترل کردن، نظارت را پیش بگیرید. خود را در جریان 
دوســتی های او قرار دهید و بیشــتر به حرف هایش گوش دهید تا 

اینکه با سواالت زیاد، حس بازجویی را به او منتقل کنید. 

ارتباط موثر با نوجوان امروزی 
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یا انرژی مثبت؟
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روزی روزگاری نــه در زمان های دور، در همیــن حوالی مردی زندگی 
می کرد که همیشه از زندگی خود گله مند بود و ادعا می کرد بخت با من 
یار نیست و تا وقتی بخت من خواب است زندگی من بهبود نمی یابد. پیر 
خردمندی وی را پند داد تا برای بیدار کردن بخت خود به فالن کشــور 

نزد جادوگری توانا برود. 
او رفت و رفت تا در جنگلی سرســبز به گرگی رسید. گرگ پرسید: ای 

مرد! کجا می روی؟
مرد جواب داد: می روم نزد جادوگر تا برایم بختــم را بیدار کند، زیرا او 
جادوگری بس تواناست. گرگ گفت: می شــود از او بپرسی که چرا من 

هر روز گرفتار سر دردهای وحشتناک می شوم؟

مرد قبول کرد و به راه خود ادامه داد.
او رفت و رفت تا به مزرعه ای وســیع رســید که دهقانانی بسیار در آن 
سخت کار می کردند.  یکی از کشــاورزها جلو آمد و گفت: ای مرد کجا 
می روی؟مرد جواب داد: می روم نزد جادوگر تا برایم بختم را بیدار کند، 
زیرا او جادوگری بس تواناست. کشــاورز گفت: می شود از او بپرسی که 
چرا پدرم وصیت کرده اســت من این زمین را از دست ندهم زیرا ثروتی 
بســیار در انتظارم خواهد بود، در صورتی که در این زمین هیچ گیاهی 
رشــد نمی کند و حاصل زحمات من بعد از پنج ســال سرخوردگی و 

بدهکاری است! مرد قبول کرد و به راه خود ادامه داد. 
او رفت و رفت تا به شهری رسید که مردم آن همگی در هیئت نظامیان 

بودند و گویا همیشه آماده برای جنگ. 
شاه آن شهر او را خواست و پرسید: ای مرد به کجا می روی؟

مرد جواب داد: می روم نزد جادوگر تا برایم بختــم را بیدار کند، زیرا او 
جادوگری بس تواناست. 

شــاه گفت: آیا می شــود از او بپرســی که چرا من همیشه در وحشت 
دشمنان به  ســر می برم و ترس از دســت دادن تاج و تختم را دارم و با 

ثروت بسیار و سربازان شجاع تاکنون در هیچ جنگی پیروز نگردیده ام؟
مرد قبول کرد و به راه خود ادامه داد. 

پس از راهپیمایی بســیار، باالخره جادوگری را کــه در پی اش راهی 
طوالنی پیمــوده بود، یافت و ماجراهای ســفر را برایــش تعریف کرد.  
جادوگر بر چهره مرد مدتی نگریســت ســپس رازها را با وی در میان 

گذاشت و گفت: از امروز بخت تو بیدار شده است برو و از آن لذت ببر. 
و مرد با بختی بیدار بازگشت... 

به شــاه شــهر نظامیان گفت: تو رازی داری که وحشت برمال شدنش 

آزارت می دهد، با مردم خود یک رنگ نبوده ای، در هیچ جنگی شرکت 
نمی کنی، از جنگیدن هیچ نمی دانی، زیرا تو یک زن هســتی و چون 
مردم تو، زنان را به پادشــاهی نمی شناسند، ترس از دست دادن قدرت 

تو را می آزارد.
و اما چاره کار تو ازدواج است، تو باید با مردی ازدواج کنی تا تو را غمخوار 
باشد و همراز، مردی که در جنگ ها فرماندهی کند و بر دشمنانت بدون 
احساس ترس بتازد. شاه اندیشید و ســپس گفت: بخت من تازه بیدار 
شده است، نمی توانم خود را اسیر تو نمایم، من باید بروم و بخت خود را 
بیازمایم، می خواهم ببینم چه چیز برایم مهیا شده است و رفت... . مرد 
به دهقان رسید و گفت: وصیت پدرت درســت بوده است، شما باید در 
زیر زمین به دنبال ثروت باشــی نه بر روی آن، در زیر این زمین گنجی 
نهفته است که با وجود آن نه تنها تو که خاندانت تا هفت پشت ثروتمند 

خواهند زیست.  کشاورز گفت: پس اگر چنین است تو را هم از این گنج 
نصیبی است، بیا با هم شریک شویم که نصف این گنج از آن تو می باشد. 
مرد خنده ای کرد و گفت: بخت من تازه بیدار شده است، نمی توانم خود 
را اســیر گنج نمایم، من باید بروم و بخت خود را بیازمایم، می خواهم 

ببینم چه چیز برایم مهیا شده است  و رفت... .
پس از آن مرد  به گرگ رسید و تمام ماجرا را برایش تعریف کرد و گفت: 
ســردردهای تو از یکنواختی خوراک اســت اگر بتوانی مغز یک انسان 

کودن و تهی مغز را بخوری دیگر سر درد نخواهی داشت. 
شما اگر جای گرگ بودید چه کار می کردید؟

بله. درســت اســت گرگ هم همان کاری را کرد که شــاید شما هم 
می کردید، مرد بیــدار بخت قصه  ما را به جرم غفلــت از بخت بیدارش 

درید و مغز او را خورد! 

سود وکو

شاهزاده ابراهيم و فتنه خونريز )قسمت آخر(

گشایش بخت 

 مادامی کــه تصور کنیم دشــمن دنیای بیــرون )جامعه( مــا را محبوس 
کرده است با کینه در پی جدال با همه چیز خواهیم بود و چون خود را بازنده 

مبارزه می دانیم، مدام فرسوده تر و افسرده تر می شویم. 
قربانی چه شــرایطی دارد؟ در واقع قربانی انسانی اســت، درمانده وامانده، 
عاجز، شکست خورده، نابود شــده، بدبخت، آسیب دیده، رنج کشیده، درد 
و غم دیده و در یک کالم کسی که کوله باری از بدبختی های عالم را بر دوش 
دارد. چنین کســی، نگاهش به دنیا منفی و احساســاتش مملو از ناامیدی 
است. یادمان باشــد تا زمانی که خود را قربانی و اسیر این وضع بدانیم و هر 
چیز و هر کس را دشمن خود بپنداریم، گام در راه زوال، شکست و فرسوده 

شدن برداشته ایم. 
در واقع بین میزان فشــار استرش وارد شده بر انســان و فرسودگی، رابطه 
مســتقیمی وجود دارد، یعنی هر چه شرایط زندگی انســان پیچیده تر و 
پردغدغه تر باشد، حاصلش چیزی جز فرسودگی، بیماری و پیری زودرس 
نخواهد بود؛ در ضمن فرســودگی عاملی است که نقشی اساسی در کاهش 
کارآیی و از دست رفتن نیروی بالقوه فردی ایفا می کند و در ایجاد عوارض 
جسمی و روانی تاثیرگذار است و البته کاهش این عامل با شیوه های مختلف 
نظیر ارتقای سطح کیفیت زندگی کاری در محیط های پر استرس شغلی، 
اجتماعی و خانوادگی می تواند رضایتمندی افراد را بیشــتر کند و موجب 

