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حسن روحانی رییس جمهور کشورمان  روز گذشته در مراسم 
رونمایی از منشور حقوق شــهروندی شرکت کرد. در ادامه، اهم 

سخنان رییس جمهور را در این مراسم می خوانید...

 بنده خدایی می گفت: اینقدر که بهاره رهنما در ســریال پژمان دغدغه زاینده رود و 
دریاچه ارومیه و کل محیط زیست ایران را داشت و زندگیش را وقف این موضوع کرده 
بود،  معصومه ابتکار اینقدر دغدغه ندارد! به ظاهر طنز است، اما طنزی تلخ که نشأت 
گرفته از واقعیتی تلخ تر اســت. واقعیتی که اصفهانی ها را به صفحات مجازی خانم 
رییس می کشاند تا با هشتگ های » زاینده رود من کو؟« به او یادآوری کند اینجا در 
اصفهان مردمانی هستند که زاینده رود به جان شان بسته است. آب برای شان »نان« 
است و خشکسالی امان شان را بریده و حتی بســیاری از زندگی ها را تا مرز فروپاشی 

برده است و در چنین شرایطی ما به مسئولی نیاز داریم که به عنوان...

معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه، با بیان اینکه 
حضور فوالد مبارکــه در بازارهــای صادراتــی به عنوان یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر برای این شــرکت و حتی صنعت فوالد 
کشور مطرح اســت، گفت: ۸۲ درصد محصوالت فوالد مبارکه 
در اختیار بازار داخلی قرار دارد. محمود اکبری اظهار داشــت: 
فوالد مبارکه از ابتدای بهره بــرداری تاکنون حدود 90میلیون 
تن از انواع محصوالت فــوالدی تخت را به بــازار عرضه کرده 
که از ایــن مقدار، حــدود ۸۲درصد در اختیار بــازار داخلی و 
تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی قرار گرفته است؛ ازاین رو 
همواره تامین نیاز داخلی به عنوان رسالت اصلی فوالد مبارکه 
مورد توجه بــوده و در آینده نیز خواهد بــود. وی افزود: با این 
حال نظر به اینکه تامین ضرورت هــای تکنولوژیکی و اجرای 
طرح های توســعه فــوالد مبارکه در راســتای اهداف ســند 
چشم انداز و توسعه اشتغال در سطح کشور، نیازمند دسترسی 
به منابع مالی فراوان و اخذ تســهیالت ارزی بدون بهره است، 
حضور فوالدمبارکه در بازارهای صادراتی به عنوان یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر برای این شــرکت و حتی صنعت فوالد کشــور 
مطرح اســت. معاون فروش و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه در سنوات گذشته از طریق ارز 
حاصل از صادرات و اعتبار جهانی اخذ شــده، توانسته با تامین 
منابع مالی خارجی ارزان قیمت، ضمن توســعه کیفی و کمی 
و برآورده سازی نیاز صنایع کشــور به انواع ورق های فوالدی، 
ظرفیت تولیــد خــود را از 4/۲میلیون تن، بــه 10/۲میلیون 
تن افزایش دهد که این امر عالوه بر تاثیر مســتقیم بر رشــد 
اقتصادی کشور، سبب ایجاد اشــتغال مستقیم و غیرمستقیم 
برای حدود 400 هزار نفر شده است. وی افزود: نرخ رشد تولید 
فوالد مبارکه در منطقه، باالترین نرخ رشــد کمی است که با 
تکیه بر توان داخل و مدیریت صحیح منابــع، در ایجاد توازن 
میان عرضه در بازار داخل و صادرات، حاصل و سبب شده است 
تا تولید فوالد کشــور در ســال های اخیر باوجود تحریم های 
بین المللی و رکــود حاکم، به روند رو به رشــد خود شــتاب 

بخشیده و در جایگاه چهاردهم جهانی  قرار گیرد.

به بهانه سفررییس سازمان محیط زیست به اصفهان؛

طوالنی ترین شب
نیز به خورشید می رسد؛
چشم درچشم
زمستان دگر

کدام ابتکار؟!

میوه گران شد
آجیل مشتری ندارد
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رییس جمهور در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی:

اقتصاد کشور را نجات می دهم

شب یلدای فوتبالی ایران؛ 

حسین آقا در ضیافت سپاهان

معاون شرکت فوالد مبارکه:

۸۲ درصد محصوالت فوالد مبارکه 
در اختیار بازار داخلی قرار گرفت
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معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

بازگشایی رودخانه در گرو مصوبه 
شورای هماهنگی زاینده رود است

3

امام جمعه اصفهان در هشــتمین یادواره شــهید 
تندگویان و شــهدای صنعت نفت اظهــار کرد: در 
ایام جنــگ تحمیلی زیاد شــنیده اید که می گویند 
»کســانی را که در راه خدا به شــهادت می رسند، 
مرده نپنداریــد«؛ چرا که نمی توانیــم آنها را درک 

کنیم. آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد با بیان 
اینکه بدون شک شهدا واقعا زنده هستند، افزود: ما 
انسان ها دو گونه ســالمت و مرگ داریم، اصال ما دو 
بعد از زندگی داریم که بعد حیوانی و بعد انسانی ما 

هستند؛ به همین جهت ممکن است که ما...

امام جمعه اصفهان:

بین شهدای مدافع حرم و شهدای کربال
تفاوتی نیست

15

خبر آخر

بازار شب یلدای اصفهان؛

ادامه در صفحه 12

سهل آبادی: خانم ابتکار از سفر قبلی تاکنون برای مردم چه کردید؟
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پیشنهاد سردبیر:
دیدار محرمانه رییس موساد با »ترامپ« درباره ایران

دیدگاهسیاست خارجهانتخاباتپارلمان

نایب رییس اول مجلس با بیان اینکــه بنده به عنوان 
نایب رییــس مجلس نمی دانــم اکنــون در مجلس 
چه خبر اســت، گفــت: بایــد کاری کنیم کــه مرکز 
پژوهش های مجلــس نگاه هدفمند و سیســتماتیک 
پیدا کند. مســعود پزشــکیان نماینده مردم تبریز و 
نایب رییس اول مجلس شــورای اســامی دیروز در 
همایش نقش پژوهش در فرآینــد قانون گذاری اظهار 

داشت: مشکل کنونی ما ندادن  اطاعات است. 
وی با بیان اینکه باید مدیریت زمانی براســاس شواهد 
وجود داشته باشد، افزود: در دنیا سیستمی ساخته اند 
کــه در آن بهتریــن روش را از مجموعــه داده هــا و 
حوادث به دســت آورده و تحقیق می کنند و سپس به 
سیستم های ارائه خدمت هدایت می شوند. پس ما اگر 

می خواهیم کاری کنیم باید بهترین را انتخاب کنیم.
نایب رییس اول مجلــس همچنین تصریــح کرد: در 
صنعت کشاورزی، بهداشــت و دیگر حوزه ها ما اصوال 
قانونی می نویســیم که در آن باید بدانیم داده هایمان 
کدام است و حرف های ما جای کدام رفتار اجتماعی را 

گرفته اند و سپس آن را به قانون تبدیل کنیم.

سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، به ادعای بی اســاس پایگاه یمنی پرس که در 
خبری سراسر دروغ مدعی شده بود: »شنبه )27 آذرماه( 
در حمله جنگنده های عربســتان به یک انبار موشــک 
در منطقه ابی دوار در اســتان حجه در شمال یمن 18 
نظامی وابسته به انصار ا... کشته شدند که چند تن از آنها 

مستشاران ایرانی بوده اند.« واکنش نشان داد.
نقوی حســینی با تاکید بر اینکه اگر جمهوری اسامی 
در یمن حضور نظامی داشــت وضعیت آن به شــکل 
فعلی نبود، گفت: هر درخواست مستشاری که از طرف 
دولت قانونی یمن وجود داشته باشد جمهوری اسامی 
ایران همــکاری خواهد کــرد. نقوی حســینی تجاوز 
جنایتکارانه جنگنده های ســعودی به یمن را برخاف 
مقررات بین المللــی خواند و خاطر نشــان کرد: ما این 
اقدام را محکوم می کنیم و در صورت درخواست دولت 
قانونی یمن با آنها همکاری می کنیم. وی تصریح کرد: 
جمهوری اسامی با همه کشــورهایی که موافقت نامه 
همکاری دارد در چارچــوب مقررات بیــن المللی و با 

درخواست دولت قانونی کشورها همکاری می کند.

نایب رییس اول مجلس: 

بنده نمی دانم
در مجلس چه خبر است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس :

اگردولت قانونی یمن درخواست 
کرد، با آنها همکاری می کنیم

دبیرکل حزب مردم ساالری : 

پس از دیدار با روحانی درباره 
حمایت از وی تصمیم می گیریم

کدخدایی:

با تولید قوانین
همه مشکالت حل نمی شود

دبیرکل حزب مردم ســاالری با بیان اینکــه در چند روز 
آینده با حجت االسام روحانی دیدار داریم، گفت: پس از 
این دیدار درباره حمایت از وی در سال ۹۶ تصمیم گیری 

می کنیم. 
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم ساالری  از دیدار 
اعضای شورای مرکزی حزب متبوع خود با رییس جمهور 
خبر داد و گفت: نامه ای به حســن روحانی واصل شــده 
تا دیداری با وی داشته باشــیم. وی با بیان اینکه پس از 
دیدار با رییس جمهور درباره حمایت از وی تصمیم گیری 
می کنیم، ادامه داد: در چنــد روز آینده این دیدار انجام و 
تصمیمات الزم اتخاذ می شــود. کواکبیان تصریح کرد: 
نقدهایی به دولت یازدهم داریم که باید در جلسه با رییس 
جمهور آنها را مطرح کرده و پاسخ های روحانی را دریافت 
کنیم تا تصمیم مناســبی اتخاذ شــود. وی با بیان اینکه 
رویکرد حزب مردم ساالری در انتخابات ریاست جمهوری 
معرفی کاندیدای مستقل است، از پاسخ به این پرسش که 
آیا خود شما کاندیدای حزب مردم ساالری برای انتخابات 

آتی هستید، خودداری کرد.

ســخنگو و عضو شــورای نگهبان با بیان اینکه برخی 
قوانین مصــوب اثر اجرایــی نخواهد داشــت، گفت: 
گاهی فکر می کنیم حل هر مشــکل با تصویب قوانین 
شدنی اســت و از مســائل فرهنگی و اجرایی به عنوان 
راهکاری برای حل مشکل غافل می شویم. حال اینکه 
 نباید انتظار داشــت بــا تولید قوانین همه مشــکات

 حل شود. 
عباســعلی کدخدایی در پنجمین همایش ملی نقش 
پژوهش در فرآینــد قانون گذاری گفــت: گاهی فکر 
می کنیم حل هر مشــکل بــا تصویب قوانین میســر 
می شود و از مســائل فرهنگی و اجرایی به عنوان ابزار 
جایگزین برای حل مشــکات به جــای وضع قانون 
غافل می شویم. وی ادامه داد: قبل از وضع قوانین ابتدا 
مســئوالن باید در وهله اول فرهنگ تبعیت از قانون را 
ســرلوحه کار قرار داده و آن را به مردم تسری دهند. 
اگر قانون اجرایی نشــود و همه بــه آن تمکین نکنند، 
نمی توان انتظار داشــت تنها با تولید قوانین مشکات 

رفع شود.

یادداشت

مذاکرات محرمانه کویت با ایران 
درباره عربستان فاش شد

تامین اجتماعی به حکم مرتضوی 
اعتراض کرد

»عبدالحمید دشتی« نماینده پارلمان کویت در توییترش فاش 
کرد: »سیاســتمداران کویت در حال رایزنــی و مذاکره با ایران 
درباره نجات عربســتان از باتاق یمن هستند«. دشتی در ادامه 
نوشت: »کویت به نیابت از کشــورهای حوزه خلیج ]فارس[ در 
حال انجام مذاکراتی می باشــد که تنها حلب و سوریه را شامل 
نمی شــود بلکه پرونده هایی مانند یمن در ایــن مذاکرات نیز 
گنجانده شده اســت«. نماینده پارلمان کویت افزود: »موضوع 
یمن در مذاکره کویت با ایران به قوت پیگیری می شــود که به 

نیابت از دیگر کشورهای شورای همکاری صورت می گیرد.«

سازمان تامین اجتماعی به حکم دادگاه کارکنان دولت مبنی بر 
محکومیت سعید مرتضوی به 1۳۵ ضربه شاق، اعتراض کرد.

مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تامین اجتماعی با اعام این 
خبر اظهار کرد: باالخره حکم دادگاه اباغ شــد و  پس از مطالعه 
حکم، تجدیدنظر خواهی کرده و پاســخ رییس کل دادگستری 
را هم مفصل دادیم. این وکیل دادگســتری با بیان اینکه شاق 
خوردن مرتضوی به درد ســازمان تامیــن اجتماعی نمی خورد 
گفت: اگــر اعتقاد به اختــاس بودن اقدامات آقــای مرتضوی 
نداشتیم، سه سال دنبال این پرونده نمی رفتیم. جالب این است 
که در همین ممالک اطراف کشــور ما، رییس جمهورهایی بابت 
مبالغ کمتر از مبالغ پرونده مرتضوی، از کار برکنار شــدند. الزم 
به ذکر اســت مرتضوی در بخش دوم پرونده تامین اجتماعی به 
اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل 70 و 
۶۵ ضربه شاق محکوم شده اســت و بخش نخست این پرونده 
نیز که شــامل محکومیت مرتضوی به حبس و رد مال اســت، 
 در دست رسیدگی شــعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 قرار دارد.

عکس روزیادداشت

ویژه

موافقان کلیات الیحه برنامه ششم 
توسعه، همه دست ها به باال

نفوذ ایران در یمن به کری و الجبیر ارتباطی ندارد

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت 
آیت ا... محمد واعظ زاده خراسانی

گزارش کمیســیون تلفیق در مورد کلیات الیحه برنامه ششم 
توســعه دیروز در دســتور کار جلســه مجلس قرار گرفت و 
نمایندگان در دو نوبت صبح و عصر پس از اســتماع اظهارات 
مخالفان و موافقان و رییس سازمان برنامه و بودجه با 1۵4 رای 
موافق، 7۶ رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده 

حاضر با کلیات الیحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی با صدور 
پیامی درگذشــت عالم فرزانه و روحانی روشــن بین مرحوم 
آیت ا... آقای حاج شیخ محمد واعظ زاده خراسانی را تسلیت 

گفتند. 
متن پیام رهبر معظم انقاب اسامی به شرح زیر است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
خبر درگذشــت عالم فرزانه مرحوم آیه ا... آقای حاج شــیخ 
محمد واعظ زاده  خراســانی رحمه ا... علیه را با تاسف و تاثر 
دریافت کــردم. این روحانی بزرگوار و پرکار و روشــن بین از 
جمله  مردان باهمت و جامعی بود که علوم اسامی همچون 
فقه و حدیــث و رجال و تراجم را از برترین اســتاد این فنون 
یعنــی مرحوم آیــه ا... العظمــی بروجــردی اعلی ا... مقامه 
فراگرفته و خود در عمر پربرکت خویــش به تحقیقات بدیع 
در آن و نیز علوم قرآنی و تاریخ و کام پرداخته بود. آثار قلمی 
و تحقیقی ایشان در برخی از این رشته ها در شمار افتخارات 
علمی حوزه های علمی شیعه اســت و مورد استفاده  ماندگار 

دنیای اسام خواهد بود. ان شاءا...
 ضایعه رحلت این عالم جلیل را که در کهنســالی نیز از کار و 
تاش علمی باز نماند به فرزندان گرامی و همه  بازماندگان و 
مســتفیدان از دانش و تجربه  ایشان تسلیت عرض می کنم و 

رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.
سید علی خامنه ای -   28 آذر ماه 1۳۹۵

اخبار
کافه سیاست

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی از دیدار محرمانه رییس سازمان 
جاسوسی رژیم صهیونیستی )موساد( با رییس جمهوری منتخب آمریکا و 
گفت وگوی آنها درباره ایران خبر داد. به گزارش یدیعوت آحارانوت، تیمی 
از مقامات موساد به رهبری »یوسی کوهن« رییس موساد با سفر به آمریکا 
دیداری محرمانه بــا دونالد ترامپ رییس جمهوری منتخب این کشــور 
داشــته اند. موضوع اصلی این دیدار، دادن اطاعات به رییس جمهوری 
منتخب آمریکا درباره ایران و برنامه هســته ای این کشور، جنگ سوریه 
و نحوه مقابله رژیم صهیونیســتی با گروه های مقاومت فلســطینی بود. 
آحارانوت اشاره ای به تاریخ دقیق این دیدار نکرده اما »واشنگتن اگزماینر« 
در مطلبی با اشــاره به انجام این دیدار نوشته که یوســی کوهن از طرف 
»بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم صهیویستی مامور دیدار با ترامپ 
شده بود. شــخص بنیامین نتانیاهو پیش تر اعام کرده بود که در دیدار با 

ترامپ برای کم رنگ کردن برجام تاش خواهد کرد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:

حتما به طرح های هسته ای 
ایران کمک می کنیم

روزنامه یدیعوت آحارانوت مدعی شد:

دیدار محرمانه رییس موساد 
با »ترامپ« درباره ایران

آمانو مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی در گفت وگویی با ســایت 
شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: ایران زیرساخت های انسانی 
قوی و افراد تحصیلکرده بسیاری در حوزه انرژی هسته ای دارد. وی افزود: 
این به ایران امــکان می دهد از انرژی هســته ای بــرای مقاصد صلح آمیز 
متنوعی اســتفاده کند، ما قطعا به ایران در این روند کمک می کنیم. آمانو 
با اشــاره به ماقاتش با اعضای شــورای راهبردی روابط خارجی گفت: در 
ســال های اخیر روی موضوع ایران متمرکز بوده ایــم، بحث امروزمان هم 
بررسی امکانات بیشــتر برای همکاری در زمینه اســتفاده مسالمت آمیز 
از فناوری هسته ای بود. وی گفت: بهداشت و ســامت، غذا و کشاورزی و 
حفاظت از محیط زیست از جمله حوزه هایی است که آژانس در آنها فعال 
است. آمانو در پایان تاکید کرد: هدف آژانس این است که استفاده از فناوری 
هسته ای عامل افزایش ســطح رفاه مردم شود. ما در این جلسه به بحث در 

این باره پرداختیم که چگونه همکاری مان در این حوزه ها را تقویت کنیم.

امروز؛ نشست وزرای دفاع ایران، 
روسیه و ترکیه

نشست سه جانبه وزرای دفاع ایران، روســیه و ترکیه امروز در 
مسکو برگزار می شــود.  به دنبال گفت وگوی تلفنی روز شنبه 
وزرای دفاع ایران و روســیه پیرامون آخرین تحوالت ســوریه و 
اوضاع میدانی شــهر حلب، نشســت ســه جانبه ای با حضور 
سردار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسامی ایران، ژنرال 
سرگئی شــویگو وزیر دفاع جمهوری فدراسیون روسیه و فکری 
ایشــیک وزیر دفاع ترکیه امروز در مســکو برگزار می شود. به 
گزارش اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع؛ سردار دهقان در 
این نشست سه جانبه با همتایان روســی و ترکی خود پیرامون 
آخرین تحوالت منطقه و اوضاع سوریه بویژه شهر حلب رایزنی 

خواهد کرد.

بین الملل

در حالی کــه دونالد ترامپ خود را برای مراســم تحلیف 
اول بهمن آمــاده می کنــد، در یک ســخنرانی درباره 
سیاه پوســتان آمریکایی و مواضع آنها در قبال انتخابات 
201۶ اظهارنظر کرد. جانشین اوباما با سفر به »هرشلی« 
در ایالت پنســیلوانیا در تجمعی در این شــهر که غالبا 
سفیدپوست هستند، از جامعه ســیاه پوستان آمریکایی 
که در انتخابات شرکت نکرده و به هیاری کلینتون رای 
ندادند، تشکر کرد. به گزارش »ایندیپندنت« ترامپ گفت: 
»ما در قبال آرای جامعه آمریکایی های آفریقایی تبار عالی 
عمل کردیم. واقعا خوب عمل کردیم. یادتان هســت من 
آن حرف معروف را زدم و دربــاره جرم، فقدان تحصیل و 
بیکاری )در میان سیاه پوستان( حرف زدم و من )خطاب 
به آنها( گفتم »شــما چه چیزی را از دست خواهید داد«. 
ترامپ افزود: »آنها )سیاه پوستان( باهوش هستند و این 
موضوع را متوجه شدند به نحوی که شما باور نمی کنید. 
می دانید موضوع دیگر چیســت؟ آنها برای رای دادن به 
هیاری بیرون نیامدند آنها )اصا برای رای دادن( بیرون 
نیامدند. این موضوع مهمی بــود در نتیجه من از جامعه 

آمریکایی های آفریقایی تبار تشکر می کنم.«

چین تا ســال 2020 بودجه نظامی خــود را به 2۳۳ 
میلیــارد دالر افزایش می دهد. به گزارش ســی ان ان، 
براساس گزارش جدید شــرکت اطاعاتی »آی اچ اس 
ِجینز«، هزینه کرد دفاعی چیــن از 12۳ میلیارد دالر 
در ســال 2010 به 2۳۳ میلیارد دالر در سال 2020 
افزایش می یابد. در پــی افزایش رشــد اقتصادی در 
منطقه آســیا- اقیانوســیه، هزینه کرد نظامی در این 
مناطق نیز باال رفته اســت؛ البته بــاال گرفتن تنش ها 
بر ســر آب های مورد مناقشــه چین نیز عاملی برای 
تحریک این کشور در جهت اختصاص بودجه بیشتری 
به بخش نظامی بوده است. کشورهای هند، عربستان 
و روســیه نیز در میان پنج کشــور نخســت از لحاظ 
هزینه کرد نظامی قرار دارنــد. چین در حال حاضر در 
میان کشــورهایی که بودجه نظامی زیادی دارند رتبه 
دوم را دارد؛ اما هزینه کرد چین در سال 2020، چهار 
برابر انگلیس خواهد بود. آمریکا ســال گذشته بیش 
از ۶22 میلیــارد دالر بودجه به بخــش نظامی خود 
اختصاص داد کــه 40 درصــد کل هزینه کرد نظامی 
جهان در سال 201۶ اســت. این کشور هنوز هم رتبه 

نخست را در هزینه کرد دفاعی دارد.

تشکر ترامپ از سیاه پوستان

بودجه نظامی چین تا سال 
2020 دو برابر می شود

حســن روحانی رییس جمهور کشــورمان  روز گذشته در 
مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی شرکت کرد. در 
ادامه اهم سخنان رییس جمهور را در این مراسم می خوانید:

  همه مجاهدت هــا و فداکاری ها و ایســتادگی ها برای 
تدوین قانون اساســی و تشکیل مجلس شــورای ملی آن 
زمان که ثمره حرکت  انقاب مشــروط بود و مردم ایران 
اولین گام را در قانونی شــدن کشــور برداشــتند و من 
می خواهم تعبیر کنم آن زمان در اســامی شدن واقعی 

کشور قدم برداشتند.
  اسام و حکومت اســامی چیزی جز حکومت قانونی 

نیست.
  این اصل صریح قانون اساســی است. اگر ما می خواهیم 
کشور قانون و حکومت قانون داشته باشیم ، هیچ کس هیچ 
نهاد و هیچ فرد و هیچ گروه و حزب و رســانه نباید حاشیه 

امنیتی داشته باشد.
  تا تبعیض هســت انقاب تمام نشــده ، تا فساد هست 
انقاب تمام نشــده ، تا گردن کشی ها هست انقاب تمام 
نشده است. ما باید به روزی برسیم که شاهد مدینه پیغمبر 

و حکومت عدل اسام در سراسر این سرزمین باشیم. 
  راجع به حقوق جوانــان و بانوان وعــده دادم و پای آن 
ایســتاده ام. من برای حقوق اقلیت هــای دینی ، مذهبی 

اقوام وعده دادم و پای این وعده ایستاده ام.
  اقتصاد کشور را نجات  می دهم. نجات اقتصاد ایران یکی 
از وعده های من به ملت ایران بود. امروز در آخرین ســال 
دولت یازدهم خوشــحالم که مردم ما هم شاهد تورم تک 
رقمی بودند و هم شاهد رشد اقتصادی ۶ ماهه اول امسال 

در مقایسه با سال گذشته با رشد 7/4هستند.
  تابستان امســال در مقایسه با تابســتان پارسال شاهد 

اشــتغال خالص بیش از 700هزار نفر در کشور هستیم. 
وعده من نجات اقتصاد کشــور از سراشــیبی سقوط بود. 
وعده من به مردم این بــود که ســانترفیوژ می چرخد و 

کارخانه ها هم به حرکت خود ادامه خواهند داد.
  چــرخ کارخانه هــا به حرکــت در آمده اســت. چرخ 
کارخانه های مشــترک ایران با کمپانی های خارجی هم 
به حرکت در آمده اســت. اسفند امســال اولین خودروی 
مشترک ایران و فرانسه که ۳0 درصد آن صادراتی خواهد 
بود به نمایش ملت ایران در خواهد آمــد و مردم خواهند 

دید که چرخ اقتصاد در کشور ما به حرکت در آمده است.
  بزرگ ترین وظیفه رییس جمهوری مســئولیت اجرای 
قانون اساســی اســت ما باید به قانون اساســی به عنوان 
مهم ترین منشــور ملی نگاه کنیم و باید در اینجا از شهید 
بهشتی یاد کنیم که بار ســنگینی را در مجلس خبرگان 

قانون اساسی برای تصویب آن بردوش داشت.
  دولت یازدهــم از آغاز فعالیتش به حقوق شــهروندی 
اهمیت می داد. کســی نگوید که در این سه سال پس چه 

شده است، دولت از آغازین روز مقید به اجرای قانون بود.
  باید هر رییس جمهور و هر مسئولی در این کشور بداند 
که یکــی از مطالبات مهم مردم ایران حقوق شــهروندی 
است و وقتی که این حقوق دانســتنی شد خواستنی شد 
اجرایی و عملیاتی هم خواهد شــد. اگر همه بخواهیم اگر 

همه مطالبه کنیم و دنبال آن برویم چنین می شود. 
  بند شش فرمان هشت ماده ای امام راحل می گوید که 
هیچ کس حق ندارد که به نام کشف جرم تعقیب و مراقبت 
نماید و یا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غیر انسانی و 
اسامی مرتکب شود یا به تلفن ، یا نوار ضبط صوت دیگری 
به نام کشف جرم یا کشــف مرکز گناه گوش کند... آیا این 
مال همین انقاب اسامی است؟ یا اینکه برای کشف گناه 
و جرم هرچند گناه بزرگ باشد شــنود بگذارد... و یا دنبال 
اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید، یا اسراری 
که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند... )سایت 
و روزنامه ، جلسات جناحی و اینها که هیچ( تمام اینها جرم 
و گناه است . مرتکبین هرکدام از امور فوق مجرم و بعضی 
مستوجب حد شرعی هستند. امیدوارم گاهی صداوسیما 
گاهی روزنامــه ها کلمات امــام)ره( را پخش کنند و بیان 

کنند. ما پیرو این امام)ره( هستیم...

بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در نشست 
خبری خود در خصــوص ادعای جان کری مبنــی بر اینکه با 
ایران درباره یمن گفت وگو داشــته و مدعی نفوذ ایران در یمن 
شده، اظهار داشت: ما هیچ مذاکره ای با طرف آمریکایی در هیچ 
موضوعی به غیر از برجام نداشــته ایم و نداریم و مسائل منطقه 
موضوع مذاکره ما با آمریــکا نبوده و نخواهد بــود. وی افزود: 

مواضع ما در یمن روشن اســت و فکر می کنیم دخالت و تجاوز 
خارجی وضعیت یمــن را به وضعیت پیچیــده و بغرنج امروز 
تبدیل کرده است. آوارگان، گرسنگی و قحطی با قطع حمات 
و بمباران های رژیم آل ســعود باید متوقف شــود و همواره از 
گفت وگوهای گروه های یمنی با یکدیگر بر ســر میز مذاکرات 
حمایت کرده و خواهیم کرد. قاسمی درباره نفوذ ایران در یمن 

تصریح کرد: این ربطی به دیگران نــدارد. دخالت های بیجا در 
منطقه وجود دارد که برخی برای خوشــایندی دیگران ممکن 
اســت اظهارنظراتی را مطرح کنند. نفوذ اصوال حضور نیست و 
نفوذ به تاریخ، فرهنگ و گذشــته های دور برمی گردد و ربطی 
به دیگران ندارد. وی تاکید کرد: بحــث نفوذ ایران در یمن اگر 
وجود دارد به کری و الجبیــر ارتباطی پیــدا نمی کند و وزیر 
خارجه عربســتان باید بیاموزد که درباره رابطه معنوی ایران با 

دیگر کشورها منطقه و جهان اسام صحبتی نکند.

وعده من نجات 
اقتصاد کشور از 

سراشیبی سقوط 
بود. وعده من 

به مردم این بود 
که سانترفیوژ 

می چرخد و 
کارخانه ها هم به 

حرکت خود ادامه 
خواهند داد

رییس جمهور در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی:

اقتصاد کشور را نجات می دهم

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2030 | December 20,  2016  | 16 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILrezaei.zayanderoud@gmail.com



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2030| سه شنبه 30 آذر  1395| 20 ربیع االول  1438

يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
واردات بادام هندی ممنوع نیست

اخبار

نایب رییس اتحادیه میوه و تره بــار اصفهان با بیان اینکه احتماال 
برای عید نوروز بــا کمبود پرتقال در بازار میــوه و تره بار مواجه 
باشــیم، گفت: ازآنجایی که پرتقال شــمال با آســیب جدی و 
سرمازدگی شدید روبه رو شــد، احتمال دارد برای عید نوروز با 

کمبود مواجه شویم.
محمدصادقی ریاحی با اشــاره به اینکه برای شب یلدا با کمبود 
میوه های مناسبتی در این شب مواجه نیســتیم، اظهار داشت: 
خوشــبختانه به اندازه نیاز مردم و میوه های مناســبتی شــب 
یلدا برای شهروندان اصفهانی موجود اســت و می توان گفت با 
کمبود میوه در این شب مواجه نیســتیم. وی با اشاره به اینکه تا 
حدودی پرتقال جنوب و آناناس در شــب یلدا با افزایش قیمت 
مواجه اســت، افزود: پرتقال جنوب با 3000 الی 4000 تومان 
در بازار میوه و تره بار خریدوفروش می شــود، و نارگیل که یکی 
از میوه های مناسبتی در شــب یلداست با افزایش قیمت روبه رو 
نیســت. وی گفت: پرتقال جنوب برای عید نــوروز مردم کافی 
نیست و اگر واردات پرتقال صورت نگیرد با مشکل و کمبود این 

میوه در عید نوروز مواجه هستیم.
نایب رییس اتحادیه میــوه و تره بار اصفهان خاطرنشــان کرد: 
ازآنجایی که اســتان مازندران اعالم کرد 20 الــی 30 درصد از 
مرکبات شمال کشور آسیب دیده است بااین حال کارشناسی از 
اصفهان برای واکاوی این ماجرا به مازندران ســفر نکرده است 
ولی طبق اعالم آنها می توان گفت پرتقال شمال آسیب دیده و با 

کمبود پرتقال مواجه هستیم.

اجالســی با حضور فعاالن اقتصادی اروپا و ایــران در برلین و به 
میزبانی نشــریه Handelsblatt کــه از روزنامــه های معتبر 
اقتصادی آلمان است برگزار شد. دکتر سبحانی مدیر عامل شرکت 
فوالد مبارکه در این نشست ضمن ارائه گزارشی جامع از جایگاه 
صنعت فوالد ایران در منطقه و سطح جهان به برنامه های توسعه 
آتی این صنعت خصوصا فوالد مبارکه اشــاره کــرد و در ادامه به 
پرسش برخی از حاضران پاسخ داد. وی با اشــاره به روند توسعه 
فوالد ایران در طول سال های گذشــته تاثیر تحریم بر این روند را 
بی اثر توصیف کرد و افزود: به دلیل اینکه صنعت فوالد ما وابسته 
به تکنولوژی خارجی نیســت روند توســعه ما در طول سال های 
تحریم از گزند مصون مانده اســت. البته رفع تحریم ها باعث شد 
که دسترسی به فاینانس خارجی برای ما تســهیل شود زیرا اگر 
در تحریم باشیم نمی توانیم از بانک های خارجی فاینانس دریافت 
کنیم. مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه در پاســخ به سوالی در 
خصوص احتیاط شرکت ها برای حضور در بازار ایران گفت: ما در 
طول ده سال گذشته بالغ بر چندین میلیارد دالر قرارداد خارجی 
با شــرکت های غیر اروپایی امضا کرده ایم که این نشــان دهنده 

محروم ماندن اروپاییان از حضور در بازار ایران است.

نايب ريیس اتحاديه میوه و تره بار اصفهان خبر داد:

کمبود پرتقال شمال
در بازار اصفهان 

دکتر سبحانی: 

 اروپايیان از بازار ايران
 محروم مانده اند

طی روزهای اخیر قیمت کــره در بــازار افزایش یافته و 
این کاال نیز به مجموع کاالهای اساســی که افزایش نرخ 
چشــمگیری را در ســال جاری تجربه کرده اند، پیوسته 
اســت. گزارش های میدانی حاکی از آن است که نرخ کره 
۵0 گرمی با 300 تومان افزایش بــه ۱۵00 تومان و کره 
۱00 گرمی با ۶00 تومان افزایش به 3000 تومان رسیده 
است. درحالی که کارشناسان و مسئوالن مختلف، دالیل 
متفاوتی را برای این مســئله عنوان می کنند، یک منبع 
آگاه علل افزایش قیمت این کاال را مورد اشــاره قرار داد 
و اظهار داشــت: گرانی کره 4 دلیل عمده دارد.وی با بیان 
اینکه از اوایل امســال تعرفه واردات کره از 4 درصد به 20 
درصد افزایش یافت، ادامــه داد: دولت به منظور حمایت 
از دامداران و استحکام بخشیدن به تولید داخل، این کار 
را انجام داد.این منبع آگاه همچنیــن افزایش نرخ کره را 

افزایش چشمگیر قیمت جهانی این محصول عنوان کرد.

در پی انتشــار اخباری مبنــی بر واردات رســمی بادام 
هندی ممنوع الورود به کشــور، گمرک ایران تاکید کرد 
که واردات این محصوالت با تمامی مجوزهای الزم انجام 
گرفته اســت. یکی از مواردی که بارهــا گمرک را مورد 
انتقاد قرار داده، امکان ورود کاالهایی است که به صورت 
رسمی، اما بدون مجوزهای الزم به کشور وارد می شود. 
پیش از این گفته می شــد که برخی کاالهــا از مبادی 
قانونی کشور و از طریق کم اظهاری و بداظهاری به ایران 
وارد می شود و گمرک باید برای مقابله با این مشکالت، 
نظارت خود را بیشتر کند.در همین راستا، اخباری مبنی 
بر ورود بیش از هشــت تن بادام هندی به ایران از طریق 
مبادی رسمی و منطقه ویژه اقتصادی شیراز منتشر شد 
که در آنها گفته می شــود با توجه به ممنوعیت واردات 
خشــکبار، این محصوالت بــدون مجــوز وزارت جهاد 

کشاورزی به ایران وارد شده است.

وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه ما امسال با حاشیه هایی مواجه 
شدیم که این حاشیه ها به سرمایه های اجتماعی صدمه زد 
که امیدواریم با گذر از آنها در بهبود وضع زندگی مردم بیش 
از پیش بکوشیم . علی طیب نیا در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
الکامپ با بیان اینکه رشــد اقتصادی بهار امسال در مقایسه 
با بهار 94 به ۵/4درصد رســید گفت: امسال تابستان رشد 
اقتصادی کشور در مقایسه با سه ماهه دوم سال 94 به باالی 

9 درصد رسید .

محمدابراهیــم قدیریان، مدیرعامل شــرکت توســعه فوالد آلیــاژی ایران 
در آییــن آغــاز عملیات اجرایــی پروژه فــوالد یزد یــک با بیــان اینکه در 
راســتای تحقق ظرفیت پیش بینی شــده در طرح جامع فــوالد و با توجه به 
ســرمایه گذاری های به عمل آمده برای کارخانه فوالد آلیاژی ایران در زمینه 
تامین زیرســاخت های نرم افزاری و ســخت افزاری این پروژه در دستور کار 
قرار گرفته اســت، اظهار داشــت: اجرایی شــدن این پروژه بــا تدبیر هیئت 
 مدیره انجام شــد؛ چرا که این پروژه ســال ها به دلیل کمبود اعتبار در حالت

تعلیق بود.
وی با بیان اینکه وجود پســت برق، خط انتقال آب، چاه های آب خط لوله گاز 
طبیعی، ایستگاه راه آهن، جاده اختصاصی،  امکانات و تجهیزات حمل و نقل  و 
نگهداری مواد اولیه و قراضه از امکانات در دسترس برای بهره برداری از پروژه 
فوالد یزد یک است، تصریح کرد: در این راســتا باید توجه داشته باشیم که ما 

باید در بازه زمانی دو ساله این پروژه را به بهره برداری برسانیم.
مدیرعامل شــرکت توســعه فوالد آلیاژی ایران با بیان اینکــه ظرفیت اولیه 
پیش بینی شــده برای فاز اول پــروژه فوالد یزد 700 هزار تن بیلیت اســت، 
 ابراز داشــت: این پروژه قرار اســت در زمینــی به مســاحت 300 هکتار به

بهره برداری برسد.
محمدابراهیم قدیریــان اظهار داشــت: در این پروژه احــداث کارخانه های 
لوله های آلیاژی بدون درز و وایر به عنوان صنایع پایین دستی و احداث واحد 
آهن اسفنجی به عنوان صنایع باالدستی و تکمیل کننده زنجیره تولید منظور 

شده است.
قدیریان با اشــاره به اینکه روش تولید برای پروژه فــوالد یزد قوس الکتریکی 

و ریخته گری مداوم در نظر گرفته شــده اســت، اضافه کرد: برای این پروژه 
تجهیزاتی همچون کوره قوس الکتریکی ۱00 تنــی، کوره پاتیلی ۱00 تنی، 
ریخته گری مداوم پنج شــاخه، تجهیزات غبارگیر، تجهیزات سایت قراضه و 
سیســتم های انتقال مواد اولیه از طریق وندورهای معتبر اروپایی پیش بینی 

شده است.
وی با بیان اینکه آب انتقالی بــرای اجرای این پروژه 38 لیتر بر ثانیه اســت، 
افزود: همچنین قرار است ۱20 مگا وات بر ســاعت برق و 20 هزار متر مکعب 

گاز در ساعت برای این پروژه تامین شود.
مدیرعامل شرکت توســعه فوالد آلیاژی ایران با اشاره به اینکه توسعه صنعت 
فوالد استان مستلزم توسعه زیرساخت هاســت، اضافه کرد: انتظار این است 
که دولت به تعهدات خود که در دولت قبل مصوب شده درباره دو بانده شدن 

جاده فوالد آلیاژی عمل کنند.
وی با بیان اینکه تولید فوالد کامال آلیاژی را در دستور کار داریم، ابراز داشت: 

در حال حاضر نیز فوالد با 90 درصد آلیاژ تولید می شود.
قدیریان افق تعریف شــده را یــک میلیــون و 300هزار تن فــوالد آلیاژی 
اعالم و اضافه کرد: در مجموع یک بازه زمانی چهارســاله به این چشــم انداز 
 برســیم و بعــد از آن بتوانیــم زنجیــره تولیــد را در کنار زنجیــره ارزش

تکمیل کنیم.
وی یادآور شــد: تاکنون ۵ مرحله از تجهیزات یزد یک خریداری و وارد کشور 

شده و دیگر تجهیزات مورد نیاز هم در حال خریداری است.
مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران خاطرنشــان کرد: اشــتغال زایی غیرمستقیم 
صنعت فوالد یزد یک به سه هست و به همین دلیل مسئوالن به دنبال تقویت 

صنعت فوالد در استان های مختلف کشور هستند.
گفتنی اســت که پروژه فوالد یزد همزمان با میالد حضرت محمد )ص( و امام 
جعفر صادق)ع( با حضور اســتاندار یزد و جمعی دیگر از مســئوالن این شهر 

کلید خورد.

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ذخیره ۱۶9 میلیون 
متر مکعبی سد زاینده رود، گفت: بازگشایی دوباره رودخانه زاینده رود بستگی به 
مصوبه شورای هماهنگی زاینده رود دارد. علی بصیرپور درباره آخرین وضعیت سد 
زاینده رود، اظهار داشت: در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۱۶9 میلیون متر 
مکعب است. وی افزود: شورای هماهنگی با توجه به شرایط و ذخیره سد زاینده رود 
درباره بازگشایی این سد تصمیم گیری می کند. معاون بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای اصفهان تاکید کرد: از زمان وقوع بارش ها در حوضه زاینده رود تاکنون، 
حدود 2۵ میلیون مترمکعب به حجم سد زاینده رود اضافه شد. وی با بیان اینکه 
ورودی سد زاینده رود متغیر است، گفت: این ورودی اکنون حدود ۱۶ مترمکعب 
در ثانیه است. بصیرپور با بیان اینکه بازگشایی دوباره رودخانه زاینده رود بستگی 
به مصوبه شــورای هماهنگی زاینده رود دارد، تاکید کرد: احتماال اوایل دی ماه، 
جلسه ای در اصفهان برگزار می شــود و با توجه به نتیجه آن، شورای هماهنگی 
زاینده رود در تهران تشکیل جلسه خواهد داد. به گفته وی، خوشبختانه اکنون 
در تامین آب شرب اصفهانی ها مشکلی وجود ندارد. معاون بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان درباره سیالبی شدن رودخانه زاینده رود که حدود دو هفته 
پیش منجر به قطع آب شرب مردم اصفهان شــد و ادعای شرکت آب و فاضالب 
مبنی بر اینکه برای رفع این مشکل، آب منطقه ای باید اقدام کند، گفت: این اتفاق 
به دلیل فرسایش زمین های کشاورزی و ساخت و سازهای مختلف در حوضه رخ 
داده اســت. وی تاکید کرد: برای حل این مشکل دستگاه های مختلفی همچون 

فرمانداری ها، شهرداری ها، منابع طبیعی و ... باید کمک کنند.

