
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

پنجشنبه 2 دی  1395 | 22 ربیع االول 1438
شماره 2032 | 16 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No.2032.December22. 2016
16 Pages

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

ســالن تئاتر شــهر اصفهان که کلنگ آن از ســال 87 زده شده 
به دلیل نبود اعتبــارات کافی هنوز آماده بهره برداری نیســت و 

اصفهان همچنان در انتظار ساخت این سالن به حسرت...

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از آزادســازی بیش از دو میلیون مترمربع زمین به 
ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال از دســت زمین خواران و انهدام سه باند بزرگ زمین خواری 
خبر داد.  سردار عبدالرضا آقاخانی گفت: در اجرای منویات فرماندهی معظم کل قوا 
مبنی بر لزوم اهتمام بیش از پیش دستگاه های مسئول در پیشگیری از جرایم مرتبط 
 با زمین خواری، مقابله با این پدیده در دستور کار جدی پلیس آگاهی این فرماندهی 
قرار گرفته است. وی با بیان اینکه اســتان اصفهان بعد از اســتان های کرمان ، یزد 
و سیستان و بلوچســتان رتبه پنجم را در عرصه منابع طبیعی کشــور دارد افزود: به 

همین جهت این استان مورد توجه زمین خواران قرارگرفته و این افراد با یک سری ...

رییس فراکسیون امید مجلس شــورای اسالمی گفت: مشکل 
کنونی کشور پول نیست، بلکه ضعف مدیریت و بروکراسی اداری 
اســت. به گزارش ایســنا، محمدرضا عارف در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در اســتان کرمان اظهار کرد: برای حضور در کنفرانس 
شبکه های هوشمند انرژی، به کرمان ســفر کرده ام. وی افزود: 
بحث هوشمندســازی در دنیا جدی اســت و این مسئله برای 
کنتورهای برق در ایران بیشتر مطرح اســت و هوشمندسازی 
با یک رویکرد علمی طی 15 ســال اخیر در دنیا آغاز شده است.

عارف تصریــح کرد: در این راســتا در ایران یــک انجمن علمی 
تشکیل دادیم و بنده به عنوان رییس انجمن شبکه های هوشمند 
انرژی فعالیت می کنم که ساالنه کنفرانس شبکه های هوشمند 
را برگزار می کنیم و امســال این کنفرانس در کرمان برگزار شد. 
وی درباره بحث کمبود اعتبارات بیان کرد: مشکل کنونی کشور 
پول نیســت، بلکه ضعف مدیریت و بروکراسی اداری است. عضو 
کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه ســرانه مصرف آب در 
ایران دو برابر اروپاســت، ابراز کرد: آب، یک بحران جدی است و 
انتقال آب آشامیدنی در کشور ضرورت است و استان های کرمان، 
اصفهان و ... در حوزه آب با مشــکل جدی روبه رو هستند. عارف 
افزود: در چند ســال گذشــته موضوع انتقال آب سیاسی شد و 
مدعیانی دارد. رییس فراکســیون امید مجلس شورای اسالمی 
گفت: رییس جمهوری سابق زمانی که به چهارمحال و بختیاری 
رفت، نگاه سیاســی به آب را ایجاد کرد و گفــت: من میراب این 
استان هستم و نمی گذارم آب انتقال داده شود. رییس فراکسیون 
امید در مجلس شورای اسالمی، همچنین ظهر دیروز در نشست 
بررسی جنبش دانشجویی در جمع دانشــجویان دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد کرمان، گفت: اگر اختالف نظر را بپذیریم و تحمل 
کنیم و دســت از تنگ نظری برداریم، قطعا رشد خواهیم کرد. 
عارف از استکبارســتیزی و استعمارستیزی فعالیت های اصلی 
جنبش دانشجویی ســخن گفت و عنوان کرد: جریانات جنبش 
دانشجویی در قبل از انقالب مربوط به دانشجویان مسلمان بود 
اما جریانات ملی گرا و چپ نیز در آن حضور داشتند. عارف با بیان 
این مطلب که امام راحل دانشــجو را محور انقالب می دانستند، 
افزود: قابل ذکر اســت که از 15 خرداد 42 به بعد، رنگ جریانات 