کاهش روند فرسودگی شود. 
نشانه های فرســودگی به سه دســته روانی، جســمانی و رفتاری تقسیم 

می شود: 
- روانی مثل افسردگی، اضطراب، خستگی مفرط و عدم تمرکز 

- جسمانی شامل تپش قلب، تنگی نفس، سوء هاضمه و ... 
- رفتاری مانند خودداری از کار کردن، ســتیزه جویی، کاهش بهره وری و 

افزایش حوادث ناشی از کار در محیط های شغلی و ... 
به بیان روشن تر، فرسودگی شغلی با مولفه های جسمانی، روانی، اضطراب 
و افسردگی رابطه مستقیم و معناداری دارد، اما این رابطه در مورد رضایت 
از زناشویی و احساس خوشــبختی افراد نقش معکوس دارد؛ یعنی هر چه 

رضایت از زندگی زناشویی کمتر باشد، فرسودگی بیشتر خواهد شد. 
در نهایت فراموش نکنیم هر چه انســان در دســتیابی به اهــداف، آرزوها 
و خواســته های شــخصی اش ناکام تر وسرخورده تر باشــد، کج خلقی و 

فرسودگی بیشتر خود را نشان می دهد.  

دیگران را ببخشید تا آزاد باشید.
اجازه ندهید گذشته، آینده تان را آلوده کند.

گاهی اوقات از بین بردن افکار منفی کار سختی است.
وقتی کســی در حقمان بدی کرده است، ذات انسان به این شکل 
است که با درد و رنج بماند، خشــمگین و ناراحت باشد و کینه به 
دل بگیرد، با خود می گوییم من او را هرگز نمی بخشــم، الیقش 
نیســت. شــما برای آنها نمی بخشــید، بلکه به خاطر خودتان 

می بخشید.
تا زمانی که با رنج بمانید عصبانیت وخشم شما تاثیری روی آنها 

ندارد بلکه خودتان را آلوده می کنید.
نبخشــیدن مانند زهر است، شاید نگه داشــتن این حالت حس 

خوبی به شما بدهد اما زندگی تان را نابود می کند. 
زمانی که آنها را می بخشــید توجیه رفتار نادرســت آنها نیست 
و رنجش را کم نمی کنید بلکه می بخشــید تا زهــر را از بدن خود 

بیرون کنید، باید ببخشید تا آزاد باشید.
این طور نــگاه نکنید که دارید بــه آنها لطف می کنیــد بلکه به 

خودتان لطف کرده اید. 
 می گویند چشــمي که دائم عیب هــاي دیگــران را ببیند، آن

عیب را به ذهن منتقــل مي کند و ذهني که مــدام با عیب هاي 
دیگران درگیر اســت آرامش ندارد و درونش متالطم و آشــفته 

است. 
در عوض چشــمي که یاد گرفته اســت همیشــه زیبایــي ها را 
ببیند، پیش از همه خــودش آرامش پیدا مي کند چون چشــم 
زیبابین عیب هــاي دیگران را نمي بیند و دنیــاي درونش دنیاي 

قشنگي هاست.  
باید برای حال زندگی کرد، نباید افســوس گذشته را خورد و باید 
از همین لحظه بهترین اســتفاده را برد. چه خوب می شد افتخار 

آدم ها به این نباشد که هیچ کس حریف زبان من نمی شود!
کاش به این افتخار می کردند که هیچ کس حریف شخصیت من 
نمی شود، پس سکوت می کنم و می گذارم انســان ها تا انتهای 

قضاوت اشتباهشان نسبت  به آنچه هستم بروند . 
می گذارم اصال عوضــی بگیرند نیت های مرا و خیره نگاهشــان 
می کنم، مگر چقدر مهم است درست شــناخته شدن در اذهانی 

که دنیای افکارشان را خود قاضی هستند. 

دلنوشته فرسودگی  

دنیا در جدال با فرسودگی 

کاریکاتور 
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پیشنهاد سردبیر: 
رسانه ها در این میان چه نقشی دارند؟ 

فضای مجازیک

سبزپوشــان اصفهانی بعد از پیروزی برابر پرســپولیس در مراسم ازدواج 
هم تیمی خود شرکت کردند.  پیمان ســلمانی که پس از رشید مظاهری 
و حمید عرفانی دروازه بان سوم ذوب آهن در فصل جاری به حساب می آید 
مصادف با میالد پیامبر اکرم )ص( و والدت امام صادق )ع( مراســم ازدواج 
خود را برپا کرد و البته از هم تیمی هایش نیز برای شرکت در جشن عروسی 

خود دعوت به عمل آورد.

 عروسی بعد از
 بردن پرسپولیس 

اردیبهشت ماه سال جاری دوره ریاست سید رضا اخروی در هیئت 
ورزش های زورخانه ای و پهلوانی اســتان اصفهان به پایان رسید.

در همین زمان ثبت نام از کاندیداهای ریاســت هیئت ورزش های 
زورخانه ای استان انجام شــد که نام اخروی نیز در بین متقاضیان 
دیده می شــد. با توجه به شــرایط موجود پیش بینی می شــد که 
انتخابات هیئت ورزش های زورخانه ای اســتان برگزار شــود که 
تاکنون این اتفاق رخ نداده اســت و به نظر می رســد یک بار دیگر 
ثبت نام از متقاضیان ریاست انجام شــود زیرا به گفته معاون اداره 
ورزش و جوانان اســتان اصفهان، اخروی به دلیل بازنشسته بودن 
امکان کاندیداتوری ندارد. خبرنگار فارس برای پیگیری این ماجرا 
با رییس سابق هیئت ورزش های زورخانه ای استان اصفهان تماس 
گرفت؛ اما اخروی با امتناع از پاســخ گویی در این باره، ما را به دبیر 
هیئت ارجــاع داد و تلفن را قطع کرد که چنیــن رفتاری از رییس 
هیئتی که نام پهلوانی را یدک می کشد، بعید است. انتظار می رود 
همان طوری که خبرنگاران در طول دوران ریاســت اخروی نقشی 
نداشته اند، حال نیز که وی امکان ریاســت در این هیئت را ندارد، 
همانند قبل نقشی ندارند و دلیلی ندارد که وی عصبانیتش را بر سر 

خبرنگاران خالی کند.

امکان ادامه ریاست اخروی در هیئت ورزش زورخانه ای وجود ندارد؛

رسانه ها در این میان چه نقشی دارند؟ 

مستطیل سبز

حسن روشن، پیشکســوت همیشــه منتقد استقالل از 
علیرضا منصوریان دفاع کرده و با حضور یک مربی خارجی 
در این تیم مخالف است. مســئله حضور مربی خارجی در 
کادر فنی استقالل این روزها ســر وصدای زیادی درست 
کرده و حتی گفته می شود یکی از اعضای هیئت مدیره به 
خاطر مخالفت با مربی خارجی استعفا داده است، اما حسن 
روشــن در این باره نظر جالبی دارد! نظــری که به عقیده 
برخی دور از ادب هم هست. روشــن گفته:» معلوم است 
که مربی خارجی در این برهه نمی تواند به استقالل کمک 
کند. اگر هم قرار است از این »ساندویچ «ها بیاورند، همین 

مربیان ایرانی مثل منصوریان خیلی بهتر از آنها هستند. 