به تازگی فروشگاهی در محدوده پرتغال و ساکنان اسپانیا آغازبه کار کرده است 
که در آن محصوالت منقضی شده فروخته می شود؛ تاریخ این نوع محصوالت یا 

منقضی شده است یا طی یکی دو روز به سر می رسد.
این ابتکار از سوی یک شرکت پرتغالی اجرایی شده و  در قالب مبارزه با اسراف مواد 
غذایی  دنبال می شود. در واقع مبتکران این فروشگاه هدف از این کار را جلب توجه 
مصرف کنندگان به ارزش  محصوالت غذایی عنوان می کنند؛ چرا که به عقیده آنها 
» مصرف تا قبل از تاریخ..«  با » توصیه می شود تا قبل از  این تاریخ مصرف شود...« 
دو مفهوم متفاوت دارند. این فروشگاه، مواد غذایی را  از طریق اینترنت به فروش 

رسانده  و طی 24 ساعت به دست مصرف کننده می رساند.
به گفته یکی از مؤسسان این فروشگاه در فروشگاه مواد غذایی مارک های خوب 
زیاد است.  ما کاالهایی را می فروشیم که از مد مصرفی افتاده اند، یا  منقضی شده 
یا دیگر تولید نمی شوند. به گفته وی ســه ایده در خصوص مواد غذایی منقضی 
شده مطرح اســت؛ صرفه جویی در بودجه خانواده، مبارزه با اسراف و روشنگری 
در خصوص تاریخ اعتبار محصوالت غذایی.نکته مهم آن است که تمام محصوالت 
غذایی  که به مصرف کننده پیشنهاد می شود  قابل مصرف هستند هر چند  تاریخ 
»مصرفی« آن به پایان رسیده است، قیمت این نوع محصوالت غذایی ارزان خواهد 
بود.  به گفته وی  فروشگاه اینترنتی آن محصوالت غذایی را به فروش می رساند  که 

تاریخ توصیه شده  مصرفی آن  منقضی شده ولی هنوز برای مصرف مناسب است.
در اینگونه فروشگاه ها می توان  مایع  ظرفشویی را با تخفیف 40 درصد خریداری 

کرد و آب میوه و کیک یا شامپو را به نصف قیمت بخرند!

۴ دلیل گرانی کره در بازار

واردات بادام هندی ممنوع نیست

  طیب نیا:

متاسفانه درگیر حاشیه ها شديم

همزمان با میالد حضرت محمد )ص( و امام جعفر صادق)ع(؛

پروژه فوالد يزد يک کلید خورد

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

بازگشايی رودخانه در گرو مصوبه شورای 
هماهنگی زاينده رود  است

فروش محصوالت تاريخ مصرف گذشته
در اينترنت!

اتفاقات روز

 بازار شــب یلدای ســال 9۵ این بار متفاوت از سال های
  قبــل و در برگیرنــده تحــرکات قیمتــی قابــل توجه

 شده است.
 از چند ماه گذشته نوســان قیمتی افزایش یافته و قیمت 
میوه نیز در روزهای نزدیک به شــب یلدا ســیر  صعودی 
داشــته  اســت.این افزایش قیمت از ابتدای این هفته پر 
رنگ تر شــده و در برخی نقاط شــهر، قیمت میوه از روز 

یکشنبه بیش از 30 درصد رشد کرده است. 
در سایر بازارهای مرتبط با شــب یلدا از جمله آجیل نیز 
شاهد افزایش غیر رسمی آجیل بودیم؛ اما قیمت شیرینی 

تغییر چندانی به خود ندیده است.

گرانی میوه در عین فراوانی
بازار میوه شــب یلدا امســال نیــز از نظر تنــوع و حجم 
محصوالت با کیفیــت با هیچ کمبودی مواجه نیســت و 
در اکثر مغازه های شــهر می توان انواع میوه ها را یافت؛ اما 
مسئله این بار گرانی میوه و کاهش توان مصرف کنندگان 

است.
یکی از میوه فروشــان اصفهانی در گفت وگــو با خبرنگار 
فارس در رابطه با وضعیت این روزهــای بازار میوه اظهار 
کــرد: قیمت میوه طــی روزهای اخیر و پس از گذشــت 
تعطیالت، افزایشــی شــده و در برخی اقالم پر مصرف از 
جمله انار، پرتقال، نارنگی، هندوانه و سیب قیمت ها بعضا 

تا 30 درصد افزایش یافته اند.
وی در ادامــه افزود: با وجود فرا رســیدن شــب یلدا؛ اما 
تقاضای میوه نســبت به قبل افزایش چندانی نداشــته 
و مردم به دلیل مشــکل قدرت خرید، تنها به میزان نیاز 
خود خریــد می کنند و بیشــترین تقاضا نیــز مربوط به 
مراسم شب چله نوعروسان اســت که گویا امسال کمتر از 

سال های قبل، بر پا می شود.
بر همین اســاس قیمت انواع میوه بر اساس اعالم سازمان 
میادین میوه و تره بار شــهرداری عبارت اســت از: انار 3 
هزار و ۵00 تومــان، هندوانه 800 تومــان، موز 3 هزار و 
800 تومان، نارنگی برگ 3 هزار تومــان، کیوی 2 هزار و 
۵00 تومان، سیب سمیرم 3 هزار تومان، پرتقال تامسون 
جنوب 3 هزار و ۶00 تومان، پرتقال تامســون شمال هزار 

و ۵00 تومان.
خشکسالی تقاضا در بازار خشکبار

بازار خشکبار و آجیل امســال نیز همانند سال های قبل 
سرتاسر دارای رکود است و حتی فرا رسیدن شب یلدا نیز 
تغییر قابل توجهی در تقاضای ایــن محصول بعضا گران 
قیمت ایجاد نکرده اســت و تنها برخی اقــالم ارزان تر، با 

افزایش نسبی تقاضا مواجه شده اند.
به گفته فروشندگان خشــکبار، قدرت خرید اغلب مردم 
به حدی نیســت که توانایی خرید برخی محصوالت نظیر 
پسته و بادام را داشــته باشند و کســانی هم که مراجعه 
کرده اند ســعی می کنند ســبد خرید خود را با تخمه یا 

محصوالتی نظیر آن پر کنند.
به هر روی قیمت محصــوالت پر فروش بــازار آجیل در 
بازار اصفهان به شــرح ذیل اســت: آلبالو خشک ۱0 هزار 
و ۵00 تومــان، آلو جنگلی 9 هزار و ۵00، انجیر خشــک 
نیم پرک ممتاز 4۱ هزار تومان، انجیر خشک معمولی 28 
هزار تومان، بادام با پوســت 28 هزار تومان، بادام زمینی 
غالف دار ۱0 هــزار و 700 تومان، بادام هندی شــور 48 
هزار تومان، برگ زرد آلو ۱۵ هزار تومان، پسته کله قوچی 
40 هزار تومان، آفتاب گردان کلــه قوچی 7 هزار تومان، 
تخمه کدو مرمری شور ۱7 هزار و 200، توت خشک 2۵ 
هزار تومان، عناب ۱9 هزار تومان، سنجد ۱7 هزار تومان، 

فندق با پوست 27 هزار تومان، مغز گردو ۵2 هزار تومان.
نرخ 16 الی 18 هزار تومانی شیرينی تر

در بــازار شــیرینی نیــز کمبــودی در ایــن شــب ها 
 احســاس نمی شــود و قیمت هــا نیــز از ثبــات کافی

 برخوردار هستند. 
بر این اساس، قیمت هر کیلو شیرینی  تر بسته به ممتاز یا 
غیرممتاز بودن واحد عرضه کننــده بین ۱۶ الی ۱8 هزار 
تومان تعیین شــده و این نرخ برای دانمارکی، ۱0 تا ۱2 

هزار تومان و رولت بین ۱۶ تا ۱8 هزار تومان است.
هر کیلو گز پســته ای 28 درصدی، 28 هــزار تومان، 40 
درصدی 3۶ هزار تومان و گز پسته ای ۱8 درصدی نیز 20 

هزار تومان است.

بازار میوه شب 
يلدا امسال نیز 

از نظر تنوع و 
حجم محصوالت 
با کیفیت با هیچ 
کمبودی مواجه 
نیست و در اکثر 
مغازه های شهر 

می توان انواع 
میوه ها را يافت

بازار شب يلدا اين بار با تحرکات قیمتی همراه شده و در حالی که طبق آمار ارائه شده قیمت ها در بازارها در 
دو سال اخیر از ثباتی نسبی برخوردار بود، از چند ماه گذشته نوسان قیمتی افزايش يافته و قیمت میوه نیز 

از دو هفته قبل از فرا رسیدن شب يلدا صعودی شده است.

بازار شب يلدای اصفهان؛

میوه گران شد؛ آجیل مشتری ندارد
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

مصرف مرغ نیمه پخت منجر به فلج اندام می شود

 صفــت ا... عزیزی پزشــک عمومــی بیان کــرد: به میــزان درصد 
 گلبول هــای قرمــز در واحد حجــم، هماتوکریت یــا غلظت خون 
گفته می شــود. وی با اشــاره به اینکه با افزایش تعداد گلبول های 
قرمز در واحــد حجم خون، شــخص دچار غلظت خون می شــود، 
 اظهار داشــت: مقدار غلظت خون طبیعی در مردان 42 تا 54 درصد 
و در زنان 38 تا 46 درصد اســت. این پزشــک عمومی عنوان کرد: 
غلظت خون با میزان هموگلوبین ارتباط مستقیمی دارد که محدوده 
 طبیعی هموگلوبیــن در مردان بیــن 13 تا 16 و در زنــان بین 12 
تا 14 اســت. عزیزی در خصــوص علت اولیه افزایــش غلظت خون 
افزود: گاهی هیــچ دلیل خاصی برای این مشــکل وجود ندارد و مغز 
استخوان بدون هیچ محرکی و به طور خود به خود گلبول های قرمز 
 زیادی را تولید می کند؛ مانند بیماری پلی سیتمی. وی با بیان اینکه 
در صورتی که علت ثانویه ســبب افزایش غلظت خون شــده باشد، 
عنوان کرد: در این مواقع بر اثر یک عامــل خارجی این عارضه اتفاق 
می افتد، برای مثــال وقتی که فرد به ارتفاعات کوهســتانی می رود 
با کاهش فشار هوا و اکســیژن و تحریک ســلول های تولید کننده 
 اریتروپویتین در کلیه ترشــح مغز اســتخوان را فعــال می کند که 
در نهایت منجر به ســاختن گلبول های قرمز و افزایش غلظت خون 
می شود. این پزشــک عمومی تصریح کرد: در مواردی مانند اختالل 
 در ریه میزان اکســیژن کافی اســت ولی خون رســانی به سلول ها 
به درســتی صورت نمی گیرد. همچنین گاهی ایــن افزایش غلظت 
خون در اثر اســتعمال سیگار و مســمومیت با گاز مونواکسید کربن 
روی می دهد. عزیزی با اشــاره به اینکه ســوختگی و تعریق بیش از 
حد نیز نقش موثری در افزایش غلظت خون دارد، تاکید کرد: کم آبی 
 بدن و افزایش هموگلوبینی مادرزادی نیــز از دیگر عوامل تاثیرگذار 
در غلظت باالی خون محســوب می شــوند. وی قرمــزی و التهاب 
پوست صورت، سستی و خستگی مفرط بدن، سر گیجه، تنگی نفس، 
احساس گزگز در انگشتان دســت و پا و خواب رفتگی اندام ها در اثر 

تحت فشار بودن را از عالیم بالینی افزایش غلظت خون دانست. 

سرطان پســتان یکی از سرطان های شایع در سراســر جهان است که در 
صورت تشــخیص به موقع می توان جلوی مشکالت بیشترآن را گرفت. اما 
متاسفانه بیشتر زنان زمانی به بیماری خود پی می برند که به مرحله حاد 
رسیده است. برای اطالع  رسانی بیشــتر، دراین مطلب به نقل از سایت ام 
اس ان برخی نشانه های خاص سرطان پستان که قبل از بروز بیماری خود 

را نشان می دهد و زنان باید از آن آگاهی داشته باشند، مرور شده است. 
خال روی پســتان: شــاید عجیب به نظر برســد، اما نتیجه چندین 
مطالعه که در سراســر جهان انجام  شــده اســت نشــان می دهد ظاهر 
شــدن خال جدیــد در اطراف پســتان یــا تغییــر ناگهانــی در ظاهر 
 آن ممکن اســت از عالیم هشــدار دهنده ســرطان پســتان باشــد که 

به معاینه فوری پزشک نیاز دارد. 
خستگی شديد: خســتگی شدید که حتی با اســتراحت و خواب کافی 
 رفع نمی شود، نیاز به بررســی دارد. عالوه بر خستگی، اختالل خواب نیز

می تواند نشانه دیگر سرطان پستان باشد. 
 سرفه های طوالنی و مداوم و گرفتگی صدا: ســرفه مداوم، طوالنی 

و گرفتگی صدا درزنان می تواند نشانه ای از سرطان پستان باشد. 
این امر  زمانی اتفاق می افتد که ســرطان پستان به ریه ها سرایت می کند. 

این وضعیت در بیش از50 درصد موارد گزارش شده است.
 ناتوانی در کنترل مثانه: تکرر و نشــت ادرار در صورت ســرفه کردن 
یا خندیدن، یکی دیگر از عالمت های هشــداردهنده سرطان است. این  

حالت زمانی رخ می دهد که مثانه تحت تاثیر این بیماری قرارمی گیرد. 
کمردرد ناگهانی: کمردرد بسیار شایع اســت، اما وقتی  به طور ناگهانی 
شروع می شــود و همراه با فشــار بر روی ستون فقرات اســت، می تواند 
 نشــانه ای از ســرطان پســتان باشــد. بنابراین نباید کمــردرد نادیده 

گرفته شود.

یک پژوهش که توســط محققان دانشگاه شرق فنالند انجام شده، 
نشان می دهد که استفاده منظم از ســونا سبب کاهش خطر ابتال 
به آلزایمر و انواع دیگر بیماری های زوال عقل می شــود. محققان 
 در پژوهشی به بررســی بیش از2000 مرد ســالم بین سنین 42 
تا60 سال که در شرق فنالند زندگی می کردند، پرداختند. در آغاز 
دوره این پژوهش، این مردان به سه گروه تقسیم شدند: آنهایی که 
یک بار در هفته از سونا استفاده می کردند، آنهایی که دو تا سه بار 
 در هفته از سونا استفاده می کردند و کســانی که چهار تا هفت بار 
در هفته از ســونا اســتفاده می کردنــد. پس از حدود20 ســال 
دانشمندان مجددا این افراد را مورد بررسی قرار داده تا ببینید که 
چند نفر از این افراد دچار آلزایمر یا انواع دیگر زوال عقل شــده اند. 
 آنها متوجه شــدند خطر ابتال به انواع مختلــف بیماری زوال عقل 
در افرادی که 4 تا 7 مرتبه در هفته از ســونا اســتفاده کردند 66 
درصد کمتر و خطر ابتال به بیماری آلزایمر 65 درصد در آنها کمتر 
از ســایر افراد اســت. عالوه بر این، پژوهش های پیشین نیز نشان 
داده اند که استفاده مکرر از ســونا به طور قابل توجهی خطر ابتال 
به مرگ ناگهانی در اثر مشــکل قلبی، خطر مرگ ناشی از بیماری 
عروق کرونر و ســایر حوادث قلبی و همچنین مرگ و میر کلی را 
کاهش می دهد. دلیل اینکه چرا اســتفاده از سونا هم برای قلب و 
هم برای مغز مفید است هنوز مشخص نشده، اما چیزی که واضح 
بوده و در این پژوهش مشخص شده، این است که استفاده مکرر از 
 سونا بر ســالمت قلب و عروق و مغز تاثیر دارد و همچنین احساس 
 در طول اســتفاده از ســونا نقش مهمی در کاهش ایــن بیماری 

و مرگ و میر بازی می کند.

 نظرسنجی جدید آشکار ســاخته که از هر10 خلبان بیش از یک 
خلبان حرفــه ای ایرالین ها از افســردگی رنج می بــرد و درصد 

کوچکی از آنها ممکن است به فکر خودکشی بیفتند.
محققان دانشــگاه هاروارد در نظرســنجی آنالین از بالغ بر1800 
خلبان در ایاالت متحده آمریکا، کانادا و اســترالیا در مورد سالمت 

روان شان از ماه آوریل تا دسامبر 2015 پرسش کردند.
 جوزف آلن، سرپرســت تیــم تحقیــق، در این باره مــی گوید: 
» ما متوجه شــدیم در حال حاضر بسیاری از خلبانان دارای عالیم 
افسردگی بوده و بســیاری به دلیل تاثیرات منفی شغلی درصدد 

درمان آن نیستند. «
یافته هــا نشــان داد 12/6 درصــد خلبانــان دارای معیارهای 
افسردگی بوده و 4 درصد به فکر خودکشــی افتاده اند. همچنین 
 پژوهشگران متوجه شدند افسردگی بســیار در بین خلبانانی که 

از داروهای کمکی خواب استفاده می کردند، شایع تر بود.

چگونه بفهمیم غلظت خون داريم؟

آيا ظاهر شدن خال روی پستان 
عالمت سرطان است؟

آيا سونا از آلزايمر جلوگیری می کند؟

محققان می گويند؛

يک دهم خلبانان حرفه ای 
از افسردگی رنج می برند

 محققان بیمارستان زنان و بریگام آمریکا متوجه شده اند که بین 
 ) NSAIDS ( اســتفاده از داروهای ضدالتهابی غیراســتروئیدی 
یا استامینوفن با کاهش شنوایی ارتباط وجود دارد. گری کورهان، 
سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: » کاهش شنوایی تاثیر 
عمیقی بر کیفیت زندگی خواهد داشــت. پیدا کردن فاکتورهای 
پرخطر قابل اصالح به شناسایی شــیوه های کاهش این خطرات 
 قبل از شــروع کاهش شــنوایی کمک می کنــد. « تیم تحقیق 
داده های بیش از 54 هزار زن بین رده ســنی 48 تا 73 ســال را 
بررسی کردند. محققان اطالعات مربوط به استفاده از استامینوفن، 
ایبوپروفن و آسپرین و همچنین میزان کاهش شنوایی این افراد را 
براساس گزارش خود افراد بررســی کردند. محققان متوجه شدند 
مصرف طوالنی مدت ایبوپروفن یا اســتامینوفن با ریســک باالی 
کاهش شنوایی مرتبط اســت. محققان در این مطالعه رابطه قابل 

توجهی بین مصرف آسپرین و کاهش شنوایی مشاهده نکردند.

محققــان آمریکایی باکتری ای را در مرغ خوب پخته نشــده، 
 پیدا کرده اند کــه می تواند منجر به بروز ســندروم گیلن باره 
 ) GBS ( شــود. این ســندروم یک اختالل خودایمنی است 
و علت اصلی فلج عصبی - عضالنی حاد در انســان ها در دنیا 
 محسوب می شــود. لیندا منسفیلد، سرپرســت تیم تحقیق 
در این باره می گوید: » مطالعه ما نشــان داده است که ترکیب 
ژنتیکی همــراه با باکتــری Campylobacter موجب بروز 
بیماری GBS می شــود. « به گفته محققــان، اگر مرغ خوب 
 پخته نشــده باشــد باکتری مذکور در غذا فعــال باقی مانده 
و می تواند منجر به بروز بیماری GBS شــود. از طرفی، عمدتا 

باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم هستند. 
از این رو مصرف برخــی آنتی بیوتیک هــای معین به منظور 
مقابله با عالیم نورولوژیکی تاثیری نداشته و به اشتباه به خود 

اندام ها و بافت های بیمار حمله می کنند.

مصرف مرغ نیمه پخت 
منجر به فلج اندام می شود

دانستنی ها

مصرف طوالنی مدت مسکن ها
منجر به کاهش شنوايی می شود

خواص خوراکی ها

 
سرماخوردگی 

مردان را بیشتر 
از پا درمی آورد

بررسی سوابق پزشکی بیماران نشان می دهد ویروس نوع A آنلفوآنزا 
در مردان بســیار گســترده تر رواج پیدا می کند. آیا به نظر شما این 
تئوری درســت اســت که مردان در مواجــه با یک ویروس مشــابه 
 نسبت به زنان عکس العمل جدی تر نشــان می دهند و بیماری بیشتر 
به آنها غلبه می کند؟ دانشــمندان در بررسی جدید خود به این سوال 
پاســخ دادند. تا پیش از این بررسی های مختلف نشــان داده بود که 
سرماخوردگی برای مردان یک مشــکل کامال جدی است و به دلیل 
باالتر بودن سطح هورمون تستوســترون، این افراد در مقابل ویروس 

آنفلوآنزا آســیب پذیرتر هســتند. بر این اســاس محققان این نظریه 
را مطرح کردنــد که اســتروژن در خانم ها باعث می شــود در مقابل 
 ســرماخوردگی مقاومت بیشــتری نشــان دهند. هم اکنون گروهی 
از محققان در بریتانیا مطالعات جامع تــری در این زمینه انجام دادند 
 تا مشخص شــود که ویروس ســرماخوردگی با چه فرآیند متفاوتی 
در بدن زنان و مردان شــیوع پیــدا می کند. محققان متوجه شــدند 
 مردانی که ســابقه ابتال به آســم داشــتند 1/5 برابر بیشــتر از زنان 
در معرض ابتال به آنفلوآنزا قرار می گیرند و مردانی که قبال به ویروس 

پاپیلوما مبتال شدند 5 برابر بیشتر از زنان سرطان می گیرند. 
پزشــکان می گویند اگرچه بیماری های عفونی در بدن زنان و مردان 
به صورت کامال متفاوت عمل می کند، با این وجود روش های درمانی 

برای هر دو جنس مخالف به صورت یکسان تجویز می شود. 
 یکی از دالیل این مســئله این است که پزشــکان هنوز به طور علمی 
و دقیق متوجه نشــده اند چرا مردان بیشــتر از زن ها سرما می خورند 
و به چه دلیــل بیماری های عفونــی روی بدن آنها تاثیر بیشــتری 

می گذارد.

یونس حیــدری محقق و پژوهشــگر طب ســنتی  بیان 
کرد: کندر از صمغ درخت تولید می شــود که کشورهای 
آفریقای جنوبی، یمن، عربســتان و مالــزی بزرگ ترین 
 مراکــز تولید کننــده کندر محســوب می شــوند. وی 
با اشــاره به اینکه کندر طبع گرم و خشــکی دارد، اظهار 
 داشــت: مصرف کندر با مصطکی) شــیره ای زرد رنگ (

ســبب تقویت لثه می شــود، همچنین افراد می توانند 
برای جلوگیری از طعم تلخ کندر آن را آســیاب و با عسل 
مخلوط و صبح ناشــتا به اندازه یک حبه قند میل کنند. 
این محقق و پژوهشگر طب ســنتی عنوان کرد: مصرف 
کندر دهان را خوشــبو مــی کند، همچنیــن گنجاندن 
کنــدر در برنامه غذایــی روزانه مبتالیان بــه قند خون 
مفید اســت، زیرا هر بار اســتفاده از کندر قند خون را به 
اندازه10 واحد کاهش می دهــد، همچنین به گفته امام 
علی ) ع ( هر کس چهل شــبانه روز کنــدر، مصطکی و 
سود کوهی بخورد حافظه اش چنان تقویت می شود که 
گویی ساحر شــده اســت. حیدری با اعالم اینکه مصرف 
کندر با افزایش گردش خون ســبب کم خوابی در افراد 
می شــود، افزود: ترکیب کندر همراه با برگ ســنا سبب 
بهبــود و تقویت حافظه می شــود. وی تصریح کرد: زنان 
 بــاردار از دو ماهگی جنیــن، روزانه دو حبــه و حداکثر 
 تا20 روز مــی توانند کنــدر بخورند زیــرا مصرف بیش 

از حد این گیاه منجر به بیش فعالی کودک در ســنین 3 
تا 4 سالگی می شــود، همچنین استفاده از کندر در زنان 
شیرده نیز ســبب طعم نامطلوبی در شــیر آنها می شود. 
این محقق و پژوهشگر طب ســنتی افزود: مصرف کندر 
برای مبتالیان به روماتیســم و افراد بلغمی مزاج بســیار 
مناسب است، روغن کندر بهترین گزینه برای رفع چین 
و چروک پوست به شمار می آید که برای این منظور افراد 
باید هر شــب قبل از خواب نصف قاشق چایخوری از این 
روغن را روی گونه و پیشانی خود ماساژ دهند، مبتالیان 
به آلزایمر و پارکینســون باید به مدت 45 روز از معجون 

انجدان رومی همراه با کندر و جینسینگ استفاده کنند.

از مصرف کندر غافل نشويد

زيبايی

یک پژوهشگر طب سنتی گفت: با مصرف روغن های 
 گیاهی زیتــون و بادام می تــوان از بــروز موخوره 

و ریزش مو جلوگیری کرد.
زینب افشــاری پژوهشگر طب ســنتی با بیان اینکه 
روغن زیتون تاثیر بسزایی در رشــد مو دارد، عنوان 
کرد: محصــوالت و شــوینده های بســیاری مانند 
 شــامپو، صابــون و نرم کننده هــا از روغــن زیتون 

تهیه شده اند.
این پژوهشگر طب سنتی با اشــاره به مصرف روغن 
زیتون اظهار داشت: با استفاده از این روغن، خشکی 

موی خود را کاهش دهید.
 به گفته وی، آنتی اکســیدان موجود در روغن های 

زیتون از ریزش موی شما جلوگیری می کند.
افشاری با اشاره به اینکه روغن زیتون مانع شکستن 
ناخن ها می شــود، تصریح کرد: پاکیزگــی منافذ، 
مرطوب شــدن پوســت، افزایش ویتامیــن E بدن، 
شــفافیت صورت، کاهش موخــوره و کاهش نرمی 

ناخن از خاصیت های روغن گیاهی زیتون است.
 این پژوهشــگر طب ســنتی با بیــان اینکه مصرف 
روغن گل مریــم و رزمــاری بــه افراد بــا موهای 
 خشــک تاکیــد می شــود، بیان کــرد: اســتفاده 
از روغن های اکلیل کوهی، مریم گلی و ســدر برای 
موهای چــرب و رزماری، گل شــمعدانی و دمنوش 
 زنجبیل جهــت جلوگیــری از ریزش مو بــه افراد 

توصیه می شود.
 وی به روغــن بادام اشــاره کــرد و اظهار داشــت: 
این روغن جهت افزایش چربــی مو و مرطوب کردن 

پوست خشک استفاده می شود.
به گفته این پژوهشگر طب سنتی، به دلیل پروتئین 
موجــود در روغن بــادام، مصرف آن باعــث بهبود 

سالمت پوست و موی شما می شود.

درمان اعجاب  انگیز موخوره 
با روغن زيتون

پزشکان و فیزیوتراپ ها اغلب گرما درمانی و سرما درمانی را برای 
 تسکین درد یا سفتی مفاصل ناشــی از بیماری آرتریت روماتوئید 
و افزایش تحرک توصیه می کنند. در کنار هم، این روش ها به طور 
موقت درد آرتریت روماتوئید را کاهــش می دهند که به » حرارت 

درمانی « ارجاع داده شده است.
در شرایطی که همچنان شواهد اندکی درباره مفید بودن  حرارت 
درمانی از نظر پزشکی وجود دارند، بررسی که در سال 2011 انجام 
 شد، نشــان داد که گرما و ســرما درمانی برای آرتریت روماتوئید 
می تواند به عنوان درمانی تسکین دهنده یا پشتیبان مورد استفاده 
قرار بگیرد. حمام موم پارافین در ترکیب با ورزش نیز می تواند آثار 
کوتاه مدت مفید برای دســت های مبتال به ورم مفاصل به همراه 
داشته باشــد. درمان های گرم و سرد از شــعله ور شدن آرتریت 
روماتوئید پیشــگیری نخواهند کرد، اما می توانند درد و التهاب را 
کاهش دهند. برای کاهش این نشانه ها، برخی پزشکان گرم کردن 
مفاصل پیش از ورزش و استفاده از سرما روی آنها پس از ورزش را 

توصیه می کنند.

گرما درمانی برای آرتريت روماتوئید
برای فردی مبتال به یک بیماری التهابی، مانند آرتریت روماتوئید، 
 استفاده از گرما ممکن اســت بر خالف انتظارات به نظر برسد. اما 
از آنجایی که گرما تنش عضالنی را کاهش می دهد و گردش خون 
را تحریک می کند، بسیاری از بیماران متوجه شده اند که استفاده 
از گرما - حتی اگر به معنای گرم کردن لباس ها پیش از پوشیدن 
یا استفاده از پتوی برقی پیش از برخاستن صبحگاهی از تختخواب 
 باشــد - احســاس خوبی را در مفاصل ایجاد می کند. یک نسخه 
از گرما درمانی اســتفاده از پارافین یا موم مشابه با آن چیزی است 
 که در سالن های زیبایی برای نرم کردن پوست و ناخن ها استفاده 
 می شــود. پارافین با توجه به دمای تعیین شــده گرم می شــود 
و سپس دست ها، مچ ها و انگشتان در آن غوطه ور می شوند تا یک 
پوشش شکل بگیرد. سپس دست ها و مچ های آغشته به پارافین 
 در یک حوله کوچک پیچیده می شــوند که ایــن حالت رطوبت 
و گرمایی مطبوع که می تواند از درد و ســفتی آرتریت روماتوئید 
بکاهد را فراهم می کنــد. پارافین درمانی برای دســت ها هنگام 

سفتی آنها و نه زمانی که مفاصل ملتهب شده اند، توصیه می شود. 
هنگامی که مفاصل ملتهب هستند، شرایط اندکی خارج از کنترل 
است و اســتفاده از یک روش درمانی ســرد برای کاهش التهاب و 
 تورم می تواند بیشتر مفید باشد. کمپرس های گرم نیز می توانند 
به روشــی مشــابه با حمام پارافین عمل کنند. پژوهش ها نشان 
داده اند که کمپرس های گــرم درد را در بیماران مبتال به آرتریت 
 روماتوئید تسکین می دهند و هنگامی که با ورزش ترکیب شوند 
به افزایــش دامنه حرکت دســت و انگشــت کمک مــی کنند. 

همچنین، آنها به کاهش سفتی کلی مفاصل کمک می کنند.
سرما درمانی برای آرتريت روماتوئید

اگر مفاصل شما ملتهب شــده اند، اســتفاده از چیزی سرد برای 
تسکین التهاب و در نتیجه درد منطقی اســت. فواید اصلی سرما 
درمانی شــامل کاهش التهاب، تورم و درد و همچنین تســکین 
موقت درد مفصل ناشی از شعله ور شدن آرتریت روماتوئید است. 
همانند گرما درمانی، ســرما درمانی در اشکال مختلف قابل انجام 
است. از کمپرس های سرد که می توانید به صورت مستقیم روی 
مفصل دردناک قرار دهید تا سیســتم های خنک کننده، پدهای 
 خنک کننده، دســتگاه هایی که به شــکل بخش های مشخص 
از بدن، مانند زانو یا کمر، طراحی شــده اند قابل گزینش هستند. 
یکی دیگر از روش های ساده خنک کردن مفاصل قرار گرفتن در 
وان آب سرد اســت، البته دمای آب نباید بیش از اندازه سرد باشد. 
همچنین، اســپری ها و پمادهای خنک کننده که بدون نســخه 
پزشک قابل خریداری هستند، می توانند با بی حس کردن اعصاب 
التهاب را تسکین دهند. هشدار: اگر به سندرم رینود، شرایطی که 
 در آن رگ های خونی کوچک در انگشــتان دســت یا انگشتان پا 
در مواجهه با سرما منقبض می شوند، مبتال هستید، احتماال نباید 
از ســرما درمانی روی بخش های تحت تاثیر قرار گرفته بدن خود 
استفاده کنید. پیش از استفاده از سرما درمانی یا گرما درمانی برای 

آرتریت روماتوئید با پزشک یا فیزیوتراپ خود مشورت کنید.
نکته هايــی درباره گرمــا درمانی بــرای آرتريت 

روماتوئید
از منابع گرمایی امــن مانند حوله های گــرم، وان، دوش یا حمام 
 گرم، کیســه آب گرم، پدهای گرمایی قابل استفاده در مایکروویو 

و نمونه های برقی استفاده کنید. 
برای پیشگیری از سوختگی، بیش از میزان توصیه شده در معرض 
 گرما قــرار نگیرید. هنگام اســتفاده از پدهای گرمایی یا کیســه 
 آب گــرم، ابتدا یک حوله یا پارچه روی پوســت خــود قرار دهید 

تا از تماس مستقیم با منبع گرما جلوگیری شود.
نکتــه هايی درباره ســرما درمانی بــرای آرتريت 

روماتوئید
 از یک بســته نخود فرنگی منجمد، یک کیســه یخ پیچیده شده 
در یک حوله یا بســته های ژل ســرد موجود در بازار برای سرما 
درمانی اســتفاده کنید. کمپرس سرد یا کیســه یخ را به صورت 
مستقیم روی پوســت قرار ندهید و از یک حوله یا پارچه به عنوان 
واسطه ای بین پوست و منبع سرما استفاده کنید. برای پیشگیری 
از ســرمازدگی، در هر بار بیش از 15 دقیقه از منبع سرما استفاده 
نکنید. فراموش نکنید پیش از اســتفاده از گرما درمانی یا ســرما 

درمانی برای آرتریت روماتوئید با پزشک خود مشورت کنید.

تسکین درد مفاصل با دو فاز گرم و سرد!

درمان های گرم و سرد از شعله ور شدن آرتريت روماتوئید پیشگیری نخواهند کرد، اما می توانند درد و التهاب را کاهش 
دهند.

برای فردی 
مبتال به يک 

بیماری التهابی، 
مانند آرتريت 

روماتوئید، 
استفاده از گرما 

ممکن است 
بر خالف انتظارات 

به نظر برسد

آگهی دعوت از سهامداران محترم شرکت تولیدی ماهان سیم 
) سهامی خاص ( مرحله دوم

ثبت شده بشماره 8264 اصفهان
با توجه به اینکــه مجامع عمومی عــادی بطور فوق العــاده و عادی مورخ 
1395/9/27 به حد نصاب نرسید، بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم 
شــرکت دعوت بعمل میآید تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده که در ســاعت 9 صبح و جلســه مجمع عمومی عادی که در ساعت 
10 صبح مــورخ 1395/10/11 در محل اصفهان خیابــان باغ زیار مجتمع 

مسکونی سرو طبقه دوم برگزار میگردد حضور بهمرسانند.
الف( – دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

انتقال سهام
ب(- دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
با تشکر 
هیأت مديره
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پیشنهاد سردبیر: 
محدودیت های آلمان برای فیس بوک، گوگل و توییتر

توسعه  همکاری های مراکز 
تحقیقاتی  ایران و فرانسه

دانشگاه  خوارزمی میزبان 
هیئت  علمی بلندپایه  اتریشی

رییس بخــش نورولــوژی مارســی فرانســه از توســعه 
همکاری های مراکز تحقیقاتی بیماری های نوروماســکوالر 
فرانســه و ایران خبر داد. پروفسور شــهرام عطاریان رییس 
بخش نورولوژی مارســی فرانســه افزود: ایــران در زمینه 
 تحقیقات بیماری های نورولوژی بســیار پیشــرفته اســت 
و وضعیت مطلوبی دارد. وی در ادامه افزود: با همکاری گروه 
محققان فرانســه و ایران تمام تحقیقات جدیــد، داروهای 
جدید و جدیدترین روش هــای درمان در کنفرانس دو روزه 
میوپاتی و اختالالت محل اتصال عصــب عضله با همکاری 
اساتید مدعو از فرانسه در بیمارستان شریعتی در حال انجام 
است. وی از معرفی روش های جدید MRI جهت تشخیص 
بیماری های نوروماسکوالر به همت محققان ایرانی خبر داد. 
پروفسور شهرام عطاریان اظهار داشت: طبق برنامه رسمی، 
پزشکان ایرانی در مراکز تحقیقاتی فرانسه آموزش دیده اند و 
آینده ایران در بحث تولیدات علمی، تحقیقات و چاپ مقاالت 
بیماری های نوروماسکوالر امیدوارکننده است. وی در پایان 
از حضور ســخنرانان خارجی برتر مرکز تحقیقاتی مارسی 

فرانسه در کشور و توسعه همکاری های مراکز خبر داد.

 غالمرضــا کریمــی مشــاور رییــس دانشــگاه خوارزمی 
تجلیــل  و  پژوهــش  هفتــه  نکوداشــت  مراســم   در 
 از پژوهشــگران برتــر اظهــار کــرد: رونــد توســعه علم 
 و فنــاوری بــه گونــه ای اســت کــه برقــراری ارتبــاط 
با دانشــگاه هــای خارج از کشــور بــه عنوان یــک اصل 
مطرح اســت. مشــاور رییس دانشــگاه خوارزمی با اشاره 
به گشــایش های صــورت گرفته ناشــی از برجــام، گفت: 
یکــی از حوزه هایی که پــس از برجــام تحت تاثیــر قرار 
گرفت حوزه علــم و فناوری بــود. وی ادامــه داد: در حوزه 
 اتحادیه اروپــا 79 میلیــارد دالر در فاصلــه زمانی 2014 
 تــا2020 تحــت عنــوان افــق اروپــا در نظــر گرفتــه 
شــده اســت که در این راســتا دانشــگاه های ایــران نیز 
بــه واســطه برجام توانســتند در ســه حــوزه بــه مبالغ 
2/5 میلیــون دالر، ســه میلیــون دالر و 2/5 میلیــون 
دالر ســهم داشــته باشــند. کریمی با بیان اینکــه20 نفر 
از روســای دانشــگاه های اتریــش در قالب هیئــت عالی 
 رتبه طی روزهــای 24 و 25 دی مــاه به ایــران می آیند، 
 از سرمایه گذاری مشــترک400 هزار یورویی کشور اتریش 
و وزارت علوم تحقیقات و فناوری ) هر کدام200 هزار یورو ( 

برای انجام پروژه های مشترک خبر داد.

وزیر دادگســتری آلمــان مدیران شــبکه های اجتماعــی فیس بوک، 
گــوگل و توییتــر را تهدیــد کــرده که اگــر موفــق به پاک ســازی 
ســایت های تحت مدیریت خــود از مطالب نفــرت پراکنانه نشــوند 
جریمه خواهند شــد. به گــزارش گاردیــن، وی هشــدار داده که این 
جریمه ها ممکن اســت از اوایل ســال آینــده میالدی اعمال شــوند. 
آلمان قصــد دارد بــا وضــع قوانین جدیدی شــبکه هــای اجتماعی 
 مشــهور را مجبــور بــه ایفای نقــش فعاالنــه تــر در زمینــه مقابله 
بــا نفــرت پراکنــی اینترنتــی کنــد. از جملــه اقداماتی کــه آنجال 
مــرکل صدراعظــم آلمــان در این زمینــه مدنظــر قرار داده اســت 
می تــوان به گرفتــن جریمــه بر مبنــای درآمــد ســالیانه و گردش 
 مالی این شــرکت ها اشــاره کــرد. عــالوه بر ایــن اگر ســایت های 
یاد شــده از پاک کردن مطالب ارســالی ظرف 24 ســاعت خودداری 
 کننــد بــرای آنهــا جریمــه ای حداکثــر معــادل500 هــزار یورو 
 در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. نگرانــی در مــورد سواســتفاده 
از شبکه های اجتماعی برای انتشــار مطالب نژادپرستانه، افراطی و... به 
خصوص بعد از حمالت تروریســتی داعش به برخی شــهرهای اروپایی 
افزایش پیدا کرده و مقامات سیاسی این کشــورها معتقدند فیس بوک، 
گوگل، توییتر و... به وظایف خود برای مقابله با نفرت پراکنی در اینترنت 

به درستی عمل نکرده اند.

پاره ای از محصوالت شــرکت اپل مشــکل باتــری دارنــد و نمونه اش 
را می توان در گوشــی آیفون ســراغ گرفــت که باتری آن در مقایســه 
و رقابت با گوشــی های اندرویــدی واقعا کم مــی آورد. ایــن اواخر نیز 
محصوالت مک بوک پرو شــرکت اپل از ناحیه باتری دچار مشکل شدند 
 و کار به جایی رســید که برای حل این معضل مجبور به ارایه و انتشــار 
 به روزرسانی ویژه شــدند. به نظر می آید که شــرکت اپل آگاه و معترف 
به مشکل باتری در محصوالت خود هست چون خبر خوبی به بیرون درز 
 کرده مبنی بر این که این شــرکت تصمیم گرفته تــا گام هایی برای رفع 
و رجوع همیشگی این مشکل و معضل بردارد.  همچنین در هفته ای که 
گذشت وبســایت اپل چند فراخوان جذب نیروی کار با موضوع مهندس 
تحلیل الگوریتم باتری، سیســتم های قدرت و طراحی کنترل منتشــر 
 کرد. اپل پیش تر در شــرح وضعیت باتری محصوالت خود نوشــته بود: 
» انتظار می رود که فن آوری پیشــرفته مدیریت الگوریتم باتری بررسی 
و تبیین شــود و این کار بــا آزمایش باتــری و تحلیل و تجزیــه داده ها 
 میســر اســت.« اندکی بعد در شــرح وضعیتی دیگر خاطرنشان کرد:

 » توســعه، تهیه نمونه اولیه و ارزیابــی الگوریتم های سیســتم قدرت 
در دســتور کار قرار گرفته است که به وســیله آنها می توان راه حل های 
کنترل قدرت را تحلیل کرد تا با این روش عمــر باتری و بهره وری انرژی 

سیستم بهبود پیدا کند و در همین ضمن تجربه کاربر اصالح شود. « 
در شرح وضعیت اخیر همچنین از SOC ) سیستم روی تراشه ( نام برده 
شده اســت که از قرار مربوط به مجموعه ای از چیپست های گوشی های 

موبایل اپل می شود که اساسا SOC هستند. 
 تمهیداتــی کــه اپــل در نظر گرفتــه اســت باید بــه چشــم بیاید 
 و ملموس باشــد. اپل ظاهرا به اهمیت موضوع پی برده اســت و به فکر 

راحت کردن خیال کاربرانش افتاده است.

محدودیت های آلمان برای 
فیس بوک، گوگل و توییتر

 فراخوان صاحب نظران توسط اپل  
برای رفع مشکل باتری محصوالتش

 فناورانه

کلیک: یــک فرضیه بحــث برانگیز جدید کــه می گوید 
 درک ما از جاذبه اشتباه اســت، به تازگی اولین آزمون را 

با موفقیت پشت سر گذاشته است. 
پایان روزهای خوش انیشتین 

ایــن فرضیه جدید کــه اولین بار در ســال2010 مطرح 
 شــد، می گوید که جاذبه ممکن اســت بســیار متفاوت 
از پیش بینی انیشــتین رفتار کرده و بــه وجود آید و یک 
مطالعه مســتقل با بیــش از 30/000 کهکشــان اکنون 
 شــاهدی بر حمایت ایــن فرضیه اســت. ایــن فرضیه 
 با عنــوان » نظریه جاذبه ورلینده « شــناخته می شــود 
و از روی اریــک ورلینــده فیزیکدان نظری از دانشــگاه 
آمستردام نامگذاری شــده اســت. اگر این نظریه از یک 

آزمون دیگر نیز ســربلند بیرون آید، می توان به طور کلی 
قرن ها فیزیک را دگرگون کند، از جمله خالص شــدن از 
دست ماده تاریک. این نظریه همچنین می تواند بخشی از 
پازلی باشد که ما را یک قدم به جام مقدس فیزیک مدرن 
نزدیک کنــدـ  یک »نظریه همه چیز« کــه تاثیرات قابل 
رویت فیزیک کالسیک را با دنیای عجیب و میکروسکوپی 
مکانسیم کوانتوم ترکیب می کند. مشکل درک فعلی ما از 
جاذبهـ  هرچند به طور گسترده توسط جامعه فیزیکدانان 
مورد پذیرش اســتـ  این اســت که برای هر چیزی که 
در جهان می بینیم، پاســخگو نیســت. محققین نشــان 
 دادند در جهان و مخصوصا در کهکشــان ما، جاذبه بیش 
 از مقداری وجود دارد که توســط مــواد قابل رویت تولید 

می شوند. این تناقض با فرض حضور ماده تاریک توضیح 
داده شده است. یک نیروی اسرار آمیز در جهان که ما قادر 
به مشاهده آن نیســتیم و تمام این جاذبه اضافی را تولید 
می کند، امــا برخالف چند دهه تحقیــق و چندین نامزد 
برای اجزای تشــکیل دهنده ماده تاریک، محققین هنوز 
سرنخی از این وجود نامریی ندارند. از سوی دیگر رویکرد 
ورلینده می گوید ما اصال نیازی به مــاده تاریک نداریم، 
تنهــا باید در مورد جاذبــه تجدید نظر کنیــم. به عبارت 
دیگر جاذبه یک عارضه جانبی اســت نه علت آنچه که در 
 جهان رخ می دهد. در تمام شش سال گذشته این فرضیه 
نا آزموده باقی ماند. اما اکنون یک تیم از محققین دانشگاه 
لیدن هلند بــرای اولین بار آن را آزمایش کردند ونشــان 
دادند شواهدی وجود دارد که می تواند از آن حمایت کند. 
این تیم با سرپرستی مارگوت بروور به توزیع ماده در بیش 
از33/000کهکشــان نگاه کردند و می گویند که می توان 
آن را بــدون وجود ماده تاریــک و با اســتفاده از فرضیه 
ورلینده توضیح داد. در این تحقیــق از مطالعه چیزی به 
نام همگرایی گرانشی استفاده شد. این همگرایی گرانشی 
نحوه خم کردن نور در کهکشــان های نزدیــک تر به ما 
نســبت به کهکشان های دورتر اســت. این یک راه خوب 

برای اندازه گیری میزان ماده تاریک در کهکشان است.
اما این تیم متوجه شــد اگر از نظریه اصالح شــده جاذبه 
ورلینده اســتفاده کننــد، نتایج بــدون افــزودن ماده 
 تاریک نیــز معنــی دار خواهند بــود. این تیــم نتایج را 
 با پیــش بینی هــای نظریــه نســبیت عام انیشــتین 
و پیش بینی هــای ورلینده مقایســه کردنــد و متوجه 
شــدند که در هر دو جواب می دهد. امــا آن ها همچنین 
دریافتند که پیش بینی ورلینده بدون نیاز به ماده تاریک 
با نتایج جور در می آید. از ســوی دیگر وجود ماده تاریک 
 نیازمند چهار پارامتر دیگر نیز هســت. بــروور می گوید: 
» مدل ماده تاریک در واقع کمی بهتر از مدل با داده های 
پیش بینی ورلینده اســت، اما از نظــر ریاضی پیش بینی 
ورلینده نیازی به هیچ پارامتــر آزادی ندارد، در حالی که 
ماده تاریک به آن نیاز دارد. ســپس متوجه خواهید شــد 

مدل ورلینده در عمل بهتر جواب می دهد. « 
نکته مهم این اســت که ایــن تنها مرحلــه اول از آزمون 
 فرضیه ورلینده محســوب می شــود و هنــوز باید بیش 
از این ها در مورد آن آزمایش انجام شود تا مورد قبول واقع 
شــده و ماده تاریک را کنار زند. همچنین نظریه ورلینده 
شاید ما را از شر ماده تاریک خالص کند، اما با سایر موارد 
دیده شــده در جهان همخوانی ندارد. برای روشن شدن 
موضوع می توان گفت درک ما از جاذبه بر اســاس نظریه 
نسبیت عام انیشــتین به این زودی ها کنار نخواهد رفت، 

اما نظریه ورلینده نیز خود را کنار نخواهد کشید.

مشکل درک 
فعلی ما 

از جاذبهـ  
هرچند

 به طور گسترده 
توسط جامعه 
فیزیکدانان 

مورد پذیرش 
استـ  

این است که 
برای هر چیزی 

که در جهان 
می بینیم، 

پاسخگو نیست

نظریه جاذبه » ورلینده «، انیشتین را به چالش کشید
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پیشنهاد سر دبیر: 
»یتیم خانه« یتیم ماند

انیمیشن

کاله قرمزی، مخمل یا حتی پنگول و ســنجد بخشــی از خاطره 
یک یا چند نسل هســتند، اما از میان شــخصیت های انیمیشنی 
البته از نــوع وطنی، به ســختی می تــوان حتی یکــی دو نمونه 
به خاطر آورد که ماندگار شــده باشــند. به همین دلیل است که 
مرکز پویانمایــی صبا می خواهد یک محصول متفــاوت ارائه کند؛ 
سریال »روباه و خروس« که قرار است با تمام انیمیشن های ایرانی 
تلویزیون متفاوت باشــد. رییس این مرکز، »روبــاه و خروس« را 
انیمیشنی مبتنی بر طنز و ســرگرمی می داند که قرار است جای 
نمونه های فرنگــی مانند »تام و جــری«، »اســکار«، »کایوت و 
 رود رانر« یــا همان میگ میگ معــروف را برای بچه هــای ایرانی 
پر کند. روباه و خروس با نــام موقت »جوجو و روبی« به کارگردانی 
بابک و بهنود نکویی تقابل همیشــگی بین این دو حیوان نمادین 
را با روایتی مــدرن و امروزی بــه نمایش می گذارد. این ســریال 
که در دســت تولید اســت بی کالم و پر از حادثه و ماجراســت و 
داستان هایش برای هر مخاطبی در هر کجای دنیا قابل درک است.

فراخوان سومین جشنواره»بهشت در قاب تصویر« از سوی دفتر 
تخصصی سینما ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 

اعالم شد.
رییس دفتر تخصصی ســینما بــا بیان این مطلــب گفت: دفتر 
تخصصی سینمای سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
با همکاری مجمع فیلم سازان انقالب اسالمی اصفهان )سیمرغ( 
سومین جشنواره تولیدات رسانه ای هیئت های مذهبی و مراکز 

فرهنگی استان اصفهان را برگزار می کند.
مصطفی حیدری اظهار داشــت: ایجاد بســتری مناســب برای 
شناســایی، معرفی و حمایت از اســتعدادهای جوانــان مراکز 
فرهنگی در عرصه فیلم سازی شامل مستند، داستانی، انیمیشن، 
اینفوموشــن و کلیپ/نماهنگ تصویری و صوتی از جمله اهداف 
این جشنواره است. وی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی برای 
تقویت تولیدات فرهنگی در حوزه تصویر و اســتفاده بهینه آن در 
مراسم مذهبی مساجد و هیئت ها، جمع آوری و تهیه آرشیو آثار 
هنرمندان مراکز فرهنگی و هیئت های مذهبی اســتان اصفهان 
نیز از دیگر اهــداف مورد نظر در این جشــنواره می باشــد. وی 
تصریح کرد: سوگواره ها، میالد و اعیاد اهل بیت )ع(، دفاع مقدس 
و فرهنگ پایداری )همراه با بخش ویژه شــهدای حرم(، دهه فجر 
و گفتمان انقالب اســالمی، ویژه برنامه ها شامل مراسم اعتکاف، 
روز عرفه، جلسات قرآن، اردوها، جلسات فرهنگی، اوقات فراغت 
و ... از جمله بخش های این جشنواره است. رییس دفتر تخصصی 
سینما ادامه داد: عالقه مندان به شرکت در این جشنواره تا 24 دی 
ماه مهلت دارند تا آثار خود را به محل دبیرخانه جشنواره اصفهان، 
خیابان کاوه، بعد از ترمینال بابلدشــت، کوچه شــهید مقارزاده، 

پالک 9، سرای هنر و اندیشه ارسال کنند.
حیدری خاطرنشــان کرد: آثــار برگزیده این جشــنواره 4 و 5 
اســفندماه اکران می شــود و مراســم اختتامیه این جشنواره 6 

اسفندماه در کتابخانه مرکزی برگزار خواهد شد.
گفتنی است عالقه مندان برای ثبت نام اینترنتی در این جشنواره 
می توانند به سایت www.simorghfilms.ir مراجعه کرده و 

یا با شماره 09103465505 تماس حاصل کنند.

سریال انیمیشنی »روباه و خروس« برای نوروز تولید می شود:

جوجه هایی که با بهار می  آیند

 سومین جشنواره 
»بهشت در قاب تصویر« فراخوان داد

تلویزیون

مجــری برنامه تلویزیونــی محلــه »گل و بلبل«، در 
خصوص ســهم برابر خانواده هــا و رســانه در حوزه 
کودکان سخن گفت. داریوش فرضیایی مجری برنامه 
تلویزیونی »محله گل و بلبل« در خصوص فراگیر شدن 
انیمیشــن های غربی به جای تولیدات داخلی کشور، 
بیان کرد: ما هیچ وقت به عنوان برنامه ســازان کودک 
نمی توانیم درخانه ها و چشــمانمان را به روی دنیای 
فناوری جهان و تولیدات خارجی ببندیم، در این مسیر 
مهم همسو بودن خانواده هاست، مادامی که کودک را 
تنها جلوی تلویزیون رها کنید، هر شبکه و برنامه ای را 
که دوست داشته باشد می بیند و فرهنگ همان فضا را 
تقلید می کند. وی ادامــه داد: به عقیده من بزرگ ترها 
هم باید با دغدغه  فرهنگ سازی ایرانی در حوزه کودک 
همســو شــوند و در انتخاب برنامه و یا سرگرمی های 

فرزندانشان دقت داشته باشند.
فرضیایی با بیان اینکه ما همیشــه توپ مشکالت را به 
زمین تلویزیون می اندازیــم، درخصوص ارائه راهکار و 
الگو بودن خانواده ها برای کودکان اظهار داشت: مشکل 
ما اینجاست که چرا تلویزیون با پخش انیمیشن های 
غربی موافق است، اما در اصل باید پرسید که شما پدر 
و مادر برای فرزندانتان چه کرده اید؟  آیا شما می توانید 
خودتان الگوی مناســبی برای کودکانتان  باشــید؟ 
تولیدات و فرهنگ ســازی ما به عنوان برنامه ســاز در 
رسانه از یک ســو و انتخاب و تربیت خانواده ها از سوی 
دیگر در این امر دخالت دارد  ، به همین جهت ســهم 
ما و خانواده ها در این امر برابر اســت. وی تصریح کرد: 
کودکان نباید بدون حضور خانواده ها در فضای مجازی 
حضور داشته باشند و بهتر اســت پیش از اینکه تلفن 
همراه و یا وسیله ارتباط جمعی را بخرید، با فرزندتان 
زمانی را به نحوه یادگیری و کارکرد برنامه های اینترنتی 
اختصاص دهید اما متاســفانه امروزه بزرگســاالن ما 
زمانی به این خطر واقف می شــوند که فرزندانشان با 

هجمه عظیمی از برنامه های اینترنتی روبه رو شده اند.

نقش مهم خانواده ها در حوزه 
برنامه سازی کودک

به گزارش ایمنا، در هولوکاســِت ادعایی و سراســر جعلی 
یهود، شــش میلیون نفر به دســت نازی ها سوزانده شدند. 
همه رسانه های صهیونیسم برای این افسانه تاریخی صدها 
جلد کتاب در تیراژهــای میلیونی به زبان هــای زنده دنیا 
نگاشــتند؛ اما به این نیز بسنده نشــد! صدها ساعت فیلم و 
کلیپ با بهره گیری از قوی ترین تکنیک های فیلم ســازی 
هالیوود به خدمت یهود در آمد تا این افســانه را به گونه ای 
حسی و عاطفی نشــان دهد تا ترحم جهانیان را بر انگیزد و 

آن را باورپذیر سازد.
همین نیز محقق شــد؛ هولوکاســت در دنیا به گونه ای در 
اذهان جا افتاد که اگر کســی هم بخواهد آن را منکر شــود 
کمتر کســی باور می کند. هالیوود برای این امر فیلم هایی 
ساخته که اگر کسی به تماشــای آنها بنشیند برای غربت و 

ظلمی که بر آنها رفته به پهنای صورت خواهد گریست.
در دو قرن گذشــته بر تــارک تاریخ ایران عزیــز، به کرات 
خنجر هولوکاســت هایی هولناک تر از افســانه یهود فرود 
آمد؛ اما پس از انقالب اسالمی و ســقوط سلسله طواغیت، 
اصحاب فرهنگ و رســانه تــا چه حد توانســتند در فضای 
فراهم آمده برای آن بنویســند یا آن را به نمایش بگذارند؟ 
 کدام کتــاب بین المللــی یا اثــر فاخر ســینمایی در تراز

 بین المللی تولید و منتشر شد؟
اکنون با اکــران فیلم یتیــم خانه ایران مصادف هســتیم. 
فیلمی که گوشــه ای از تاریــخ تلخ ایران عزیــز در جنگ 
جهانــی را به تصویــر می کشــد. ایرانی که میان روســیه 
و انگلیس تکه تکه شــده بود و انگلیس خبیث با اســتثمار 
مواد غذایی بــه ویژه غالت، قحطی مدیریت شــده ای را بر 
این خاک پاک تحمیل کرد تا جایی کــه نیمی از جمعیت 
میهن عزیزمان به خاطر گرســنگی و بیماری تلف شــدند 
و مصیبتی بــاور نکردنی بر ایران وارد شــد! هولوکاســتی 
 ایرانی که حتی هولوکاســت جعلی یهود به گرد پای آن هم

 نمی رسد.
اگرچه ذکر ایــن مصیبت تاریخــی در کتب تاریــخ و آثار 
سمعی و بصری ما به شــدت مانند اصل واقعه هولوکاست 
 ایرانی مغفــول جهانیان و حتــی ایرانیان مانده اســت اما

 سر انجام یک نفر آن را به تصویر کشید تا جوانان نسل امروز 
ما بدانند آن عده که پشــت نقاب دفاع از حقوق بشر پنهان 

شده اند تا چه حد درنده خو و گرگ صفت هستند؛ 
حمید بهمنی کارگردان فیلم سینمایی »آخرین نبرد« ، در 
رابطه با فیلم یتیــم خانه می گویــد:  از بیگانه که نمی توان 
توقعی داشت اما زمانی که اتفاق های ناخوشایند از خودی ها 
بر می آید تحملش سخت است و بســی جای تعجب دارد. 
آثاری از این دست همواره وابسته به مخاطب نیست و یکی 
از کارکردهای مهمــش ثبت در تاریخ اســت.وی در ادامه 
افزود: برگی از جنایت هایی که بر ما ایرانیان روا داشته شده 

توسط این فیلم به ثبت رسیده است.
تبیین این چهره بخصــوص در زمان کنونی بر همه اصحاب 
فرهنگ و رســانه و هر دلسوز نظام اســالمی واجب است؛ 
چراکه ما اگر پیشینه اســتعمار و استثمار را فراموش کنیم، 
توبه گرگ و اشک تمساح باورمان می شود و بنا را بر اعتماد 
خواهیم چید؛ اعتمادی که از کمترین پشــتوانه تضمینی 

بی بهره است و عاقبتش تنها حســرت امتیازات داده شده 
و رویای دریافت امتیازات روی برگه است.

رهبر معظم انقالب در این باره می فرمایند: »ما در طول دو 
سه قرن اخیر ضربه های ســختی خورده ایم؛ هم از ناحیه 
اســتبداد داخلی و دیکتاتوری های داخل کشــور و هم از 
ناحیه تهاجم های بیرونــی. این یک واقعیت اســت که ما 
ضربه خورده ایــم. تاریخ ورود و نفــوذ دولت های بیگانه در 
کشور ما از ســال 1۸00 میالدی اســت؛ یعنی دویست و 
دوازده سال اســت که اولین نفوذ خارجی از طریق حکومت 
انگلیســِی هند اتفاق افتاده اســت؛ جان ملکم انگلیســی 
آمد ایــران - تاریخش را کســانی که مالحظه کــرده اند، 
می دانند - و تبعات بســیاری که به دنبال ورود او پیش آمد 
بر هیچ کس پوشــیده نیست. آنچه مســلم است ضعف آن 

دولت هــا در مواجهــه با نفوذ 
و تهاجم فرهنگ و سیاســت 
حکومت های غربــی، موجب 
انفعال کشور شــد و این امر به 
تدریج کشــور را دچار ضعف و 

سستی کرد«.
در حیــات 3۸ ســاله انقالب 
اســالمی باید آثــاری از این 
دســت بســیار دیده می شد؛ 
اما متاســفانه آن گونه که باید 
و شــاید به این مهم پرداخته 
نشد. از این رو به نظر می رسد 
یتیم خانــه ایران بــا حمایت 
و توجــه الزم همراه باشــد، 
چنانکه جشنواره عمار و همه 
حامی  فرهنگی  مجموعه های 
این فیلــم هســتند و از مردم 
برای تماشا و حمایت از این اثر 
فاخر دعوت به عمل می آورند.

در حالی که حجت االســالم پناهیان فیلم سینمایی »یتیم 
خانه ایــران« را به منزله »برداشــته شــدن پــرده غفلت 
و حجاب از گوشــه ای از تاریخ کــه ما هنوز بــا آن درگیر 
 هســتیم« می داند اما متاســفانه ایــن فیلم در کشــور با 
بی مهری روبه رو شــده اســت تا جایی که در برخی شهرها 
 صدای یتیم های ایرانی در غوغــای آس و پاس های بمبئی

گم شد!
به راســتی این، اجحاف در حق چنین اثر فاخر ملی نیست؟ 
متصدیان امر، می دانند که اکران این اثــر بیش از نمایش 
یک فیلم معمولی است. ِعرق ملی، مذهبی و وظیفه همه ما 
ایجاب می کند که دشــمن را آن گونه که هست نشان دهیم 
و چه ابزاری رســاتر، شــیواتر و با نفوذتر از هنر، آن هم هنر 
هفتم. وقتی صحبت از وظیفه ملی است، قبح کوتاهی و کم 
مهری صد چندان است و جبرانش چه بسا ناممکن؛ چراکه 

فرصت ها از دست می روند، همان گونه که ابرها از آسمان.

به راستی این، اجحاف در حق چنین اثر فاخر ملی نیست؟

»یتیم خانه« یتیم ماند

حجت االسالم 
پناهیان فیلم 

سینمایی »یتیم 
 خانه ایران« را 

به منزله »برداشته 
شدن پرده غفلت و 
حجاب از گوشه ای 

از تاریخ که ما 
هنوز با آن درگیر 
هستیم« می  داند

با آنکه یک قــرن از ماجرای تلخ کشــتار نیمی 
از جمعیت کشــورمان به دســت ایادی روباه پیر 
می گذرد ولی هنوز سخنی از این ماجرای اسف بار 
نیست و هیچ کس از هولوکاســت ایرانی اطالعی 

ندارد.

دو تئاتر از اصفهان برای حضور در بخش مرور تئاتر ایران و فجر 
استانی سی و پنجمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی 

شدند.
»اســم من مژگان، اینجا خونه منه« به نویسندگی و کارگردانی 
هادی عسگری کاری از گروه »بیست و ســه« از شاهین شهر و  
»پنهان خانه پنج در« به نویسندگی حسین کیانی و کارگردانی 
احســان جانمــی کاری از گــروه »کاوش« از شــهر اصفهان 

تئاترهای راه یافته به این جشنواره هستند.
 گروه انتخــاب آثار برگزیده جشــنواره های تئاتر اســتان های 
کشور، متشــکل از افســانه ماهیان، ایرج راد، یونس آبساالن، 
محســن قصابیان و اتابک نادری، پس از ارزیابــی آثار متقاضی 
این بخــش، برگزیــدگان خــود را در 2 بخش آثــار راه یافته 
 به بخــش مرور تئاتــر ایــران و همچنین آثار معرفی شــده به

 فجر استانی انتخاب کردند.

در سومین کافه نقد پاییزه، »میراث آلبرتا 3« برای نخستین بار 
به صورت اختصاصی در اصفهان با حضور دانشجویان اکران شد.

چهلمین برنامه از سلســله نشســت های کافه نقد در کتابخانه 
مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد.

در این برنامــه که با حضور دانشــجویان دانشــگاه های بزرگ 
اصفهان برگزار شــد، برخی از مســئوالن شــهری نیز حضور 
پیداکردند و فضای این برنامه به واســطه ســبقه خوب میراث 
آلبرتا 1 و 2 با حضور چشــمگیر دانشــجویان و جوانان رو به رو 

شد.
مســتند »میراث آلبرتا 3« فضای متفاوتی نسبت به دو نسخه 
قبلی داشــت و با فضای بازتری به مقوله مهاجــرت نخبگان و 

دانشجویان ایرانی به کشورهای اروپایی پرداخته بود. 
در این نسخه حسین شمقدری، کارگردان این مستند به سراغ 
برخی دانشــجویانی که در نســخه های قبلی حضور داشــتند، 
رفته بود تا پس از گذشت چند ســال نظرات آنها را هم در مورد 
 نســخه های قبلی و هم در مــورد حال این روزهــای آنها جویا 

شود.
پس از اکران مستند که مورد استقبال دانشجویان اصفهانی نیز 
قرار گرفته بود، ارتباط مســتقیم با حسین شمقدری برقرار شد 
و این کارگردان از دانشــجویان و جوانان اصفهانی خواســت تا 
نظراتشان را پیش از اکران عمومی این برنامه به او منتقل کنند؛ 
در ادامه، حضار شــمقدری را به واســطه تولید این اثر تشویق 
کردند. در این برنامه چند تن از منتقدان و استادان دانشگاه نیز 

حضور داشتند.

دو تئاتر از اصفهان در میان 
برگزیدگان بخش استانی تئاتر فجر 

در سومین کافه نقد پاییزه صورت گرفت؛

اکران اختصاصی »میراث آلبرتا 3« 
برای دانشجویان نصف جهان

حامد ثابت ســاخت موســیقی فیلم ســینمایی »بی حســاب«به 
کارگردانی مصطفی احمدی و تهیه کنندگی سعید ملکان را آغاز کرد. 
با اتمام مراحل تدوین»بی حساب«توسط بهرام دهقانی، آرش قاسمی 
در حال انجام مراحل صداگذاری این فیلم است و حامد ثابت ساخت 

موسیقی را آغاز کرده است. 
در خالصه داســتان این فیلم  سینمایی آمده اســت:»دن کیشوت 
پس از فراغت از تدارک مقدمات کار،نخواســت بیش از این در اجرای 
نقشــه خویش درنگ کند«. ترکیب اصلی این فیلم سینمایی عبارت 
اســت از:حمید فرخ نژاد، علــی قربان زاده، طنــاز طباطبایی و صابر 
ابر، با هنرمندی افســانه بایگان و حضورآتیال پســیانی. عوامل فیلم 
»بی حســاب«عبارتند از کارگردان: مصطفی احمدی،نویســندگان 
فیلمنامه: مهیار حمیدیــان، محمد صادق گلچیــن عارفی، محمد 
شــهابی، مدیر فیلم برداری: علــی قاضی، مدیر تولیــد: محمد رضا 

منصوری و  طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی.

فیلم برداری فیلم سینمایی »بیست و یک روز بعد«نخستین ساخته 
سینمایی ســیدمحمدرضاخردمندان هفته گذشته در ایستگاه راه 
 آهن تهران به پایان رســید و هم اکنون مراحل فنی خود را سپری

 می کند. تاکنون نیمی از تدوین فیلم ســینمایی »بیست و یک روز 
بعد« که همزمان با فیلم برداری آن آغاز شده بود، توسط محمدرضا 
مویینی و هدی مویینی انجام شــده و به زودی محمود موسوی نژاد 

صداگذاری آن را آغاز می کند. 
قرار اســت اولین نمایش این فیلم در سی و پنجمین جشنواره فیلم 

فجر باشد. 
»بیست و یک روز بعد« تازه ترین محصول حوزه هنری، ملودرامی 
اجتماعی از قصه زندگی نوجوانی به نام »مرتضی« اســت که در راه 

تحقق آرزوی ناکام پدرش، با چالش های بسیاری روبه رو می شود. 
فیلم نامه این اثر توسط ســیدمحمدرضا خردمندان و احسان ثقفی 

به نگارش درآمده است. 

»بی حساب« به ساخت 
موسیقی رسید

فیلم برداری »بیست و یک 
روز بعد« به پایان رسید

تئاتر

نمایش »1+1« به کارگردانی امید نیاز و گوگلیلمو پاپا به مدت 
سه روز در تاالر هنر اصفهان به روی صحنه رفت.

به گزارش فارس، کارگردان اصفهانی تئاتر که در ماه های اخیر 
چندین تئاتر را در زادگاهش به روی صحنه برده، در آذر امسال 

نمایش »1+1« را با مشارکت هنرمندان ایتالیایی اجرا کرد.
امید نیاز که تجربه کار با هنرمندان خارجی را در کارنامه خود 
دارد، این بار به مدت ســه روز از 1۸ آذر، کار مشترک خود با 
گوگلیلمو پاپا از کشــور ایتالیا را در تاالر هنر اصفهان به روی 
صحنه برد. این نمایش، ماجرای دو مرد است که بر سر تصاحب 
یک سرزمین با یکدیگر رقابت دارند و پس از اینکه سرزمین را 
به دو قسمت مساوی تقســیم می کنند در کنار یکدیگر مثل 
دو همســایه زندگی می کنند و هرچه می گذرد به این نتیجه 

می رسند که به وسایل یکدیگر نیاز دارند.
امید نیــاز و گوگلیلمو پاپــا در این نمایش جــذاب به عنوان 
بازیگر به ایفای نقش پرداختند و تیزیانو پوپولی، اجرای زنده 

موسیقی این کار را بر عهده داشت.
همچنین آتنا جعفری بــه عنوان دســتیار کارگردان، جلیل 
عالی پور به عنوان مدیراجرایی و امین نیاز در نقش مدیرصحنه 

در نمایش فعالیت کردند.
گوگلیلمو پاپا، کارگــردان و بازیگر ایتالیایــی تئاتر »1+1« 
با اشــاره به اجرا های موفق خود در کشــور ایران و همکاری 
مشــترک با امید نیاز گفت:  احســاس رضایت مــن به دلیل 
موفقیت در اجراهایی اســت که در شــهر های مختلف ایران 

انجام داده ایم.
وی پیرامون اجرای تئاتر »1+1« در شهر اصفهان با بیان اینکه 
در گذشــته نیز به ایران آمده بودیم، تصریح کرد: باید بگویم 
که من و همراهانم تجربه ای بسیار شــیرین را در این سفرها 
به ایران داشته ایم. تجربه سفر به ایران را بسیار دوست داشتم 
زیرا در این سفر ها توانستیم به خوبی فرهنگ ایران را متوجه 
شویم. وی افزود: بسیار خوشحال هســتیم که این تئاتر را در 
ایران برای چندمین بار به اجرا گذاشته ایم و به خاطر اجراهای 

بسیار خوبی که در ایران انجام داده ایم و به دلیل موفقیت این 
کارها، احساس رضایتمندی دارم.

با امید  ایتالیایی درباره همکاری مشترکش  این کارگردان 
نیاز، کارگردان اصفهانی تئاتر تصریح کرد: این تئاتر، نخستین 
مالقات من با امید نیاز به شمار می رود اما پس از آن به این 
نتیجه رسیدم که  همانند یک خانواده  شده ایم. در اجرای 
این تئاتر در کشور های مختلف و البته در ایران دانستم که 
فرهنگ ها به یکدیگر نزدیک می شوند.امروز امکان شناخت 
بیشتر فرهنگ ایران اتفاق افتاده و این مسئله برای من بسیار 

خوب بود.
کار سخت بود اما خوب تمام شد

کارگردان اصفهانی تئاتر »1+1« نیز با اشــاره به سختی های 
پایان این تئاتر گفت: فعالیت این تئاتر از چند ســال گذشته 
شروع شده و قسمت ابتدایی شروع آن مشکالت بسیار زیادی 

را برای ما به دنبال داشت.
امید نیاز تصریح کرد: چند سال پیش بود که شروع به فعالیت 
برای اجرای این تئاتر کردیم و قســمت های نخســت آن در 
اصفهان اتفاق افتاد. در ابتدای فعالیت، پیشــرفت کار به دلیل 
اینکه ما با یکدیگر آشنایی نداشتیم، بسیار دشوار بود اما رفته 

رفته، شرایط بهتر شد.
این کارگــردان اصفهانی افزود: در قســمت اول تمرینات، به 
سختی می توانستیم به یکدیگر نزدیک شویم اما در ادامه کار 
سعی کردیم که به عادت ها و آداب  هم نزدیک شویم و یکدیگر 
را بهتر بشناسیم. در این تئاتر به دلیل اینکه کار نوشته  شده ای 
از قبل وجود نداشــت، فعالیت بسیار دشــوار بود و در چنین 

شیوه ای، کار به سختی جلو می رود.
وی با بیان اینکه این نمایش در کشور های مختلفی اجرا شده، 
اضافه کرد: تئاتــر »1+1« تاکنون در کشــور های آلمان، کره 
جنوبی و ایران اجرا شده و بسیاری از مردم کشورمان نیز شاهد 
اجرای آن بوده اند و خوشحال هستم که استقبال از آن توسط 

مردم ایران نیز مناسب بوده است.

ژاژا گابور، هنرپیشــه مجارســتانی که در فیلم های 
بســیاری در هالیوود به ایفای نقش پرداخته بود در 

سن 99 سالگی درگذشت.
ژاژاگابور زاده مجارســتان بــود و در جریان جنگ 
جهانی دوم به آمریکا مهاجرت کرده بود.وی بیشــتر 
شــهرتش را نه به پرده ســینما بلکه مدیون سبک 

زندگی خبرسازش بود.
او در بیش از هفتاد فیلم نقش آفرینی کرد اما بیشتر 
از آنکه به خاطر فیلم هایش شــهرت یابد، به علت 9 

بار ازدواجش خبرساز  شد.
خانم گابور برای نخســتین بار در سن 20 سالگی و 

برای آخرین بار در سن ۷0 سالگی ازدواج کرد.
درباره او گفته شــده که »ژاژا بهترین نقشی که بازی 

کرد نقش خودش بود«.
فیلم سینمایی مولن روژ )1952( به کارگردانی جان 
هیوستون یکی از برجســته ترین نقش آفرینی های 

ژاژا گابور بود.

رادیو جمعه ای هــا با ویــژه برنامه یلــدا و لبخند به 
مناسبت شب یلدا، لحظات مفرحی را برای شنوندگان 

رادیو ایران فراهم می نمایند.
ساجد قدوسیان تهیه کننده ویژه برنامه »شب یلدا» با 
اعالم این خبر گفت: مردم و شــنونده های رادیو ایران 
می توانند از دور همی های شب یلدایشان عکس گرفته 
وآن را برای برنامه ارســال کنند وشــاهد عکس های 

ارسالی در رادیو نمای ایران باشند.
قدوسیان در باره بخش های مختلف این برنامه گفت: 
در هر یک ســاعت مســابقه ضرب المثــل مرتبط با 
شب یلدا توســط مجریان برنامه علی رضا جاوید نیا و 
ابوالفضل آقا خانی پخش می شود. همچنین در انتهای 
هر ســاعت با صدای گویندگان مطرح رادیو همچون 
سرور پاکنشان، بهروز رضوی، منوچهر والی زاده و امیر 

نوری، تفألی به دیوان حافظ زده می شود.
تهیه کننده این برنامه گفت:به دلیل اســتقبال مردم 
از شــخصیت »کمال همنشــین« با اجــرای منصور 
اسکندری »کمال همنشین« شب یلدا میهمان رادیو 
جمعه ای هاســت. همچنین در طول برنامه بازیگران 
پیشکســوت رادیو جمعــه همچون عبــاس محبی، 
اصغر سمسارزاده ، شــوکت حجت و فرانک رفیعی و... 
وارد استودیو شــده و دورهمی را تشــکیل می دهند. 
جمشید مشــایخی ،علی زند وکیلی ،رضا رویگری نیز 
از میهمان های ویژه دورهمی شــب یلدای رادیو ایران 
می باشند. قدوسیان با بیان اینکه در این شب، نمایش 
کوتاه طنز و طنزآهنگ ها چاشنی برنامه خواهند بود 
تصریح کرد: از هنرمندان قدیمی برنامه های طنز رادیو 
نظیر منوچهر نوذری، فرهنگ مهر پرور ،مولود کنعانی 

نیز یادی خواهد شد. 
ویژه برنامه »یلدا و لبخند« امشب بعد از اذان مغرب تا 

ساعت 23 از آنتن رادیو ایران پخش خواهد شد.

به مدت سه روز اجرا شد؛

بازیگر زن 99ساله هالیوود تئاتر مشترک هنرمندان ایرانی و ایتالیایی در تاالر هنر اصفهان
درگذشت

نمایش دورهمی های یلدا در 
رادیو نمای ایران

هالیوود رادیو

اخبار
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پیشنهاد سردبیر:
نخستین همایش پژوهشی تاریخ و فرهنگ بختیاری

رییس جهاد کشــاورزی اســتان از پرداخت 260 میلیارد ریال وام برای 
توسعه مکانیزاسیون جهاد کشاورزی به بهره برداران خبر داد.

ذبیح ا... غریب در ســتاد تســهیل و رفــع موانع تولید اســتان گفت: این 
میزان تســهیالت با نرخ 15 درصد و برای خرید تجهیزات و ماشین آالت 
کشاورزی، دامداری، مرغداری و شــیالت پرداخت می شود. وی افزود: با 
توجه به خشکســالی و کاهش بارندگی در سال های اخیر در چهارمحال و 
بختیاری، به منظور حفظ منابع آب و خاک، استفاده از فناوری های جدید 
و ماشین آالت نوین ضروری است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان هم گفت: از اردیبهشت ســال گذشته تاکنون، مشکالت 700 طرح 
تولیدی در بخش های کشــاورزی، صنعتی و گردشگری در نشست های 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اســتان مطرح و هزار و 200 طرح مصوب 
و ثبت شده است. ســید نعیم امامی افزود: 60 درصد این مصوبات اجرایی 
شده و بقیه هم در دســت پیگیری است. در نشست ســتاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان، مشکالت وثیقه بانکی، تقسیط بدهی، تامین تسهیالت 
و آب برای سه طرح تولیدی، کشاورزی و سه طرح صنعتی بررسی شد. این 
سه طرح تولیدی کشاورزی در سال های گذشته به علت ورود محصوالت 

خارجی تعطیل شده بود.

پرداخت 260 میلیارد وام برای خرید 
ماشین آالت کشاورزی

اخبار

شهرستان

اســتاندار از تولید 6۹ هزار تن گندم در اســتان خبر داد. به 
نقل از روابط عمومی اســتانداری، قاسم سلیمانی دشتکی در 
کارگروه تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توجه 
دولت تدبیر و امید به تولید و خودکفایی کشــور برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی امســال نمود بیشتری 
دارد. وی افــزود: دولت در همیــن رابطه تمام تــوان خود را 
برای حمایت از تولید در بخش کشاورزی به کار گرفته است.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: با همت وزارت جهاد کشاورزی 
در سه سال گذشته، تراز تجاری در بخش تولیدات کشاورزی 
کشور مثبت شــده و ایران در تولید محصول پرمصرف گندم 
به خودکفایی رسیده است. وی با اشــاره به رشد 1۸ درصدی 
تولید گندم چهارمحال و بختیاری در سال جاری، بیان داشت: 
تولید بیش از 6۹ هزار و 500 تن گندم در این اســتان نشان 
از توجه مســئوالن و بهره برداران بخش کشاورزی استان به 

تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مدیرکل تعزیرات اســتان گفت: با نزدیک شدن به شب 
یلدا و آداب و رسوم آن، نظارت  و بازرســی بر بازار اقالم 
مصرفی مردم در سراسر چهار محال و بختیاری آغاز شد. 
محمدرضــا عمــرون در گفت وگو بــا فارس با اشــاره 
به اهمیت نظــارت بر قیمــت کاال و تخلفــات اصناف 
عنوان کرد: در این طرح گشت مشترک با صنعت و معدن 
و اتاق اصناف اســتان انجام می شــود. وی با بیان اینکه 
در این گشت 6 نفر از بازرســان حضور خواهند داشت، 
بیان کرد: در این گشت مشترک دو بازرس از اتاق اصناف، 
دو نفر از صنعت، معــدن و تجارت و همچنین دو بازرس 

تعزیرات حکومتی استان همکاری خواهند داشت.
عمرون تصریــح کرد: تعزیــرات مرجع رســیدگی به 
تخلفات محســوب می شــود و این دســتگاه اجرایی با 
دریافت گزارش صنعت و اصنــاف اقدامات الزم را انجام 

می دهد.
مدیرکل تعزیرات استان، از شهروندان خواست در هنگام 
خرید به قیمت و وجود برچسب قیمت روی محصوالت 
 دقــت و حتما از فروشــنده برگ خریــد دریافت کنند

 و در صــورت مشــاهده هرگونه تخلــف در خصوص 
گران فروشی با شماره 124 تماس بگیرند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

6۹ هزار تن گندم در استان 
برداشت شد

مدیرکل تعزیرات استان خبر داد :

آغاز نظارت بر بازار شب یلدا 
در استان

این روزها بازار رنگ و بوی دیگــری دارد و مردم در حال 
خرید ملزومات شب یلدا هســتند اما در این میان عده ای 
با تنگدســتی مواجه  و توان تهیه کمترین اقالم مورد نیاز 

خود را نیز ندارند.

یکــی از آیین هــای زیبــا در چهارمحــال و بختیاری 
جمع آوری کمک های مردمی برای قشــر ضعیف جامعه 
بوده که با نزدیک شــدن به روزهای پایانی فصل رنگ ها، 
شــهروندان در قالب گروه هــا، ســمن ها و انجمن های 

مردم نهاد کمک های خــود را جمــع آوری و روانه خانه 
مستمندان می کنند.

انجمن های خیریه بــا تهیه و اهدای بســته های غذایی، 
تامین برخی از ملزومــات فرهنگــی و همچنین اجرای 
برنامه های متنوع در تالش هستند تا نشاط و شادمانی را 

در بین خانواده های کم توان این دیار جاری کنند.
یکــی از اقدامــات اثرگــذار فرهنگــی در چهارمحال و 
بختیاری از ســوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری، اجــرای برنامه 
آیینی شــب یلدا در موزه باستان شناســی مرکز استان 
اســت که پیش بینی می شــود 100 تا 200 نفر در این 
 برنامــه حضور پیــدا کــرده و از بخش هــای متنوع آن 

بهره مند شوند.
بهمن عســکری ســوادجانی مدیرکل ســازمان میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایــع دســتی چهارمحال و 
بختیاری در ایــن خصوص اظهــار کرد: ایــن برنامه در 
راســتای حفظ و نگهداشــت میراث ناملموس فرهنگی، 

آیین ها و رسوم گذشته اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بخشــی از میراث فرهنگی ناملموس 
اســت، ادامه داد: این برنامه عصر امروز برگزار می شــود 
کــه شــاهنامه خوانی، مثنوی خوانــی و حافظ خوانی از 

بخش های اصلی آن محسوب می شود.
عسکری با اشــاره به اهمیت اجرای برنامه های فرهنگی 
برای ترویج فرهنگ بومی و محلی خاطرنشــان کرد: این 
برنامه با همکاری بخش خصوصی اجرا خواهد شد و عموم 

مردم می توانند از آن استفاده کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
چهارمحــال و بختیاری با تاکید بر فرهنگ غنی اســتان 
چهارمحال و بختیــاری و دارا بــودن آیین های مختلف 
گفت: در حوزه میراث ناملموس اســتان، کوچ عشــایر، 
آواها و رقص های محلی بختیاری در راستای اهتمام برای 

حفظ میراث ناملموس فرهنگی به ثبت رسیده است.

یکی از 
آیین های زیبا 
در چهارمحال 

و بختیاری 
جمع آوری 
کمک های 

مردمی برای 
قشر ضعیف 
جامعه است 

با مسئوالن

رییس صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان چهارمحال 
وبختیاری با اشاره به فعالیت تنها واحد تولید کننده کیس 
کشــور در چهارمحال و بختیاری، گفت: متاسفانه واردات 
بي رویه کاالي بي کیفیت خارجــی، در فروش کاالي این 

واحد در کشور اختالل ایجاد کرده است.
سید نعیم امامی با اشــاره به فعالیت واحد سامیار صنعت 
زاگرس )تنهــا واحــد تولید کننــده کیس کشــور( در 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: در این کارخانه ۸5 نفر 

مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشــاره به اینکه هیچ شــرکت تولیدي دیگری برای 
تولید ایــن محصول در کشــور وجود ندارد، افــزود: نیاز 
 کشــور به طــور100 درصد توســط این واحــد تولیدي 

قابل تامین است.
امامی با بیان اینکه کاالی تولید شــده 100 درصد ایرانی 
اســت، تصریح کرد: امکان صادرات محصول تولیدی این 
واحد به جنوب شــوروي، افغانســتان و عراق وجود دارد 
اما تا زمانی که به یک تولید مســتمر و قابل توجه نرســد، 
 امکان بهاي تمام شــده بهتر براي ایجاد شرایط صادرات 

نخواهیم داشت .
امامی خاطرنشان کرد: این شــرکت به دلیل نبود سرمایه 
درگردش کافي، امــکان تولید در ظرفیــت دپو به منظور 

بازاریابي براي صادرات را ندارد.
وی میزان ارز آوري در صورت جلوگیري از واردات را چهار 
میلیون دالر عنوان کرد و گفت: در صــورت جلوگیري از 

واردات این محصول و تقویت سرمایه در گردش و سرمایه 
ثابت، راه اندازي یک خط جدید برای تولید کامپیوترهاي 
یکپارچه تکنولوژي روز  PIO و AIO در دســتور کار قرار 

دارد.