ســرمربی تراکتورســازی تبریز با هافبک ایــن تیم به 
گفت وگو پرداخت و از او قول گرفت که در صورت لژیونر 
نشدن فقط برای تیم او بازی کند. سروش رفیعی هفته 
آینده بازیکن آزاد خواهد شــد و از چند تیم لیگ برتری 
پیشنهاداتی چشمگیر دارد. وی در جلسه ای مهم با امیر 
قلعه نویی حاضر شــد و پیرامون آینده اش با ســرمربی 
تراکتورسازی به گفت وگو پرداخت. رفیعی که این روزها 
با مشتریان پرتعداد خود خبرساز شده، در این نشست به 
قلعه نویی اعالم کرد که در ایران فقط برای تراکتورسازی 

بازی خواهد کرد. قلعه نویی این موضوع را تایید کرد.

به دلیل سیاســت هــای خصمانــه و البته سیاســی 
فدراســیون فوتبال امارات علیه فوتبال ایــران وزارت 
امور خارجه در نامه ای به فدراســیون فوتبال نسبت به 
برپایی اردوی تدارکاتی در امارات هشدارهایی داده بود 
اما ظاهرا توضیحات فدراسیون فوتبال قانع کننده بوده و 
شورای برون مرزی هم با سفر تیم ملی به امارات موافقت 
خواهد کرد.  فدراسیون فوتبال در توضیح خود آورده که 
اردوی تیم ملی در امارات در زمین باشــگاه ایرانیان در 
دبی انجام می شود که این باشگاه به ایرانی ها اختصاص 
دارد و از ســویی بازی با مراکش از ســوی مراکشی ها 
برگزار می شود و تعیین استادیوم محل برگزاری بازی 

هم با مراکشی هاست. 

منصوریان از »ساندویچ«ها 
بهتر است!

وعده سروش رفیعی به امیر قلعه نویی؛ 

آب پاکی روی دست 
پرسپولیسی ها

 موافقت شورای برون مرزی 
با سفر تیم ملی 

بسیاری از مقامات دنیای فوتبال، رسانه های معتبر و تاثیرگذار 
ورزشی در مقاطع زمانی مختلف تالش کرده اند رابطه فوتبال و 
دین اسالم را به طور کلی تکذیب کرده و آن را یک امر بی اهمیت 
جلوه بدهند. در این میان تصدیق برخی کشــورهای اسالمی 
در این خصــوص و تاکید بر عدم ارتباط دیــن و ورزش بیش از 
مورد اول، آزار دهنده و باعث تاسف اســت. بازیکنان مسلمان 
در دنیای فوتبال کم نیســتند و به خاطر شهرت خود، معموال 
 بــا کوچک ترین واکنش یا شــعار، تاثیری شــگرفت و عجیب 
می گذارند و پس از آن است که کشــورهای اسالمی تازه به یاد 
اهمیت فوتبال می افتند و متوجه می شــوند که فوتبال بسیار 

مهم است؛ اما این اتفاق ها مقطعی بوده و دوباره و خیلی سریع 
همه چیز فراموش می شــود. آنقدر که تیم فوتبال پالســتینو 
)فلسطین( در باشگاه های شیلی پیام آور مظلومیت و حقانیت 
فلســطین بوده؛ شاید برخی ســازمان های مردم نهاد در خاک 
این کشــور هرگز قدرت ایفای نقش نداشــته اند. نمی شــود 
جادوی فوتبال و تاثیــر مهم آن را نادیده گرفت. یک ســجده 
ســاده پس از گلزنی وقتی تیتر اول روزنامه هــای مهم اروپای 
غربی می شــود، تاثیری بر ذهــن و فکر جوانان هــوادار تیم 
می گذارد که ده ها بیانیه و هشــدار و مناظره هرگز نمی تواند. 
نقطه مقابل این موضوع نیز وجود دارد، پروژه قدیمی، پوسیده 

اما هنوز فعال اسالم هراسی در غرب، ســالحی مثل فوتبال را 
از دســت نمی دهد. فدراسیون فوتبال فرانســه با توجه به دور 
کردن ســتاره های تیم ملی فوتبال فرانســه از تیم ملی خود، 
مانند »کریم بن زما« بازیکن تیم رئال مادرید اســپانیا که یکی 
 از بهتریــن مهاجمان حال حاضــر جهان به شــمار می رود و

»حاتم بن عرفا« بازیکن خط میانی تیم نیس فرانسه که بهترین 
گلزن فصل بوده و تیم بارســلونای اســپانیا به دنبال جذب وی 
است، با اتهام روز افزونی در زمینه تبعیض نژادی علیه بازیکنانی 
روبه رو بوده که تبار آنها از مغرب اســالمی اســت. ثابت کردن 
اتهام به نژادپرســتی دشوار اســت زیرا تیم ملی فرانسه یکی از 
متنوع ترین تیم های فوتبال اروپایی به لحاظ نژادهاست و 13 
بازیکن آن از مجموع 23 بازیکنش غیرفرانســوی و غیر سفید 
پوست هســتند؛ اما برخی می توانند این مسئله را مطرح کنند 
که تیم ملی، بازیکنان مسلمان را به دالیل نژادپرستانه مستثنی 
کرده و مجبور شده که »عادل رامی« مراکشی تبار را در آخرین 
لحظه به دلیل مصدومیت و چه بسا برای پاسخ دادن به انتقادها 
و نفی آنها به شــیوه عملی و برای از بین بردن شــبهات به تیم 
ملی دعوت کند. فوتبال محبوبیت زیادی نزد اقلیت مسلمان از 
تبار شــمال آفریقا در حومه فقیر و به حاشیه رانده شده پاریس 
دارد این در حالی است که حالت تنش و خشم علیه آنها از زمان 
انفجارهای پاریس و انفجارهای بروکســل که عناصری وابسته 
به داعش و القاعده انجام دادند و منجر به کشــته شدن بیش از 
150 نفر و زخمی شدن صدها تن دیگر شد، بر این مناطق حاکم 
شده اســت این اقلیت های مســلمان و عمدتا فقیر در معرض 
حمله های امنیتــی و تحریک های گوناگون علیه آنها توســط 
احزاب راست گرای تندرو نژادپرست هســتند. زمانی که لیگ 
برتر انگلستان در سال 1992 آغاز شد تنها یک بازیکن مسلمان 
در آن بازی می کرد؛ نعیم هافبک اسپانیایی باشگاه تاتنهام، اما 
امروز 40 بازیکن مسلمان در لیگ برتر مشغول به بازی هستند 
که تاثیر عمده ای بر فرهنگ این بازی در انگلستان گذاشته اند. 
مسئله مهم این اســت که در برخی از باشــگاه های لیگ برتر، 
مربیان و باشــگاه نیازهای مذهبی بازیکنــان را درک کرده و 
آنها را مد نظــر قرار می دهند. بازیکنان مســلمان نیاز به غذای 
حالل، داشــتن امکان دوش گرفتن جدای از سایر اعضای تیم 
و همچنین اختصاص محلی برای به جا آوردن شــعائر مذهبی 
خود دارند. در فوتبال انگلیس، ربا و حامیان مالی هم یکی دیگر 
از مشکالت بازیکنان مسلمان با تیم های لیگ برتری بوده است. 
تیم  هایی که روی پیراهن خود شرط بندی و یا نام شرکت های 
وام کوتاه مدت با بهره های بسیار باال را تبلیغ می کنند، بازیکنان 
مسلمان را در شرایط دشواری قرار می دهد؛ چرا که این به معنی 
تبلیغ بازیکنان مســلمان برای فعالیت شرکت  هایی است که با 

آموزش های اسالم تناقض دارد. 
کودکانی که در پارک های شهر نیوکاسل فوتبال بازی می کنند، 
به تقلید از بازیکنان مســلمان این تیم پس از زدن گل، سجده 
می کنند. این کودکان شاید دقیقا ندانند که سجده چه معنایی 
دارد ولی مفهوم آن این اســت که این حرکت تبدیل به بخشی 
از فرهنگ بریتانیایی شــده و امروزه این جامعه بیشــتر آداب 

مسلمانان را می شناسد.