ایجاد اختالل در فروش کاالی تنها واحد تولید کننده کیس کشور

با فرا رسیدن شب یلدا؛

کمکهایمردمی،روانهخانهفقرامیشود

رییس اتحادیه فرش فروشــان اســتان از افزایش متقاضیان 
فرش ماشینی در بازار چهارمحال و بختیاری خبر داد.

نجف کریمی در گفت  و گو با ایســنا اظهار کرد: مردم استان 
عالقه زیادی به فرش دستباف دارند اما به علت قدرت خرید 

پایین به فرش های ماشینی روی آورده اند.
وی از افزایــش پنــج درصدی قیمــت فرش ماشــینی در 
ســال جاری خبر داد و گفت: گرانی مواد اولیــه و تورم علت 

افزایش قیمت این نوع فرش بوده است.
رییس اتحادیه فرش فروشان اســتان در ادامه افزود: قیمت 

فرش دستباف نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده است.
کریمی با اشاره به اینکه مردم استان در تولید فرش دستباف 
شهرت دارند، تصریح کرد: بیشــتر بافندگان فرش دستباف 
در اســتان، خانم هســتند که در کارگاه های خانگی، فرش 

می بافند.
رییس اتحادیه فرش فروشــان اســتان اظهار کــرد: تنها دو 
کارگاه متمرکز فرش در اســتان وجود دارد کــه در مناطق 

جونقان و فارسان فعالیت می کنند.
وی با اشــاره به فعالیــت  ۹0 واحد صنفی در ایــن اتحادیه، 
تصریح کرد: از این تعداد، 40  واحــد صنفی مربوط به فرش 

دستباف و 50 واحد مربوط به فرش ماشینی است.
وی با اشاره به اینکه واردات فرش دســتباف به ایران ممنوع 
است، خاطرنشــان کرد: سال گذشــته فرش چینی به دلیل 
قیمت پایین آن  وارد بازار  ایران شد اما به سرعت این فرش ها 

از سطح بازار جمع آوری و خرید و فروش آن ممنوع شد.
وی خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه تا کنون هیچ تخلفی در 

واحدهای صنفی این اتحادیه رخ نداده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری اســتان گفت: آیین بزرگداشت 
شــب یلدا با معرفی آداب و رســوم ملــی و محلــی در مراکز 
 کانون پرورش فکری اســتان برگزار می شــود. فرزاد رحیمی 
اظهار داشــت: جشــن شــب یلدا با عنوان یلــدای قصه ها در 
23 مرکز ثابت، سیار و پســتی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان اســتان پذیرای کودکان و نوجوانان است. وی با اشاره 
به ضرورت احیای سنت ها و آداب و رســوم ملی و محلی افزود: 
جلب توجه کودکان و نوجوانان به ابعاد و ویژگی های اجتماعی 
و فرهنگی این شــب اقدامی موثر در احیــای فرهنگ و آداب 
محلی اســت. رحیمی بیان کرد: حافظ خوانی، شاهنامه خوانی، 
بیان قصه های بومــی محلی و شــعرخوانی از جمله آیین های 
اجرایی در جشــن یلداست. رحیمی خاطرنشــان کرد: جشن 
یلدای قصه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر با حضور اعضای کانون 
همراه با پدربزرگ ها و مادربزرگ های اعضا برگزار می شود. وی 
با اشاره به اجرای طرح بازی، ســرگرمی و تفکر در کانون افزود: 
در این طرح اعضای کانون با استفاده از کتاب هایی با محوریت 
سرگرمی های سازنده به طراحی و ساخت کاردستی های جدید 
می پردازند. مدیرکل کانون پرورش فکری اســتان با اشــاره به 
وجود بیش از 230 هزار جلد کتاب در مراکز کانون استان گفت: 

کتاب های سرگرمی و بازی های ســازنده نیز جزو کتاب هایی 
هســتند که در این مراکز عالقه مندان خاص خــود را دارند و 
کودکان و نوجوانان می توانند بــه عنوان الگوهای موجود از آنها 
در ساخت کاردستی و بازی های فکری استفاده کنند. رحیمی 
خاطرنشان کرد: در این طرح کودکان و نوجوانان در کارگاه های 
هنری کانون با استفاده از این کتاب ها آثار تازه هنری با ایده های 

خالقانه خود خلق می کنند.

رییس اتحادیه فرش فروشان استان عنوان کرد :

افزایش متقاضیان فرش ماشینی در بازار استان
مدیرکل کانون پرورش فکری استان خبرداد :

برگزاری آیین بزرگداشت »شب یلدا«در مراکز کانون پرورش فکری 

رییس جهاد دانشگاهی استان از آغاز ثبت نام ترم زمستانه در مراکز آموزش 
کوتاه مدت این واحد همراه با طرح تخفیف محدود خبر داد.

وحید خلیلی اردلی در گفت  و گو با ایســنا با اعالم این خبــر اظهار کرد: 
دوره های کوتاه مدت جهاددانشگاهی استان با رویکرد کاربردی، تخصصی 
و اشــتغال محور برگزار می شــود.  وی افزود: دوره های کوتاه مدت در 10 
گروه یا دپارتمان آموزشی شــامل زبان های خارجی، کامپیوتر، پزشکی و 
سالمت، فنی و مهندسی، هنر، علوم انسانی، کشــاورزی و منابع طبیعی، 
اشتغال و کارآفرینی، آموزش های مجازی و ضمن خدمت کارکنان دولت 
اجرا می  شود. خلیلی اردلی با بیان اینکه پنج مرکز آموزشی وابسته به جهاد 
دانشگاهی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، گفت: عالقه مندان 
می توانند برای ثبت نام به مراکز آموزشــی جهاددانشگاهی استان که در 
شهرکرد؛ خیابان شریعتی و خیابان ولی عصر)عج( شمالی، بروجن؛ میدان 
شهرداری، فارسان؛ خیابان شهید بهشتی و سامان؛ خیابان پاسداران واقع 
شــده اند، مراجعه کنند. رییس جهاددانشگاهی اســتان، سایت اینترنتی 
جهاددانشگاهی چهارمحال و بختیاری به نشــانی jdchb.ac.ir و شماره 
تماس 32227۹2۹ با پیش شــماره 03۸ را برای ثبت نام و پاسخگویی به 

سواالت متقاضیان و عموم مردم اعالم کرد.

آغاز ثبت نام زمستانه آموزش های 
کوتاه مدت جهاددانشگاهی استان

مدیر کل جهاد کشاورزی استان گفت: در حال حاضر چهارمحال 
و بختیاری در میان پنج اســتان برتر بخش کشاورزی کشور قرار 

دارد.
به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی اســتان، ذبیح ا... غریب 
گفت: مجموعه کشــاورزی تاثیر چشــمگیری دراقتصاد کشور 
دارد به گونه ای که درسال ۹3با توجه به اینکه تراز اقتصادی اکثر 
بخش ها منفی بود، جهاد کشاورزی با تراز اقتصادی6/5 توانست 
تراز اقتصادی کشــوررا از منفی به مثبت هدایت کند. وی با اشاره 
به اینکه، درهمایش و جشن شکر گزاری تولید محصول، مجموعه 
جهادکشاورزی استان چهارمحال وبختیاری به عنوان تنها استان 
وتنها تولید کننده نمونه کشور انتخاب شــد، افزود: این موفقیت 

نتیجه  سال ها تالش وزحمات این بخش است.

دانش آموزان چهارمحال و بختیاری حائز مقام ســوم مسابقات مطالعه و 
تحقیق دانش آموزان دوره متوسطه دوم مدارس شاهد و ایثارگران کشور 
شــدند. مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در همین راستا 
بیان کرد: نگیــن رحیمی، پوران باقری و اشــرف کریمــی دانش آموزان 
دبیرستان دخترانه شاهد فارسان با ارائه کار پژوهشی با موضوع » راه های 
تحکیم بنیان خانواده« مقام سوم مسابقات مطالعه و تحقیق مدارس شاهد 

کشور را به دست آوردند. 
مرحله کشوری سیزدهمین دوره مسابقات مطالعه و تحقیق دانش آموزان 
دوره متوســطه دوم مدارس شــاهد و ایثارگران و طرح پراکنده کشور در 
سال تحصیلی ۹5-۹4، در تهران برگزار شد. شــهر فارسان در فاصله 35 

کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.  

 نخســتین همایش پژوهشــی تاریــخ و فرهنــگ بختیاری در اســتان 
چهار محال و بختیاری برگزار شــد. به مناسبت ســالروز میالد باسعادت 
حضرت رســول اکرم )ص( و امــام جعفر صادق )ع(، نخســتین همایش 
پژوهشــی تاریخ و فرهنگ بختیاری با هدف معرفی هویت و پیشــینه و 
فرهنگ و ســنت های این قوم در محل قلعه تاریخی روستای بارده برگزار 
شــد. تجلیل از چهره های فرهنگی، تاریخی و ادبی ماندگار قوم بختیاری 
از برنامه های ایــن همایش بود. روســتای بارده از توابــع بخش مرکزی 
شهرستان بن است که در فاصله 50 کیلومتری شــهرکرد قرار دارد. قلعه 
تاریخی این روستا که مربوط به دوره قاجار است، در تاریخ 11 مرداد 13۸4 

و با شماره12404 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

معاون بهبود تولیدات دامی اداره کل جهادکشاورزی استان از افزایش 3۹ 
درصدی تولید گوشت قرمز در استان خبر داد. سام مردانی گفت: از ابتدای 
امسال 25 هزار و 700 تن گوشــت قرمز در چهارمحال و بختیاری تولید 

شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3۹ درصد افزایش داشته است. 
وی افزود: از این میزان 14 هزار و 700 تن مربوط به دام ســبک و 11 هزار 
تن مربوط به دام سنگین می باشد.  مردانی اضافه کرد: در حال حاضر 1۹2 
واحد صنعتی دام سنگین و 172 واحد دام ســبک مانند گوسفند و بز در 
استان فعال است. وی ادامه داد: همچنین یک میلیون و 6۹2 هزار و 500 

دام سبک و 201 هزار و 600 دام سنگین در استان وجود دارد.

چهارمحال وبختیاری در میان ۵ 
استان برتر بخش کشاورزی کشور 

کسب مقام سوم مطالعه و تحقیق کشور 
توسط دانش آموزان فارسان 

نخستین همایش پژوهشی 
تاریخ و فرهنگ بختیاری

افزایش 3۹ درصدی تولید گوشت 
قرمز در استان

رییس شــبکه دامپزشــکی 
شهرســتان لردگان از صدور 
حکــم قضایــی یک ســال 
حبس بــرای قصاب متخلف 
در لردگان که اقدام به کشتار 
بود،  غیرمجــاز دام کــرده 
خبر داد.  به گزارش ایســنا 
ارژنگ صفیان بــا اعالم این 
خبــر، اظهار کــرد: در بازید 
اکیپ های نظارت و بازرسی 
از مراکز عرضه فرآورده های 
خام دامی، یکی از قصاب های 

شهر آلونی اقدام به کشتار غیر مجاز دام در خارج از کشتارگاه و نگهداري غیر بهداشتي 
گوشــت )خارج از یخچال( کرده بود که با معرفی به مراجع قضایي به یک سال حبس 

محکوم شد. 
صفیان گفت: نگهداری، حمل بهداشــتی و عرضه فرآورده های خام دامی از وظایفی 
است که باید مراکز عرضه گوشــت قرمز به آن توجه داشته باشــند . وی تاکید کرد: 
در صورت مشــاهده هر گونه تخلف ازمراکز عرضه فرآورده های خام دامی ، متخلفان 

بدون هیچ اغماضی به مراجع قضایی معرفی می شوند. 
صفیان از مصرف کنندگان  درخواست کرد تا اقالم مورد نیاز خود را از مراکز معتبری 

که فرآورده های آنها دارای برچسب تاریخ تولید و تاریخ انقضا هستند، تهیه کنند.

سومین نشست ساماندهی 
شـهرستان  جـوانان  امور 
سامان با حضور مسئوالن 

شهرستانی برگزار شد.
بــه گــزارش فـــارس ، 
فرماندار  صالحی  ســعید 
شهرســــتان ســــامان 
نشســت  سـومیـــن  در 
ساماندهـــی امور جوانان 
بــا بیــان اینکــه در این 
نشســت 12 مصوبــه با 

محوریت کمیته هایی از جمله مســکن، ازدواج، هویت، اشتغال و اوقات فراغت 
برنامه ریزی شده است، افزود: در زمینه اشتغال جوانان شهرستان سامان گزارش 
کلیه اقدامات الزم که توسط دســتگاه های اجرایی در طول سال انجام گرفته در 
ســال های 13۹4 و 13۹5 به این ستاد ارسال شده اســت. در ادامه این نشست 
دبیر ســتاد ســاماندهی امور جوانان با بیان اینکه کمیته ازدواج آسان و کمیته 
خیرین ورزشیار برای اولین بار در استان و شهرســتان سامان ایجاد شده است، 
اظهار داشت: تعداد 10 نفر از خیرین ورزشیار در بخش مرکزی سامان و تعداد 5 
نفر نیز در بخش زاینده رود سامان مشخص شدند که امید است در نشست های 
آتی با هماهنگــی اداره کل ورزش و جوانان اســتان تصمیمات خوبی در جهت 

رونق ورزش در شهرستان سامان اتخاذ شود.

رییس بنیاد نخبگان استان 
از راهیابــی 14 اختــراع 
اســتان در جشــنواره  از 
منطقه ای رویش کوهرنگ 
گــزارش  داد.بــه  خبــر 
ایســنا مجتبــی بنیادیان 
اظهارکرد: تعداد 10 اختراع 
از اســتان چهارمحــال و 
بختیاری بــه بخش داوری 
و چهــار اختــراع به بخش 
تجاري ســازي جشــنواره 
منطقه ای رویش کوهرنگ 

راه یافت. بنیادیان گفت: در ثبت نام اولیه جشــنواره 2۹4 اختراع در بخش داوری 
و 1۹ اختراع در بخش تجاری سازی نیز ارائه شــد. وی تصریح کرد: این اختراعات 
ویژه اســتان هاي چهارمحال و بختیاری، اصفهان، قم، البرز، تهران و مرکزی بوده 
اســت که با داوری های اولیه، حضور 161 اثر در بخــش داوری و 16 اثر در بخش 
تجاری ســازی میســر شــد. بنیادیان اضافه کرد: در این میان تعداد قابل توجهی 
اختراع از استان چهارمحال و بختیاری در جشنواره ثبت نام اولیه شد و از این تعداد، 
14 اختراع از استان مجوز حضور در جشــنواره را پیدا کردند.رییس بنیاد نخبگان 
استان خاطرنشان کرد: در این دوره ازجشنواره رویش کوهرنگ، چهار داور از استان 

چهار محال و بختیاري در تیم داوري حضور داشتند.

قصاب متخلف لردگانی به یک سال حبس 
محکوم شد

ورزش در شهرستان سامان
 رونق می گیرد

راهیابی 14 اختراع از استان در جشنواره 
منطقه ای رویش کوهرنگ

 با فرا رسیدن شب یلدا آداب و رسوم مختلف در شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری برگزار می شود 
و دستگاه های اجرایی نیز با برگزاری برنامه های فرهنگی سعی در ترویج و نهادینه کردن آداب و سنت های 

گذشتگان دارند.
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گوناگون

مردی که در پی یک جنایت، 18 سال مخفیانه زندگی کرده بود سرانجام 
در یکی از مناطق حاشیه شهرستان »دلگان« دستگیر شد. متهم فراری، 
ســال 1377 در پی قتل مســلحانه دو مرد جوان در یکی از روستاهای 
 شهرســتان » دلگان « پا به فرار گذاشــته بود تا اینکه به تازگی ماموران 
پی بردند مرد فراری با گذشــت 18 ســال به این شهرســتان بازگشته 
و زندگی مخفیانــه ای دارد. فرمانده انتظامی شهرســتان دلگان گفت: 
کارآگاهان پلیس مخفیگاه متهم فراری را شناسایی کردند و در عملیاتی 
غافلگیرانه و ضربتی، متهم را در حالی که گمان نمی کرد توسط ماموران 
شناسایی شده باشد، دستگیر کردند. به گفته ثمره حسینی، این جنایتکار 
ابتدا منکر قتــل بود، امــا در تحقیقات تخصصی به قتــل دو مرد جوان 

باهمکاری دو نفر دیگر با استفاده از اسلحه غیر مجاز اعتراف کرد. 
 ماموران در ادامه رســیدگی به پرونده، دو همدســت متهــم را نیز پس 

از شناسایی در شهرستان » دلگان « دستگیر کردند.

مرد 59 ساله انگلیســی به جرم آزار و اذیت دختری 15 ساله به20 سال 
زندان محکوم شد. » اســتفان کربتیری « 59 ســاله محکوم شده بین 
سال های 1992 تا 1993 میالدی دختر 15 ساله ای را که در همسایگی 
آنان زندگی می کرده است به بهانه نشان دادن درخت کریسمس به خانه 
کشانده و مورد شکنجه و تجاوز قرار داده اســت. اطالعات پلیس حاکی 
اســت، متهم تمامی اتهامات خود را پذیرفته و بــه گناهان خود اعتراف 
کرده اســت. دختر 15 ســاله به پلیس گفته که من با بچه های این مرد 
آشــنا بودم و وقتی او مرا به خانه اش دعوت کرد اصال فکر نمی کردم که 
چه نیت شــومی دارد. او ابتدا مرا به دیدن درخت کریسمس دعوت کرد، 
وقتی وارد خانه ویالیی شــدم، او مرا به اتاق پشتی برد و در یک لحظه به 
 من حمله کرد و دستانم را به تخت آهنی بست و یک چسب به دهانم زد 
و در حالی که اشک از چشمانم سرازیر بود به من تجاوز کرد. قاضی پرونده 
 می گوید: دختر 15 ساله پس از حمالت پی در پی دچار مشکالت روحی 
و روانی شدید شده است و با وجود گذشت چندین سال تاکنون نتوانسته 
به زندگی عادی خــود بازگردد. وی افزود: بســیار متاســفم که عدالت 
نتوانسته کمک چندانی به این ماجرا کند. گفته می شود این دختر پس 
 از اتفاقی که برای او افتاده دچار آســیب های روحی و روانی شدید شده 

و همچنان نتوانسته با این موضوع کنار بیاید.

یک فروند هواپیمای ترابری » ســی -130 هرکولــس « نیروی هوایی 
اندونزی در استان » پاپوآ « در شــرق کشور سقوط کرد. بر اثر این حادثه 
 همه 13 سرنشــین این هواپیمــای نظامی از جمله ســه خدمه آن که 
در حال تمرین انتقال آذوقه بودند، جان خود را از دست دادند. علت این 
 ســانحه، برخورد هواپیمای نظامی با کوهی در نزدیکی شــهر » وامنا « 
به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد گزارش می شود. اندونزی از امنیت 
هوایی مطلوبی برخوردار نیست و پس از سانحه ای که سال گذشته برای 
 یک هواپیمای ترابری از همین مدل به وقوع پیوســت و در اثر آن بیش 
از یک صد نفــر جان خــود را از دســت دادنــد، » جوکو ویــدوددو « 
رییس جمهوری کشور، برای بازنگری در ناوگان هوایی فرسوده اندونزی 

قول مساعد داد.

18سال زندگی پنهانی 
یک قاتل مسلح

دختر15 ساله طعمه  مرد همسایه شد

یک هواپیمای مسافربری سقوط کرد!

 پیشنهاد  سردبیر: 
اتهام قتل کودک برای بانوی نیکوکار ایرانی در هند

نرگس کلباسی اشــتری را حاال خیلی ها می شناســند. ایرانیـ  
انگلیسی خیر و نیکوکاری که در ماه های اخیر به تیتر  روزنامه ها 
و رسانه ها تبدیل شده است و داستان عجیب محکومیتش پرده از 
فساد جاری در الیه های متفاوت دولت محلی هند برداشته است.

نرگس که خود در کودکی پدر و مادرش را از دســت داده اســت، 
پس از تحقیقات بســیار تصمیم می گیرد برای کمک به کودکان 
بی سرپرســت و معلول در مناطــق خیلی محروم به هند ســفر 
 کند. نرگس با مشاهده وضعیت اســفناک کودکان نابینا و معلول 
 در منطقه رایاگادا در ایالت ادیسا، مرکزی به نام » بنیاد پریشان «

 برای نگهداری از آنها تاســیس می کند. اما پــس از نوامبر 201۴ 
و حادثه ای که باعث می شــود نرگس به قتل غیرعمد متهم شود، 
شرایط هرگز به حالت عادی برنمی گردد.  اولین سوالی که به ذهن 
افراد آشــنا با پرونده نرگس می رسد این اســت که چرا او هند را 
 برای فعالیت های بشردوســتانه خود انتخاب کرده اســت و چرا 
به سرزمین مادری خود توجه نکرده است. نرگس اما جواب بسیار 
خوبی برای این سوال دارد: وقتی تصمیم گرفتم که در هند فعالیت 
کنم تحقیقات بســیاری انجام داده بودم و می دانستم که در ایران 
دولت و مردم کمک بســیاری به بچه های یتیم و معلول می کنند 
و کال مردم ایران رفتار بســیار خوبی با چنیــن کودکانی دارند که 
اصال با رفتار مردم کشــورهایی مانند هند قابل مقایسه نیست که 

رفتاری بسیار بد با این کودکان دارند. از طرفی در ایران تسهیالتی 
برای این کودکان در نظر گرفته شده است که در هند وجود ندارد. 
این موضوع باعث آسودگی خاطر من نسبت به کودکان ایران بود.

وی در ادامه می گوید: من می خواســتم در کشوری فعالیت کنم 
 که کودکان به خاطر معلولیت های شــان در خطــر مرگ بودند و 
 از جامعــه طــرد شــده بودند و کســی آنهــا را نمی خواســت. 
می خواستم جایی باشــم که بتوانم از صمیم قلبم به این کودکان 
کمک کنم و به همین دلیل هند را انتخاب کردم. نرگس هشــت 
سال قبل وارد هند می شــود و در ســال 2011 بنیاد پریشان را 
 برای کودکان بی سرپرســت و نابینای منطقه رایاگادا تاســیس 
می کنــد. او همچنین مرکز دیگری برای نگهــداری این کودکان 
بنیان گذاری می کند. اما از ســال 2013 و پس از پیروزی نرگس 
 در یک پرونده قضایی اســت که زندگی بــرای او تبدیل به جهنم 
می شــود. نهاد غیرمردمــی » اسیســت « که نرگــس از همان 
ابتــدای شــروع فعالیت هایــش در هنــد بــا آنهــا همــکاری 
داشــته اســت با مدرک جعلی و وعده هــای دروغیــن یکی از 
مراکــز نرگس را به اســم خــود مصــادره می کنند. بــه نرگس 
مــی گویند کــه به عنــوان یــک خارجی نمــی توانــد چنین 
 مرکــزی را به نــام خود ثبــت کند. ســپس تالش مــی کنند 
 تا مرکز دوم را نیز به همین شــیوه از نرگس بگیرنــد، اما نرگس 

 این بار مقاومت کرده و علیه این نهاد شــکایت مــی کند. دادگاه 
 به نفع نرگس رای می دهد و زوج اصلی موسس نهاد » اسیست «

به زندان محکوم می شوند، اما با ســپردن ضمانت آزاد می شوند 
و از اینجاســت که تهدیدهــا و آزار و اذیت ها علیــه نرگس آغاز 
می شود. اما حادثه روز ســوم نوامبر 201۴ است که آینده نرگس 
را در هالــه ای تاریک فرو می برد. نرگس آن روز شــوم را این گونه 
به یاد می آورد: روزی که این اتفاق افتاد ســوم نوامبر 201۴ بود و 
من بچه های موسسه بنیاد پریشان، را به پیک نیک برده بودم. دو 
نفر از کارمندان من هم با بچه هــای خود به این پیک نیک آمدند. 
این بچه ها تحت سرپرســتی والدین خود بودند و اصال به موسسه 
ما مربوط نمی شدند. من قبال فقط دو ســه بار این بچه ها را دیده 
بودم. در این پیــک نیک بود که پدرخانواده به من گفت که پســر 
من گم شده است و از من درخواست کمک کرد. او با پلیس تماس 
گرفت و گفت که کودکش گم شــده است و از آنها کمک خواست. 
من هم با توجه به حضور پلیس نگران نبودم و امیدوار بودم که پسر 
این خانواده پیدا شــود. او ادامه می دهد: 33 روز بعد، پس از آن که 
نهاد اسیســت با آنها صحبت کرده و آنها را ترغیب به گرفتن پول 
از من و در غیر این صورت شــکایت از من کرده بود، والدین پســر 
گمشده به سراغ من آمدند و درخواست پول کردند. من درخواست 
آنها را رد کــردم و گفتم به هیچ کس پول نخواهــم داد و هرکاری 
می خواهند انجــام دهند. آنها دوباره به دفتــر پلیس رفتند و ادعا 
کردند که من پســر آنها را کشــته ام؛ آنها گفتند نرگس پسر ما را 
به رودخانه انداخته و غرق شــدن او راتماشــا کرده است. به گفته 
نرگس داستان آنها چند وقت بعد عوض شد؛ آنها به پلیس مراجعه 
کردند و ادعا کردند که پسرشــان در آب افتاده و مرده است چون 
من مکان بــد و خطرناکی را برای پیک نیک انتخــاب کرده بودم. 
پلیس این اظهــارات را پذیرفته بود. پلیس به مــن گفت اگر به ما 
پول بدهی اظهارات را قبول نمی کنیم و پرونده بسته می شود، اما 
اگر پول ندهی مــا اظهارت آنها را قبول می کنیــم. من هم دوباره 
تقاضای آنها را رد کردم چرا که تصور می کــردم پرونده به دادگاه 
کشــیده خواهد شــد و آنها خواهند فهمید که تمام ماجرا بر سر 
پول بوده اســت. البته برای من بسیار مسخره بود که موضوع حتی 
تا دادگاه کشیده شــد چرا که هیچ مدرکی علیه من وجود نداشت 
و حتی جسد پسر گم شــده نیز پیدا نشده اســت تا همین امروز. 
این پســر حتی عضو بنیاد پریشــان نبود و روز پیک نیک نیز پدر 
و مادرش حضور داشــتند. آنها هم چندین و چنــد بار حرف های 
خود را تغییر دادند؛ بار اول گفتند پسرشــان گم شــده است، بار 
دوم گفتند من او را عمدا کشــته ام و بعــد گفتند من غیر عمدی 
پسرشان را کشــتم. من هرگز فکر نمی کردم این موضوع به اینجا 
برســد. نرگس تاکید می کند که حادثه هیچ شاهدی غیر از پدر و 
مادر آن کودک نداشته است و در واقع هیچ کس افتادن این کودک 
را در رودخانه ندیده است. جســد این کودک نیز هنوز پیدا نشده 
 است. نرگس دو ســال اســت که در گرداب این حادثه دست و پا 

می زند. جلسات دادرسی هرگز منصفانه برگزار نشده اند و نرگس 
در حســرت دادگاهی اســت که به او اجازه صحبت و دفاع بدهد. 
خود او این وضعیت را این گونه توضیح  می دهد: در طول دو ســال 
من فقط شــش یا هفت بار به دادگاه رفته ام. هر بار که برای جلسه 
دادرسی می رفتم به من می گفتند جلسه کنسل شده است و یک 
ماه دیگر بایــد مراجعه کنی. به من می گفتند به مــا پول بده یا ما 
جلسه را کنسل می کنیم. تا این که کنسولگری به من کمک کرد 
و در دو ماهی که حضور داشتند من شش جلسه دادرسی داشتم. 
ولی با این حال جلسات اصال منصفانه برگزار نمی شد و به من اجازه 
صحبت نمی دادند. حتی روزی که نوبتم بــود برای حرف زدن به 
من می گفتند که زیاد نباید صحبت کنــم و فقط بله یا نه بگویم و 
اصال عدالت وجود نداشت. او با بیان این که » حتی قاضی در جلسه 
دادرســی گریه می کرد « می گوید: قاضی که خانم بسیار جوانی 
است وقتی مادر پسر گمشده حرف می زد گریه می کرد. جلسات 
تا این حد غیرحرفه ای و احساســی بود. در هیچ جای دنیا اجازه 
چنین کاری داده نمی شــود و نمی توانی اینقدر جانبدارانه رفتار 
کنی. ولی آنها ایــن کار را کردند و این اصــال عادالنه نبود. نرگس 
برخالف تمام حمایت های ایران و کنسولگری ایران در حیدرآباد 
این روزها شرایط روحی و جســمی خوبی ندارد. نرگس که پس از 
این حوادث همــواره جان خود را در خطر دیده اســت، از روزهای 
پیش رو در هراس اســت و خواســته ای جز کمک برای برقراری 
عدالت ندارد؛ من حالم اصال خوب نیست. به دلیل مسائل امنیتی 
دیگر در رایاگادا نیستم و در کنسولگری زندگی می کنم. در رایاگادا 
افراد مختلفی را به دفترم می فرستادند تا من را تهدید کنند. آنها 
تهدید می کردند که اســید به صورت من می پاشند یا من را می 
 کشــند. او می گوید: چند بارشــده بود که وقتی در حال رانندگی 
در جاده بودم دو ماشین مرا دنبال می کردند و سعی می کردند که 
به ماشین من ضربه بزنند. یک بار نیمه شبی پلیس به بیرون خانه 
من آمد و من را تهدید کرد. من همه این مــوارد را گزارش کردم و 
به پلیس رایاگادا گفتم. من حتی برای آنها نامه فرستادم و نوشتم 
که اگر اتفاقی برای من بیفتد می دانم که کار شماســت و این نامه 
را برای تمام دوستانم فرستادم که نتوانند موضوع را مخفی کنند. 
 به دلیل همیــن خطرها من دیگر در رایاگادا نیســتم و هرگز تنها 
به آنجا برنمی گردم. نرگس تصریح می کنــد: تهدیدها در این دو 
سال همیشــه بوده اســت، اما در این دو ماه دادگاه، بسیار بیشتر 
شده است. من بسیار نگرانم. نمی توانم درست بخوابم و می ترسم. 
نمی دانم آینده من چه خواهد شد. فکر می کنم هر لحظه می توانند 
مرا دستگیر کنند. روزهای خوبی را نمی گذرانم و می ترسم. نرگس 
که حداقل هشت سال اخیر زندگی خود را برای کمک به کودکان 
بی سرپرست هند صرف کرده است، از شرایطی که به وجود آمده 
بسیار ناراحت است و برای حل این کابوس درخواست کمک دارد؛ 
بسیاری از مردم می پرسند که چگونه می توانند به من کمک کنند. 
راه های بســیاری وجود دارد. وزیر امور خارجه هند خانم سوشما 
ســاراج و دکتر ظریف می توانند به من کمک کنند. دوست دارم 
 که مــردم از این دو نفر درخواســت کنند که وارد کار من شــوند 
و به من کمک کنند. من کاری نکرده ام که بخواهند با زندگی من 
 بازی و اذیتم کنند. من از آنها کمک می خواهم و باید بگویم وقتی 

این مشکل حل شود من باز هم به کار خودم ادامه خواهم داد.

 نرگس 
تاکید می کند

 که حادثه 
هیچ شاهدی 

غیر از 
پدر و مادر 
آن کودک 

نداشته است 
و در واقع 
هیچ کس

 افتادن 
این کودک را 
در رودخانه 
ندیده است
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بابت اصل خواســته و هزینه دادرســی و تاخیر تادیه ) تا آبــان 95( و مبلغ 
15/913/550 بابت حق االجرای دولتی جلســه مزایده ای در روز پنجشــنبه 
مورخ 95/10/16 ســاعت 10 صبح در محل دادگستری کل اصفهان واقع در 
خیابان شــهید نیکبخت- 100 متر باالتر دادگستری نیکبخت- مجتمع اجرای 
احکام دادگستری اصفهان- مجتمع اجرای احکام دادگستری اصفهان- طبقه 
سوم برگزار نماید. مشــخصات و مورد مزایده: یک دســتگاه خودرو زانتیا 
مدل 1385 به شماره انتظامی 917 س 87 ایران 53 سورمه ای رنگ که حسب 
نظریه کارشناس دور تا دور رنگ شدگی و فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر 
می باشــد که با توجه به جمیع جهات و بر اســاس قیمت روز بازار توســط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 250/000/000 ریال ارزیابی گردیده و 
نظریه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. طالبین خرید می توانند 5 
روز قبل از تاریخ مزایده ضمن بازدید از خودرو در محل پارکینگ امین دیدن 
نمایند و در صورت تمایل به خرید با پرداخت ده درصد قیمت کارشناسی فی 
المجلس در جلسه مزایده شرکت و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید.  م الف:28645 اجرای احکام شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )223 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

9/401 شماره: 592/94 به موجب رای شماره 872 تاریخ 94/5/31 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- علیرضا حسینی کفرودی 2- حسین زین الدین 3- سید علی محمدی همگی 
به نشانی مجهول المکان محکوم است به حکم بر محکومیت خواندگان به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 170/000 
ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/4/13 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق محکوم له محسن 
کریمی فرزند محمد علی به نشــانی اصفهان خ فیض ک باغ نگار بن بست اول 
پالک 1 صادر گردید و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:29193 شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )227 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

9/402 شماره: 826/94 به موجب رای شــماره 1197 تاریخ 95/7/12 حوزه 
6 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محمد حسین سروش به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/210/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشــر آگهی در زمان اجرای حکم و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک ) 92/9/25( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک 
مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونــی در حق محکوم له غالمرضا 
زارعان فرزند علی به وکالت محمد علی شــریفیان به نشانی اصفهان خیابان 
سید علیخان ساختمان اندیشــه طبقه دوم واحد 4 و نیم عشر دولتی. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:29151 شعبه 6 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )201 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/403 شماره: 132/95 به موجب رای شــماره 248 تاریخ 95/5/19 حوزه 

53 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه تورج رضایی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
178/000/000 )یکصد و هفتاد و هشــت میلیون ریال( بابت اصل خواسته و 
2/730/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 )یکصد و بیست هزار ریال( 
بابت نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه در خصوص 
خسارت تاخیر تادیه در حق خواهان رحمت اله خودسیانی به نشانی اصفهان 
خ هفتون ک میثم بن بهار پالک 332 و نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:29152 شعبه 53 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )185 کلمه، 2 کادر(
اجرایيه

9/409 شــماره اجراییــه:9510420350100343  شــماره پرونــده: 
9209980350101413 شماره بایگانی شعبه:921493 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350102874 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9309970350101550  محکوم علیهم 1- ســعید قاسمی به نشانی 
مجهول المکان 2- شــرکت فوالد ابزار آســیا 3- صادق کوهی اصفهانی هر 
دو به نشانی اصفهان میدان احمد آباد ابتدای خ ولی عصر جنب بانک مسکن 
کدپستی 8155696691 متضامنًا محکومند به 1- پرداخت مبلغ 8/553/000 
درهم امــارات بانضمام خســارت تاخیر تادیــه موضوع قرارداد شــماره 
89200280-89/6/27 به صورت روزشــمار روزانه 2805 درهم از تاریخ 
1392/10/28 لغایت وصول 2- پرداخت مبلــغ 1/153/990/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل درمرحله بدوی طبق تعرفه مقرر 
قانونی در حق محکوم له بانک ملت به مدیریت آقای علی دیواندری به نشانی 
اصفهان خ شــیخ صدوق شــمالی مدیریت امور شــعب بانک ملت طبقه دوم 
اداره حقوقی و 3- پرداخت نیم عشر دولتی بابت حق االجرا در حق صندوق 
دولت. رای صادره نسبت به محکوم علیه صادق کوهی اصفهانی حضوری 
و نسبت به مابقی غیابی می باشــد. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 
و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و 
اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالــی 1394(. 4-خودداری محکوم علیــه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگــری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط به موافقــت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. م الف: 29201 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)470 

کلمه، 5 کادر(
اجرایيه

9/410 شــماره ابالغنامــه:9510106836207123  شــماره پرونــده: 
8909980351701457 شماره بایگانی شعبه:951210 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510096836201540 و شــماره دادنامه 

مربوطه 9009970351700215  محکــوم علیه آقای مرتضی اعظمی در این 
پرونده مجهول المکان می باشد محکوم است به پرداخت ماهیانه هشتاد هزار 
تومان بابت نفقه پریناز و هفتاد هزار تومــان بابت نفقه محمد مهدی از تاریخ 
صدور حکم 1390/2/15 پرداخت نماید ضمنًا مبلــغ حق االجرا به میزان 30 
هزار تومان به عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که 
او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظــور فرار از اجرای حکم، حبــس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانــده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
 محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکم علیه از زندان منوط به موافقــت محکوم له یا تودیــع وثیقه یا معرفی 
کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. م الف: 29179 شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان)382 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/408 کالسه پرونده اصلی: 95-119 شماره دادنامه: 734 تاریخ 95/7/28 
مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 15 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
1- مهدی امینی 2- کاظم امینی هر دو به نشــانی اصفهان خ پروین خ شــیخ 
طوســی شــرقی فرعی میثم بن بهمنش پ 47، خوانده: منیژه هاشمی تخت 
فوالدی به نشــانی اصفهان خ آب 250 خ دهشــت پ 58، خواســته: مطالبه 
مبلغ 17/000/000 ریال ناشــی از تصادف، گردشــکار: به تاریخ 95/7/26 
 شــعبه 15 با عنایت بــه محتویات پرونــده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای 
محترم شــورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی 1- مهدی امینی 2- کاظم امینی به طرفیت منیژه هاشمی تحت فوالدی 
به خواســته مطالبه مبلغ 17/000/000 ریال ناشــی از تصادف یک دستگاه 
سواری پژو 405 به شماره انتظامی 13 / 994 ی 74 با سواری پیکان به شماره 
انتظامی 13 / 268 ی 87 با عنایت به اظهارات خواهان، کروکی و گزارش پلیس، 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از اعتراض طرفین دعوی می 
باشد و احراز مالکیت خواهان، شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده 
و مستنداً به مواد 198-519 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 1 و 2 قانون 
مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 985/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 
 ردیف دوم و نســبت به خواهان ردیف اول مســتنداً به بند 10 ماده 84 قرار

 رد دعوی صادر و اعالم می گــردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت 20 روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف: 29134 
 شــعبه 15 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف  اصفهــان)292 کلمه،

 3 کادر(
ابالغ رای

9/407 شــماره دادنامــه: 9509976825301138 شــماره پرونــده: 
9509986825300381 شــماره بایگانــی شــعبه: 950479 تصمیم نهایی 
شــماره 9509976825301138 خواهان: آقای حمیدرضا اعتزازیان فرزند 
حسین به نشانی اصفهان- خ نظر غربی- سه راه نظر- بن بست میثم – مجتمع 

مسکونی پیام- واحد 3- شماره ملی 1286828988 همراه 09133086749 
 ، خوانده: آقای سید محمد علی دیباج فرزند ســید جواد به نشانی اصفهان-

  خ عبدالــرزاق- ک شــهید وزنــه- پ 217- کدپســتی 8147853985، 
خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرسی 
3- تامین خواسته 4- مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای حمیدرضا اعتزازیان فرزند حسین به 
طرفیت آقای سید محمد علی دیباج فرزند سید جواد به خواسته مطالبه وجه 
به مبلغ 1/102/900/000 ریال بابت یک فقره چک به شــماره 409-839240 
مورخ 93/4/5 به انضمم خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست 
تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواســت تقدیمی 
و رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صــادره از بانک محال 
علیه و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر 
نشــده و در برابردعوی خواهان ایراد و یا دفاعی به عمل نیاورده و با توجه 
 به بقاء اصول اســناد در ید خواهان که حکایت از اشــتغال ذمه خوانده دارد

 دعوی خواهان را وارد و ثابت تشــخیص و با اســتناد به مواد 519 و 198 و 
198 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 313 و 310 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفســاریه مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد 
و دو میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر 
تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تــورم از تاریخ چک تا زمان وصول 
بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پرداخت 
مبلغ سی و هشت میلیون و هشــتصد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه 
های دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف 
مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا 
 بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان

 است. م الف: 29173 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )378 کلمه، 
4 کادر(

ابالغ رای
9/406 کالسه پرونده: 941303 شــماره دادنامه:951161-95/4/20 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 14 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عنایت زمانی 
به نشــانی اصفهان خ کاوه روبروی ترمینال کاوه جنب بانک تجارت سوپر 
سفیر، خوانده: نسرین حکیمی و ضامن سید محمد محمدی به نشانی اصفهان 
خ بزرگمهر خ ســپهبد قرنی ک  آفتاب، خواســته: مطالبه مبلغ 15/500/000 
بابت فقره چک شــماره 793088 به انضمام مطلق خســارات قانونی و بدواً 
 صدور قرار تامین خواسته وفق ماده 108 ، 107 ق آیین دادرسی مدنی تاخیر 
در تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای عنایت زمانی به طرفیت 
نسرین حکیمی و سید محمد محمدی به خواســته مطالبه مبلغ 15/500/000 
ریال وجه چک به شــماره 793088 به عهده بانک ســپه بــه انضمام مطلق 
 خســارات قانونی با توجه  به محتویــات پرونده و بقای اصول مســتندات

 در ید خواهان و گواهــی عدم پرداخت توســط بانک محال علیــه که ظهور 
در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این 
که خوانــده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نداشــته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهــان از خود ابــراز و ارایه ننمــوده لذا دعــوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد 
و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر 
آگهی طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصــوف )94/9/18(  تا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:29163 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )346 

کلمه، 4 کادر(

درخواست کمک نرگس از مردم ایران؛

اتهام قتل کودک برای بانوی نيکوکار ایرانی در هند
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پیشنهاد سردبیر: 
شهدا، خروجی مکتب والیت هستند

اخبار

فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان نطنز در نشست با مدیران 
مراکز اقامتی این شهرســتان اظهار کرد: هدف از برگزاری این 
نشســت، آشــنایی مدیران با ضوابط انتظامی مرتبط با مراکز 
اقامتی و هتل هاســت.وی افزود: به مدیران مراکز اقامتی توصیه 
می کنیم که در مواردی همچون دقــت در نحوه پذیرش، ثبت 
آمار و اطالعــات، کنترل تــردد میهمانان، بررســی صالحیت 
کارکنان از طریق پلیس اماکن عمومی و عدم پذیرش مسافران 
و گردشگران بدون مدارک شناســایی دقت الزم را به کار برند. 
علی بنی آدمی با بیان اینکه تجهیز مراکز اقامتی نطنز به سیستم 
مکانیزه ثبت مشخصات گردشگر ضروری است، تصریح کرد: با 
توجه به حساسیت های موجود و شرایط منطقه، ایجاب می کند 
کلیه موارد مطروحه به  صــورت جدی مدنظر مدیــران مراکز 
قرار گیرد. حسین یزدانمهر؛ سرپرســت اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری نطنز نیز در این جلسه اظهار کرد: 
همه مراکــز اقامتی قبل از اخذ مجوز کارکنــان واحد خود را به 
اداره معرفی کرده و این کارکنان با آموزش الزم با سیستم ثبت 
گردشــگر که به اماکن نیروی انتظامی هم لینک است آشنایی 
پیدا می کنند. وی افــزود: کلیه کارکنان اقامتگاه های ســنتی، 
هتل هــا، میهمان پذیرها و مناطــق نمونه گردشــگری تحت 
پوشــش اداره میراث تاکنون تمامی موارد مربــوط به پذیرش 
گردشگر، نحوه برخورد، رعایت بهداشــت و ایمنی را به صورت 
دوره آموزشــی طی کرده اند. سرپرســت اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری نطنز تصریح کرد: بــا هماهنگی 
به عمل آمده با اداره تعزیرات، شــبکه بهداشــت و اماکن نیروی 
انتظامی، بازرســان در طول ســال از این مراکز بازدید کرده و 
کلیه موارد را مورد بررســی قرار می دهند.وی خاطرنشان کرد: 
در این بازدیدها عالوه بر کنترل موارد از گردشــگران حاضر در 
محل از نحوه پذیرش، کیفیت غذا، قیمت و مســائل بهداشتی 

نظرخواهی شده و تمامی نکات مدنظر قرار می گیرد.

رییــس اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری شهرســتان تیران و 
کرون گفت: از اراضی ملی روســتای آب پونه از توابع شهرستان 

تیران و کرون رفع تصرف شد.
مهدی عالی پور اظهار کرد: در راســتای اجرای حکم دادسرای 
عمومی و انقالب شهرســتان تیــران و کرون مبنــی بر تصرف 
عدوانی مســاحت1/6 هکتار از اراضی ملی روســتای آب پونه، 
خلع ید، تخلیه و رفع تصرف توســط یگان حفاظت اداره منابع 

طبیعی و آبخیزداری تیران و کرون انجام گرفت.
وی اضافه کــرد: با اعــالم گزارش مامــوران یــگان حفاظت 
اداره منابع طبیعــی و آبخیزداری تیران مبنی بــر گودبرداری 
درسطح 1/6 هکتارازاراضی ملی روســتای آب پونه توسط یک 
فرد خاطی، پرونده تصرف عدوانی دراراضی ملی دردادســرای 

عمومی وانقالب شهرستان تیران تحت بررسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی نطنز :

مراکز اقامتی به سیستم ثبت مکانیزه 
مشخصات گردشگرمجهز شود

 رفع تصرف اراضی ملی روستای 
آب پونه تیران و کرون

فرماندار اردســتان اظهار کــرد: برنامه هــای هفته 
فرهنگــی  به آن شــکلی که انتظار مــی رفت صورت 
نگرفت در حالــی که با عرضه توانمنــدی های بخش 
خصوصی می توانســتیم با پتانســیل علمی و هنری 

بیشتری این شهرستان را معرفی کنیم.
علیرضا غیور در جلسه فرهنگ عمومی در فرمانداری 
گفت: یکــی از دالیل و نواقــص هفتــه فرهنگی  به 
برنامه ریــزی ها بر می گــردد و محور ایــن هفته هم 
شــهادت شــهید مدرس بود که می توانســت ابعاد 
شــخصیتی  این شهید، به طور گســترده تری در این 

هفته برای همگان معرفی شود.
وی با ایــن تذکر کــه نبایــد برنامه هفتــه فرهنگی 
شهرستان فقط مختص شهر اردستان باشد افزود: باید 
این برنامه عمومیت داشته باشــد  که با بهره گیری از 

بخش خصوصی این کار شدنی است.
هفته وحدت، گنجینه پر بها وعظیم انسانی 

است
در ادامه این جلسه امام جمعه اردســتان اظهار کرد: 
توجه  و اهتمام به هفته وحــدت  را باید در این هفته از 
خود نشــان می دادیم آن هم با چراغانی و نصب پرچم 
بر ســر در منازل  و اصناف که  در ایــن خصوص حق 
مطلب ادا نشده است. حجت االسالم حسن دهشیری 
گفت: برنامه هایی که در ســال های گذشته داشتیم 
رو به افول اســت  و در خصوص هفته وحدت امســال 
برنامه خاصی صورت نگرفته  که بایــد از این گنجینه 
پر بها و عظیم انســانی اســتفاده کافی را ببریم. وی با 
اشاره به هفته فرهنگی شهرســتان که برگزار گردید 
افزود: هر چند برنامه ها اجرا شــد ولــی ضعف هایی 
درآن وجود داشــت و نواقصی مشاهده شــد که باید 
برای سال های  بعد آسیب شناســی شود. دهشیری 
 با بیان اینکه کارهــای فرهنگی، زود بازده نیســتند

 تصریح کرد: حضرت رسول اکرم)ص( پایه گذار دین 
اســالم بود و با بهره برداری از کتاب قرآن، ازمردم آن 
زمان با تمام مخالفت ها افرادی متدین را پرورش داد 
که امروز هم با این همه اسالم هراسی شاهد گسترش  

اسالم در کل جهان هستیم.
 رییس جلسه فرهنگ عمومی شهرستان  با بیان اینکه  
باید ســعی کنیم  افکار دینی خــود را از طریق فضای 
مجازی  به گوش دیگران برســانیم تصریح کرد:  نباید 
فضای مجازی را از دســت داد و الزم اســت نسبت به 

تهدید و آسیب آن هوشیار باشیم.

شهردار زرین شــهر در نشست ســتاد یادواره سرداران و 
شهدای شهرســتان لنجان، اظهار کرد: امروز بیش از هر 
زمان دیگری نیاز داریم که ســبک زندگی شــهدا را که 
الهام گرفته از ســبک زندگی اهل بیت )ع( اســت، برای 
عموم مــردم خصوصا جوانان و نوجوانان تشــنه حقیقت 
و معنویت تبیین کنیم و حقیقتا حضــور در یادمان های 
شــهدا لطافت و معنویت خاصی به انســان می بخشد که 
بجز اماکن مقدســه و مشــاهد مشــّرفه، در جای دیگر 
نمی توان آن را درک کرد.   جواد جمالی با اشاره به اینکه 
گلزار شهدا، میعادگاه تجدید پیمان با شهدا، امام شهدا و 
مقام عظمای والیت اســت، افزود: فرهنگ دفاع مقدس 
ریشــه در اعتقادات ناب و اصیل فرهنگ شیعی دارد و ما 
نیز امروز موظفیم برای دفاع از همــه ارزش ها و باورهای 
دینی و اعتقادی خود در جنگ نرم فرهنگی با دشــمنان، 
به فرهنگ ایثار و شــهادت تکیه کرده و هر چه بیشــتر و 

بهتر آن را اشاعه و بسط دهیم.
شهردار زرین شهر با اشــاره به اینکه سیره شهدا پشتوانه 

معنوی برای نسل جوان است، تصریح کرد: جوانان ما باید 
از سیره شهدا که بزرگ ترین درس برای همه افراد جامعه 
اســت بهره  گیرند و این ســیره در وصیتنامه، زندگینامه  
و کتاب هــای مربوط به شــهدا آمده اســت و باید گفت 
بهره گیری از سیره شهدا پشــتوانه معنوی برای زندگی و 

آینده این جوانان است.
وی ادامه داد: وظیفه همه آحاد جامعه، پاسداشــت خون 
شــهدا و تکریم خانواده های آنهاســت چراکــه معرفی 
رشادت ها و دالورمردی های شــهدا تاثیر مستقیمی بر 

اعتقادات و باورهای کودکان و نوجوانان دارد. 
از آنجایــی که امنیــت کنونی کشــور را مدیــون خون 
 پاک شــهدا هســتیم، همه مســئوالن باید در راستای 

زنده نگه داشتن خون شهدا، کار فرهنگی کنند.
 جمالی با اشــاره به جایگاه شــهدا نزد خداونــد متعال 
اضافه کرد: خداوند متعال بعد از اینکه می فرماید شهیدان 
را مرده مپندارید به این مهم اشــاره می کند که شهیدان 
زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند که این نکته 

از اهمیت باالیی برخوردار است.
 وی اذعــان کــرد: تعصب و عقیــده شــهدا در پیروی از

 امام )ره(، مثال زدنی اســت و همین اعتقاد موجب دفع 
تجاوز دشمنان اســالم از ایران اسالمی شــد و بر همین 
اســاس شــهدا به خاطر آنچه که خداوند از فضل خود به 
آنها ارزانی نموده اســت بسیار خوشــحال وشادمانند، از 
طرفی شهدا واالترین مقام را نزد خداوند متعال دارند زیرا 
شــهادت یک حادثه و یا یک رویداد منفی نیســت، بلکه 
شــهادت یک هدف قطعی و آگاهانه و انتخاب شده است 
که شــهدا با بصیرت خود و پیروی از والیــت فقیه آن را 

انتخاب نمودند.
شهردار زرین شهر با اشاره به اینکه شهدا، خروجی مکتب 
والیت هستند،  عنوان کرد: یکی از اهداف مقدس شهدا، 
احیای دین خداوند و پاســداری از حریم اسالم  است و بر 
همین اساس شهدا تنها با  این هدف و برای تداوم انقالب 
پا به میدان جنگ نهادند و امروز شاهدیم که دشمن وقتی 
متوجه شد در جنگ سخت به اهداف خود نخواهد رسید 
با ظرافت ها و شــعارهای جذاب اما فریبنده وارد میدان 

جنگ نرم شده است.
وی بیان کرد: طی 3 ســال گذشــته مجموعه شهرداری 
زرین شــهر با جدیتی دو چندان به دنبال ترویج فرهنگ 
شهید و شهادت برخاسته، چرا که همه به خوبی  می دانیم 
زنده نگه داشــتن این فرهنگ اســت کــه می تواند نظام 
مقدس جمهوری اســالمی را حفظ کنــد، از این رو مقام 
معظم رهبری فرمودند یاد و خاطره  شهدا را باید در مقابل 
توفان تبلیغات دشــمن زنده نگه  داشــت. بــه طور قطع 
با گســترش فرهنگ شــهادت طلبی در بین نسل جوان 
می توان به ســمت تقویت پایه های اعتقادی و اسالمی در 
کشور گام برداشت و آنان را در برابر هجمه های دشمنان 

اسالم بیمه کرد.
جمالی، هــدف از نصــب المان های ســرداران شــهید 
شهرستان لنجان را بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دفاع 
مقدس و انقالب اســالمی ایران و ترویج فرهنگ مقاومت 
اعالم کرد و گفت: مــا موظفیم یاد و خاطره شــهدا را در 
اذهان مردم زنده نگاه داریم و بر همین اســاس مجموعه 
شــهرداری زرین شــهر تصمیم گرفت با نصــب تمثال 
سرداران شهید شهرستان لنجان به عنوان سمبل ایثار و 
شهادت در ورودی شهر گام کوچکی در این راستا بردارد.

اجرایی شدن چنین طرح هایی رضایتمندی شهروندان و 
خانواده شــهدا را به همراه داشــته و اجرای این طرح در 
زرین شهر مورد استقبال مسئوالن، شورای اسالمی شهر 

و خانواده شهدا قرار گرفته است.
وی یادآور شــد: با توجه به پیگیری های انجام شده، مقرر 
شــد تمثال ســردار شــهید ابراهیم خلیلی نوگورانی در 
کنار دیگر تمثال، در ورودی شــهر نصب شود و مجموعه 
شهرداری زرین شــهر این طرح را در اولویت کاری خود 
قرار داده تا  گامی هرچند کوچک در زنده نگاه داشتن یاد 

این شهید واال مقام برداشته باشد.

فرماندار اردستان:

شخصیت شهید مدرس باید به 
همگان معرفی شود

با مسئوالن

شهردار زرین شهر:

شهدا، خروجی مکتب والیت هستند

یکی از اهداف 
مقدس شهدا، 

احیای دین 
 خداوند

 و پاسداری
 از حریم اسالم  
است و بر همین 

اساس شهدا تنها 
با  این هدف 
و برای تداوم 
انقالب پا به 

میدان جنگ 
نهادند

ابالغ رای
9/405 کالسه پرونده 254/95 شماره دادنامه: 918-95/9/9 مرجع رسیدگی: 
شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید محمد حسینی بهارانچی 
به نشانی امام خمینی خ مشیر روبروی مخابرات پروفیل فروشی حسینی با 
وکالت محمد علی شمس به نشانی چهارباغ باال مجتمع پارک رودی دو طبقه 
سوم واحد 606،  خواندگان: یاسر موحدیان عطار به نشانی امام خمینی کوچه 
توحید جنب اداره گاز پالک 12 – نریمان شــریفی – حامــد گل بیدی- هادی 
گل بیدی همگی مجهول المکان، خواســته: الزام به انتقال، گردشــکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای ســید محمد حســینی بهارانچی با وکالت محمد علی شمس به طرفیت 
یاسر موحدیان، نریمان شــریفی، حامد گل بیدی، هادی گل بیدی به خواسته 
الزام به انتقال یک دستگاه اتومبیل به شــماره 759 ص 72 ایران 53 و هزینه 
و خسارات دادرســی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان با وکالت 
آقای محمد علی شمس با استناد به مستندات ابرازی مشتمل بر دو فقره بیعانه 
عادی مدعیت یک دســتگاه اتومبیل هیوندا به شماره 759 ص 72 ایران 53 را 
به موجب قرارداد عادی مورخه 94/8/11 از یاسر موحدیان عطار خریداری 
و فروشنده هم طی قرارداد عادی مورخه 94/8/6 آنرا از نریمان شریفی عطار 
خریداری نموده است و خوانده ردیف دوم هم به شهادت شهود تعرفه شده 
آنرا از خوانده ردیف ســوم و نامبرده هم از خوانده ردیف چهارم خریداری 
و بیعانه های خرید از خواندگان ردیف ســوم و چهارم را ارائه ننموده با این 
وصف شورا جهت احراز مالکیت اتومبیل از راهنمایی و رانندگی استعالم یگان 
مالکیت اتومبیل را خوانده ردیف چهارم اعالم نموده است لذا شورا از شهود 
تحقیق نمود لیکن احراز شهود از امضا قرارداد فروش اتومبیل توسط مالک 
قانونی اظهار بی اطالعی نموده و شــاهد دوم هم بر خرید اتومبیل ازخوانده 
دیگر پرونده ادای شهادت نموده است. علیهذا از آنجایی که اواًل تسلسل ایادی 
متعاقبه در ارائه اســناد خریداری اتومبیل رعایت نگردیده و خواهان دلیل و 
مستندی محکمه پســند و قاطع دال بر فروش اتومبیل توسط مالک قانونی به 
ایادی بعدی ارائه ننموده و شهادت شــهود هم امتناع  کننده نیست لذا شورا 
دعوی مطروحه را ثابت ندانسته و مســتند به ماده 197 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم مــی دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 
 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ســپس بــه مدت 20 روز 
دیگر قابــل تجدید نظــر خواهــی در محاکم عمومــی اصفهان می باشــد. 
م الف:29159 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )433 

کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/421 شــماره صــادره : 1395/43/309748 نظــر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 45/388 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تکلیف ثبت غرب اصفهان به نام ســعیده ترابی میرآبادی فرزند 
رمضان مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/10/23 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشــار: 1395/09/30 م الف: 29370 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

9/404 کالســه پرونده: 950563 شــماره دادنامــه:1301-95/8/15 مرجع 
رســیدگی: شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی زارعی 
محمودآبادی به نشانی اصفهان شاهپور جدید خ شاهپور جدید خ مشیرالدوله 
شرقی نرسیده به شــهرداری منطقه 12 نبش فلکه آریا با وکالت سید محمد 
اطیابی به نشــانی اصفهان بلوار دانشــگاه بلوار خانه کارگر مجتمع اداری 
شوکا طبقه 3 واحد 3، خوانده: حسام الدین لطفیان به نشانی مجهول المکان، 
شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوی  آقای مهدی زارعی محمودآبادی به طرفیت 
حسام الدین لطفیان به خواسته مطالبه مبلغ 88/900/000 ریال وجه چک به 

شماره های  383121-383122-383119-383116-383120-383123-
383117 به عهده بانک ملــی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 88/900/000 ریال بابت اصل خواســته و 3/442/500 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید چک هــای موصــوف ) 94/5/15-94/6/15-

94/4/15-94/2/15-94/1/25-94/1/15-94/7/15(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:29135 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 312 

کلمه، 3 کادر(  
اجرایيه

9510106836407760  شــماره پرونــده:  9 شــماره ابالغیــه: /411
9409980351900269 شــماره بایگانی شــعبه:940232 پیرو آگهی های 
منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای عبدالرســول اطرشی 
که مجهول المکان می باشــد ابــالغ می گردد چــون وفق دادنامه شــماره 
959976836400218 صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان در پرونده 
شــماره 940232 محکوم به ماهیانه یک چهارم از حقــوق دریافتی محکوم 
علیه قبل از هر گونه کسری از طرف جهاد کشاورزی در حق محکوم له خانم 
فخرالســادات صفائی و نیم عشــر دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این 
صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 
اجرایی اقدام خواهد نمود. شــماره اجرائیه: 9510426836400138 بموجب 
درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 9510096836402605 و شماره 
دادنامه مربوطه 9509976836400218  محکوم علیه عبدالرســول اطرشی 
فرزند حســن به نشــانی اصفهان خ هزار جریب روبروی دبیرســتان البرز 
سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان قســمت امور مالی محکوم است 
به تعدیل تقســیط مهریه خواهان صادر و مقرر می دارد ماهیانه یک چهارم 
از حقوق دریافتی خوانده قبل از هر گونه کســری از طرف ســازمان جهاد 
کشاورزی به خواهان فخر السادات صفائی وشــاره فرزند جمال به نشانی 
اصفهان ســپاهان شــهر بلوار شــاهد خ فارابی 4 نبش ک اردیبهشت پ 12 
بلوک 221 با وکالت سعادت پور پیر علی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان 
سپاهانشهر بلوار شــاهد مجتمع پویا بلوک بی 33 پرداخت گردد. با توجه به 
رای صادره غیابی رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.ا.د.م الزم االجری می باشد. 
ضمنًا حق االجــری دولتی به مبلغ 300/000 ریال بر عهــده محکوم علیه می 
باشد. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعــالم کامل صورت اموال بــه منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 

)ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیــه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 29188 

شعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان)565 کلمه، 6 کادر(
ابالغ وقت رسيدگی

9/108 خواهان آقای ابوالفضل درخشــنده  به طرفیت آقای فرشــید گاللی 
دادخواستی را به خواسته الزام به تنظیم سند تســلیم این شورا نموده که به 
کالسه 639/95 به تاریخ روز چهارشــنبه 95/9/24 ساعت 3 وقت رسیدگی 
تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و دستور شــورا و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب در 
 یکــی از روزنامه های کثیراالنتشــار یا محلــی درج می گردد تــا خوانده از 
تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و ضمن 
 اعالم نشــانی کامل خود نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت رســیدگی حاضر شــود و اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. 
م الف:235 شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان خوانسار )121 

کلمه، 2 کادر(
رای اصالحی

پیرو رای شماره 2887 مورخ 9/9/95 خانم کبری عزیزی بروجنی نوع ملک 
یکباب انبار تجاری می باشد که اشــتباها یکباب خانه قید گردیده بوده است. 
لذا بدین ترتیب اصالح می گردد. نوع ملک یکباب انبــار تجاری از پالک 102 
اصلی صحیح می باشد. نبی اهلل یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر

مفاد آراء
9/420 آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابرآراء شــماره های ذیــل صادره هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقدسندرســمی الحاق مــوادی  به 
قانون  ساماندهی مســتقر در واحدثبتی حوزه ثبت ملک خوانسار،تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرزگردیده است.لذا مشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شرح زیربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 
15 روزآگهی میشوددرصورتی که اشخاص نســبت به صدورسندمالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشــند،می توانندازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اســنادوامالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1-رأی شــماره139560302011000694 مــورخ 1395/09/14آقای تقی 
مقدسی فرزند اقا اسداله  بشماره شناسنامه 24صادره خوانساردارای کد ملی 
1229458573 در پنج سهم و یکسوم سهم مشاع از 56 سهم ششدانگ یکباب 
ساختمان  به مساحت 695/30 متر مربع پالک شماره 478 اصلی واقع دربخش 

یک ثبت خوانسار خریداری از مالک رسمی حسین محمودی 
2-رأی شــماره 139560302011000710 مورخ 1395/09/15 آقای رضا 
دشــتی فرزند علی بشــماره شناســنامه 1510صادره تهران دارای شماره 
ملی0052926788 در ششدانگ  یکقطعه باغ به مساحت 1638/81متر مربع 
پالک شــماره 1023فرعی از18 اصلــی واقع دربخش چهار ثبت خوانســار 

خریداری مع الواسطه از ما لک رسمی علی دهاقین
3- رأی شــماره 139560302011000713 مورخ 1395/09/17 آقای  علی 
اصغر میرزآقایی فرزند کریم بشــماره شناســنامه 1328صادره خوانسار 
دارای شماره ملی1229321047 در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 85/33 
متر مربع پالک شــماره 1934فرعــی از15 اصلی واقع دربخش شــش ثبت 

خوانسار خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم کریم میرزآقایی
-بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول 30 /1395/09
تاریخ انتشارنوبت دوم 15 /1395/10

م الف: 378 شیخ سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسنادوامالک خوانسار                            
مفاد آراء

9/105 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده 

است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگرددو در صورتی که افراد نسبت 
به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین نوبت 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و 
پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضائی تسلیم نمایند:
1- کالسه 191/94برابر راي شــماره 139560302020000073 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقــاي/ فریدون اقدامي فرزند میرزافرهاد بشــماره شناســنامه 1 
صادره از در یک باب خانه به مســاحت 439/50 مترمربع  پالک 1052 فرعي 
از 35 اصلي  واقع در روستای اذان خیابان امامزاده خریداري از مالک رسمي 

خانم پروین جباری محرز گردیده است.
2- کالســه 77/93 برابر راي شــماره 13956032020000160 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي/ محمد جورمند فرزند جلیل آقا بشماره شناسنامه 10 صادره 
از در یک باب خانه به مســاحت 445 مترمربع پالک 1143 فرعي از 11 اصلي 
مفروز و مجزي  واقع دروزوان خیابان شهید نقیان خریداري از مالک رسمي 

خانم بی بی جان صمیعی محرز گردیده است 
3– کالسه 51/95 برابر راي شــماره 1395114402020000051هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم عشرت عمراني فرزند حسن بشماره شناسنامه 122 صادره 
از میمه در یک باب خانه به مساحت 323.45 مترمربع پالک 2437فرعي از1 
اصلي واقع در شهر میمه خیابان طالقانی خریداري از مالک رسمي آقاي حسن 

عمرانی محرز گردیده است
4- کالسه 218/94برابر راي شــماره 139560302020000262 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي رمضانعلي صالح فرزند امان اله بشماره شناسنامه 35 صادره 
از در یک باب انباری به مساحت 48/21مترمربع پالک 66 فرعي از 35 اصلي  
واقع در ازان کوی باالخریــداري از مالک رســمي آقاي/خانم ورثه مرحوم 

سکینه کسایی محرز گردیده است
5-  کالســه 3/95برابــر راي شــماره 139560302020000346 هیــات 
اولموضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي خانم فرح مرادي فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 4 صادره از 
در یک باب خانه/یک قطعه زمین مزروعي/یک قعطه باغ به مساحت 289/32 
مترمربع پالک 551 فرعي از 67 اصلي واقع در حســن رباط کوی سرچشمه 

خریداري از مالک رسمي خانم ماه منیرفرازمند محرز گردیده است
6- کالســه37/95 برابــر راي شــماره 13956032020000266 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي/ غالمرضا میرزائیان فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 27 
صادره از میمه در یک باب خانه به مســاحت 205/04 مترمربع پالک 2248 
فرعي از 26 اصلي  واقع در روســتای ونداده خریداري از مالک رسمي خانم 

طاوس کریمی محرز گردیده است
7-کالســه 34/95 برابــر راي شــماره 13956032020000265 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضي آقاي علي میزائیان فرزند حسینعلي بشماره شناسنامه 5 صادره از 
میمه در یک باب خانه به مساحت 264/53 مترمربع پالک 2248 فرعي از 26 
اصلي  واقع در روستای ونداده  خود مالک رسمی مشاعی است ونیزخریداري 

عادی از مالک رسمي خانم فاطمه حمزه ایی محرز گردیده است
 بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواه شد.
تاریخ انتشار نوبت اولیک شنبه  1395/09/14

 تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1395/09/30  
مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه 
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پیشنهاد  سردبیر:ویژه یلدا 10
چشم در چشم زمستان  دگر

                        طـوالنی ترین شب نیز به خورشیــد می رسد؛

         چشم در چشم زمستان  دگــر

صبح صادق ندمد

                                  ات شب یلدا رنود
از  ایرانیــان قدیــم، شــادی و نشــاط را  مریم پدریان
موهبت های خدایی و غم و اندوه و تیره دلی 
را از پدیده های اهریمنی می پنداشــتند. یکــی از آیین های جذاب 
ایرانیان یلداست؛ یلدا یعنی مهم ترین جشن ایرانیان بعد از عید نوروز. 
با نزدیک شدن به شب یلدا، تب و تاب ســفره شب یلدا و نحوه تزیین 
آن روز به روز بیشتر می شــود و همه افراد بخصوص خانم ها به دنبال 

چیدن ســفره به صورت مدرن امروزی هســتند تا ظاهر امر را حفظ 
کنند و رسوم مربوط به این قبیل جشــن ها را به اجرا در آورند تا یک 
شب به یاد ماندنی را در کنار خانواده و دور کرسی جشن بگیرند. این 
شب در ایران پیشــینه طوالنی دارد و مردم در این شب دور هم جمع 
می شوند و با خوردن انواع میوه و تنقالت، سعی در بهتر گذراندن آن 
دارند. مردم در شهرهای مختلف برای استقبال از این شب، آیین های 

بسیاری دارند و این شب را با رسم و رسومات خاص خود می گذرانند؛ 
از انار، هندوانه، انگور و میوه های دیگر استفاده می کنند و همچنین 
کتاب شاهنامه می خوانند و فال حافظ می گیرند و تا صبحدم بیدار 
می مانند تا تاریکی و ظلمت با طلوع خورشید به پایان برسد و فردا را 
که »روز خور« نام داشته، از نو آغاز کنند که این شب برایشان نمادی از 

شادی و سرور است.

آیین ها و سنت های یلدا در نقاط مختلف ایران

در همین حسرت که یک شب را کنارت مانده ام
                      در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام

کوچه اما انتهایش بی کسی بن بست اوست
                          کوچه ای از بی کسی را بیقرارت مانده ام

مثل دردی مبهم از بیدار بودن خسته ام
                             در بلنداهای یلدا، خسته، زارت مانده ام

در همان یلدا مرا تا صبح، دل زد فال عشق
                        فال آمد خسته ای از این که یارت مانده ام

فــــــــال تا آمد مرا گفتی که دیگر مرده دل
                       وز همان جا تا به امشب، داغدارت مانده ام

خوب می دانم قماری بیش این دنیا نـبود
                        من ولی در حسرت بُردی، خمارت مانده ام

سرد می آید به چشم مست من چشمت َو باز
                         از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام

در شهرهای خراسان، خواندن شاهنامه فردوســی در این شب مرسوم است. 
یکی از آیین های ویژه شب چله در اســتان خراسان رضوی و خراسان جنوبی، برگزاری 

مراسم »کف زنی« است. در این مراســم ریشــه گیاهی به نام چوبک را که در این دیار به 
»بیخ« مشهور است، در آب خیســانده و پس از چند بار جوشــاندن، در ظرف بزرگ سفالی 
به نام »تغار« می ریزند. مردان و جوانان فامیل با دســته ای از چوب های نازک درخت انار به نام 
»دســته گز«، مایع مزبور را برای ســاعت ها هم می زنند تا به صورت کف سفت درآید. این کار 
باید در محیط سرد صورت گیرد تا مایع مزبور کف کند و سپس سفت شود. خشک شده آن 
مثل گز اصفهان است. کف آماده شده در پایان با مخلوط کردن شیره شکر آماده خوردن 

شده و پس از تزئین، با مغز گردو و پســته برای پذیرایی از میهمانان برده می شود. 
در این میان گروهی از جوانان قبل از شیرین کردن کف ها، مجاز هستند با 

پرتاب آن به سوی همدیگر و مالیدن آن به سر و صورت یکدیگر، 
شادی و نشاط را به جمع میهمانان بیفزایند.

همدانی هــا فالــی می گیرند با نام فــال ســوزن. همه دور تــا دور اتاق 
می نشــینند و پیرزنی به طور پیاپی شــعر می خواند. دختــر بچه ای پس از 

اتمام هر شــعر، بر یک پارچه نبریده و آب ندیده ســوزن می زنــد و مهمان ها بنا 
به ترتیبی که نشســته اند، شــعرهای پیرزن را فال خود می داننــد. همچنین در 
مناطق دیگر همدان، تنقالتی که مناســب با آب و هوای آن منطقه است، در این 
شب خورده می شود. در تویســرکان و مالیر، گردو و کشمش و مویز نیز خورده 

می شود که از معمول ترین خوراکی های موجود در این شهرستان هاست. 
همچنین درآجین، میوه و تنقالت برای دختری که نامزد شــده، از 

طرف خانواده داماد برده می شــود که این از رســوم قدیم 
به جامانده است. 

مردم اســتان قزوین نیز همچون دیگــر هموطنان ایرانــی، این آیین کهــن را با رفتن 
به خانه بزرگ ترها اجرا می کنند. بــه عقیده بزرگ ترها آوردن میوه های مختلف خشــک و تر و 

میوه های ســرخ فام که به »شــب چره« معروف اســت، همراه با خوراکی های دیگر شگون داشته و 
زمســتان پربرکتی را نوید می دهد. در بعضی مواقع که مادر بزرگ ها در آوردن تنقالت تاخیر می کنند، 

کوچک ترها شــعر »هر که نیارد شب چره - انبارشــو موش بچره« ســر می دهند که مادربزرگ در آوردن 
»شــب چره« تعجیل کند. در این شــب اغلب مردم قزوین با خوردن ســبزی پلو با ماهی دودی و سپس 
هندوانه، انــار، انواع تنقالت از جمله کشــمش، گردو، تخمه، آجیل مشــکل گشــا و انجیر خشــک، 
شب نشینی خود را به اولین صبح زمســتانی گره می زنند. به عقیده مادر بزرگ های قزوینی، اگر در 

این شب ننه ســرما گریه کند باران می بارد، اگر پنبه های لحاف بیرون بریزد، برف و اگر گردنبند 
مراوریدش پاره شــود، تگرگ می آید. یکی دیگر از آداب و رسوم شب یلدا، فرستادن »خنچه 

چله« از ســوی داماد به عنوان هدیه زمستانی برای عروس اســت. در این خنچه، 
پارچه، جواهر، کله قند و هفــت نوع میوه مثل گالبــی، هندوانه، خربزه، 

سیب و به با تزیینات خاصی برای عروس فرستاده می شود.

شــب یلدا یا به زبان محلی »چله شــو« در زندگی مردم مازندران 
آیین و رسوم خاصی دارد. در مازندران شب یلدا بسیار با اهمیت بوده و 

گرامی داشته می شود. در این شب، زنان خانه از صبح روز آخر پاییز، خانه 
را برای برپایی یک مراسم کوچک ســنتی آماده می کنند و برای این شب 
حتما برنج می پزند. در این شب بنا به ســنت دیرین همه افراد خانواده 

دور هم جمع می شوند و با خوردن هندوانه، ماست، میوه و آجیل، 
سرمای فصل زمســتان را از خود دور می کنند؛ چون اعتقاد 

دارند که با خوردن ماســت یا هندوانه در شــب یلدا، 
هرگز در زمستان سردشان نخواهد شد.

در اســتان اصفهان نیز از قدیم االیام آیین های ویژه ای وجود داشــته که کــم و بیش هنوز هم ادامــه دارد. به باور 
اصفهانی های قدیم، زمســتان به دو بخش »چله« و »چله کوچیکه« تقســیم می شــد که موعد چله از اول دی ماه تا 

۱۰بهمن بود اما چله کوچیکه از دهم بهمن آغاز می شد و تا سی ام ادامه داشــت. البته آیین برگزاری شب چله در اصفهان به 
دو نام چله زری)ماده( و عمو چله)نر( تقسیم می شود زیرا از گذشته تاکنون همه موجودات و اشیا را بر اساس جنس مذکر و مونث 

تقسیم می کردند. اصفهانی ها 2 شب را به عنوان شب چله برپا می کردند و آیین های مخصوص به این شب را به جا می آوردند. آیین 
شب چله در شــهر اصفهان، به صورت خانوادگی برگزار می شده اســت و خانواده های اصفهانی با پهن کردن سفره ای با عنوان سفره 
شب چله، این شب را گرامی می داشــتند. هندوانه به عنوان نمادی کروی که برون آن ســبز و درونش قرمز است و سمبل خورشید 
محسوب می شود، مهم ترین میوه ای است که بر سر ســفره چله قرار می گیرد. از دیگر بخش های این آیین در اصفهان قدیم، پهن 
کردن تمام البسه و رختخواب ها در هوای آزاد به ویژه در مقابل خورشید با هدف خوش آمدگویی به عمو چله و چله زری بوده است. 
همچنین مانند بســیاری از مناطق ایران، فامیل و بســتگان به خانه پدر بزرگ ها یا مادر بزرگ ها می روند و دور هم پای کرسی 

جمع می شوند. صاحبخانه هم با آجیل و میوه از میهمان ها پذیرایی می کند و آنها تا پاسی از شب و گاهی تا نزدیک صبح 
می نشینند، شــاهنامه می خوانند و فال حافظ می گیرند. بزرگ ترها داســتان یا خاطره نقل می کنند، تازه دامادها با 

هدیه یا خنچه به خانه عروس می روند. آجیل شب یلدا، کشمش، گردو، بادام، قیسی، برگه زردآلو یا برگه گالبی، 
جوزقند و انجیر و خرما و میوه این شب، انار، هندوانه، ســیب و گالبی انباری )سیبری( است. نوشیدنی 

شب یلدا به طور معمول چای و شــربت و چنانچه برف باریده باشد، مخلوط برف و شیره انگور 
بوده و غذای شب چله )یلدا( چنانچه مقدور باشــد، پلو ماهی و در غیر این صورت 

یکی از غذاهای محلی مانند کوفته، دلمه و... است.

خراســان

شب یلدا یا شب چله، کهن ترین جشن ایرانی است

همــدان

در خطه شمال و آذربایجان رســم بر این است که 
در این شب خوانچه ای تزیین شــده به خانه تازه عروس 

یا نامــزد خانواده بفرســتند. مردم آذربایجان در ســینی 
خود هندوانه ها را تزیین می کنند و شــال های قرمزی را 

اطرافش می گذارنــد؛ درحالی که مردم شــمال، یک 
ماهی بزرگ را تزیین می کنند و به خانه عروس 

می برند.

آذربایجان شرقی 
و غربی

مردم خوزســتان تا ســحر انتظار می کشــند تا از قارون 
افســانه ای اســتقبال کنند. قارون در لباس هیزم شکن برای 

خانواده های فقیر، تکه هــای چوب می آورد. ایــن چوب ها به طال 
تبدیل می شوند و برای آن خانواده، ثروت و برکت به همراه می آورند. 
به خانه بزرگ ترها رفته و دور هم جمع شــده و شب را به شوخی و 

خنده می گذرانند. آجیل، هندوانه، انار، شیرینی، خرما، لبو و 
آش و شــیرینی های مختلف، ازجمله خوراکی های این 

آیین کهن در این استان است.

خوزستان

در کردستان نیز مانند ســایر مناطق کوهستانی 
ایران، این آیین، تاریــخ کهنی دارد که بــه همان نام 

قدیمی اش »شو چله«خوانده می شود و در شهر سنندج 
مرکز استان کردستان، از قدیم اکثر مردم در خانه های 

خود، دلمه و نان سنگک برای پذیرایی از مهمان ها 
آماده می کنند و این به صورت ســنتی در 

این شهر تبدیل شده است.

کردستان

در اردبیل رسم است که خانواده ها در شب یلدا دور 
هم جمع می شوند و تا پاسی از شب با هم شب نشینی 

می کنند. هنداونه، انار، پرتقال، تخمــه، ماهی پلو و... از 
جمله خوراکی هایی است که دراســتان اردبیل مرسوم 
است. در این شــب هندوانه تزیین شــده به همراه 

هدایای دیگــر، از طرف خانــواده داماد برای 
تازه عروس فرستاده می شود.

اردبیل

سفره مردم شــیراز مثل ســفره نوروز رنگین است. 
مرکبات و هندوانه برای ســرد مزاج ها و خرما و رنگینک 
برای گــرم مزاج ها موجــود اســت. حافظ خوانــی جزو 
جدانشدنی مراسم این شب برای شیرازی هاست؛ البته 

خواندن حافــظ در این شــب نه تنها در شــیراز 
مرسوم است، بلکه رسم کلی چله نشینان 

شده است.

فارس

قزوین
مازندران

اصفهـان

شب یلــــدا
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پیشنهاد سردبیر: 
حمام شیخ بهایی در سال 96 به بهره برداری می رسد

دیدنی ها

عکس روز نشنال جئوگرافیک؛

دنیای زیرین

زیباترین ساحل دنیا؛ 

ساحل دیدنی ناواجیو
در جزیره زاکینتوس

مرتفع ترین رستوران دنیا 

یک عاشقانه در ویرانه شهر حلب 

از باالی برج ۳۰۰ متری هانودو دوســان، منظره ای رنگارنگ و چشم نواز 
از چراغ های شهر بوسان کره جنوبی به چشــم می خورد. آلبرت دورس 
عکاس این ثبت، برای عکاســی از این زاویه اجازه رسمی و تدابیر امنیتی 
داشته است، چرا که به هنگام عکاسی از لبه ساختمان آویزان بوده است.

آلبرت در مورد این تجربه می نویسد: وقتی در این ارتفاع هستی، انگار که 
دنیای زیرین تو دنیای دیگری است. کمی طول می کشد که ترست بریزد 

و اندکی بعد حس آرامشی جای آن را می گیرد.

ساحل ناواجیو یا کشتی شکسته، یک خلیج شــنی دور افتاده در 
جزیره زاکینتوس و از معروف ترین سواحل کشور یونان است. این 
خلیج بسیار مورد توجه گردشگران اســت چرا که به عنوان یکی از 
زیباترین سواحل دنیا شــناخته می شود و همچنین محل استقرار 
بقایای کشــتی قاچاقچیان اســت و به همین علــت غالبا »خلیج 

قاچاقچیان« نیز نامیده می شود.
ناواجیو در شمال غربی ســاحل جزیره زاکینتوس واقع شده است. 
این ناحیه با صخره های آهکی، سواحل شــنی سفید و آب صاف و 
آبی رنگش شناخته می شود و همه ساله هزاران توریست را به خود 
جذب می کند. نوار ساحلی این جزیره تنها از طریق قایق هایی که 
از بندر Vromi به سمت جنوب می آیند یا قایق هایی که از بارانداز 
سنت نیکوالس به ســوی جنوب شــرقی حرکت می کنند، قابل 
دسترسی است و معموال قایق هایی از بندر شهر پایتختی زاکینتو، 
به همراه کشتی های کروز و تورهای سیاحتی از راه می رسند و در 

سواحل ناواجیو لنگر می اندازند.

رستوران اتمســفر در برج خلیفه دبی واقع شده است که به عنوان 
ســمبل دبی و حتی امارات متحده عربی شــناخته می شود. این 
برج که در ســال ۲۰۰۴ میالدی ســاخته شــد و به برج دبی هم 
معروف اســت، به افتخار و برای زنده نگهداشتن نام حاکم عمارات، 
خلیفه بن زاید آل نهیان،  برج خلیفه نامگذاری شد. رستوران اتمسفر 
در ارتفاع ۴۴1/۳متری از ســطح زمین قرار دارد و بسیار لوکس و 
زیباســت؛ همچنین در طبقه 1۲۲ برج خلیفه قرار دارد. محققان 
گینس پس از تحقیقات و بررســی درخصوص این رستوران، لقب 
مرتفع ترین رســتوران دنیا از ســطح زمین را به آن دادند که ثبت 
رکورد آن مربوط به ســال ۲۰11 میالدی است. جالب است بدانید 
که برج خلیفه با ارتفــاع ۵۶۰ متری اش بلندترین برج و آســمان 
خراش دنیاست، بنابراین جای تعجب نیست که رستوران این برج 

ملقب به مرتفع ترین رستوران دنیا شود.
کمی بیشتر با رستوران اتمسفر آشنا می شــویم: بازدیدکنندگان 
باید از آسانسور شیشــه ای و خصوصی رســتوران استفاده کنند 
و به طبقه 1۲۲ برسند؛ رســتورانی فوق العاده زیبا که بخش هایی 
عمومی و خصوصی دارد و همچنین برخی از بخش های آن گردان 
بوده و دکوراسیون بســیار خیره کننده ای هم دارد. رستوران های 
لوکس و گران قیمت در دبی بســیار زیاد اســت و همه ساله هم بر 

تعداد آنها افزوده می شود.