کودکانی که 
در پارک های 

شهر نیوکاسل 
فوتبال بازی 

می کنند، 
به تقلید از 

بازیکنان 
مسلمان 
این تیم 

پس از زدن 
گل، سجده 

می کنند

دین پشت درهای بسته محبوس نمی شود و این روزها، ورزش و به خصوص فوتبال یکی از میادین مهمی 
است که هرگز نمی تواند واقعیت گره خورده خود با اعتقادات بازیکنان فوتبال را پنهان یا انکار کند.

درحاشیه

اهمیت بازیکنان مسلمان در دنیا؛

ایفای نقش فوتبال در گسترش اسالم 
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پیشنهاد سردبیر: 
درخشش ۳ اصفهانی در جشنواره »ُمدهامَّتان«

با مسئوالن

معاون پژوهش حــوزه علمیه اصفهــان اظهارکــرد: فعالیت های 
پژوهشی همانند ســایر فعالیت های حوزه های علمیه، پیگیری و 
اجرا می شود که نتایج آن را در جشنواره ها و تولید کتاب ها می توان 

دید.
حجت االسالم و المسلمین محسن جاللی ادامه داد: پژوهش راهی 
برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق های تازه برای آیندگان 
است، چرا که پژوهشگر با استفاده از ابزارهای گوناگون به مشاهده 
دقیق تر و عمیق تر پدیده های پیرامون خــود می پردازد و با نگاهی 
نقادانه و موشــکافانه به پیرامون خود می نگرد و برای رفع مشکالت 
جامعه و ارائه بهترین راهکارهای عملی، اطالعات موثقی در اختیار 

متولیان امور می گذارد.
معاون پژوهش حــوزه علمیه اصفهان تاکید کــرد :  امروزه هدایت 
طالب به ســوی روش حل مسئله و بررســی و پژوهش در فرآیند 
تحصیل امری بســیار مهم اســت، چرا که امیرالمومنین علی)ع( 
می فرمایند، مطالــب را تحلیل کنیــد و فقط شــنونده و گوینده 
نباشید. وی افزود: طی سال جاری مقاله های زیادی توسط طالب 
و روحانیون حوزه علمیه اصفهان نوشــته شــده که نسبت به سال 
گذشته رشــد بیش از 100درصدی داشته اســت. این مقاله ها به 
مرحله کشوری نیز راه یافتند که اســتان اصفهان از این لحاظ رتبه 
دوم علمی جشنواره عالمه حلی را در ســطح کشور در سال جاری 

کسب کرد.
معاون آمــوزش و پژوهش حــوزه علمیه اصفهان ادامــه داد: یک 
مرکز پژوهش در حوزه  علمیه اســتان اصفهان تشــکیل شده که 
فعالیت های آموزشی و پژوهشــی و فعالیت های گروه های علمی 
در این مرکز انجام می شــودکه از جمله گروه هــای فعال در مرکز 
پژوهشــی گروه فلســفه، کالم، قرآن، گروه ادبیــات و فقه و اصول 
است. وی با بیان اینکه باید کالس های درســی رویکرد پژوهشی 
داشته باشد، تصریح کرد: اســتادان، باید عمیق تر به مفاهیم دینی 
بپردازند و طالب نیز همین گونه باید مطالعه کنند و همان طور که 
می دانیم  مطالعه و تدریس عمیق نیازمند فعالیت پژوهشی است. 
حجت االســالم والمســلمین جاللی ادامه داد: آموزش تحقیق و 
پژوهش باید در مدارس و حوزه های علمیه توســط استادان انجام 
شــود تا  طالب با روحیه  فعالیت پژوهشــی کار کنند. وی افزود: 
در حال حاضــر طالب حوزه هــای علمیه اصفهان در ســطح 3  و 
۶ و ۹ باید پایان نامــه ارائه دهند کــه در دروس آنها روش تحقیق 
آموزش داده می شــود و جهت دهی به ســمت تحقیق و پژوهش 
انجام می گیرد. حجت االســالم جاللی بیان کرد: نیازسنجی، ارائه 
برنامه و کار پژوهشــی و حمایت از طرح های پژوهشی در مدارس 
علمیه انجام می شــود و این امر فرصتی برای انجــام فعالیت های 
پژوهشی توسط طالب است. وی تشویق طالب و روحانیون به انجام 
فعالیت های پژوهشــی را از برنامه های مرکــز مدیریت حوزه های 
علمیه عنــوان کرد و گفت: پــروژه های تحقیقاتــی و علمی برای 
انجام پژوهش و تألیف کتاب به حوزه های علمیه ســپرده می شود 
که طالب پژوهشگر در این راستا فعالیت می کنند. حجت االسالم 
والمسلمین جاللی، پژوهش را مهم دانســت و گفت: در حوزه های 
علمیه همانند بخش های صنعتی و دانشگاه، مرکز پژوهش نیاز است 
تا اینکه محتوای آموزشی، غنا بخشیده شود و حوزه های علمیه در 
حوزه های تقویت مبانی درسی و علمی فعال تر شوند چراکه یکی از 

ویژگی های انقالبی گری پاسخ به نیازهای جامعه است.

مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان اظهار کرد: ساماندهی گلزار شهدای 
رهنان در دستور کار است. رسالت، با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 
30 درصد پیشرفت داشته است، افزود: ساماندهی گلزار شهدای رهنان 
تا دهه فجر تکمیل می شود.مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان با اشاره 
به دیگر پــروژه های منطقه بیان کرد: مناســب ســازی معابر منطقه با 
اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون ریال در حال اجراســت. وی با اشــاره 
به اینکه دسترســی ســاختمان شــهرداری مناسب ســازی می شود، 
اعالم کرد: مناسب ســازی معابر خیابان های شهید هاشمی نژاد، میدان 
شاهد، خیابان امام رضا)ع(، خیابان ابوذر، خیابان شهید مطهری، میدان 
 شهید بختیاری، خیابان شهدا و همچنین مناسب سازی بوستان شاهد

 اجرا می شود.

مدیرمنطقه 7 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: فضای ســبز جزو منابع 
باارزش شهر محسوب می شود، در همین راستا برای آبیاری فضای سبز 
این منطقه احداث 3 مخزن ذخیره آب شــهرک ولیعصر)عج( در دستور 
کار قرار گرفت. علی اصغر شاطوری با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 
30 درصد پیشرفت داشته اســت، افزود: 3 مخزن ذخیره آب فضای سبز 
با اعتبار 3 میلیارد تومان تا اردیبهشــت ماه سال آینده تکمیل می شود.

مدیر منطقه 7 شــهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه 
گفت: مناسب سازی معابر منطقه 7 شــهرداری اصفهان برای تردد روان 
جانبازان و معلوالن بــا اعتبار 800 میلیون ریال تکمیل شد.شــاطوری 
اعالم کرد: در این راستا مناسب ســازی معابر پل چمران، خیابان اشراق، 

تقاطع پل چمران و خیابان فالطوری انجام شده است.