تصویری از یک دیوار نوشت عاشقانه در شــهر حلب در فضای مجازی گل 
کرده است.  این دیوار نوشت، شــعری از »نزار قبانی« شاعر سوری االصل 
است که روی یکی از دیوارهای شهر تازه آزاد شده حلب خودنمایی می کند.

روی این دیوار نوشته شده: دوستم داشته باش؛ دور از سرزمین رنج، دور از 
شهرمان که مرگ را چشیده است.

ایرانگردی

فریدون ا... یاری ادامه داد: درحال حاضر سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری اعالم کرده است به  افرادی که قصد 
دارند حمام هــای تاریخی را به حمام ســنتی تبدیــل کنند، تا 
۵۰درصد در هزینه های مرمت مســاعدت خواهد کرد. این یک 
بسته تشویقی بســیارخوب است که می تواند ســرمایه گذاران 
را به ســمتی هدایت کند کــه  در حفظ حمام هــای تاریخی ما 

تالش کنند.
وی تصریح کرد: درســال جاری برای حمام شــیخ بهایی بودجه 
اختصاص داده شده و قرار است که ســازمان میراث فرهنگی این 

حمام را به یاری خدا در سال 9۶ به بهره برداری برساند.
ا... یاری خاطرنشان ســاخت: باتوجه به جایگاهی که عنوان و نام 

حمام شــیخ بهایی را بر خود دارد، بایستی تامل الزم برای تعیین 
نوع کاربری آن انجام شود چون جنبه نمادین و سمبلیک داشته 
و با حمام های دیگر اصفهان متفاوت اســت، البته استفاده از این 
حمام  به عنوان یک مرکز مانند مرکز مردم شناسی مطرح شده؛ 

اما این فقط یک ایده است و هنوز نهایی و قطعی نشده است.
باید به صورت مصداقی به موضوع توجه کرد

سرپرســت معاونت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان 
اظهارداشت: برخی از حمام های تاریخی واقعا از ارزش تاریخی به 
عنوان یک بنای تاریخی برخوردارند و باید با درنظرگرفتن ارزش 
تاریخی در حد خود بنا، در راستای اهدافی که دارد، ویژگی های 
یک بنای تاریخی که خود نشان دهنده یک سنت و فرهنگ است 

حفظ شود.
محمدعلی طرفه افــزود: در بعضی موارد نیــز فضایی وجود دارد 
که می تواند تاریخ خود را حفظ کرده و ســرویس دهد و شاید با 
ایجاد یک رســتوران، زمینه ایجاد و انتقال ویژگی های تاریخی و 

فرهنگی آن بنا بیشتر فراهم شود.
وی تاکید کرد: موضوع را باید به صورت مصداقی مورد توجه قرار 
داد و شــاید نشــود یک قاعده کلی برای این موارد مطرح کرد و 
تالش و رویکردی که در حال حاضر در اســتان و شــهر ما وجود 
دارد، این اســت که بناهای تاریخی موجود، بازســازی و زمینه 
استفاده از آنها فراهم شود و باید توجه کرد که استفاده بهینه برای 

این بناها چه مواردی خواهدبود.
ایجاد آبگوشت سرا در حمام های تاریخی، طنز تلخی 

است!
مدیرگروه آموزشــی مرمت و احیای بناها و بافــت های تاریخی 
دانشکده حفاظت و مرمت دانشــگاه هنر اصفهان، ضمن اشاره به 
این موضوع کــه تغییر کاربری حمام های تاریخی به رســتوران، 
چایخانه و مانند اینها یک رویکرد کامال اقتصادی و منفعت طلبانه 
اســت، گفت: من با طنزی تلخ، از آنها با عنوان آبگوشت ســرا نام 

می برم تا شاید متوجه غلط بودن این تغییرکاربری ها بشوند.
بهنام پدرام افزود: در این تغییر کاربــری های اخیر که به صورت 
ناشایست انجام شده، شــأن بنا درنظرگرفته نشــده و ماهیت و 

اصالت اثر ازبین رفته است.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه هنــر اصفهان اظهار داشــت: این 
نوع تغییر کاربری ها خطایی اســت بزرگ، ضمن اینکه مســلما 
جنبه های فرهنگی مدنظر قرار نگرفته و تنها با هدف ایجاد منبع 
درآمد بزرگی برای صاحــب بنا، تغییر کاربری های ناشایســت 

صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: ما در سیستم آموزشی تالش می کنیم تا اینگونه 
تغییــرات را به غلط انجام ندهند، بحث آموزشــی بــر عهده ما و 

بحث های اجرایی فعال از دسترس ما خارج است.
پدرام تاکید کرد: به طور مشــخص نمی توان کاربری حمام های 
تاریخی را بازهم بــه عنوان حمام ادامه داد؛ چراکه مصالحشــان 

فرســوده شــده و دیگر دربرابر رطوبت مقاومت قبلی را ندارند. 
اگر بخواهیم کاربری آنها را به گونه ای تغییر دهیم که متناســب 
با کاربری پیشــین باشــد، می توان از فعالیت های جانبی که در 
گذشته در حمام ها انجام شده و در واقع مکمل حمام بوده است، 
استفاده و این فضاها را در این بناها پیش بینی کرد. اما نمی توان 
کاربری این بناها را به عنوان حمــام ادامه داد؛ زیرا الزمه این کار، 
اتخاذ تمهیدات الزم برای مقابله با رطوبت است که منجر به دخل 
و تصرف زیاد در بنا می شــود. هرچند حفظ کاربری قبلی یعنی 
حمام، شأن بنا را حفظ می کند اما از لحاظ ارزش های معمارانه، 

دخل و تصرف بسیار انجام شده و اصالت اثر ازبین می رود.
احیا و بازسازی نباید به اصل اثر و کاربری آن آسیب 

برساند
رییس دانشــکده حفاظت و مرمت دانشــگاه هنر اصفهان گفت: 
موضوع بازســازی حمام های تاریخی، برای ما یک ارزش اســت 
ولی نکته مهم اینجاســت که این احیا و بازســازی اصوال زمانی 
انجام می شــود که به اصل اثر و کاربری آن آسیب نرسد. شهریار 
ناسخیان با اشاره به اینکه بهترین حالت این است که این حمام ها 
حمام بماند اما نــه لزوما با پرداختن به همــه فعالیت هایی که در 
گذشته در این بناها با رویکرد حمام انجام می گرفته است، تصریح 
کرد: منظور اصلی این اســت که ما االن نمی توانیم ساختارهای 
حمام را مانند گذشته و کامال با کاربری حمام استفاده کنیم زیرا 
عالوه بر مشــکالتی که برای بنا ایجاد می کند، ازلحاظ بهداشتی 
نیز مشــکل دارد. بنابراین بهتر این است که موضوع استحمام در 
این حمام های تاریخی ادامه نیابد ولی از مباحث نزدیک به بحث 
استحمام استفاده شود. می توان از فعالیت هایی مانند مشت و مال 
یا به عبارتی ماســاژدرمانی و مانند اینها که در گذشته نیز در این 
حمام ها انجام می شد، استفاده و فضاهای مرتبط با ساختار حمام 
را ایجاد کرد. به گفته معاون ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور، تا کنون 1۲۰۰ حمام  از سوی ادارات 
کل استانی، شناســایی و به این معاونت معرفی شــده که از این 
تعداد،  ۷۳۵ پالک مربوط به  دوره های صفویــه، زندیه، قاجار و 
پهلوی اول، در فهرســت آثار ملی به ثبت رسیده است. همچنین 
معاون دفتر حفظ واحیای بناها، بافت ها و محوطه هاي تاریخي و 
دبیر کارگروه حمام های تاریخی، حفاظت کالبدی صحیح، احیا 
به صورت کاربری حمام و بهره برداری از این اماکن، با اســتناد به 
کاربری های پیشین به عنوان مراکز بهداشتی، فرهنگی، ورزشی 
و تفریحی را از جمله اهداف شناســایی این بناها در کشــور بیان 

کرده است.

رویکرد ایران در حفاظت از حمام های تاریخی؛
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موضوع بازسازی 
حمام های تاریخی، 

برای ما یک ارزش 
است ولی نکته 

مهم اینجاست که 
این احیا و بازسازی 
اصوال زمانی انجام 

می شود که به اصل 
اثر و کاربری آن 

آسیب نرسد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: بحث تبدیل حمام های تاریخی به 
حمام سنتی ایرانی، در کشور ما نیز در حال آغاز اســت و به طور عمده، بخش خصوصی در این بخش ورود پیدا 
می کند. اصوال بخش خصوصی به جاذبه ها و مزیت ها فکرمی کند و ما نمی توانیم خیلی آنها را به ســمتی که 

مدنظرمان است هدایت کنیم، مگر اینکه بسته های تشویقی برایشان داشته باشیم.

پورتال وزارت فرهنگ روســیه، از ایجاد مســیرهای 
جذاب برای گردشــگران در حاشیه مســابقات جام 
کنفدراسیون در ســال ۲۰1۷ و جام جهانی فوتبال 

۲۰1۸ در روسیه خبر داد.
در خبری که پورتال وزارت فرهنگ روســیه، منتشر 
و رایزن فرهنگی ایران در مســکو آن را ترجمه کرده، 
آمده است که این مســیرهای گردشگری به منظور 
معرفی روسیه به عنوان یک کشور توریستی و جذب 

گردشگران عالقه مند به سفرهای توریستی است.

بیش از 1۲۰ برنامه و مسیر گردشــگری برای یازده 
شــهر میزبان جام جهانی فوتبال ۲۰1۸ در روســیه 
آماده شــده اســت. این برنامه ها عالوه بر شهرهای 
میزبان جــام جهانی )مســکو؛ ســنت پترزبورگ، 
کلینگراد، سمرا، سارانسک، قازان، ولگوگراد، رستوف، 
کراسنادار، ســوچی و یکاترینبورگ(، شامل مناطق 
اطراف نیز می شــود. برخی از این مســیرها در سال 
۲۰1۷ برای مســابقات جام کنفدراســیون نیز قابل 
دسترسی هستند. مسیرهای جذاب برای گردشگران 

مانند »گردنبند نقره ای روسیه«، جاده ابریشم بزرگ 
و جاده بزرگ که چند منطقه روســیه را به هم متصل 
می کند، در این مســیر قــرار گرفته انــد. در تمامی 
مسیرها برای گردشــگران حدود ۵۰۰ مکان دیدنی 
قرار دارد و خدمات گردشــگری مــورد نیاز، از جمله 
محل اقامت، غذا، حمل و نقل و همچنین ســرگرمی 
و اســتراحت نیز برای آنهــا تدارک دیده می شــود. 
تور یک روزه همراه بــا غذا، به طور متوســط حدود 
دوهزار روبل و تور هشــت روزه برای مناطق مختلف 

روســیه همراه با غذا و حمل ونقــل از 1۸ تا ۳۰ هزار 
روبل محاسبه شده است. مســکو، سنت پترزبورگ، 
قازان و ســوچی، شــهرهای میزبان مســابقات جام 
کنفدراسیون، در ســال ۲۰1۷ در انتظار خیل عظیم 
گردشگران هستند و تورهای پیشرفته امکان بازدید 
چند شهر را برای گردشــگران فراهم می کنند. هدف 
از این برنامه ها معرفی روســیه به عنوان یک کشــور 
توریستی و جذب گردشگران عالقه مند به سفرهای 

توریستی به روسیه است.

قاب روز

ایده ای برای جذب گردشگر بیشتر؛

روسیه برای جام 
جهانی ۲۰1۸ مسیرهای 

گردشگری ایجاد 
می کند

آباد«  »متین  به سبب وجود کمپ کویر 
گزینه های کویرگردی کویری مجهــز، یکی از 
تهران و اصفهان است که به ویژه برای مسافرانی از 

می خواهند در یک سفر دو روزه کویری در آخر هفته، هم راهی کوتاه پیش رو داشته  باشد و هم شبی را 
در کویر سر کنند. این کمپ که برخالف کاروانسراهای قدیمی کویرها، نوساز و کامال مجهز است، سه نوع 

امکانات اقامتی به شکل چادر، کومه کاهگلی و اتاق مردن دارد.
تجهیزات سرمایشی و گرمایشی موجود در کمپ به شــما این امکان را می دهد که در هر فصلی به 
آنجا سفر کنید. همچنین امکانات تفریحی مانند رصد، دوچرخه سواری، موتور چهارچرخ، شترسواری و 
بازدید از مزارع ارگانیک و مرکز پرورش شترمرغ نیز از سرگرمی های جنبی شما در این سفر خواهدبود. 
رمل های کویری متین آباد هم در نزدیکی کمپ و در مجاورت روســتای متین آباد واقع شده اند. یکی 
از ویژگی های جالب این کمپ، بهره گیری از انرژی های پاک )مانند انرژی خورشــیدی( و همچنین 

سیستم بازیافت صحیح زباله است. 
چطور برسیم: در آزادراه قم- کاشان- اصفهان، تقریبا ۶۰ کیلومتر بعد از کاشان، به خروجی ابیانه 
و »بادرود« خواهیدرســید. آنجا از آزادراه خارج شوید و در همان ابتدا مســیر سمت راست را انتخاب 
کنید که از زیر آزادراه رد می شود و شما را به بادرود می رســاند. در بادرود به چپ بپیچید و با توجه به 
تابلوهای راهنمای کمپ متین آباد، از »خالدآباد« و »دهباد« و »فمی« عبور کنید تا به روستای متین آباد 
برسید. جاده دو کیلومتری دسترسی به کمپ، خاکی است و کمی قبل از روستا و در سمت راست شما 

قراردارد.

سیرجان یکی از نقاطی اســت که اتصال بین دو اقلیم کوهستانی 
و کویری را در اســتان کرمان برقرار کرده اســت. از یک ســو، به 
»بَلَورد« و »بافت« و از ســوی دیگر، به نمکزار و کویر می رســد. 
دریاچه نمک ســیرجان که مهم ترین نماد کویری منطقه است، 
در غرب شهر ســیرجان قرار دارد. این کفه نمک که یکی از بزرگ 
ترین ذخایر نمکی در کشور به حساب می آید، پس از بارش باران 
تبدیل به دریاچه ای پر از آب شور می شود و البته به دلیل گرمای 
منطقه، آب آن ظرف مدت کوتاهی، تبخیــر و مجددا به کفه ای 
از نمک تبدیل می شــود. اگر در روزهای میانی ماه قمری به آنجا 

بروید، درخشش مهتاب روی بلورهای نمکی دریاچه 
بسیار زیباست. در خود شــهر سیرجان هم می توانید 
نمادهایی از کویــر را ببینید؛ از جملــه »بادگیر« که 
معروف ترین آنها »بادگیر چپقی« اســت که شکل و 

شمایلی متفاوت با سایر بادگیرها دارد.
چطور برسیم: در مســیر ارتباطی سیرجان به نیریز 
و شــیراز، ۴۰ کیلومتر که از ســیرجان دور شــدید، 
دریاچه نمک ســیرجان را در ســمت راســت جاده 
خواهیددید. مهم ترین نشانه آن منطقه، معدن »گل 
گهر« سیرجان در سمت مقابل آن است. اگر حوصله 
رانندگی طوالنی ندارید، می توانید از قطارهای مسیر 

بندرعباس که در ایستگاه سیرجان توقف دارند، استفاده کنید.

اســتان ســمنان هم بخش های قابل توجهی از دشــت 
کویر مرکزی ایران را در خود جــای داده که »خار توران« 
معروف ترین آنهاســت. ایــن منطقه حفاظت شــده که 
زیستگاه یوزپلنگ و گور ایرانی هم هست، یکی از بهترین 
مناطق برای رمل نوردی و باال و پایین رفتن روی تپه های 

ماسه ای است. 
آب و هوای گرم و خشک و بیابانی، باعث رویش درختچه 
های زیبای تاغ در منطقه شده و رودهای کوچک و شوری 
که به »کال شور« ســبزوار می ریزند نیز بر جذابیت های 

بصری منطقه افزوده است.
روســتای »زمان آباد« در کنار جاده آسفالته قرار گرفته و 
مناطق کویری اش در شــمال و شرق روستا واقع شد ه اند. 

چطور برسیم: در مسیر شــاهرود به سبزوار، 
1۲کیلومتــر بعــد از »میامــی«، وارد جــاده 
»بیارجمند«، در سمت راســت خود شده و در 
میدان واقع در انتهــای آن، جاده »خانخودی« 
و »کاشمر« را انتخاب کنید. 11۰ کیلومتر بعد 
از خانخودی، به زمان آباد خواهید رسید. تقریبا 
۳۵ کیلومتر قبــل از زمان آباد هــم یک جاده 
فرعی و خاکی در ســمت چپ تان قرار دارد که 

شما را به رضاآباد می رساند.

کلوت ها معــروف ترین نماد کویر لوت هســتند. این پدیده های 
طبیعی شگفت انگیز و کم رقیب، کلوخ هایی سخت و توپُر و مرتفع 
هستند که طی سال های طوالنی و بر اثر مقاومت در برابر فرسایش 
باد، شــکل گرفته اند. وســعت این منطقه به حدی است که لقب 
»ابرشهر کلوخی« به آن اطالق می شود.جاده شهداد به نهبندان 
که دو استان کرمان و خراســان جنوبی را به هم متصل می کند، 
از گوشه این شهر خیالی عبور کرده و شــما می توانید به راحتی 
کلوت ها را از نزدیک ببینید و البته اگر ماجراجو باشــید، با رعایت 
نکات فنی وارد قســمت های بکر کویر شــوید.  در حوالی کلوت 
ها پوشــش گیاهی از نوع نِبکا )گلدان های وارونه( 
وجود دارد و وقتی وارد بخش هــای مرکزی کویر 
لوت شوید، دیگر خبری از هیچ نوع پوشش گیاهی 
نیســت و اصوال هیچ حیاتی در چاله مرکزی کویر 
وجود ندارد، حتی باکتری! یکــی از عجایب کویر 
شهداد، نزدیک بودن آن به منطقه سردسیر و قله 

های »سیرچ« و »باغ باال« است.
چطور برســیم:  باید وارد جاده دولتی شوید و 
درمیانه مســیر )تقریبا ۲۰ کیلومتر بعد از کرمان( 
سه راهی را به چپ بپیچید تا بعد از عبور از جاده ای 
کوهستانی و یک تونل بلند، ابتدا به سیرچ و سپس 

به شهداد برسید. 

برای کســانی که می خواهند ســفری یک روزه از تهران به کویر 
داشته باشند، یکی از ساده ترین انتخاب ها، کویر »مرنجاب« است. 
این کویر که در نزدیکی کاشــان و در حاشــیه دریاچه نمک واقع 
شــده، اکثر نمادهای کویری یعنی رمل و درختچه های بیابانی و 
چاه های دست کن و آب انبار و دریاچه نمک و کاروانسرا را در خود 
دارد و بجز جاده اش که خاکی است، از لحاظ نزدیکی به پایتخت و 

امکانات بین راهی، گزینه ای مطلوب به شمار می رود.
چطور برسیم: در »میدان شــهید منتظــری« کاشان )یا همان 
فلکه اکسپورت( وارد بلوار کارگر شــوید و از روی پل راه آهن هم 
عبور کنید تا به آران و بیدگل برسید. در دومین میدان که کوچک 
تر از میدان اول اســت، دور بزنید و از اولین خروجی )نبش پمپ 
بنزین( به راست بپیچید و در مسیرتان تابلوهای مرنجاب و دریاچه 
نمک را دنبال کنید تا به ابتدای جاده خاکی و چهار 
کیلومتری کاروانســرای مرنجاب برســید. در این 
جاده بعــد از ۲۵ کیلومتر، اولین راه دسترســی به 
دریاچه نمک را در ســمت چپ تان می بینید. پنج 
کیلومتر جلوتر، آب انبار و تپه های ماسه ای جذابی 
را در سمت راست خود می بینید. در انتهای جاده 
هم راهی دیگر به دریاچه نمک و سپس کاروانسرا 
در ســمت چپ تان قرار دارد و البته آنجا هم پر از 

رمل است برای تپه نوردی.

لب مرز کویر؛ نمکزار سیرجان

نوک شمالی کویر؛ زمان آباد

آسان و مجهز؛ متین آباد

یک دنیا شگفتی؛ کلوت های شهداد

راحت و نزدیک؛ مرنجاب

»هــر کس یــک بــار مســحور افســون کویــر شــود، تــا پایــان عمــر رهایــش نخواهدکــرد«؛ ایــن جمله 
معــروف را دکتــر » آلفونــس گابریــل « - جغرافیــدان و جهانگــرد فقیــد اتریشــی - گفتــه اســت. حــدود 
 یــک چهــارم مســاحت ایــران را کویــر و بیابــان تشــکیل مــی دهــد و گردشــگران کویردوســت، معموال 
در فصل های پاییز و زمستان عازم این مناطق می شوند. در ماه های سرد سال، گرچه از گرمای سوزان تابستانی کویرها 
خبری نیست، اما باید مراقب شب های سرد کویر بود. در این مطلب، 1۰ منطقه کویری ایران را که امکان سفر نسبتا 
راحت به آنها فراهم اســت، معرفی می کنیم. سفر به صحرا و بادیه، لذتی فراموش نشــدنی دارد و باید حداقل یک بار 

تجربه اش کرد. بی جهت نیست که سعدی اینچنین حکیمانه می گوید: » به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل «.

1۰پیشنهاد برای کویرگردی در ایران؛

بیابانم آرزوست! )۲(
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پیشنهاد  سردبیر:
خانم ابتکار از سفر قبلی تا کنون برای مردم چه کردید؟ استفاده از مازوت 

در ذوب آهن اصفهان مشروط است
 مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان گفــت: اســتفاده از مازوت 
) نفت کوره ( در ذوب آهن اصفهان مشــروط به بهســازی کنورتورهای 
این واحد صنعتی است. حمید ظهرابی افزود: استفاده از مازوت در کوره 
 بلند ذوب آهن اصفهان منوط به رفع آلودگی از کنورتورهایی اســت که 

هم اکنون دود قرمز رنگی تولید می کنند.
وی تصریح کرد: اســتفاده از مــازوت به جای کک در کــوره بلند ذوب 
 آهن می تواند بــه کاهــش ذرات معلق و دی اکســید گوگرد ناشــی 
 از فعالیت های ذوب آهن کمک کند، اما قبل از آن باید آلودگی ناشــی 
از کنورتورها برطرف شود.  مدیرکل محیط زیست استان اصفهان افزود: 
مســئوالن شــرکت ذوب آهن اصفهان قول داده اند که تا دو ماه آینده، 

آلودگی ناشی از کنورتورهای این واحد صنعتی را برطرف کنند. 
وی افزود: با بررسی های انجام شده توســط کارشناسان محیط زیست 
اســتان، اســتفاده از مازوت در کوره بلند ذوب آهن اصفهان تا حدودی 
توجیه پذیر است و ما درحال ارجاع این موضوع به سازمان محیط زیست 
هســتیم. ظهرابی اظهارکرد: شــرکت ذوب آهن اصفهان به ازاء مصرف 
سوخت مازوت در کوره بلند، باید واحد کک سازی خود را از کار بیندازد. 
وی با اشــاره به اینکه تجهیزات ذوب آهن اصفهان قدیمی است، افزود: 
استقرار واحد های تولید قطران زغال سنگ و کک سازی در این کارخانه 
همچنین موقعیت این کارخانه در غرب اصفهان و فاصله اندک آن تا این 

کالنشهر، به مشکالت زیست محیطی اصفهان افزوده است. 
 ظهرابی با اشاره به اینکه از ســال 93 با پیگیری اداره کل محیط زیست 
و مدیریت ارشــد اســتان اصفهان، طرح هایی بــرای کاهش آالیندگی 
ناشی از فعالیت کارخانه ذوب آهن انجام شــد، افزود: نتیجه اقدام های 
 انجام شده در حال شــکوفایی اســت و ذوب آهن اصفهان برای کاهش 

آالینده ها تالش می کند. 
 وی افــزود: از جمله اقدام های زیســت محیطی انجام شــده توســط 
ذوب آهن اصفهان امحــای پســماندهای ویژه ای بود کــه در منطقه 
جوزدان انباشــته شــده بود. به نقل از روابط عمومی شرکت ذوب آهن 
اصفهان موضوع استفاده از مازوت در کوره بلند این واحد بزرگ صنعتی، 

9 آذر امسال در جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان، مطرح شد.  
 در این جلســه که به میزبانــی ذوب آهــن اصفهان برگزار شــده بود، 
عنوان شد: بررسی های دقیق و کارشناسی سازمان محیط زیست نشان 
می دهد اســتفاده از مازوت در کوره بلند ذوب آهــن، آالیندگی ایجاد 
نمی کند. ذوب آهن اصفهان در30 کیلومتــری غرب اصفهان قرار دارد.  
شــرکت ذوب آهن اصفهان، تولید کننده محصــوالت فوالدی از جمله 
 آهن، تیرآهن، مفتول، میلگــرد و محصوالت شــیمیایی از جمله کک 

و سولفات آمونیم است.

در شهر

بامسئوالن

سید عبدالوهاب ســهل آبادی صبح دیروز در همایش 
چتر همــکاری اظهارکرد: اگر همه مــردم اصفهان هم 
دوچرخه سوار شــوند، هوای اصفهان پاک نخواهد شد. 
وی افزود: طبیعت بــا اصفهان قهر نکــرده بلکه دولت 
تدبیر و امید با اصفهان قهر کرده اســت؛ دولتی به روی 
کار آمد و به جهت اینکه زادگاه خود یزد را آباد کند، آب 
اصفهان را برد، حاال یزد افتخار می کند که صنعت خود 

را با آب زاینده رود می چرخاند.
رییس خانه صنعت و معدن ایران گفت: امروز سه سال 
از عمر دولت یازدهم گذشــته و فقــط گفته اند تحمل 
کنید؛ روزی مردم اصفهان برای کشاورزی نیازمند آب 
بودند، اما امروز برای مصرف شرب، نیازمند آب هستند.

وی خاطرنشــان کــرد: خانــم ابتکار محیط زیســت 
اصفهان به دلیل خشــکی تاالب گاوخونی دچار مشکل 
 است، اگر تاالب گاوخونی احیا نشــود، شما دیگر کدام 

محیط زیست را می خواهید احیا کنید؟ 
بــا ریزگردهایی کــه به گفتــه کارشناســان خودتان 
 می تواند تا چند100 کیلومتر آثار تخریبی داشته باشد، 

چه تدبیری برای اصفهان دارید؟
 ســهل آبادی عنوان داشــت: خشــکی زاینــده رود را 
به گــردن نــزوالت الهــی نیندازید، دلیل خشــکی 
زاینده رود کاهــش بارندگی نبوده بلکه برداشــت های 
غیرقانونــی و غیراصولــی چند ســال گذشــته بوده 
اســت.رییس اتاق بازرگانی اصفهان خطــاب به ابتکار 
گفت: همین چند هفته گذشــته وزیر نیــرو و معاون 
اول رییس جمهور به اصفهان ســفر کردند و شــما هم 
 حضور داشــتید، گزارش دهید از آن ســفر تا به امروز 

چه اقداماتی برای مردم انجام داده اید.
وی تصریح کــرد: یک نفــر در دولت یازدهــم به فکر 
احیای زاینده رود نیســت؟ زاینده رود کمتر از دریاچه 
ارومیه است؟ ای کاش طرحی هم برای احیای رودخانه 
زاینده رود به مجلس شــورای اســالمی ارایه می شد.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان متذکر شد: مردم اصفهان 
که 23 هزار شهید تقدیم انقالب اسالمی کرده اند حاال 
 باید بنشــینند و ببیننــد که آب شــرب را می خواهند 

برای شان جیره بندی کنند.
وی با بیان اینکه مســئله زاینده رود بایــد به اصفهان 
واگذار شــود، اظهارداشــت: کار را به مــردم اصفهان 
بسپارید و به آنان بگویید » مردم اصفهان بیایید و برای 

زاینده رود و استان، خودتان برنامه ریزی کنید. «

رییس خانه صنعت و معدن اصفهان:

خانم ابتکار از سفر قبلی 
تا کنون برای مردم چه کردید؟

 به ظاهر طنز اســت، امــا طنزی تلــخ که نشــأت گرفته 
 از واقعیتــی تلخ تر اســت. واقعیتــی که اصفهانــی ها را 
به صفحات مجازی خانم رییس می کشاند تا با هشتگ های 
» زاینده رود من کو؟« بــه او یادآوری کند اینجا در اصفهان 

مردمانی هستند که زاینده رود به جان شان بسته است. 
آب برای شان » نان « است و خشکسالی امان شان را بریده 
 و حتی بســیاری از زندگی ها را تا مرز فروپاشی برده است 
و در چنین شرایطی ما به مســئولی نیاز داریم که به عنوان 
رییس سازمان محیط زیست، دغدغه اش » محیط زیست « 
و نجات آن باشد نه برجام و انتخابات آتی ریاست جمهوری 

و خط مشی های سیاسی و ...
حرف ها تکــراری، وعده ها تکراری ... ایــن چندمین باری 
اســت که ابتکار به اصفهان مــی آید تا بلکــه از ابتکاری نو 
برای نجات زاینده رود خبر بدهد تا شــاید پیک شــادی بر 
مردمان شــرق اصفهان و تمام این استان باشــد، اما دریغ 
 که هربار دســت خالــی می آیــد و وعده هایــی می دهد 

و دست خالی تر می رود.

حاال دیگر مسئوالن و مردم این استان هم امیدی به تدابیر 
او ندارند.

این بار خودش هم از آمار تلخی ســخن گفت که تنها برای 
 تیترشــدن در رســانه ها به درد می خورد واال که خودمان 
می دانیــم اوضــاع زاینــده رود و کارون و گاوخونی خوب 
نیست. حال ما هم خوب نیست. نه دریاچه داریم، نه آسمان 

پاک و نه شهر خلوت. 
ســال گذشــته یک روز به بهانه روز ملی تاالب ها میهمان 
 اصفهان شــد تا وعده هــای جدید بدهد. از همان دســت 
 وعده هایــی که در ســفرهای قبلی خود اعــالم کرده بود: 
 » برای تــاالب گاوخونــی پیگیری جدی صــورت گرفته 
و احیای آن در دستور کار قرار دارد و بر اساس مصوباتی که 
داشتیم چه در شــورای عالی آب و چه در کارگروه احیای 
زاینده رود، قرار شــد حق آب زاینده رود تامین شــود تا هم 

تاالب و هم زاینده رود بار دیگر احیا شود. « 
 ســفرهای پــر مصوبــه ابتــکار گــره از کار اصفهــان باز 
نمی کند همان گونه که در ســال های گذشــته بازنکرد. 

 نــه تنها زاینــده رود و تــاالب گاوخونی کــه خانم رییس 
در ســفرآبان ماه گذشــته خــود به دیــار زاینــده رود، 
 آلودگی هوا در فصل زمســتان و مســئله زیرگردها را هم 
از دغدغه های محیط زیســتی خودش عنوان کرد آن هم 
 درحالی که درســت وقتی مردم این شــهر ســرب تنفس 
 می کردند، از نظــر ابتکار؛ هــوای اصفهان مناســب بود! 
آن قدر مناســب که چندی بعد، همین آالینــده هایی که 
 جای نگرانی برای شــان نبود اصفهان را به تعطیلی کشاند 
و بسیاری از شــهروندان را تا مرز خطر برد و حتی اصفهان 

یک هفته به کما رفت. 
چندماه قبــل تــرش ) خردادمــاه 94 ( هم بــه اصفهان 
 آمد. بازهــم تاکید کرد کــه موضوع رودخانــه زاینده رود 
و تاالب گاوخونی را از جهت ابعاد زیست محیطی در دستور 

کار شورای عالی محیط زیست قرار می دهد. 
 درباره تــاالب گاوخونــی هم تنهــا یک راهکار داشــت: 

باید مدیریت مصرف داشته باشیم!
بســته شــدن آب زاینــده رود بــا تبعــات بســیار زیاد 
زیســت محیطی و اقتصادی همراه خواهد بود و باید هرچه 

سریع تر برای آن چاره اندیشی کرد. 
این را ابتکار گفته، اما نمی گوید که برای حل مشــکل چه 
چاره اندیشی ای کرده اند. ابتکار دیروز هم در اصفهان بود. 

در همایــش » چتر همــکاری « و تجلیــل از برگزیدگان 
 نخســتین مســابقه ملی عکــس » در راه مدرســه « که 
در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد، شرکت کرد و گفت:  
اصفهان شهری بســیار ارزشــمند و دارای رتبه بندی های 
جهانی است. وی اظهار داشت: باید کیفیت زندگی، کیفیت 
شاخص های هوا، مدیریت پسماند و فضای سبز در این شهر 

مورد توجه قرار گیرد. 
احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی مطالبه ارزشمند و مهم 
امروز و دغدغه همه ایرانیان اســت، در کنــار زاینده رود و 
گاوخونی احیای تاالب بختگان، جازموریان، دریاچه ارومیه 
و هامون نیز جزو دغدغه های ملی است. اصال فکر نکنید که 
مسئله احیا ویژه اصفهان و یک مسئله قومیتی و منطقه ای 
 اســت، اکنون کارون نیز حال خوبی نــدارد و هورالعظیم 
کامال خشــک و بدون آب بود که به همــت دولت و با توجه 
به بارندگی هــای صورت گرفته احیا شــد. ابتکار همچنین 
با اشاره به راه حل های مســئله خشکسالی گفت: نخستین 
راه حل نگاه ملی به این مسئله است، حقابه زاینده رود در50 
سال گذشته مشخص شده و اکنون منبع آب به یک چهارم 
رســیده اســت، بنابراین حقابه نیز از بین رفته است، باید 
توجه داشــت که اکنون حقابه زاینده رود و تاالب گاوخونی 
 صفر شده اســت. در حوضه آبریز زاینده رود در چهارمحال 

و بختیاری و اصفهان کارهای زیادی انجام شده است. 
درد خشکی زاینده رود رنجی مشترک میان همه است، این 
مســئله همه جای ایران وجود دارد، به طور مثال در میناب 
بندرعباس10 میلیون نخل به طور کامل از بین رفته اســت 
 و این مشــکل باید به صورت جمعی و با همدلی و همکاری

حل شود.

سفرهای 
پر مصوبه  ابتکار 

گره از کار اصفهان 
باز نمی کند

 همان گونه که 
در سال های 

گذشته بازنکرد

بنده خدایی می گفت: اینقدر که بهاره رهنما در ســریال پژمان، دغدغه زاینده رود و دریاچه ارومیه و کل محیط زیست ایران را داشــت و زندگیش را وقف این موضوع    مژگان علیدوستی
کرده بود،  معصومه ابتکار اینقدر دغدغه ندارد! 

به بهانه سفررییس سازمان محیط زیست به اصفهان؛

کدام ابتکار؟!
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
بیگانه اگر وفا کند

یکی بود یکی نبود... در زمان های قدیم مرد فقیری از دست 
طلبکار فرار کرد و وارد شــهر دیگری شد. چون راه به جایی 
نداشت روی سکوی در مسجدی نشست و به فکر فرو رفت 
که راه نان پیدا کردن چیست؟ ناگهان زنی با چادر و روبند 
نزدیک او آمد و احوالش را پرســید و مرد غریب شرح حال 
خودش را بیان کرد. زن گفت:»مــن دو دینار به تو میدم بیا 
بریم توی مســجد پیش آخوند، بگو این زن منه و من فقیر 
هســتم نمی تونم خرجی به او بدهم مهرش را حالل کرده 
که طالقش بدهم. آنوقت من هم حاضر میشم و میگم مهرم 
حالل و جانم آزاد پول طــالق را هم خودم میدم. آخوند مرا 

طالق میده تو هم تا دو دینار را خرج کنی خدا بزرگه« 
مرد بیچاره قبول کرد پول را گرفت و با هم نزد آخوند رفتند 
آخوند وقتی ماجرا را فهمیــد به مرد گفت:»چرا می خواهی 

زنت را طالق بدهی؟« 
گفت:»ای آقا روزگار بده نمی تونم خرجی برسونم خودش 

می خواد طالق بگیره« 
آخوند رو به زن کرد که:»ای زن با شــوهرت سازگار باش؛ 

طالق شگون ندارد« 
زن آهی ســرد از دل پر درد کشــید و گفــت:»ای آقا، اینا 
مرد نیســتند که خرجی به زن بدهند دیگه عمرم سر اومد 
نمی تونم باهاش زندگــی کنم، دارم دق مــی کنم. حاالم 
مهریــه خودمو حالل کــردم نفقه هم نمی خــوام ترا خدا 

طالقم بده جونم خالص شه« 
آخوند هم صیغه طالق را خوانــد . زن گفت:»آقا دیگه من 

آزاد شدم؟« آخوند گفت:»بله« 
زن گفت:»دیگه نمیشــه رجوع کرد؟« آخوند گفت:»چون 
مهر را بخشــیدی رجوع با شماســت مرد نمی تواند رجوع 
کند این طالق، طالق خلعی است مرد دیگه دخالتی نداره« 
زن دســت زیر چادر برد و یک بچه قنداق کرده بیرون آورد 

گفت:»پس بفرمایید؛ بچه اش را بگیره خودش بزرگ کنه« 
مرد بیچاره ماجرا را که دید یک دفعه خشــکش زد »دیدی 
چه بالیی به سرم اومد؟....« بچه را گرفت و به گوشه مسجد 
رفت و یک دوتا پولکی دستش داد. بچه گنگ زبان پولکی را 
در دهان گذاشت و شــروع کرد به مکیدن. مرد غریب کمی 
دست به پشت کودک زد. الالی گفت و اطراف خود را پایید 
کسی نباشد، یواش بلند شــد و باز اطراف را دید کسی نبود 
یک دفعه قدم هایــش را تند کرد که فرار کنــد. اتفاقا یک 
طلبه از حجره باال، او را مــی پایید از آن باال فریاد زد »آهای 
پدر ســوخته تویی که هر روز یک بچــه اینجا می گذاری و 
فرار می کنی؟ بگیرش« که خــدا روزی بد ندهد یک دفعه 
از اطراف، طلبــه ها و خادمــان مســجد دور او را گرفتند 
و کتک جانانه ای به او زدند و هشــت تا بچــه دیگر آوردند 
گذاشــتند پهلوی او که »یــا ا... بچه ها را بــردار و از اینجا 
گورتاگم کن« مرد بیچاره به فکر فــرو رفت اگر جیک بزند 
 باز »همان آش اســت و همان کاســه« به التماس افتاد که

 »ایــن مســلمونیه؟... حــاال مــن ایــن نــه تا بچــه را 
چطوری ببرم؟« 

یکی از خدام مســجد کمی منصف تر بود رفت ویک ســبد 
آورد گفت:»بچه ها را بگذار توی ســبد و بــرو« مرد غریب 
بینوا بچه ها را درســت اطراف ســبد چید و بقچه پاره اش 
را هم روی ســبد کشید و روی ســرش گذاشت و از مسجد 
بیرون آمد. به بازار میوه فروش ها که رسید یک میوه فروش 

صدا زد:»کربالیی گالبی ها را می فروشی؟« 
تا این حرف به گوش مرد غریب رسید مثل اینکه خدا روح 
تازه ای به او داد یک دفعه گفــت:»آه پولما پای درخت جا 
گذاشــته ام« تا صدای بچه ها در نیامده بود سبد را گذاشت 
در دکان میوه فروش و برگشــت به بهانه پــول و حاال از آن 
هولی که داشــت دیگر پشت ســرش را هم نگاه نمی کرد 
و فقط می دویــد. دوید تا از دروازه شــهر خارج شــد لب 
رودخانه ای رســید تشــنه و عرق کرده افتاد روی آب و تا 
می توانســت از آب رودخانه خورد. و سر و صورت را شست 
یک وقت یک ســوار رســید مطاره ای از قاچ زین باز کرد و 

گفت:»داداش بی زحمت این مطاره را آب کن بده به من« 
مرد غریب مطــاره را گرفت زد تــوی آب. آب رودخانه یک 
دفعه لپک زد مطاره از دســتش رها شــد و داخل رودخانه 
افتاد. ســوار تازیانه را به مرد بدبخت بینوا کشید وحاال نزن 
کی بزن. مرد بینوا دید اگر بایستد کتک بیشتری می خورد.

پا به فرار گذاشت .ســوار از عقب و او از جلو...ناگهان، قلعه 
خرابه ای دید سواره پیاده شد که داخل قلعه بیاید. مرد بینوا 
روی پشت بام رفت و از این بام به آن بام روی یک طاقی تند 
و تند می رفت که طاق خراب شــد و افتاد داخل یک اتاق. 
کمی نفس زد تا حالش جا آمد ناگهان چشمش به یک تاپو 
افتاد. درش را باز کرد دید پر از نان است. در گنجه را باز کرد 
یک سبد پر از تخم مرغ و یک بولونی پر از روغن در آنجا بود. 
یک نان و روغن سیری خورد و ده تا تخم مرغ توی کالهش 
گذاشت و کمی روغن هم با سه چهار تا نان چماله کرد زیر 
قبا و به لیفه تنبانش زد و پرقبا را رویش کشــید، از الی درز 
در گوشــه حیاط را دید که یک پیر زن نشسته و چرخ می 
ریســد. یواش در اتاق را باز کرد پاورچین پاورچین از کنار 
حیاط راه را گرفت که برود بیرون، پیر زن صدا زد:»آهای تو 

چه کسی هستی؟« 
از هولش آمــد رو به پیــر زن کــرد و قصــه اش را گفت. 
پیرزن دلش بــه حال او ســوخت گفت:»بگــو ببینم تو از 
کجا بــه دام این بدجنس افتــادی؟« مــرد غریب مجبور 
شــد و برای اینکه آبرویش نرود هول هولکی شــرح حال 
خود را گفــت. از حــرارت بدن او کــم کم روغــن ها آب 
شــد  و چیک چیک بنا کــرد چکه کردن. پیــرزن فهمید 
که مــرد غریــب دزدی کــرده شــروع کرد به ســرزنش 
کردن او. مــرد غریب هم از ترســش پا به فرار گذاشــت.