مدیرمنطقه ۹ شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: برگ ریــزان درختان 
در فصل پاییز جلوه خاصي به شــهر مــي دهد.عباس روحانــی افزود: 
برگ های پاییزی معابر منطقه ۹ با اســتفاده از 240 دســتگاه مکانیزه 
ISO جمع آوری می شود.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
برگ های جمع آوری شده به مرکز گل و گیاه شهرداری اصفهان تحویل 
داده می شــود تا به کود برگ تبدیل و برای فضای سبز منطقه استفاده 
شود.روحانی با اشاره به دیگر پروژه های منطقه اعالم کرد: پیاده رو سازی 
بزرگراه خرم- خیام حدفاصل خیابان آیت ا... اشرفی اصفهانی تا خیابان 

میرزا طاهر به طول 1450 متر و عرض بیش از 2 متر در دست اجراست.

معاون پژوهش حوزه علمیه اصفهان خبر داد : 

رشد 1۰۰درصدی مقاالت پژوهشی 
در حوزه اصفهان 

مدیرمنطقه 11 شهرداری اصفهان:

 ساماندهی گلزار شهدای رهنان
در دهه فجر تکمیل می شود

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان خبر داد:

 احداث ۳ مخزن آب فضای سبز
در شهرک ولیعصر)عج(

مدیرمنطقه 9 شهرداری اصفهان عنوان کرد:

جمع آوری برگ های پاییزی معابر با 
استفاده از دستگاه های مکانیزه

شهرداری
اخبار کوتاه

قاب شهر

مسئول سازمان بســیج طالب و روحانیون اســتان اصفهان گفت: 
وظیفه حوزه های علمیه بســیار سنگین اســت. طالب باید انقالبی 
بمانند و انقالبی عمل کنند. شکل گیری تفکر بسیجی در حوزه های 
علمیه با علوم حوزوی می تواند دو بال برای پرواز یک طلبه در بحث 

روحیه انقالبی گری و مدیریت جهادی باشد.
 حجت  االســالم میثم حاجی احمد،  در ادامه به آســیب شناســی 
شــبکه های ماهواره ای و بازی هــای رایانه ای پرداخــت و گفت: 
دشــمن برای محو شــدن روحیه انقالبی با به وجود آوردن هزاران 
شــبکه ماهواره ای و بازی های رایانه ای ســعی در تغییر باورهای 
خانواده های ایرانی دارد و این تغییر باورها ظاهر، زبان ،پوشش و در 
نهایت سبک زندگی ایرانی را به سبک زندگی غربی و اروپایی تغییر 
می دهد. مسئول سازمان بسیج طالب و روحانیون استان اصفهان، 
رگ های حیاتی انقالب را اســالم، والیت فقیه، حضور همیشــه در 
صحنه مردم و دفاع از جبهه مقاومت دانســت و گفت: دشــمن این 

چهار رگ حیاتی را نشانه گرفته است.

معاون حقوقی و ثبتــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان 
گفت: براساس تفاهم نامه ای که بین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان به امضا 
رسید موقوفات روســتاهای زیر 20 خانوار و شهرهای زیر 25 هزار نفر 

استان اصفهان ساماندهی می شوند.
مجید معمار منتظرین ادامه داد: براساس این تفاهم نامه، بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان اصفهان در ابتدای هر ســال فهرست اسامی 
روستاها و شــهرهایی را که در اجرای قانون ســاماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن به صورت ســاالنه تهیه می شود برای هماهنگی 
و تفکیک  و اخذ اسناد مالکیت موقوفات و رقبات به اداره اوقاف و امور 
خیریه ارســال می کند. معاون حقوقی و ثبتــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان تصریح کرد: همچنین مطابق این تفاهم نامه 
اداره اوقاف  در مــدت یک ماه پس از دریافت برنامــه مذکوربرای اخذ 
اسناد مالکیت نسبت به شناسایی روســتاها و شهرهایی که به نحوی 

موقوفات آنها سند دار نشده اند اقدامات الزم را انجام می دهد.

مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: به منظور رفاه حال شهروندان تمامی اقالم مورد نیاز 
شــهروندان برای احیای سنت شــب یلدا در بازارهای روز کوثر فراهم 

شده است.
اصغر کشــاورز راد افزود: در این راســتا طرح فروش ویژه از 25 آذر به 
مدت یک هفته در بازارهای روز کوثر شــهرداری آغاز شده و در حال 

برگزاری است.
مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان ادامه داد: سبد کاالی خانوار و مایحتاج عمومی شهروندان در 

بازارهای روز کوثر با تخفیف 10 الی 50 درصدی ارائه می شود.
کشاورزراد اضافه کرد: طرح فروش ویژه شامل 12 قلم کاالی اساسی و 
پر مصرف خانواده بوده که  عالوه بر تخفیف های معمول در بازارها در 
این ایام با قیمت بسیار ویژه برای استفاده و رفاه حال شهروندان عرضه 
می شــود. وی تاکید کرد: بازارهای کوثر از ساعت 8 صبح تا ساعت 22 

برای عرضه محصوالت با کیفیت به شهروندان اصفهانی فعال است.

مســئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مســاجد اســتان اصفهان از 
درخشــش 3 نفر از برگزیدگان قرآنی کانون های فرهنگی هنری مساجد این 

استان در یازدهمین دوره مسابقات قرآنی »ُمدهامَّتان« خبر داد.
حجت االســالم رمضانعلی معتمدی گفت: مرحله کشــوری یازدهمین دوره 
مسابقات قرآنی »ُمدهامَّتان« از )24 لغایت 27 آذر( در شهر مقدس قم برگزار 
شد. وی افزود: در این دوره از مســابقات 11 نفر از برگزیدگان یازدهمین دوره 
مسابقات قرآنی »ُمدهامَّتان« استان اصفهان به مرحله کشوری این مسابقات 
اعزام شــدند که خوشــبختانه باز هم افتخاری دیگر برای دیــار نصف جهان 
آفریدند. حجت االســالم معتمدی اظهار داشــت: آقای محمدرضا زینلی از 
کانون صاحب االمر)عج( شهرستان اصفهان در رشــته قرائت موفق به کسب 
 رتبه اول کشــوری شــد. وی افزود: آقای سید مهدی بنی هاشــمی از کانون

 امام محمدباقر)ع( شهرستان کاشان در رشــته حفظ کل قرآن کریم موفق به 
کسب رتبه دوم کشــوری شد. مســئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری 
مساجد اســتان اصفهان ادامه داد: آقای امیرطیب تائبی از کانون شیخ بهایی 

شهرستان اصفهان نیز در رشته ترتیل موفق به کسب رتبه سوم کشوری شد.

 دشمن درصدد قطع 
رگ های حیاتی انقالب است 

ساماندهی موقوفات 
روستاهای زیر 2۰ خانوار

اقالم مورد نیاز یلدا در 
بازارهای روز فراهم است

درخشش ۳ اصفهانی 
درجشنواره »ُمدهامَّتان«

افتتاح نمایشگاه
سه شنبه های بدون خودرو

جشن میالد پیامبر)ص(
با حضور دکتر عارف در اصفهان

کنگره بزرگداشت
آیت ا... مظاهری

معرفی آخرین فناوری های
شهری روز دنیا در نمایشگاه باور

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی که به منظور شرکت در 
کنگره نکوداشت آیت ا... حسین مظاهری به اصفهان 
 ســفر کرده بود با نماینــده ولی فقیه در اســتان و 
 امام جمعــه اصفهــان دیدار کــرد. در ایــن دیدار

 آیت ا...سید یوســف طباطبایی نژاد توجه بیشتر به 
هنرمندان و ارتقای سطح امکانات معیشتی و هنری 

آنها را خواستار شد. 
امام جمعه اصفهان با اشــاره به اهمیت هنر در دین 
اسالم، گفت: هنرمندان ایران به ویژه اصفهان با خلق 
آثار هنری برای اشاعه فرهنگ اسالمی و اندیشه های 

اهل بیت )ع( تالش کرده اند. 
نماینده ولــی فقیه در اســتان اصفهان با اشــاره به 
جایگاه این اســتان در زمینه های مختلف از جمله 
هنر، خواســتار توســعه مراکز و مــدارس هنر برای 
انتقــال تجربیات هنرمندان پیشکســوت به نســل 

جدید و هنرآموزان شد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در این دیدار گفت: 

اصفهان پایتخت تمدنی، تاریخی و دینی است.
ســید رضا صالحی امیــری افزود: ســرمایه گذاری 
بــر صنایع دســتی و فرهنگــی اصفهــان ضروری 
اســت زیرا از طریق صدور این صنایع به کشورهای 
 خارجی می تــوان از نظــر فرهنگــی و اقتصادی به 

بهره برداری های مطلوبی رسید.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی ادامــه داد: به طور 
قطع از طریــق معرفی فرهنــگ و صنایع فرهنگی و 
 هنری می توان به پیشــبرد اهداف فرهنگی کشــور

دست یافت.
وی با اشــاره به تاکیــدات مقام معظــم رهبری در 
زمینه های فرهنگی و هنری ادامه داد: بر این اساس 
مقرر شــد هنرهایی که در حال فراموشــی هستند، 

دوباره احیا شوند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در ادامه بر انتشار آثار 
آیت ا... حســین مظاهری از مراجــع تقلید و رییس 

حوزه علمیه اصفهان تاکید کرد.
ســید رضا صالحی  امیری »وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی«، پنجشنبه گذشــته به منظور شرکت در 
کنگره نکوداشــت آیت ا... مظاهری به اصفهان سفر 

کرده بود. 
کنگره نکوداشــت آیت ا... حســین مظاهری با پیام 
رییس جمهوری در ســالن اهل البیت)س( اصفهان 

برگزار شد.

وزیر ارشاد در دیدار با امام جمعه اصفهان:

هنرهای در حال فراموشی 
دوباره احیا می شوند

خبر

پس از الحاق خوراســگان به اصفهان، پروژه های بی شــماری 
برای پویایی و ارتقای کیفیت خدمات و امکانات در منطقه 15 
انجام شده است، در همین راستا برای آگاهی بیشتر از پروژه ها، 
با رضا مختاری مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان گفت وگویی 

صورت گرفته است.
از چه زمانی خوراسگان به شهر اصفهان الحاق شد؟   

خوراســگان از سال ۹2 به شــهر اصفهان الحاق شــد اما باید 
بپذیریم که یک منطقه تازه الحاق شــده از نظر شاخص های 
توســعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی تفاوت هایی با ســایر 
مناطق دارد. در همین راستا باید سعی کنیم مناطقی را که تازه 
به شهر الحاق می شود، از نظر امکانات با سایر مناطق برابر کنیم 

تا عدالت اجتماعی در مناطق شهر برقرار شود.
اکنون چه پروژه های شــاخصی در منطقه در دســت 

اجراست؟
اکنون آزادســازی کمربندی شــمالی خوراســگان به طول 
3کیلومتر و عرض 45 متــر از بزرگراه شــهید آقابابایی تا پل 

کانال سلمان در دستور کار بوده و تاکنون 50 درصد پیشرفت 
داشته است. شهرداری برای آزادســازی مابقی پروژه، اقدام به 
شناسایی مالکان کرده است و جلســات کمیسیون معوض به 
صورت مستمر در منطقه جریان داشــته و بیشتر آنها درشرف 
توافق است. اگر شهروندان برای اجرای این پروژه با ما همکاری 
کنند در آینده رفت و آمدها به واسطه این کمربندی بسیار روان 
می شــود و خیابان جی می تواند نفســی تازه کند. ساماندهی 
دوربرگردان های خیابان ارغوانیه نیز از دیگر پروژه های شاخص 
این منطقه است؛ همچنین توافقات آزادسازی ورودی شهرک 
مروارید با کسبه هایی که در ورودی این شهرک هستند انجام 
شده و امیدواریم تا پایان سال مغازه ها آزادسازی شوند. احداث 
پل بتنی روگذر مالک اشتر برای ساماندهی ترافیکی محدوده 
کانال مالک اشــتر در دست اجراســت. پل رو گذر مالک اشتر 
در خیابان مالک اشــتر - مقابل خیابان کارگر به طول 20 متر، 
تاکنون 70 درصد پیشرفت داشته اســت که با مبلغ 5 میلیارد 
ریال ظــرف 2 ماه آینده تکمیل می شــود. احــداث پل بتنی 

روگذر خیابان بلــوار آب در خیابان جی شــرقی به طول 24 و 
عرض 1۹ متر با هزینــه 5 میلیارد ریال تاکنــون ۹5 درصد و 
ســاماندهی کانال حاشــیه خیابان فرهنــگ در محله گورت 
به طول 1500متر، تاکنون نیز ۶5 درصد پیشــرفت داشــته 
است. همچنین به منظور تســهیل در عبور و مرور شهروندان، 
ســاماندهی خیابان مقــداد حدفاصل محله قصر تــا خیابان 
جی شــرقی، به طول 1500 متر با اعتبار یــک میلیارد و 200 
میلیون ریال تاکنون 70 درصد پیشــرفت داشته است. احداث 
دوربرگردان های بلوار ارغوانیــه با اعتبار 500 میلیون ریال نیز 

در دست اجراست.
منطقه 15 پروژه مشارکتی نیز در دستور کار قرار دارد؟

بله، مجموعــه اداری و تجاری شــریعتی با مشــارکت بخش 
خصوصی در خیابان   شریعتی و مجموعه تجاری مسکونی فجر 
در خیابان جی شرقی در دســت اجراست. همچنین مجموعه 
تجاری -اداری و پارکینگ خان اباذر در خیابان اباذر با مشارکت 

بخش خصوصی برای توسعه تجاری منطقه احداث می شود.
باتوجه به اینکه سرانه ورزشی منطقه پایین است، چه 

اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اید؟
احداث زمین های ورزشی روباز به منظور ارتقای سرانه ورزشی 
در دستور کار قرار گرفته اســت. همچنین در روزهای گذشته 
با حضور شــهردار و اعضای شــورای اسالمی شــهر اصفهان، 
ورزشگاه سرپوشــیده پزوه در محله پزوه با اعتبار 15 میلیارد 
ریال به بهره برداری رسمی رسید. همچنین ورزشگاه شهدای 
بوزان، مجموعه ورزشی های شهدای ابر، سالن ورزشی برهان، 
طحانی، آزادی و اســتخرهای پردیس و مهــرگان، برای ایجاد 

نشاط و پویایی جوانان و نوجوانان احداث شده است.
برای ارتقای سرانه فرهنگی منطقه چه اقداماتی انجام 