از در حیــاط پرید بیــرون آمد و دویــد تا لــب رودخانه. 
نشســت و ســر و صورت را شســت و قدری بــه بدبختی 
 خودش فکــر کرد یک وقــت دید یک ســوارکه یک تازی
  هــم عقــب اســب او مــی دود بــه رودخانه رســید از

 ترس بلند شــد سالم کرد، ســوار از اوپرسید:»پسر تو مال 
کجا هستی؟« 

شور و نشاط؛ تضمین خوشبختی
آیا شــما هم افرادی را می شناســید کــه دارای انرژی 
فوق العاده ای هســتند و حتی تا ســنین باال نیز به  طور 
غیرقابــل تصور فعــال و توانمنــد باقــی می مانند؟ ما 
چه چیزی را باید از این افراد بیاموزیــم؟ آنها یک اصل 
مهم را شــعار زندگی خود قرار می دهنــد؛ هر کاری که 
برای ما لذت بخش باشد آن را آســان تر و کم زحمت تر 
انجام می دهیم و در عین حال احســاس خوشــحالی و 
خوشــبختی را در حاشــیه اعمالمان لمس می کنیم. 
اگر کاری را با عالقه و لذت انجــام دهیم به طور معمول 
انرژی کمتری به کار می بریم و برای آن کار شور و شوق 
از خود نشــان می دهیم و خوشبختی یعنی داشتن شور 
و نشــاط در انجام کارها. به عبارتی شور و نشاط تضمین 

خوشبختی است.
نگرانی مثبت

فراموش نکنید که نگرانی و فشــار، یــک جنبه مثبت 
نیــز دارد. نگرانی مثبــت می تواند قــدرت و انگیزه به 
وجود بیــاورد. هنگام صرف تالش زیاد بــرای انجام کار 
یا مبارزه طلبی )مثال در مســابقات ورزشی، امتحانات، 
ارتقای شــغلی رقابت جویانه( ما در حال تجربه نگرانی 
مثبت هســتیم. از موارد دیگر نگرانی مثبت می توان از 
انجام همراه با موفقیت یک وظیفه یا تکلیف مشکل برای 
برتری یافتن بر دیگران و تجربه کردن تایید و تحســین 

آنان نام برد.

- اگر حقیقت را در مورد خود نگویید، نمی توانید آن را 
درباره دیگران بیان کنید. 

- موفقیــت، حاصل عبور کــردن از یک شکســت به 
شکستی دیگر اســت. بدون اینکه اشــتیاق و پشتکار 

خودمان را از دست بدهیم. 
- خیلی از چیزهای بی اهمیت بــرای زندگی ضروری 
است. اصال مجموعه ای از چیزهای به ظاهر بی اهمیت، 

زندگی را تشکیل می دهد، زندگی یعنی همین!
- هیچ وقت در مورد خودت زیاد حرف نزن چون خیلی 

زود ضایع می شوی!
- خداوند هرگز مشــکلی را ســر راهمان نمی گذارد، 
مگر آنکه بداند شایستگی و گنجایش رویارویی با آن و 
توانایی از بین بردن آن را نیز داریم پس به حکمت خدا 

ایمان داشته باشیم. 

انرژی مثبت 

هایالیت 

دانستنی ها

 آیا می دانید اولین کشــتی یا زورق به فرمــان یکی از پادشــاهان زن ایرانی
ساخته شده است.

آیا می دانید که اولین ارتش ســواره در دنیا توسط ســام ایرانی با ۱۱۵ سرباز 
اختراع شد.

آیا می دانیــد اولین مردمانی که حروف الفبا را ۷۰۰۰ ســال پیش ســاختند 
ایرانیان بودند .

آیا می دانید اولین مردمانی که شیشــه را کشــف و از آن برای منازل استفاده 
کردند ایرانیان بودند.

آیا می دانید اولین مردمانی که زغال سنگ را کشف کردند ایرانیان بودند.
آیا می دانید اولین مردمانی که مقیاس ســنجش اجســام را کشــف کردند 

ایرانیان بودند.
آیا می دانید اولین مردمانی که به کرویت زمین پی بردند ایرانیان بودند.

موفقیت

زندگی برخی اوقات ممکن اســت سخت یا کســل کننده شود یا گاهی آن 
طوری نباشــد که ما می خواســته ایم. زمانی که دچار روزمرگی می شویم، 
چرخه زندگی مــان مملو از عادت های بد، تنبلی، سســتی و ترس از آینده 
می شود. گاهی دور خودمان می چرخیم و به نظر می رسد اصال زمان کافی 
برای انجام هیــچ کاری در وقت مناســب و مورد نیــاز آن را نداریم. در هر 
صورت زمان های زیادی بــرای انجام کارهای در وقــت متقضی آن وجود 

دارد، اما به شرطی که تصمیم به انجام این کارها بگیرید. 
15 دقیقه ورزش سبک هر روز صبح یا در طول روز 

زمانی که از خواب بیدار می شــوید، یا هر زمان دیگری در طول روز، زمانی 
که احساس کوفتگی در بدنتان دارید، ۵ دقیقه به دویدن نرم یا ورزش های 
هوازی برای گرم کردن عضالت تان بپردازید و سپس ورزش های کششی از 
گردن تا پنجه پایتان را به مدت ۱۵ دقیقه انجام دهید. این کار، گردش خون 
را بهبود می بخشد و باعث می شود که احساس شــادابی کنید، از دردهای 
خفیف جلوگیری می کند و باعث می شــود کمتر در معرض آسیب ناشی از 

فعالیت های بدنی قرار بگیرند. 
انجام تمرینات قلبی و عروقی تا جایی که شــما را به نفس زدن 

بیندازد 
انجام اینگونه تمرین های قلبی و عروقی برای سالمت قلب بسیار مفید است 
و می تواند به شما برای آزاد شدن آدرنالین بدن که منجر به خشم و عصبیت 

می شود، کمک کند. 
تنها کافی اســت کاری را که برای شما ســرگرم کننده است انتخاب کنید. 
برای بعضی اشخاص دویدن های طوالنی مدت ســرگرم کننده است، برای 
برخی دیگر دویدن های کوتاه و ســریع، برای برخــی دیگر حرکات موزون 
ورزشی و برای عده ای شــنا یا حتی مشت زدن به کیســه بوکس، سرگرم 

کننده است. این کار سه تا شش نوبت در یک هفته می تواند مناسب باشد. 
بهبود الگوی خواب

زمان مورد عالقه خواب و بیداریتان را مشــخص کنید و ساعت بیدار شدن 
را هر روز صبح با آن تنظیــم کنید. قبل از رفتن بــه رختخواب، یک دوش 
مختصر بگیرید و بعد از مســواک زدن المپ ها را خامــوش کنید. مطمئن 

شوید که در اتاق هیچ نور یا صدایی نیست و سپس به خواب بروید. 

کارهای ساده ای که زندگی شما را 
بهبود می بخشند )1(

 شانس بهتر است
یا انرژی مثبت؟
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شــب ســردی بود؛ پیرزن بیرون میوه فروشــی 
به مردمی کــه میوه می خریدن خیره شــده بود. 
شــاگرد میوه فــروش تندتند پاکت هــای میوه 
را داخــل ماشــین مشــتری ها می گذاشــت و 
انعام می گرفــت. پیرزن باخــودش فکر می کرد 
چی می شــد اگه اونم می تونســت میــوه بخره 
و ببره خونه..  نزدیک تر رفت چشــمش افتاد به 
جعبه چوبی بیرون مغازه کــه میوه های خراب و 
گندیــده داخلش بود با خــودش گفت چه خوبه 
سالم ترهاشــو ببره خونه می تونست قسمت های 

خراب میوه ها رو جدا کنــه وبقیه رو بده به بچه 
هاش هم اســراف نمی شــد هم بچه هاش شاد 
می شدن. برق خوشــحالی توی چشماش دوید 
دیگه سردش نبود !پیرزن رفت جلو، نشست پای 
جعبه میوه تا دستش رو برد داخل جعبه، شاگرد 
میوه فروش گفت : دست نزن ننه ! پاشو برو دنبال 
کارت! پیرزن زود بلند شــد خجالت کشید! چند 
تا از مشتری ها نگاهش کردند، صورتش رو قرص 
گرفت دوباره ســردش شــد. راهش را کج کرد و 
رفت. چند قدم دور شده بود که یه خانمی صداش 
زد: مادر جان مادر جان ! پیرزن ایستاد برگشت و 
به زن نگاه کــرد ! زن مانتویی لبخندی زد و بهش 

گفت: اینارو برای شــما گرفتم ! سه تا پالستیک 
دســتش بود پر از میوه، موز و پرتقال و انار.پیرزن 
گفت : دســتت درد نکنه  ننه من مستحق نیسُت 
! زن گفت : اما من مستحقم مادر من … مستحق 
دعــای خیرم...اگه اینارو نگیری دلمو شکســتی 
! جون بچه هــات بگیر!زن منتظــر جواب پیرزن 
نموند میوه ها را داد دست پیرزن و سریع دور شد. 
پیرزن هنوز ایستاده بود و رفتن زن را نگاه می کرد 
قطره اشکی که تو چشمش جمع شده بود غلتید 
روی صورتش دوباره گرمش شــده بود با صدای 
لرزانی گفت : پیر شــی ننه پیر شــی ! الهی خیر 

بیبینی مادر

سود وکو

آدم  بدشانس)قسمت اول(

میوه شب یلدا

این مثل وقتی به کار می رود که شــخص غریبه به انسان محبت می کند. 
یکی بود ، یکی نبود... ماری بود و سوسماری . آنها با هم دوست بودند صبح تا 
عصر توی بیابان می گشتند شب هم که می شد در یک سوراخ می خزیدند.

نزدیکی آنها موشی النه داشت . موش باهوشی که همیشه می ترسید یک 
وقت خدا نکرده آن دو تا چشمانشان به موش و بچه هایش بیفتد و کارشان 
زار شــود .موش می دانســت که مارها از خوردن موش لذت می برند . در 
کنار آنها موجود خطرناک دیگری زندگی می کرد که دشمن مار و سوسمار 
به حساب می آمد .خار پشــتی که دلش برای یک مار و سوسمار خوشمزه، 
لک زده بود . از قضای روزگار یک روز خار پشت از جلوی النه آنها عبور کرد 
و صدای مار و سوســمار را شنید .بسیار خوشحال شــد و به فکر شکار آنها 
افتاد. با این فکر به النه  شان حمله کرد. مار بیچاره و سوسمار بخت برگشته، 
دشمن را باالی سرشــان دیدند و به ســرعت به طرف صخره ها خزیدند . 
سوسمار که تند تر از مار حرکت می کرد شکاف سنگی را پیدا کرد و خودش 
را توی آن چپاند . مار هم به آن شــکاف سنگ رســید و به دوستش گفت : 

کمی جمع و جور شو تا من هم بیایم توی شکاف سنگ پنهان شوم.
سوسمار گفت : شکاف سنگ باریک است و جایی برای تو نیست . مار گفت 
: چرا جا هست . اگر کمی خودت را جمع کنی برای من هم جا هست عجله 
کن االن خار پشت می آید و مرا می خورد . سوســمار گفت : پس زود باش 
فرار کن . اگر تو فرار کنی دنبال تو می آید و من از شــرش خالص می شوم . 
هر چه مار التماس کرد سوســمار گفت : هر کس باید به فکر خودش باشد 
حرف های مار و سوســمار را موش هم می شــنید موش کجا بود ؟ موش 
توی همان صخره النه داشــت . دلش برای مار ســوخت و با خودش گفت : 
از جوانمردی به دور اســت که به او کمک نکنم . با این فکر مار را صدا کرد 
و گفت : هر چند تو دشــمن موش هســتی؛ اما اگر قول بدهی که با من و 
بچه های من کاری نداشته باشــی تو را در النه ام پنهان می کنم . مار قول 
داد و به النه موش خزید، خار پشــت هرچه گشــت مار و سوسمار را پیدا 
نکرد و برگشت .سوسمار از ســوراخ بیرون آمد و مار را صدا کرد و گفت : بیا 
بیرون. خطر تمام شــد یکی از موش ها را خودت بخورو یکی را بنداز پایین 
من بخورم. مار گفت : برو دیگر هیچ دوســتی و رفاقتی میان من و تو وجود 
ندارد. من می خواهم با موش دوست باشم . سوسمار خندید و گفت : ما هر 
دو خزنده ایم . موش بیگانه است .مار گفت : تو بی وفایی . موش با وفاست . 

من هرگز به آنها آسیبی نخواهم رساند .دل موش آرام گرفت. 

تنها یک »تو« وجود دارد و تنها تو به ســبک تو عشــق را حس 
می کند، می بخشــد و پاســخ می گوید. می توانید عشــق خود را 
آن طور که می خواهید و احســاس می کنید ابراز کنید. مســئله 
احساس کردن عشــق در خود و در دیگران اســت. همه زیبایی 

ماجرا در کشف همین عشق است. بین شما و انسان های دیگر...
 وقتی می بینی که عشــق چگونه خــود را در آدم های دیگر فاش 
می ســازد، نرم و شــگفت انگیز... پرده ای از روی احســاس کنار 
می رود و چیزی به آرامی و محتاطانه گشوده می شود. فرهنگ ها 
در قبال ابراز آشکارانه  عشق، طرز تلقی های متفاوتی دارند. مثال 
در خیلی از کشورها به بچه ها می آموزند که احساساتشان را بروز 
ندهند و آنهــا را در دل نگه دارند، قهقهه خندیدن، یا اشــک تلخ 

ریختن را نشانه های نابالغی می دانند!
 به ما گفته اند یک خانم جوان درســت و حســابی با صدای بلند 
نمی خندد! مردها گریه نمی کنند و زن هایی هم که گریه می کنند 
بسیار عاطفی و ضعیف هستند! چه کسی چنین حرف هایی زده؟! 
چرا باید دســتور زندگی کردن را از دیگران بگیریم؟! من همیشه 
گریه می کنم. در خوشــحالی اشک شــوق می ریزم، در غم گریه 
می کنم. وقتی جمله زیبایی را از زبان دانشجویی می شنوم اشک 

در چشمانم حلقه می زند.
 نکته  مهم این اســت: اگر احساســی دارید بگذارید دیگران هم 
بدانند که چنین احساســی در شــما موج می زند. اگر احساس 
می کنید کــه می خواهید بخندید، بســیار خــوب بخندید. اگر 
از گفته  کســی خوشــتان آمد به ســویش بروید و بــا حرکتی 
محبت آمیز این را به او نشــان دهید. برای انســان پنهان کردن 
احساساتش غیر طبیعی اســت؛ اما اگر اینگونه از کودکی بیاموزد 
چنین خواهد کرد. هر بار که به ایتالیا، به دیــدار اقوامم می روم، 
آنگونه شیرین و گرم احساساتشان را ابراز می دارند که جای هیچ 
تردیدی برای عشــق نمی گذارند. می فهمم و احســاس می کنم 
که از دیدار و حضور من شــادند. باورتان نمی شــود! من در میان 
فریادهای خوشحالی آنها، در میان ابراز محبتشان، بغل کردن ها 
و بوســه ها و نوازش هایشــان که همگی آری گفتن به احساسات 

آنهاست، گیر می افتم!

دلنوشتهضرب المثل

آغوشت را به سوی مهربانی باز کن!بیگانه اگر وفا کند

کاریکاتور 

یادش بخیر قدیما
یادش بخیر

شما یادتون نمیاد ما وقتی بچه بودیم اول مهر که برامون کفش نو 
می خریدن سر کالس انقدر نگاش می کردیم که دیگه چشمامون 
خسته می شد ، تازه اگه روش یه لک می افتاد با آب دهن تمیزش 

می کردیم...
انقد که من از کفشم لذت می بردم لیونل مسی از کفش طالییش 

لذت نمی بره...
یادش بخیر

تو دبستان وقتی زنگ تفریح تموم می شد ، مامور آبخوری دیگه 
نمی ذاشت آب بخوریم.

یادش بخیر
 یادش بخیر چه روزگاری داشــتیم با زاغکی کــه قالب پنیر را 

برداشت و بعد آقا روباه دوران کودکی ما سرش کاله گذاشت.
یادش بخیر

یادمه یکی از پر استرس ترین لحظات دوران ابتدایی وقتی بود که 
دیکته تموم می شد و مبصر دفترهارو جمع می کرد و می ذاشت 
رو میز معلم ؛ ما هم هی حواســمون به دفترمون بود ببینیم کی 
نوبت صحیح کردن دیکته ما می شه، نوبتمون که می شد همش 
چشممون به خودکار معلم بود ببینیم غلط داریم یا نه...قلبمونم 

تند تند می زد!
یادش بخیر

 اون روزایی که هــوا برفی و بارونی بود،ناظم مدرســه می گفت: 
امروز صف نیست.

ماهم  کلی کیف می کردیم وخوشحال می رفتیم سرکالس...

یادش بخیر
 اخه من نمی دونم شادی های راه مدرسه که می گن یعنی چی؟

واال ما که یا کتک می خوردیم یا کتک می زدیم
شادی مادی هم در کار نبود فقط گریه و لباس پاره

که البتــه بعــداز اون هم مادر گرامــی از خجالتمون حســابی 
درمیومدن...

یادش بخیر
یادش بخیر اوج خوشــحالیمون این بود که شیفت صبح بودیم 
 و پنجشــنبه ســاعت ۱2 تعطیل می شدیم ، شــنبه هم چون 
بعد از ظهــری بودیم ســاعت ۱2 می رفتیــم ؛ اوج ناراحتیمونم 
می شد عکسش !!!صبح شنبه بعد خســتگیا و شیطنتای جمعه 

خوابالو  باید می رفتیم مدرسه.

شــخصی می گفت: تحویلــدار بانک بودم، یه روز پســر 
بچه ای، آخر وقت یــه قبض آورد که اینــو پرداخت کن. 
بهش گفتم پســر جان! وقت تموم شــده و حساب ها رو 
بســته ایم، برو فردا صبح بیا. گفت: می دونی من پسر کی 
هســتم؟ بابامو بیارم هم همینو می گی؟! گفتم: پسر هر 
کی باشی، ســاعت کار بانک تموم شــده و حساب ها رو 

بسته ایم پسر جان!
پنج دقیقه بعد بــا مردی اومد، لباس هــای کهنه و چهره 
رنجورده.. فهمیدم باباشه... بلند شــدم و به قصد احترام 
تحویلش گرفتم قبض و پولشــو گرفتم و گفتم: چشم، ته 

قبض رو مهر کردم، دادم بهش، گذاشــتم ته کشــو فردا 
صبح وارد سیستم کنم. پســره گفت: دیدی بابام رو بیارم 

نمی تونی نه بگی بهش؟! بعدش خندید.
باباش به پســرش گفت: برو جلوی در، من میام. اومد در 
گوشــم گفت : ممنونم ازت به خاطر اینکــه جلوی بچه 
ام بزرگم کــردی. گفتم: به خاطر تو نبــود، به خاطر بچه 
ات بود. از دیدگاه بچــه پدر تنها فردی اســت که حالله 
مشــکالته و تنها فرد بزرگ توی دنیاست. خوب نبود طرز 

فکرش تغییر می کرد!
پدر که باشی در کتابی جایی نداری و هیچ چیز زیر پایت 
نیســت. بی منت از این غریبگی هایت مــی گذری تا پدر 

باشی و پشت خنده هایت، فقط سکوت می کنی.

پدر 
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پیشنهاد سردبیر: 
تیم های ملی در خانه؛ رییس فدراسیون در سوئیس!

فضای مجازیک

قهرمان ســابق وزنه برداری المپیک و جهان در سوگ درگذشت 
پدرش نشست. بهداد ســلیمی در پیامی درگذشت پدر اسطوره 

وزنه برداری ایران را تسلیت گفت.

تسلیت اینستاگرامی 
بهداد سلیمی به رضازاده

رییس هیئت تنیس روي میز اســتان اصفهان اظهار كرد: اصفهان به 
عنوان یكي از بهترین هیئت هاي تنیس روي میز در كشــور شناخته 
مي شود كه پتانسیل مناسبي براي پرورش استعدادها در تنیس روي 
میز دارد. مهدي تكابي با اشاره به مســابقات باشگاهی استان و اینكه 
اصفهان تنها استاني است كه براي مســابقات باشگاهي از لیگ رفت 
و برگشت اســتفاده كرد، افزود: نفرات و تیم هاي برتر را براي شركت 
مسابقات كشــوري تنیس روي میز معرفي مي كنیم.  رییس هیئت 
تنیس روي میز اســتان اصفهان با بیان اینكه بازیكنان خوبي از دیگر 
اســتان ها در رقابت هاي لیگ برتر تنیس روي میز اســتان اصفهان 
شركت كردند، خاطرنشان كرد: این نوید بخش است كه در سال هاي 
آینده با كیفیت بهتري این تورنمنــت ها را برگزاركنیم.رییس هیئت 
تنیس روي میز اســتان اصفهان ادامه داد: نقش خیرین ورزشــیار و 
پیشكسوتان ورزشي در رشد ورزش اســتان، چه در تنیس روي میز 
و چه رشــته هاي دیگر را نباید نادیده بگیریم چــرا كه در زمان هاي 
بحراني و كمبود بودجه، این خیرین ورزشــیار بــوده اند كه به كمک 

ورزش شتافته اند.

رییس هیئت تنیس روي میز استان اصفهان:

خیرین ورزشیار در زمان هاي بحراني 
به كمك ورزش شتافته اند

درحاشیه

مدت زیادی از 13 آذر كه به عنوان روز جهانی معلوالن 
نام گذاری شــده نمی گذرد؛ زمانی كه همه بر رعایت 
حقوق معلوالن سخن می گویند و از تدابیر الزم برای 
حضور اجتماعی هر چه بیشــتر این قشــر از جامعه 
سخن ها به زبان می رانند ولی همزمان با روز معلوالن 
در یک اقدام نادرست در اصفهان نوجوان آسیب دیده 
نخاعی تنها به دلیل معلولیتــش از ادامه آموزش در 
رشته شطرنج آن هم در كنار سایر كودكان در هیئت 

شطرنج اصفهان منع شد.
صالح قربانــی در رابطه بــا این موضــوع گفت: این 
محرومیت آثار بســیار بدی بر روحیــه این نوجوان و 
خانواده اش گذاشته اســت. پدر این نوجوان اصفهانی 
معتقد اســت: بهانه خانه شــطرنج برای حذف صالح 
از كالس، اعتــراض دیگر مادران بــوده كه نگران این 
بوده اند كه دیدن صالح، فرزندان نازنینشان را ناراحت 
می كند. چه بسیار این طرز نگاه و بی تدبیری مسئوالن 
باعث خانه نشین شــدن و محروم شدن فرشته هایی 
چون صالح از همه امكانات آموزشــی و تفریحی و ... 

شده است.
بعد از این تماس و اطالع از تصمیم، پدر صالح به خانه 
شطرنج مراجعه كرد سپس به ســازمان تربیت بدنی 
فرستاده شد و سرانجام این پاســخ را شنید: تصمیم 

همانی است كه خانه شطرنج اعالم كرده است.
رییس هیئت شطرنج استان اصفهان نیز برخورد پدر 
صالح در این موضوع را مناســب نمی داند و می گوید: 
اداره كل ورزش و جوانــان در نهایــت پیگیــری این 
موضوع، تكلیــف كرد كه این كــودک باید در كالس 

هیئت جانبازان و معلوالن استان شركت كند.
گلشنی می افزاید: به پدر این نوجوان تاكید داشتیم كه 
منتظر تشكیل یک كالس جداگانه برای معلوالن باشد 
و یا فرزند خود را بــا هزینه هیئت به كالس خصوصی 
بفرستد. وی حتی پیشنهاد حضور مربی خصوصی را 
به دلیل تاكید بر حضور پســرش در جمع نپذیرفت؛ 
از طرفی والدین سایر شركت كنندگان با این موضوع 
مخالف بودند و به ما فشــار می آوردنــد؛ اما پدر صالح 
می گویــد: این برای ما شــروع ماجرایی جدید شــد 
امیدوارم این دوندگی ها نه تنها بــرای صالح كه برای 
دیگر فرشته های نازنین كشورم نتیجه ای داشته باشد. 
اما درباره اینكه باید صبر كنیــم تا كالس معلولین به 
حد نصاب برسد، نمی دانم چقدر طول می كشد. شاید 
ســال ها و شــاید... چرا كه با این طرز تفكر و نوع نگاه 

شاید هیچ معلولی حاضر نباشد وارد عرصه شود. 

وقتی هیئت شطرنج، معلوالن را كیش و مات كرد؛

ورود معلوالن ممنوع

در چارچوب مرحله یک چهارم نهایــی رقابت های جام حذفی 
فوتبال ایران امروز و فردا چهره چهار تیــم پایانی این رقابت ها 

مشخص می شود.
سپاهان –  سایپا

تیم فوتبال ســپاهان بعد از پیروزی برابر تراكتورسازی در لیگ 
برتر نشــان داد كه از توانایی های زیادی برخوردار اســت. آنها 
برای جام حذفی برنامه دارند و روی كاغذ شــانس پیروزی شان 
برابر سایپا بیشتر از حریف است. سایپا ولی در لیگ برتر روزگار 
خوشی ندارد و مشخص نیســت كه چقدر جام حذفی را جدی 
می گیرد. پیش تر حســین فركی گفته بود به جــام حذفی به 
عنوان راهی آسان تر برای قهرمانی نگاه می كند و شاید نمایش 

متفاوتی از این تیم در جام حذفی شاهد باشیم.
سپاهان برای رسیدن به این مرحله ابتدا فضای سبز مشهد را ۴ 

بر صفر برد، سپس پارس جم جنوبی را یک بر صفر و در نهایت 
آلومینیوم اراک را ۲ بر یک شكســت داد. تیم فوتبال سایپا هم 
ابتدا ۲ بر صفر بــادران نوین تهران را برد و بعــد از آن ۲ بر یک 
از سد بادران تهران گذشت و در نهایت با حساب ۲ بر یک نفت 

مسجد سلیمان را از گردونه رقابت ها حذف كرد.
نفت تهران –  استقالل

دیدار نفت و استقالل حساس ترین بازی این مرحله است. نفت 
تهران با هدایت علی دایی در چارچــوب رقابت های لیگ برتر 
فراتر از انتظار ظاهر شده و مطمئنا حریف سختی برای استقالل 
خواهد بود. استقاللی كه از ابتدای فصل روند پر فراز و نشیبی را 
پشت سر گذاشــته و به جام حذفی به عنوان یک فرصت بزرگ 
برای آسیایی شدن و قهرمانی نگاه می كند. علیرضا منصوریان 
در حالی باید مقابل شــاگردان خودش قرار بگیرد كه در ابتدای 

فصل به سختی توانست از نفت تهران یک امتیاز بگیرد. به نظر 
می رسد كه او از اهمیت این بازی آگاه است؛ چرا كه در اظهارات 

اخیرش درباره جام حذفی بارها و بارها صحبت كرده است.
فرشید اســماعیلی و یعقوب كریمی محرومان استقالل در این 
بازی هستند. اســتقالل در صورت پیروزی برابر نفت تهران از 
فضای فعلی اش خارج می شــود و می تواند با آرامش و استرس 

كمتری به رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا فكر كند.
نفت تهران برای رســیدن به این مرحله ابتدا ۷ بر یک مهرگان 
دره شهر را برد و بعد از آن با حساب یک بر صفر نساجی مازندان 
را شكست داد. در نهایت شــهرداری فومن برابر نفت تهران تن 
به شكست ۴ بر صفر داد؛ اما تیم استقالل ابتدا ۲ بر صفر ملوان 
نوین را شكســت داد و در ادامه با یک گل از ســد مس كرمان 
گذشت. در نهایت صبای قم در ضربات پنالتی مغلوب استقالل 

شد تا آبی های پایتخت به این مرحله گام بگذارند.
نفت و گاز گچساران –  تراكتورسازی

آخرین بازی امــروز جام حذفی فوتبــال ایــران را نفت و گاز 
گچســاران و تراكتورســازی برگزار می كنند. شــاگردان امیر 
قلعه نویی بعد از شكست برابر سپاهان در چارچوب رقابت های 
لیگ برتر به این نتیجه رســیده اند كه نباید هیچ تیمی را دست 
كم بگیرند. آنها با توجه به اظهــارات امیر قلعه نویی رقابت های 

جام حذفی را جدی گرفته اند. 
قلعه نویی در تمرین شــنبه این تیم از بازیكنانش خواسته كه 
فقط به فكر پیروزی برابر نفت و گاز باشــند و به هیچ وجه این 
تیم را دست كم نگیرند. تیم تراكتورسازی در این بازی سروش 
رفیعی را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد، اما امیر قلعه نویی 

آنقدر بازیكن دارد كه بتواند جای خالی او را پر كند. 
نفت و گاز گچساران در مرحله اول رقابت های جام حذفی دست 
به كار بزرگی زد و استقالل خوزســتان را یک بر صفر شكست 
داد. سپس با انصراف تیم راه آهن به مصاف تیم فوالد خوزستان 
رفت و در ضربات پنالتی این تیم را هم از گردونه رقابت ها حذف 
كرد و نشان داد كه توانایی حذف تیم تراكتورسازی را هم دارد. 
تراكتورسازی برای رسیدن به این مرحله ابتدا فوالد یاسوج را ۲ 
بر صفر شكســت داد و در ادامه با یک گل از سد ملوان گذشت. 
آنها در نهایت با حســاب ۲ بر صفر برق جدید شیراز را شكست 

دادند.
گسترش فوالد تبریز -  ذوب آهن

آخرین بازی این مرحله را دو تیم گســترش فوالد و ذوب آهن 
فردا برگزار می كنند. هر دو تیم شــروع ناامیــد كننده ای را در 
رقابت های لیگ برتر داشــتند؛ اما رفته رفته به تیم قدرتمند و 
ساختاریافته تبدیل شدند. با توجه به نمایش  هفته های اخیر این 
دو انتظار می رود كه بازی جذابی را از هر دو تیم شاهد باشیم.تیم 
فوتبال گسترش فوالد برای رسیدن به این مرحله ابتدا با حساب 
۵ بر صفر امید شــهرداری اراک را پشت سر گذاشت و بعد از آن 
با انصراف مس رفسنجان و شهرداری ماهشــهر به این مرحله 
رسید. در ســوی دیگر تیم ذوب آهن ابتدا در ضربات پنالتی و 
به سختی شهرداری بوشــهر را حذف كرد و در ادامه با یک گل 
اكســین البرز را پشت سر گذاشت و ســپس موفق به شكست 

ماشین سازی تبریز با حساب 3 بر ۲ شد.

دیدار نفت 
و استقالل 

حساس ترین 
بازی این 

مرحله است. 
نفت تهران 

با هدایت 
علی دایی 

در چارچوب 
رقابت های 

لیگ برتر فراتر 
از انتظار ظاهر 
شده و مطمئنا 
حریف سختی 
برای استقالل 

خواهد بود

مرحله یك چهــارم نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال ایران با برگــزاری 4 بازی امروز و فردا برگزار 
می شود و در این میان مصاف استقالل و نفت تهران حساس ترین بازی این مرحله است.

منهای فوتبال

فوتبال جهان

شب یلدای فوتبالی ایران؛ 

حسین آقا در ضیافت سپاهان

زالتــان ابراهیموویچ هــر از چند گاهــی حرف هــای جالبی می 
زند كه او را تا مدت ها به ســوژه رســانه ها بدل می كند. این مهاجم 
3۵ ســاله كه این فصل در ۲۵ بــازی از رقابت هــای مختلف برای 
 شیاطین ســرخ 16 گل به ثمر رســانده، در آخرین ادعایش گفته:

» هر چه ســنم باالتر مــی رود، بهتر می شــوم. احســاس می كنم 
در منچســتریونایتد جا افتاده ام. خوشــحالم و حــس خوبی از این 
بابت دارم. حتی با وجود اینكه 3۵ ســال دارم، در ذهنم ۲0 ســاله 
هستم. فكر می كنم بتوانم تا  ۵0 ســالگی بازی كنم، اما این تنها به 
من بستگی ندارد.« ژوزه مورینیو ماه گذشته میالدی گفت قرارداد 
ابراهیموویچ كه بدن خود را بــا انجام تمرینات تكواندو روی فرم نگه 
داشــته،  یک فصل دیگر تمدید خواهد شــد. ایبرا كه در مقطعی از 
فصل جاری دچار افت شــده، بار دیگر به روزهای اوجش بازگشــته 
به طوری كه در 9 بازی اخیر شیاطین ســرخ 10 بار موفق به گلزنی 
شــده كه آخرین آن به ثمر رســاندن دو گل در پیروزی ۲ بر صفر 

من یونایتد برابر وست برومویچ بود.

آلكس رودریگو داكاســتا به دلیل مصدومیت هــای مزمن از فوتبال 
خداحافظی كرد.آلكس رودریگو داكاستا مدافع سابق تیم ملی برزیل 
كه به تانک معروف شــده بود، به دلیل مصدومیت های متعددی كه 
در فوتبال داشت تصمیم گرفت خداحافظی خود را از مستطیل سبز 
اعالم كند. آلكس كه 3۴ ســال ســن دارد، در كوپا آمه ریكای ۲00۸ 
برای تیم ملی برزیل به میدان رفت و موفق شــد با این تیم قهرمانی 
را تجربه كند. او 1۸ بازی بــرای تیم ملی برزیل انجام داده اســت.از 
مدافعان شوت زن فوتبال جهان بود كه بعضی از شوت هایش به 130 
كیلومتر در ساعت نیز می رســید. او فوتبال خود را از سانتوس شروع 
كرد و بعد از حضور در چلســی، در آیندهوون، پاریسن ژرمن و میالن 
نیز بازی كرد و در نهایت تصمیم گرفت خداحافظی خود را از فوتبال 
اعالم كند. در ســال ۲00۵ با آیندهوون به نیمه نهایی لیگ قهرمانان 

اروپا نیز راه یافت.

رییس فدراســیون بوكس جهت حضــور در كنفرانس آیبــا، بامداد 
دوشنبه راهی كشور ســوئیس شــد. كنفرانس آیبا به مناسبت ۷0 
سالگی فدراســیون جهانی بوكس در كشور ســوئیس برگزار شد كه 
احمد ناطق نوری رییس فدراســیون بوكس در این نشســت حضور 
پیدا كرد. سفر رییس فدراسیون بوكس به كشور سوئیس در شرایطی 
انجام می شــود كه تیم های ملی بزرگســاالن و جوانان به مهم ترین 
رویداد خود یعنی مســابقات جهانــی اعزام نمی شــوند؛ اما رییس 
فدراسیون ســفرهای نه چندان ضروری مانند سفر به كشور اروپایی 
سوئیس را در دستور كار خود قرار می دهد. ناطق نوری در حالی راهی 
سوئیس شد كه وزیر ورزش و جوانان دستورالعمل اقتصاد مقاومتی در 
وزارت ورزش و جوانان را با عنایــت به تاكیدات مقام معظم رهبری بر 

اولویت مسائل اقتصادی در سال 9۵، ابالغ كرد.

ادعای روز؛ 

می توانم تا 50 سالگی بازی كنم

خداحافظی »تانك برزیلی« از فوتبال

 تیم های ملی در خانه 
رییس فدراسیون در سوئیس!

بازگشت احتمالی گل محمدی در نیم فصل!من نه تلگرام دارم و نه اینستاگرام 
پســر مهندس غالمرضا بهروان مطلبی را در جهت حمایت از پدر 
و انتقاد از فدراسیون فوتبال در صفحه اینستاگرام خود بارگذاری 
كرده اســت.  رییس ســابق كمیته مســابقات در واكنش به این 
رفتارها می گوید: من از نوشــته ای كه پســرم امیر در مورد من 
تحریر كرده بود خبر نداشــتم. موبایلم با اینكه اپل است نرم افزار 
تلگرام و اینستاگرام و دیگر نرم افزارهای اجتماعی روی آن وصل 
نیست. من حتی با موبایلم اس ام اس هم نمی دهم؛ البته نه اینكه 
بلد نباشــم. اصوال بیشــتر كتاب می خوانم و اهل نــرم افزارهای 
امروزی نیستم. بعد از اینكه به من گفتند كه پسرم چنین مطلبی 
نوشــته با او تماس گرفتم و گفتم چرا چنیــن كاری كردی. من 
روحیاتم با این حرف ها سازگار نیســت و مردم همه نوشته تو را 

از چشم من می بینند. 

ترس از خراب شدن آمار كلین شیت!
تصور می شــد با توجه به پایان دوران مصدومیت 
علیرضا بیرانوند، دروازه بان شماره یک تیم فوتبال 
پرســپولیس در دیدار مقابل ذوب آهن به تركیب 
اصلی تیمش برگردد؛ اما برانكو بار دیگر به بوژیدار 
رادوشوویچ اعتماد كرد. صحبت هایی مطرح شد 
مبنی بر اینكــه برانكو ایوانكوویچ بــه دروازه بان 
هموطنش اعتقاد بیشــتری دارد و تــا زمانی كه 
رادوشوویچ اشتباه فاحشــی انجام ندهد، او را به 

نیمكت برنمی گرداند و بیرانوند به همین دلیل در 
دیدار مقابل ذوب آهن حتی در فهرست 1۸ نفره 

قرار نگرفته است.
حاال شنیده می شود بیرانوند كه در 9 هفته تنها 3 
گل دریافت كرده، مشكل خاصی نداشته و تنها از 
خراب شدن آمار كلین شیت خود در دیدار مقابل 
ذوب آهن ترسیده و در تصمیمی خودخواسته به 

اصفهان سفر نكرده است.  

مراسم افتتاحیه دوره دانش افزایی داوری فوتبال با حضور 
رییس فدراسیون فوتبال و مدرســان فیفا صبح دوشنبه 
در آكادمی ملی فوتبال آغاز شــد. در این مراســم رییس 
فدراسیون فوتبال درباره اینكه پیش از این اعالم كرده بود 
بودجه فدراسیون كشورهای استرالیا، ژاپن و كره جنوبی 
قابل مقایسه با فدراسیون ایران نیست، از این رو از دولت 
خواســتار بودجه 1۵ میلیاردی شده اســت، خاطرنشان 
كرد: جا دارد از سلطانی فر نهایت تشــكر را بكنم؛ چرا كه 
انصافا ما هر كاری كه از او خواســتیم با كمال میل انجام 
داد، اخیرا هم با هیئت رییســه جلســه گذاشت و با خود 
من هم ۴-۵ جلسه ترتیب داد تا به مشكالت ما رسیدگی 

شــود. قبال هم گفتم ما تا به امروز ۲-3 میلیارد برای تیم 
ملی هزینــه كرده ایــم و از آقای جهانگیــری معاون اول 
رییس جمهور خواهان كمک 1۵ میلیاردی دولت شدیم 
كه حتی من در این زمینه با او صحبت كردم و قرار شــد 

این كمک به تیم ملی انجام شود.

سپاهان كه در نقل و انتقاالت تابستانی به دلیل مخالفت اكید 
ذوب آهن موفق به جذب مســعود حســن زاده نشد با وجود 
نیم فصل ناامیدكننده ای كه این مهاجم در ســایپا پشت سر 
گذاشــته ظاهرا همچنان عالقه مند به جذب اوست. این طور 
كه به نظر می رســد حســین فركی قصدی برای استفاده از 
مسعود حسن زاده در دیدارهای باقی مانده سایپا تا قبل از آغاز 
تعطیالت نیم فصل ندارد. اگرچه حسن زاده احتماال این هفته 
برای همراهی ســایپا به اصفهان نمی آید؛ اما ممكن است كه 
او پس از چند ماه دوری از نصف جهان بــار دیگر زندگی در 
جوار زاینده رود را تجربه كند زیــرا مدیربرنامه هایش مدعی 
شده كه سپاهان یكی از سه باشگاهی است كه برای در اختیار 

گرفتن این بازیكن ابراز تمایل كرده اســت. با وجود نیم فصل 
ناامیدكننده ای كه مسعود پشت ســر گذاشته ظاهرا هنوز از 
عالقه ســپاهانی ها به جذب او كم نشده است. باید دید سایپا 
هم به ایــن انتقال تمایل نشــان می دهــد و رضایتنامه این 

بازیكن را برای تیم اصفهانی صادر خواهد كرد یا خیر.

مشتری تابستانی 
و خواهان زمستانی

كمك  15 میلیاردی دولت  
به تیم ملی  فوتبال

مدیرعامل باشگاه سایپا مذاكرات خود را با ســرمربی سابق ذوب آهن آغاز 
كرده است.  باشگاه سایپا قصد دارد در نیم فصل دوم دست به تغییرات بزند 
و شــایعات زیادی درباره حضور یحیی گل محمدی روی نیمكت این تیم 
شنیده می شود. گویا مدیرعامل این باشگاه با گل محمدی مذاكراتی داشته 
است؛ همچنین از نكونام هم به عنوان یكی از گزینه های سایپا یاد می شود 
ولی بعید به نظر می رسد او از تیم ملی جدا شود و به تیم سابق خود برود تا 
مربیگری كند. ضمن اینكه گفته می شود علی كریمی پیشنهاد خود را برای 

نشستن روی نیمكت خونه به خونه بابل به گل محمدی ارائه كرده است.

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

1- اجرای عملیات 1۴ كیلومتر شبكه گذاری پراكنده فوالدی و پلی 
اتیلن و ساخت و نصب 1۵0 مورد انشــعابات فوالدی و پلی اتیلن در 

سطح شهرستان برخوار و نواحی تابعه
۲- كد فراخوان: 1468991 

3- مبلغ ضمانتنامــه: 485/000/000 ریال) چهارصد و هشــتاد و 
پنج میلیون ریال(

۴-  نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 
شركت گاز استان اصفهان

۵- مهلت اعالم آمادگي: حداكثر تا تاریخ 9۵/10/1۲
6- مناقصه گران مي توانند جهت كســب اطالعات بیشتر به پایگاه 
اطالع رســاني الكترونیكي شــركت گاز اســتان اصفهان به آدرس

www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg.ir یــا 
با شماره تلفن هاي۵-36۲۷1031-031 امور قراردادهاي شركت 

گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند. 
م الف: 9076

آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات 
برگه برداری  و اسکن پرونده های راکد 

پزشکی بیمارستان شهدای لنجان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شــركت در مناقصــه می توانند 
جهت كســب اطالعات بیشــتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به  آدرس یا 
سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه 
 poshtibani.mui.ac.irآدرس بــه 
مراجعه و یا با شــماره تلفن 3۷9۲۴00۵-

031 واحد كمیســیون مناقصــات تماس 
حاصل فرمایند.

م الف: 9780

بلندتریــن بازیکن والیبال 
جهان ووتیچای سوكســاال 
از تایلنــد با ۲ متــر و ۲۲ 

سانتی متر است. 
دیمیتــری  او  از  بعــد 
موزرســکی با ۲/19 متر در 

رده دوم قرار دارد.

قاب روز

مصائب مصاحبه 
با یك والیبالیست 

بلند قد

نوبت اول
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پیشنهاد سردبیر: 
جوالن مسافربرهای شخصی در شهر

با مسئوالن

شــهردار اصفهان در همایش چتــر همکاری اظهارکــرد: نگاه 
مدیریتی شهرداری اصفهان نسبت به شهر متفاوت شده است.

مهــدی جمالی نــژاد افــزود: اگــر روزی شــهرداری ها تنها به 
فکر ســاخت کارخانه، بزرگراه، پــل و زیرگذر و دیگــر اقدامات 
ســخت افزاری بودند، امروز دیگر این گونه نیســت و شهرداری 
اصفهان صرفا دغدغه اقدامات عمرانی را ندارد؛ بلکه در کنار آن به 

فکر اقدامات نرم افزاری است.
شــهردار اصفهان گفت: در برنامه 1400 قرار است شهر اصفهان 
به یک شهر دوســتدار طبیعت تبدیل شود و این گفتمانی جدید 
برای شهر اصفهان خواهد بود، البته قرار بر آن نیست که اقدامات 
عمرانی در اصفهان تعطیل شــود؛ کما اینکــه در حال حاضر 5 
ابرپروژه به پایان رسیده و هزار و 180 پروژه عمرانی در حال انجام 
اســت. وی تصریح کرد: شــهرداری اصفهان نگاه دوستدار بودن 
طبیعت را در کنار نگاه سخت افزاری خود به وجود آورده و پویش 
مردمی ترافیک را همزمــان با حضور رییس ســازمان حفاظت 

محیط زیست، در اصفهان کلید زد.
جمالی نژاد خاطرنشــان کرد: البته قرار نیســت پویش مردمی 
ترافیک، کاری هیجانی باشــد و در همان ابتدای امر متوقف شود 

بلکه این امر با هدف ترویج فرهنگ ترافیک ادامه خواهد یافت.
وی اذعــان داشــت: فرهنــگ دوچرخه ســواری نیــز بــدون 
زیرســاخت های الزم امکان پذیر نخواهد بــود و به همین منظور 
تاکنون مسیرهای دوچرخه ســواری متعددی در اصفهان ایجاد 

شده است.
شــهردار اصفهان در پایان اظهارداشــت: اگر در ترویج فرهنگ 
ترافیک، میان شــهروندان همراهی و همدلی وجود داشته باشد 
قطعا هم افزایی ایجاد شــده و نارسایی کالن شــهرهای ایران نیز 

مرتفع خواهد شد.

مدیر منطقه 3 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: روکش آســفالت 
خیابان کمرزرین بــا اســتفاده از تکنیــک ژئوکامپوزیت برای 
جلوگیري از تخریب آسفالت در فصل های مختلف سال در دستور 

کار قرار گرفت.
حسین کارگر با اشاره به اینکه روکش آسفالت خیابان کمرزرین 
به طول 320 و عرض 6 متر تکمیل شــد، افزود: همچنین عالئم 
راهنمایی رانندگــی، خطوط مســیر عابر پیاده، خط کشــی و 
میخ کوبی خیابان انجام شــده اســت. مدیر منطقه 3 شهرداری 
اصفهان ادامــه داد: الیــه ژئوکامپوزیت براي نخســتین بار در 
اصفهان در زیر آســفالت این پروژه استفاده شــده است. کارگر با 
بیان اینکــه خیابان ســازی کمرزرین در مراحل پایانی اســت، 
 ادامه داد: آزادســازی خیابان کمرزرین با اعتبار 80 میلیارد ریال

انجام شده است.

برنامه گذر محلی برای ارتقای اطالعات مادران در حوزه بهداشت 
در محله های منطقه 6 برگزار می شود.

منصور نجفــی مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهــان در این باره 
گفت: در هر محله برای اجرای برنامه گــذر فرهنگی، 4 غرفه در 
حوزه های پایش سالمت، دســت های مهربان، تفریح من بازی 
و پذیرش طرح مادران محله دایر شــده است؛ همچنین در غرفه 
پایش سالمت به صورت رایگان از افراد نیز تست قند و فشار خون 

گرفته می شود.
برنامه گذر محلی، از دوشنبه تا جمعه در برخی از محله های کوی 
امام، کوی بهار، مرداویج، مصلــی، ردان، فیزادان، مجتمع زیتون 
و 220دستگاه ویژه مادران، از ســاعت 9تا 12 برگزار می شود. در 
این برنامه به مادران جعبه هایی اهدا می شود تا در صورت تمایل، 
هدیه ای به فرزندان بی سرپرســت اهدا کنند.عالقه مندان برای 
کسب اطالعات بیشــتر می توانند با شــماره تلفن 36603012 

تماس حاصل کنند. 

مدیرمنطقه 5 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: پیاده رو ســازی 
خیابان توحیــد حدفاصل بلوار دانشــگاه تا پل آذر به مســاحت 
14500 متــر مربع در دســت اجراســت. حمید عصــارزادگان 
 افزود: این پروژه با اعتبار 588 میلیــون تومان، ظرف 5 ماه آینده

تکمیل می شود.
مدیر منطقه 5 شــهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: ساماندهی گذر بهار آزادی، پاچنار و گذر تاریخی 
سنگ تراش ها، به منظور زیبایی شــهر و تردد روان شهروندان در 
دست اجراست. وی ادامه داد: ســاماندهی گذر پاچنار در خیابان 

حکیم نظامی تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

مدیــر منطقــه 8 شــهرداری اصفهان اظهــار کرد: بــه منظور 
ایجاد نشــاط در بین شــهروندان و کاهش آلودگی هوا، احداث 

بوستان های محلی در دستور کار شهرداری است.
عباسعلی نصوحی افزود: در این راستا احداث یک بوستان محلی 
در محله فردوان به مســاحت 3600 مترمربع، با اعتبار 3میلیارد 

ریال تکمیل شد.
مدیر منطقه 8 شــهرداری اصفهان با اشــاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: آزادســازی فاز اول خیابان سردار شهید صادقی 
از خیابان امام خمینی)ره( تا باغ تاالر سفید به طول 800 و عرض 

متوسط 20 متر به پایان رسید.
نصوحی اعالم کرد: عملیات عمرانی فاز اول خیابان سردار شهید 
صادقی با اعتبار 16 میلیارد ریال، به تازگی آغاز شــده و تا پایان 

سال جاری تکمیل می شود.

جمالی نژاد:

دغدغه شهرداری اصفهان 
فقط اقدامات عمرانی نیست

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل روکش آسفالت
خیابان کمرزرین

 طرح گذر همدلی در محالت 
منطقه 6 برگزار می شود

مدیرمنطقه 5 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل پیاده رو سازی خیابان 
توحید، ظرف 5 ماه آینده

مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل عملیات اجرایی
بوستان محلی فردوان

شهرداری

امام جمعه اصفهان در هشتمین یادواره شهید تندگویان 
و شهدای صنعت نفت اظهار کرد: در ایام جنگ تحمیلی 
زیاد شنیده اید که می گویند »کسانی را که در راه خدا به 
شهادت می رســند، مرده نپندارید«؛ چرا که نمی توانیم 

آنها را درک کنیم.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد با بیان اینکه بدون 
شک شهدا واقعا زنده هستند، افزود: ما انسان ها دو گونه 
ســالمت و مرگ داریم، اصال ما دو بعد از زندگی داریم 
که بعد حیوانی و بعد انسانی ما هستند؛ به همین جهت 
ممکن اســت که ما انســان ها از جهتی زنده و از جهت 

دیگر مرده باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: از آیات 
قرآن می فهمیم که دو گونه قلب، گوش، مرگ، سالمت 
و غیره وجود دارد و بعضی ها ممکن اســت از هر دو نظر 
انســانی و حیوانی مرده باشــند؛ برخی نیز ممکن است 

ازنظر انسانی، مرده و از جهت حیوانی سالم باشند. 
وی تاکید کــرد: هرکدام از این دو حیــات ما آثار خاص 
خود را دارنــد که اثر حیوانــی همان آثاری اســت که 
حیوان ها هم دارنــد، این آثار جنبه ملکوتی و انســانی 
ما نیســت اما اثر انســانی این اســت که تمام اقدامات 
برای رضای الهی باشــد و دیگران را نیز به ســوی خدا 

حرکت  دهند.
طباطبایی نــژاد در رابطه بــا تعریف انســان، بیان کرد: 
انســان، حیوانی متفکر اســت و بعضی ها هم می گویند 
انسان، حیوان راست رو اســت چرا که چشمش می بیند 
اما در مقابل حق، کور است؛ زبان دارد اما الل است. وی 
ادامه داد: شــهدا از نظر حیوانی و طبیعــی مرده اند اما 
زنده اند چرا که حرکت آنها به سمت خدا بوده و انسان ها 
را به ســمت خدا دعوت می کنند که شهید محمدجواد 
تندگویان نمونه بارز آن اســت و از نظر الهی این شهید 

انسان ها را تربیت می کند. 
امام جمعه اصفهان درباره شهدای مدافع حرم گفت: در 
هرسال 200 هزار نفر بر اثر تصادف می میرند، اما شهدا 
بعد از مرگ هم زنده اند، امام حســین )ع( و خانواده اش 

خود در راه خدا شهید شدند تا ما هدایت شویم. 
وی با بیان اینکه برای گرامیداشت یاد شهدا باید چنین 
مراسم هایی برگزار شــود، ابراز کرد: شهید تندگویان و 
مدافعان حرم با شــهدای دشــت کربال فرقی نمی کنند 
چرا که انسان ها را بعد از شهادت خود، هدایت می کنند، 
شهدا زنده اند و کســانی هستند که خســارتی ندیده و 

سرمایه ای را از دست ندادند.

امام جمعه اصفهان:

بین شهدای مدافع حرم و 
شهدای کربال تفاوتی نیست

دیدگاه

طرحي کــه در آن کلیــه شــهرداری ها و ســازمان های 
واحدهای تاکسیرانی مکلف شدند نسبت به جایگزینی این 
خودروها با تاکسي ها، در راستای نظارت و کنترل مطلوب 
بر نحوه عملکــرد و فعالیت ناوگان تاکســیرانی و باالرفتن 
بازده عملکرد و گســترش محدوده فعالیت تاکسیرانی در 
 شهرها و به منظور سهولت دسترسی شهروندان به سیستم 

حمل و نقل عمومی، اقدام کنند.
اردیبهشت 86 طرح ســاماندهی مســافربرهای شخصی 
با هدف جلوگیری از فعالیت غیر قانونــی و فاقد مجوز این 
مســافربرها به اجرا درآمد. این طرح مشــترک با همکاری 
سازمان های تاکسیرانی  کشور، ستاد حمل و نقل و سوخت 
کشــور و پلیس راهنمایی و رانندگی به اجرا درآمد. اجرای 
این طرح ضربتی تا حــد زیادی به کنتــرل و کاهش آمار 
جرایم ارتکابی از ســوی خودروهای مســافربر شخصی در 
جامعه انجامید و 100 هزار مسافربر شخصی نیز در سراسر 
کشور مجوز گرفتند و فعالیت شــان قانونمند شد، اما این 

پایان خوش ماجرا نبود.
شاید یکي از دالیل اصلي بروز چنین مســئله اي در شهر، 
عدم وجود متولي واحد براي برخورد با آن بوده است. اینکه 
واقعا چه کســی مســئول نظارت بر این افزایش قارچ گونه 
مسافربرهای شــخصی اســت، به ابهامی بزرگ برای همه 
تبدیل شــده اســت که می تواند برای حمل و نقل عمومی   
اصفهان کــه روزانه چندیــن میلیون ســفر در آن صورت 

می گیرد، مشکل ایجاد کند.
یک دست صدا ندارد! این اســتدالل مسئوالن پلیس راهور 
اســت که معتقدند تا همه دســتگاه های متولــی پای کار 
نیایند، همچنان باید شــاهد فعالیت مسافربرهای شخصی 
باشــیم که ممکن است برخی  از آنها مســافربرنما باشند تا 

مسافربر!                                         
برخی  از افراد ادعا می کنند که چون مسافربرهای شخصی 
مبلغ کمتری بابت کرایه تاکســی دریافت می کنند، تمایل 
به استفاده از آنها زیاد اســت؛ در حالی که این خودروها از 

آنجایی که کارت سوخت مخصوص ندارند و بر اساس تورم 
روز مسافرکشی می کنند، کارشان خالی کردن جیب مردم 

بوده و کرایه اضافه هم می گیرند.
هیچ گونه آمار رســمی از تعداد مســافربرهای شخصی در 
اصفهان وجود ندارد اما متاســفانه با اســتقبال مردم از کار 
غیرقانونی آنها، تعداد این خودروهــا نیز روز به روز در حال 

افزایش است.
حسین جعفري، مدیرعامل سازمان تاکسیراني شهرداری 
اصفهان، با اشــاره به اینکــه توقف های غیــر قانونی این 
رانندگان باعث به وجود آمدن ترافیک شــده و حتی برخی 
از مواقع محیــط ناامنی را برای خود و دیگر شــهروندان به 
وجود می آورد، مي گوید: ســازمان تاکسیرانی با همکاری 
پلیس راهور و هماهنگــی ارگان ها، 5 اکیپ گشــت ویژه 
تشکیل داده و طرح برخورد با مســافربران شخصی را آغاز 

کرده است.
به گفته وي، این واحدهــای نظارتی صبح و بعدازظهر برای 
جلوگیری از فعالیت مسافربران شخصی، در میادین اصلی 
و محل های تجمع آنها حضور مــی یابند و ضمن برخورد با 
این مســافربرها، زمینه را برای فعالیت تاکسیرانان فراهم 

می کنند.
کامال مشخص اســت که فعالیت مســافربرهای شخصی 
غیرقانونی بوده و مردم نباید از آنها اســتفاده کنند؛ چرا که 
این وسایل نقلیه تحت نظارت هیچ نهاد و ارگاني نیستند تا 

عملکردهاي مثبت یا منفي کاري آنها را پیگیري کند.
در این میــان، نقش مردم و اســتفاده نکردن آنهــا از این 
مسافربرها که خطرات زیادی نیز به همراه دارند، مهم تر از 
هرگونه جریمه و توقیف اســت. اگر بر مبنای ماده 30 و 31 
قانون جرایم رانندگی، این مسافربرها در قالب شرکت های 
خصوصی تاکسیرانی ســاماندهی  شوند و تحت پوشش این 
مجموعه ها قراربگیرند، پلیس راحت تر می تواند با تخلفات 
آنها برخورد کنــد و در صورت مشــاهده جرایم و تخلفات 
احتمالی، به جای برخورد موردی از شرکت مد نظر، موضوع 
را پیگیری کند. به این ترتیب، هم امکان نظارت جدی تر بر 
عملکرد مسافربرهای شــخصی فراهم شده و هم در صورت 
وقوع تخلف، امکان شناســایی متخلفان برای شهروندان و 

پلیس راحت تر می شود.
به کارگیری بخــش خصوصی، آموزش و فرهنگ ســازی 
گسترده عامه در اصفهان نیز راهکارهای دیگري براي حل 

معضل مسافربرهای شخصی است.
فعالیت مســافربرهای شخصی چهره شــهر را نازیبا کرده 
و بار روانی فراوانی برای مســافران و گردشگران اصفهاني 
به وجود می آورد که نتیجه آن چیــزی جز لطمه بزرگ به 
بحث گردشگری این شهر نخواهد بود؛ هرچند در بین این 
مسافربرهای شخصی، افراد شــریف و زحمتکشی به چشم 
می خورند که نان آور خانواده هســتند و یــا حتی جوانان 
تحصیل کرده و دانشــگاهی که به خاطر فقــر و بیکاری به 

شغل کاذب مسافرکشی رو آورده اند.

کامال مشخص 
است که فعالیت 

مسافربرهای شخصی 
غیرقانونی بوده و 
مردم نباید از آنها 

استفاده کنند؛ چرا 
که این وسایل نقلیه 

تحت نظارت هیچ نهاد 
و ارگاني نیستند تا 

عملکردهاي مثبت 
یا منفي کاري آنها را 

پیگیري کند

مسافربرهاي شخصي چالش جدیدي در حمل و نقل عمومي شهر محســوب نمي شوند. روزگاري با ارائه 
تسهیالت از ســوي سازمان تاکسیراني شــهرداري ها و شرکت هاي خودروســازي، به منظور جایگزین 
کردن این خودروها با تاکســي شهري و ســاماندهي آنها در خطوط مختلف حمل و نقل مسافر، گام هایي 

برداشته شد.

وقتی متولی خاصی برای برخورد وجود ندارد؛

جوالن مسافربرهای شخصی در شهر

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان اظهار کرد: 
آموزش و پرورش بــرای ترویج اســتفاده از دوچرخه، از 
هیچ تالشــی فروگذار نخواهد بود و دو رکن اساســي را 
بي وقفه دنبال خواهد کرد: نخســت آمــوزش فرهنگ 
اســتفاده از دوچرخه میان دانش آموزان و سپس فراهم 
کردن پارکینگ های امن دوچرخــه در مدارس. محمد 
حســن قائدي ها ادامه داد: در همین راســتا در تمامی 
مــدارس مکانی بــرای پارک کــردن دوچرخــه فراهم 
خواهد شــد تا دانش آموزان بــا خیال آســوده بتوانند 
دوچرخه هایشــان را پارک کنند و بعد از مدرســه آنها را 
بردارند. مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان با 
اشاره به نبود مســیرهای مناسب دوچرخه گفت: احداث 
مســیرهای ایمن دوچرخه به ویژه بــرای دانش آموزان، 
وظیفه شــهرداری و دیگر ســازمان های مربوطه است و 
نباید فراموش شود. قائدی ها فرهنگ ترافیکی اصفهان را 
چالش اصلی استفاده دانش آموزان از دوچرخه دانست و 
گفت: باید تعامل دو طرفه ای میان خودروها و دوچرخه ها 
شکل بگیرد. دوچرخه ســوارها بدانند مانند دیگر وسایل 
نقلیه باید قوانیــن ترافیکی را رعایت کننــد و در مقابل، 
خودروها نیز مراقب دوچرخه و بازیگوشــی های کودکان 

و نوجوانان دوچرخه سوار باشند.

عضو کمیسیون عمران، شهرســازي ومعماري شوراي 
اسالمي شهر اصفهان، در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه 
پژوهش و فناوری اظهار کرد: چراغ راه هر مدیریتی، چه 
در بخش دولتی و چه در بخــش خصوصی، پژوهش و 
تحقیقات است. رسول جهانگیری هرگونه هزینه برای 
امور پژوهشی و تحقیقاتی را ســرمایه گذاری دانست و 
گفت: توجه به این گونه مسائل به عنوان ارکان اصلی هر 

سیستم و سازمانی ضروری است.
وی عنوان کــرد: انطباق امور اجرایــی و تعیین میزان 
پیشرفت یا انحراف معیار، با وجود پژوهش های شهری 

میسر می شود.
جهانگیری معتقد است که تدوین سند راهبردی برای 
شــهر جزو ملزومات مدیریت آن به شمار می رود که به 
وسیله آن، روند توسعه یافتگی شهر و شاخصه های آن 

برای مسئوالن شهری قابل لمس و رصد خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه نتایج امور پژوهشی، یکپارچگی و 
هم افزایی تمامی نهادها و مسئوالن شهری و اجرایی را 
به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: از سند راهبری اصفهان 
1400 نیز می توان به عنوان نقطه عطف این پژوهش ها 
نام برد که در راســتای اجرای آن چشــم انداز روشنی 

برای شهر متصور هستیم.

مدارس اصفهان به پارکینگ 
دوچرخه مجهز می شوند

سند راهبری اصفهان 1400؛ نقطه 
عطف پژوهش های شهرداری

شوراخبرآموزش و پرورش

برگزاری نخستین دوره تربیت 
مبلغان راوی دفاع مقدس 

اصفهان
13 خواهرخوانده دارد

 رییــس اداره آموزش های کاربردی مبلغــان دفتر تبلیغات 
اسالمی اصفهان، از برگزاری نخســتین دوره تربیت مبلغان 

خواهر و برادر راوی دفاع مقدس خبر داد.
حجت االسالم مجتبی زنده دل اظهار داشت: در این دوره که 
با همکاری فرهنگسرای پایداری ویژه طالب و مبلغان برگزار 
می شــود، به تربیت افراد توانمند مبلغ در حوزه روایتگری 

دفاع مقدس می پردازیم.
وی با بیــان اینکــه  از ظرفیت و اســتعدادهای این مبلغان 
راوی در راســتای روایت گری اردوهای راهیــان نور  برای 
دانش آموزان، دانشــجویان و خانواده هــای اعزامی به این 
مناطق اســتفاده می شــود، افزود: هدف اصلی این است که 
مبلغان با متن جنگ آشنا شده و از تخصص تبلیغی خود در 
این راستا استفاده کنند. رییس اداره آموزش های کاربردی 
مبلغان دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان عنوان کرد: در این 
دوره برای آموزش، از راویان متبحر  معرفی شــده توســط 
فرهنگسرای پایداری استفاده می شــود که خود در دوران 
دفاع مقدس حضور داشته اند. وی ادامه داد:  در پایان دوره از 
افراد شرکت کننده، آزمون تئوری گرفته می شود و سپس در 
دوره کارورزی به همراه یک راوی دفاع مقدس حاضر شده  و 
با توجه به نتیجه دو آزمون تئــوری و کارورزی خود، گواهی 

پایان دوره  دریافت می کنند.

مسئول دبیرخانه شــهرهای خواهر خوانده اصفهان گفت: 
شهر اصفهان با 13 شــهر دنیا پیمان خواهرخواندگی بسته 
اســت که این رویداد فوایــد زیادی برای شــهرها به همراه 
دارد. علیرضا مســاح اظهارکرد: مبحــث خواهر خواندگی 
در نگاه حقوقی یک قرارداد نیســت که هــر 2 طرف مکلف 
به انجام تعهداتی باشــند، به همین دلیل بهتر است عنوان 
آن را »یادداشــت تفاهم« بگذاریم. وی تصریــح کرد: این 
یادداشت تفاهم بین 2 شــهر، فارغ از فضای سیاسی رسمی 
و دولتی کشورها بسته می شود. مسئول دبیرخانه شهرهای 
خواهرخوانده اصفهان اظهارکرد: در پیمان خواهرخواندگی، 
شهرداری 2 شــهر، به نمایندگی از مردم خود و برای انجام 
هماهنگــی در زمینه های مختلف مثل مســائل اقتصادی، 
ارتباطات فرهنگــی، ورزشــی و حتی در بعضــی مواقع با 
هدف ارائه کمک های پزشــکی، قراردادی را امضا می کنند. 
وی با اشــاره به اینکه شهر اصفهان با 13 شــهر دنیا پیمان 
خواهرخواندگی دارد، خاطرنشان کرد: شهر اصفهان تاکنون 
با شــهرهای شــیان چین، کواالالمپور مالــزی، فرایبورگ 
آلمــان، فلورانس ایتالیا، یاش رومانی، بارســلون اســپانیا، 
ایروان ارمنستان، کویت، هاوانای کوبا، الهور پاکستان، سن 
پترزبورگ روسیه، داکار در سنگال و باالخره بعلبک در لبنان 

رابطه خواهر خواندگی برقرار کرده است.

تبلیغات اسالمی 

مدیر عامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل شــهری شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: جشنواره مواد پروتئینی در بازارهای روز کوثر، برای 
ارتقای اطالعات شهروندان از مواد مغذی آبزیان دریایی و معرفی غذاهای 
سالم دریایی برگزار می شود. اصغر کشاورز راد با اشاره به اهداف برگزاری 
این نمایشگاه ادامه داد: ترویج تغذیه سالم و محصوالت دریایی از اهداف 

برگزاری این جشنواره است.
مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل شــهری شهرداری با 
اشاره به اینکه در این جشنواره محصوالت با تخفیف ویژه بین شهروندان 
توزیع می شود، ادامه داد: جشنواره مواد پروتئینی از 20 آذر برپا شده و تا 
5بهمن ماه سال جاری ادامه دارد.کشاورز راد خاطر نشان کرد: جشنواره 

مواد پروتئینی در بازارهای روز کوثر 6، 7 و 9 برگزار می شود.

مدیرطرح ســاماندهی ناژوان اظهار کرد: تونل آکواریــوم ناژوان به عنوان 
نخســتین و بزرگ ترین تونل آکواریوم کشور به مســاحت 3 هزار و 500 
مترمربع، در ارتفاع منهای 6 متر زیر زمین احداث شــده اســت. حســن 
شفیعی افزود: این مجموعه شــامل 33 آکواریوم 5 تا 10 متری است و به 
صورت دنیای 35 متری زیرآب، حجم یک هــزار و 80 مترمکعب آب را در 
خود جای می دهد و شهروندان می توانند در کنار و باالی سر خود زیباترین 
و کمیاب ترین گونه هــای دریایی را ببینند و بــودن در فضای اقیانوس را 
تجربه کنند. مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به اینکه تخفیف ویژه ای 
برای بازدیــد از آکواریوم ناژوان در روزهای یکشــنبه هر هفته پیش بینی 
شده اســت، ادامه داد: در همین راســتا بلیت آکواریوم برای بزرگساالن 

15هزار تومان و برای خردساالن 12هزار تومان در نظر گرفته شده است.

یکشنبه ها با قیمت ارزان تر به آکواریوم برویدبرپایی جشنواره مواد پروتئینی در بازارهای روز کوثر 
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب  »یلدا و شــب چله«نوشــته مجتبی بُرزآبــادی فراهانی با 
بررسی منابع و مقاله های مختلف  به تاریخ و پیشینه این رسم کهن 
ایرانیان می پردازد و نگاهی به آداب و رســوم برپایی آن در مناطق 

مختلف کشور دارد.
این کتاب برگرفته از اســناد و منابع بســیاری اســت که شماری 
از آنها نیز به زبان انگلیســی  اســت. نویســنده تالش کــرده تا از 
نخســتین منابعی که از یلدا نام برده اند نظیر کتــاب »آثار الباقیه 
عن القرون الخالیــه« ابوریحان بیرونی تــا جدیدترین منابع برای 
نگارش این کتاب اســتفاده کند.کتاب در ســه فصل و بخش های 
مختلف گردآوری شــده اســت که بخش های فصل نخست آن با 
نام های »شــب چله و یلدا از دیرباز«، »یلــدا و چله در فرهنگ ها و 
لغت نامه ها«، »آغاز ســال در گاه شــماری«، »چله بــزرگ و چله 
کوچک«، »واژه شناسی یلدا و تولد حضرت مسیح)ع(«، »پیدایش 

و پیشینه تاریخی«، »یلدا و شب چله در آیین باستان«، »خرم روز و 
ارتباط با یلدا« و »یلدا و شب چله در منابع تاریخی و شعر شاعران« 
دسته بندی شده اند. نویسنده کتاب »ســیزده به در و روز طبیعت 
از آغاز تا امروز« توضیــح داد: فصل دوم »یلدا و شــب چله« نیز از 
ســه بخش »آیین های یلــدا در فرهنگ ملی در سراســر ایران«، 
»آیین های زمستانی مربوط به چله در ایران )کوسه و ناقالدی(« و 
»سرما پیرزن« تشکیل شده است. در فصل سوم نیز »جشن ها، یلدا 
یا بزرگداشت تولد خورشید در روسیه« آمده است. در ایران باستان 
روشــنایی از اهمیت بســیاری برخوردار بوده اســت، از این روی، 
شبی که بلندترین شب ســال اســت و پس از آن نیز روزها بلندتر 
و روشنایی ها بیشتر می شــود، دلیلی بر جمع شدن افراد دور هم و 
برپایی مراسم جشن و شادی به این مناســبت است که در ایران و 

دیگر کشورهای دنیا در خانواده ها برگزار می شود.

رژیم غذایی اُرنیش)3(خورش انار و مرغ برای شب یلدا

لبخندک

گوناگون

اولین ماه رمضان

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

 این رژیم غذایی که توسط دکتر دین اُرنیش پیشنهاد شده است افراد را توصیه به بیشتر خوردن 
و کاهش وزن می کند. طبق اظهــارات وی که در  کتابش به نام »بیشــتر بخورید و از وزن خود 
بکاهید« ذکر شده، با بهره گیری از مکمل های غذایی و متعاقب 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.
نمونه دستورات غذایی

صبحانه: نان جوی حاوی دارچین و کشمش،ماســت بدون چربی،نان تســت از آرد کامل،آب 
پرتقال یا نوشیدنی گرم

ناهار: بوریتو از آرد کامل به همراه برنج و لوبیا،سالسا،گشنیز تازه،ساالد سبز،شام،راویولی اسفناج
شام: راویولی اسفناج، سوپ عدس و کرفس،کروتون، ساالد سبز، میوه آب پز

 توصیه های دکتر اُرنیش
از نظر دکتر اُرنیش برنامه غذایی مطلوب آن است که مصرف غذا در صورت احساس گرسنگی و 
در هر ساعت از شبانه روز را مجاز بداند . وی غذاها را به سه گروه تقسیم می کند: غذاهای مجاز، 
غذاهای مجاز در صورت مصرف متعادل و غذاهای ممنوع. وی در کتابش 250 دســتور غذایی را 

ذکر کرده و دستیابی به نتایج عالی را مشروط به انجام تمرینات ورزشی می داند.
دیدگاه افراد رژیم گیرنده

با وجود گالیه از نیاز به چشم پوشــی از بعضی انواع مطبوع غذا، اغلب این افراد از پیشرفت برنامه 
کاهش وزن با این رژیم راضی هستند.

تام و جری یا مــوش و گربه، نمادی آشــکار از 
دنیای انیمیشن اســت و با وجود گذشت بیش 
از ۷5 ســال از تولید آن، هنوز جذابیت خود را 
از دست نداده است. بنا بر این گزارش، اما هیچ 
یک از ســرگرمی ها و فناوری هــای روز دنیا، 
موفق به حذف کارتون تام و جری و فراموشــی 
آن نشده اند. شاید آنچه بیش از هر چیزکودکان 
را به خود جذب می کــرد ماجراجویی های تام، 
گربه بدجنس، برای بــه دام انداختن و خوردن 
جری، موش داســتان بــود؛ اما تــالش های 
بدســگاالنه گربه هربار با شکســت روبه رو می 
شــد. عالوه بر تام و جری که محــور اصلی این 
کارتون بودند، شــخصیت های فرعی از جمله 
ســگ و گربه های خیابانی هم در این کارتون 

دیده می شدند.
 در این میان شخصیت یک زن هم بود که ما او 
را نمی دیدیم)البته بجز پاهای چاقش!(، این زن 

کیست و چرا چهره او نشان داده نمی شد؟!
آیا چهــره زن همچنــان معمــا باقی 

مانده است؟
هر چند بچه ها دوســت داشتند، باالخره چهره 
»مامی توشــوز عصبانــی« را ببیننــد، اما این 
شخصیت جز در چند قسمت آن هم به صورت 
گذرا در کارتون دیده نشــد. البته چهره این زن 
Clean�  سیاه پوست در قسمت هایی همچون 
ing، Mouse in house ،Mouse  دیده شد.

  آیا تام و جری انیمیشــنی نژادپرستانه 
بود؟!

اتهامات بسیاری به سوی سازندگان این کارتون 
مبنی بر نژادپرســتانه بودن آن وارد شــد، زیرا 
آنها از یک خدمتکار ســیاه در انیمیشــن خود 
بهره گرفته بودند. همین موضوع باعث شــد تا 
شبکه آمازون قبل از پخش کارتون تام و جری 
و عرضه سی دی های آن به اینکه برخی از افراد 
با تعصبات و جهت گیری های قومی و نژادی به 
این کارتون می پردازند، واکنش نشــان دهد و 
چنین برداشت هایی را نادرست و مردود اعالم 

کند.
سرنوشت مامی چه شد؟

 نخستیــــن حــضــــور »مامــی توشــوز« 
)mammy two shoes(در کارتــون تــام 
 و جری در ســال ۱۹۴0 میالدی و در قســمت 
) Puss Gets The boot ( و آخرین حضور او 
در قسمت ) push Button kitty ( و در سال 
۱۹55 میالدی بود. بعــد از آن دو زوج جوان از 
طبقه متوســط به نام های  جوآن و جورج وارد 
خانه شــدند و دیگر خبری از»مامی تو شــوز« 

نبود.

معمای زنی که چهره اش در 
تام و جری دیده نمی شود)2(

اولیــن مــاه رمضــان خوابــگاه از خاطر 
هیچ کس نمــی رود. اولین ســالی که آدم 
خودش باید سحر از خواب بیدار شود و برود در صف سحری، صف 
دستشویی و یا کتری به دست توی صف گاز خالی بایستد و این پا 
آن پا کند. چراغ اتاق را روشن نکند تا هم اتاقی ناخوش احوالش از 
خواب نپرد و در همان تاریکی و با نوری که از الی در نیمه باز، اتاق 
را روشن می کند و حتی شــده با نور چراغ یخچال، سحری بخورد.  
درخوابگاه کمتر پیش می آید که کســی ســحرها خواب بماند. به 
فاصله نیم ساعت مانده به اذان ســونامی زنگ موبایل ها و صدای 
خش خش دمپایی ها و خنده رفقــای خواب زده ای که جایی بهتر 
از پشت در اتاق شــما را برای برگزاری اجالس سحری سران پیدا 
نکرده اند، آدم را بیدار می کند.  سفره های سحری خوابگاه گاهی 
به جای نان و پنیر، گل کلم و بیسکویت داشت اما صفای سحرهای 

خوابگاه را هیچ جا نداشت.
گوشی قدیمی

یک موبایل قدیمی و زخم خورده داشــت که با چســب این طرف 
و آن طرفش را به هم چســبانده بود تا از هم باز نشــود.  آن قدر به 
این یازده دو صفر احترام می گذاشــت که اگر کسی نمی دانست 
فکر می کرد البد یکی از این گوشــی های هوشــمند جدید است. 
برای گوشی اسم هم گذاشــته بود و مونس صدایش می کرد. شبی 
که برای تولدش یک گوشــی نو کادو گرفت، جعبه گوشــی را هل 
داد زیر تخت و همان موبایل قدیمی را کوک کرد و گذاشــت باالی 
سرش. آن شب ما همه امیدمان را برای خالصی از یازده دوصفر از 
دست دادیم. انگار قرار نبود بتوانیم یک بار بدون اینکه جان باتری 
وسط مکالمه تمام شود، صدایش را بشــنویم اما مونس صبح زنگ 

نخورد و بعد از آن هم دیگر 
صفحه اش روشن نشد. اما 
او با گوشــی جدید راحت 
نبود. یک بــار  می گفت: 
»دلم که هــوای مادرم رو 
می کرد اون چهارتا پیامک 
آخــرش رو مــی خوندم 
که اونم دیگه نیســت«...، 

مونس اسم مادرش بود.

 این آرایشگر برای مردم شهر
 یک ستاره است 

آرایشگری که قیمت کار خود را چند ســال است افزایش نداده 
تبدیل به ستاره مردم شده است.

وانــگ چنگژیــان آرایشــگری در جیائوزوی چین اســت که 
مشتریان قدیمی او را به ارزان حساب کردن می شناسند.

چنگژیان به مدت 25 سال اســت که هر روز از ساعت 6 صبح تا 
۱۱ شب )۱۷ ســاعت( به کار آرایشگری مشغول است و در همه 

۱۷ ساعت سرپاست و موهای مردم را در شهر کوتاه می کند.
مشــتریانی که از قبل  با این آرایشگر ســر و کار دارند وی را به 

ارزان حساب کردن می شناسند.
 او با این کار بــه عنوان ســتاره در ذهن آنها مانده اســت؛ چرا 
که وی 25 ســال اســت از مشــتریان خود برای کوتاه کردن 
 موهایشــان فقط یک یوآن می گیــرد و ایــن کار او را محبوب 

کرده است.

جدول 2030
۱- مرکز این کشور تفلیس است- از گازها

2- منســوب به رب- از توابع اســتان آذربایجان 
شرقی- گواهی دادن

3- سلول های تولید مثل- فجر- بی پروا
۴- نویــد دادن- محل نشســتن، محفل- غذای 

رقیق- نظر
5- از الفبــای موســیقی- طایفه، قبیلــه- تازه و 

شکننده
6- بخشایش- میوه، ثمر- طرف راست

۷- نمایش- بنیاد- فرمانده سپاه
8- تفسیر کتاب روستا- آشفتگی و به هم خوردگی

۹- جمع منطقه- بازیگر سریال مسافران- وطن، 
کشور

۱0- راکب- لحظه، آن- سرشت
۱۱- گیاهی-ســیم زمین در اصطالح برق کاران- 

این هم نتی دیگر
۱2- قرار، پیمــان- درجه حرارت بــاالی بدن- 

خاموشی- لبه دیوار
۱3- از اصوات اشــاره- پاک و پاک کننده- 

عجله
۱۴- از ماه های ســریانی ماه دوازدهم تقویم 

عرفی یهود- مادر آذری- رفتار نرم و مالیم
۱5- انداختن بمب- غالم آلپتکین

عمودی
۱- تاریــک روشــن هــوا- پوشــش بدن 

پستانداران- سنگ های آسمانی
2- نوعــی شــعر- دریاچــه ای در ترکیه- 

بازسازی
3- از حاالت ماده- از گل ها- خواستار

۴- آیین- فیلسوف معروف یونانی- آهنگ، نغمه
5- چشــم در گویش لری- یک بار صدای گریه- 

مسابقه- از طوایف غرب ایران
6- شناسنامه- از حرکات آب دریا- پیوند دهنده

۷- شهری در ایتالیا- روشن- کلمه تاکید یا تنبیه
8- بیماری عصبی و خیالی- مخترع برق

۹- نــام چنــد تــن از پادشــاهان اشــکانی- 
ویران کننده- دفتر یا جزوه

۱0- هدایت کننده- خراش- آواز
۱۱- غوزه پنبه- مخمور- از غالت- مکیدن

۱2- راه روشن- سیاستمدار- سختی
۱3- از شــهدای صدر اســالم- آخریــن مرحله 

نمایش - پرده در
۱۴- ابزار- آری- نوعی اتومبیل تندرو

۱5- همکار قوری- مخالف- پاسدار
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رییسی که خودش را تنبیه کرد! 

وقتی پای کار تیمی در میان باشد تشــویق یا تنبیه نیز معنایی 
همگانی و گروهــی پیدا می کند. مالک یــک نانوایی در چین با 
شروع سال کاری برای همه کســانی که در مجموعه او به نوعی 
مشغول فعالیت بودند ســقف ۴8 میلیون تومان از فروش را در 
نظر گرفته و به کارگران دستور داد که تا پایان سال فروش خود 
را به مبلغ تعیین شده برسانند.  متاســفانه پس از گذشت زمان 
مجموعه نانوایی نتوانست به ســقف تعیین شده برسد. از همین 
رو رییس عادل و منصــف مجموعه تصمیم به تنبیه ســرویس 
کاری خود گرفت. او در حالی کــه کارمندانش را در خیابان گرد 
هم جمع کرده بود بر روی زمین خم شــده و بــه صورت چهار 

دست و پا شروع به حرکت در خیابان برفی یخ زده کرد. 
او قصد داشــت تا کارمندانش را با این کار شــرمنده کند که از 
قضا موفق هم شد، زیرا پس از گذشــت چند دقیقه، کارمندان 
یکی پس از دیگــری  به پیروی از رییس خود با حالتی سرشــار 
از شرمساری و سردرگمی روی آسفالت ســرد خیابان، این کار 

را انجام دادند.

تصاویر روز

تزئین یک خودرو با تصویر مریم مقدس در مکزیک  سقوط توربین بادی در گریمن آلمان

 ساخت پارک عمومی
 از بازیافت تیرچراغ برق

 از زباله های شــهری تایپه،یک پارک ســاخته شده است؛ یک 
زمین بازی عمومی که از بازیافت ده ها تیر چراغ غیر مســتعمل 
ساخته شده است. این پروژه با همکاری یک  استودیوی طراحی 
در تایپه و مجموعه هنری اســپانیایی باسورما انجام شده است.

هدف این دو گروه، تولید طرح های آزمایشی به عنوان فعالیتی 
مثبت برای زیرساخت های شــهر و ساکنان آن است. این زمین 
بازی درست زیر یکی از شلوغ ترین روگذرهای شهر قرار دارد و 
با رنگ زرد روشنش یکنواختی معماری محیط اطرافش را درهم 
می شکند. عالوه بر تاب هایی که در چهار ارتفاع مختلف ساخته 
شــده اند، این پارک یک پلتفورم چند منظوره و دو شبکه بانوج 
مانند نیز دارد که فضاهایی برای فعالیت و اســتراحت ارائه می 
دهند. این پــارک مکان فعلی خود را در ســال 20۱۷ نیز حفظ 

خواهد کرد.

کشکول

یلدا و شب چله 

شام شــب یلدا برای خانواده های ایرانی 
اهمیــت فراوانــی دارد. در این مطلب 
خورش انار و مرغ را که غذایی آشنا برای 
این شب است به شما آموزش می دهیم.

 مواد الزم: انــار 2 عدد،مرغ 800 
گرم،نعنــا و جعفری خرد شــده 3 تا 5 
قاشــق غذاخوری،نمک، فلفل ســیاه، 
زردچوبه، کاری به مقدار الزم، سیر یک 

حبه،آب جوش یک پنجم لیوان،پیاز داغ 2 قاشق غذاخوری
طرز تهیه : تکه های مرغ را با کمی روغن و پیاز خرد شده سرخ کنید سپس ادویه، نمک و 
سیر خرد شــده را اضافه کرده دوباره کمی تفت دهید. حرارت را مالیم کرده و آب جوش را به 
آن اضافه کنید. سبزی خرد شده را در کمی پیازداغ سرخ کرده، سپس دانه های انار را افزوده و 

مواد را با هم مخلوط کنید و کنار بگذارید. 
پس از اینکه مرغ کمی پخته شد مواد سبزی و انار را به آن اضافه کنید و اجازه دهید خورش با 

شعله مالیم جا بیفتد، سپس سرو کنید.
نکات  

 ۱-می توانید مقدار سبزی را کمتر بریزید.
 2-می توانید سیر را حذف کنید.

 3-اگر از انار ترش اســتفاده می کنید در صورت تمایل می توانید یک قاشق چای خوری شکر 
به آن اضافه کنید تا طعم ملسی پیدا کند.

ندا شاه نوری

9
-4

5
-8

امام علی )علیه السالم(:
خداوند سبحان ، شخص بی شرم گستاخ بر گناهان را دشمن 

می دارد.
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