شده است؟
درمنطقه 15،  7 فرهنگسرا در محله های پزوه، ستار، سفالن، 
بوزان، ابر، ســتار، ارداجی ، گورت و قصر احداث شــده است. 
همچنین فرهنگســرای ســالمت بزرگ ترین فرهنگســرای 
شهر اصفهان اســت که قرار اســت به تمام شــهروندان شهر 

خدمات رسانی  کند.
بودجه مناسب سازی منطقه چقدر است؟

مناســب ســازی معابر برای تردد روان معلــوالن و جانبازان 
بااعتبار 300میلیون تومان در دســتور کار قرار گرفته اســت. 
در این راستا معابر ضلع شــرقی و غربی خیابان اباذر حدفاصل 
میدان امام خمینی )ره( تا میدان علوی و ضلع شــرقی خیابان 
همدانیان حدفاصل مسجد محمدیه تا خیابان جی، برای تردد 
روان معلوالن و جانبازان مناســب سازی شده است. همچنین 
مناسب ســازی خیابــان جی شــرقی حدفاصل میــدان امام 

خمینی)ره( تا خیابان شریعتی اجرا شده است.
چند درصد از بوســتان های منطقه ساماندهی شده 

است؟
35 بوستان در منطقه برای ارتقای ســرانه فضای سبز و ایجاد 
پویایی احداث شده است. در همین راستا از ابتدای سال جاری 

تاکنون 80 درصد از بوستان های منطقه ساماندهی شده است.

خوراسگان از سال 92 
به شهر اصفهان الحاق 

شد اما باید بپذیریم 
که یک منطقه تازه 
الحاق شده از نظر 

شاخص های توسعه 
کالبدی، اجتماعی و 

اقتصادی تفاوت هایی 
با سایر مناطق دارد

منطقه 15 از نظر جمعیتی، هشتمین منطقه پر جمعیت در میان مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان به شمار 
می رود که دارای 24 محله است. منطقه 15 شهرداری اصفهان با مساحت 7 هزار هکتار و با جمعیت 12۰ هزار 
نفر، از شمال به محل تالقی محور هفت شویه، شش راه  و ارتفاعات کوه سنبدی تا اتوبان فرودگاه، از جنوب 
به سه راهی ورودی اتوبان فرودگاه جاده نایین تا کانال جی شــیر و از غرب به خیابان جی شیر تا شش راه 
منتهی می شود. این منطقه از نظر جمعیتی، هشتمین منطقه پر جمعیت در میان مناطق 15 گانه شهرداری 

اصفهان به شمار می رود که دارای 24 محله است.

مدیرمنطقه 15 شهرداری اصفهان اظهار کرد:

توزیع عادالنه خدمات درمحالت محروم منطقه 15
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب جاودانه ی تاریخ شامل سخنرانی های رهبر معظم انقالب اسالمی 
درباره  شــخصیت حضرت علی)ع( اســت که به همت حجت االسالم و 
المسلمین محمدیان با عنوان »جاودانه ی تاریخ« جمع آوری شده است. 
ویراست نخست این اثردر سال 1385 توسط موسسه  پژوهشی فرهنگی 
انقالب اسالمی تدوین و از سوی دفتر نشــر فرهنگ اسالمی منتشر شد 
و اکنون با ویراســت جدید و تحقیق مجدد ارجاعات از ســوی انتشارات 
انقالب اســالمی عرضه می شود. این اثر در بیســت و شش فصل با توجه 
به تبیین ابعاد متعدد شــخصیت حضرت علی)علیه الســالم( در بیانات 
مقام معظم رهبری تنظیم شده است. فصل اول و دوم کتاب به نامتناهی 
بودن شخصیت حضرت و آوازه عالمگیر ایشان اختصاص یافته است. در 
فصول سوم، چهارم و پنجم شــرح احادیثی که از زبان پیامبراکرم)ص(، 
امام مجتبی)ع( و امام صادق)ع( در توصیف امام علی)علیه الســالم( وارد 
شده، مورد استفاده قرار گرفته است. در فصول ششم و هفتم با جامعیت 

و توازن شخصیتی حضرت آشنا می شــویم و هر کدام از فصول هشتم تا 
بیست وســوم به شــرح یکی از ویژگی های بارز ایشــان اختصاص دارد. 
ویژگی هایی همچون: ایمــان، اخالص و تقوا، صبــر و بصیرت، عبادت، 
فارغ بــودن از خودخواهــی، ایثار و انفاق، زهد، تســلیم بــودن در برابر 
پیامبر)صلی ا...علیه وآله(، انتخاب ســخت ترین ها، جهاد و تالشــگری، 

عدالت، شجاعت، اصولگرایی و صالبت.
عنوان فصــل بیســت وچهارم کتــاب، »امیرالمومنین)علیه الســالم(؛ 
قدرتمندی مظلــوم« اســت و در آن به مظلومیت های ایشــان با وجود 
قدرتمندی و جنگ آوری حضرت، اشاره می شــود. »رابطه  عاشقانه  ما با 
امیرالمومنین)علیه الســالم(« موضوع فصل بیســت وپنجم کتاب است 
که در آن، به دلدادگی ما به ایشــان و لوازم این محبت پرداخته شــده و 
فصل آخر کتاب به بحث نیاز ما به الگویی همچون امام علی)علیه السالم( 

اختصاص یافته است.

رژیم غذایی ارنیش)2(دسر خانگی موز و گردو 

لبخندک

گوناگون

زندگی تکرار نمی شود

اگر تصورتان از رژیم غذایــی کاهش مصرف غذا و حذف بعضی وعده های غذایی اســت با این 
رژیم غذایی طرز فکرتان تغییر خواهد کرد.

 این رژیم غذایی که توســط دکتر دین ارنیش پیشــنهاد شده اســت افراد را توصیه به بیشتر 
خوردن و کاهش وزن مــی کند. طبق اظهارات وی کــه در  کتابش به نام »بیشــتر بخورید و 
از وزن خود بکاهید« با بهــره گیری از مکمل های غذایی و متعاقــب آن تمرکز بر غذاهای کم 
چرب پرفیبر چنین امری میسر می شــود. وی می گوید مصرف غذای اضافی در کنار تمرینات 

بدنی منظم، باعث سالمت و کاهش وزن بدن می شود.
عوارض:عدم مصرف گوشــت و اندک بودن مصرف محصــوالت حیوانی و دارای چربی 
باعث کمبود مواد معدنی و ویتامین ها همچون روی، ویتامین ب 12 و ای می شــود؛ لذا دکتر 
ارنیش مصرف مکمل های مولتی ویتامین و مواد معدنی تحت نظر متخصص تغذیه و پزشــک 

را توصیه می کند.
جنبه های مثبت:تمرکز بر غذاهای ارگانیک و کامل ، تشــویق بــر ورزش روزانه،عدم 
نیاز بر کنترل کالری روزانه،امکان مصرف غذا در صورت احســاس گرســنگی در هر ساعت از 

شبانه روز،تنوع از دستورات غذایی،امکان مصرف کربوهیدارت ها
نکات منفی:لزوم پیروی دقیــق و کامل از دســتورات رژیم غذایی ،شــباهت زیاد به 
رژیم های گیاه خواری،صرف نظر کردن از مواد مغذی موجود در گوشت و ماهی،کم توجهی به 

تمایل در مصرف غذا در رستوران و عدم اتخاذ راهکار غذایی در این شرایط
این رژیم غذایی برای چه افرادی مناسب است؟ برای افرادی که مکررا در طی روز 

و حتی بعد از مصرف وعده غذایی به سرعت دوباره احساس گرسنگی می کنند.

تام و جری یــا موش و گربه، نمادی آشــکار از 
دنیای انیمیشن اســت و با وجود گذشت بیش 
از ۷5 ســال از تولید آن، هنــوز جذابیت خود 
را از دست نداده اســت. بنا بر این گزارش، اما 
هیچ یک از ســرگرمی ها و فنــاوری های روز 
دنیــا، موفق به حــذف کارتون تــام و جری و 
فراموشی آن نشده اند. شــاید چیزی که بیش 
از هر چیزی کودکان را به خود جذب می کرد 
ماجراجویی های تام، گربــه بدجنس برای به 
دام انداختن و خوردن جری، موش داســتان 
بــود؛ اما تالش های بدســگاالنه گربــه هربار 
شکســت می خورد. عالوه بر تــام و جری که 
محور اصلی این کارتون بودند، شخصیت های 
فرعی از جمله سگ و گربه های خیابانی هم در 

این کارتون دیده می شدند.
 در این میان شــخصیت یک زن هــم بود که 
ما جز قســمت پایین تنه و پاهای چــاق، او را 
نمی دیدیم. این زن کیســت و چرا چهره او را 

نمی بینیم؟!
این زن خدمتکار خانه ای است که داستان های 
تام و جری در آن اتفاق مــی افتد. او از کارهای 
خرابکارانــه و دردســرهایی که تام درســت 
می کند، عصبانی می شــود و با صدای خشن و 
ترسناک او را از انجام این خرابکاری ها برحذر 
می دارد. اســم این شــخصیت  مامی تو شوز  
Mammy Two Shoes است. با اینکه چهره 
او را نمی بینیم ولی او بســیار معروف اســت و 

شهرت جهانی دارد.
 کودکانی کــه کارتون تــام و جــری را نگاه 
می کننــد، نمی دانند مامی صاحبخانه اســت 
یا خدمتکار؟ ســوال های دیگری وجود دارد 
که برای برانگیختــن حس کنجکاوی کودکان 
به آنها پاســخ داده نمی شود. ســازندگان این 
کارتون به نام های ویلیــام هانا و جوزف باربارا 
عمدا چنین فضایی را خلق کرده اند تا کودکان 

کنجکاو شوند.
آیا زن چــاق یک شــخصیت واقعی اســت؟ 
شــخصیت مامی تو شــوز از شــخصیت یک 
هنرپیشه آمریکایی آفریقایی تبار به نام هاتی 
مک دانــل Hatti Mcdaniel  گرفته شــده 
است. مک دانل در دوازدهمین مراسم اسکار، 
جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن در نقش 
Mammy مستخدم فیلم برباد رفته را دریافت 
کرد. شــخصیت مامی تو شــوز در کارتون تام 
و جری هم با الهام از نقش مک دانل ســاخته 
و پرداخته شــد. مک دانل خودش خواست تا 
تصویر کارتونی اش در تام و جری دیده نشــود 

تا بچه ها کنجکاوتر شوند .

معمای زنی که چهره اش در 
تام و جری دیده نمی شود)1(

 روبرتو باجو یک ســال بعد از فینال1994 به 
خبرنگاری گفته بود: »آن توپــی که از باالی 
دروازه بیرون زدم دیگر هرگز برنگشــت.« شاید به همین خاطر 
اســت که ما فوتبال را دوســت داریم. منظورم این نیست که ما 
فوتبال را دوست داریم چون در آن ستاره ایتالیا می تواند برزیل 
را قهرمان کند بلکه فوتبال دوســت داشــتنی است چون خود 
زندگی اســت. مثل زندگی پر از فرصت های کوتاه و سرنوشت 
سازی است که انسان را بر ســر دو راهی انتخاب قرار می دهد. 
لحظات ســنگینی که ستاره ها در آن می شــکنند یا متولد می 
شــوند. درســت بعد از آن ضربه، وقتی برزیلی ها یکدیگر را در 
آغوش کشــیده اند و دارند باال می پرند، باجوی دست به کمر، 
سرش را پایین می اندازد. نمی دانم چرا از میان آن همه صحنه 
این یکی از جلوی چشمم دور نمی شود، افسوس از دست دادن 
در لحظه آخر و تاریخی که نه در فوتبــال و نه در زندگی، دیگر 

تکرار نمی شود.
آدم امیدوار

ما یک هفته تمام منتظر می ماندیم تا توپ سوباســا گل بشود. 
یک هفته تمام سوباســا در حالی که داشــت قیچــی برگردان 
می زد روی هوا بــود، کاکرو بــاال پریده بود و تــوپ یک جایی 
بین آن دو مانده بــود و دور خودش می چرخیــد. تمام آن یک 
هفته ما توی مدرســه در مورد توپ و آن ضربه حرف می زدیم 
و امیدوار بودیم که نــه تیرک دروازه، نه مشــت دروازه بان و نه 
قوزک پای آســیب دیده سوباسا کار دســتش ندهند. امید هم 
چیز غریبی است. طعمش باید شور و شیرین باشد؛ چیزی بین 
دلشوره و انتظار پایان خوش. آدم امیدوار ته دلش قرص نیست 
اما روشن اســت. انتخاب کرده  که نیمه پر لیوان را ببیند و یک 

لحظــه چشــمش را روی 
ببندد  ترس هایــش  همه 
و بخواهــد که همــه چیز 
روبه راه شود. برای همین 
درســت وقتی ســایه پای 
کاکرو روی تــوپ افتاده و 
صورت سوباسا از درد سیاه 
به خودش می گوید:  شده 

»این توپ دیگه گله!«

جاودانه ی تاریخ

مواد الزم: خامه 500 گرم،شــکر  100 
گرم،موز  2 عدد،ژالتیــن 15 گرم معادل 
8 ورقه ژالتین،شــکالت 25 گــرم رنده 

شده،گردو   به میزان دلخواه
طرز تهیه:

به مدت 5 دقیقه خامه و شکر را با همزن 
برقی و در ظرفی مناســب هــم بزنید تا 
یکدست شــود. پودر ژالتین را در ظرف 

دیگری به روش بن ماری حل کنید )یعنی اول ژالتین را در یک ظرف نشکن در آب سرد بریزید 
و بعد از اینکه حالت پفکی شد ظرف را روی کتری که در حال جوش هست قرار داده و هم بزنید 
تا ژالتین حل شــود(. اجازه دهید پودر ژالتین کمی سرد شود سپس آن را به خامه و شکر از قبل 

زده شده اضافه کنید و هم بزنید.
 موزها را پوســت بگیرید و به صورت حلقه یا مکعب های کوچک خرد کنید سپس ظرف سرو را 
آماده کرده ) بهتر است برای دسر موزی از ظروف دسر خوری تک نفره استفاده شود ( و موزهای 
خرد شــده را کف ظرف بچینید، می توانید به دلخواه کمی ســس کارامل یا تکه های بیسکویت 

خرد شده یا مغز گردو روی موزها قرار دهید و مایع خامه را روی آنها بریزد.
 ظروف سرو دسر موزی را برای 4 الی 5 ســاعت در یخچال و خارج از جایخی قرار دهید تا سفت 
شود.به دلخواه برای تزیین دسر می توانید از شکالت رنده شده یا سس کارامل یا میوه های فصل 

خرد شده استفاده کنید.

ندا 
شاه نوری
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امام علی )علیه السالم(:
هر چیزى را بذرى است و بذر دشمنی، شوخی كردن است.
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