جنبش دانشجویان، اسالمی تر شد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

رییس دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان:

تا بیابانی شدن فاصله ای نداریم
کشف ۳۰۰ میلیارد 

زمین خواری در اصفهان

البی سیاسی برای رأی ورزشی

12

14

سالن تئاتر شهر بی پول و 
بی سرپرست، وامانده در گوشه شهر

جمع آوری تابلوی چهار فروشگاه 
مدعي برندفروشي در اصفهان

عارف:

احمدی نژاد گفت من »میراب« چهارمحال 
و بختیاری هستم و نمی گذارم منتقل شود

6

3

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

گرانی خودرو به بهانه ارز
منطقی نیست

3

خبر آخر

رقابت سیاسیون بر سر ریاست هیئت دوچرخه سواری اصفهان؛

ادامه در صفحه 10

فرماندار شهرســتان اصفهان در مراســم تودیع و 
معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بســیج امام علی)ع( 
با اشــاره به اینکه شــرق اصفهان در زمره مناطقی 
اســت که با چالش آبی روبه روســت، گفت: نقش 
همراه و حضور مدیریتی ســپاه ناحیه  امام علی)ع( 

در شــرق اصفهان، در حل چالش آبــی این منطقه 
تاثیرگذار اســت و نباید نادیده گرفته شود. فضل ا... 
کفیل اظهار کرد: وجود این ناحیه بســیج و حضور 
و همــکاری فرماندهان فعال در این ناحیه، منشــأ 

خدمات بسیار برای شرق اصفهان است زیرا...

فرماندار:

حیات معیشتی مردم شرق اصفهان، وابسته به آب است

15
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پیشنهاد سردبیر:
بال های ایران را قیچی کنید!

انتخاباتسیاست خارجهبرجاماحزاب

قائم مقام دبیر کل حزب همبســتگی، حسن روحانی را 
قوی ترین گزینه جریان اصالح طلب برای انتخابات سال 
آینده دانست و گفت: رییس دولت یازدهم تاکنون بسیار 
خوب عمل کرده و حتی فراتر از انتظار، مطالبات مردم 
و جریان اصــالح طلبی را مورد توجه قرار داده اســت و 

توانسته به شعارهای اصالح طلبانه اش عمل کند.
محمد ساالری در نشســت هفتگی حزب همبستگی 
ایران اسالمی افزود: در ســال 92 با وجود رد صالحیت 
آیت ا... هاشمی رفســنجانی در نهایت با اجماعی که در 
میان اصالح طلبان اتفاق افتاد انســجام و همبســتگی 
خوبی در ســطح توده ها ، نخبگان و دانشگاه ها ایجاد و 

روحانی پیروز شد.
قائم مقــام دبیــر کل حزب همبســتگی ادامــه داد: 
مدل شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان در 
انسجام بخشی به نیروهای اصالح طلب نقش عمده ای 
ایفا کرد که  این امر برگ زرینی در کارنامه شورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان بود و بنده به عنوان عضوی 
از این تشکل شــهادت می دهم که آقای موسوی الری 

نقش تعیین کننده ای در ایجاد این انسجام داشت. 

محمدجواد ظریــف صبح دیــروز در حاشــیه بدرقه 
رییس جمهور برای ســفر به ایروان در فرودگاه مهرآباد 
در خصوص برگزاری اجالس سه جانبه در مسکو گفت: 
دو ماه قبل نیز در مسکو با آقای الوروف مذاکراتی انجام 
شد و قرار شــد بتوانیم با ترکیه اجالس مشترک داشته 
باشیم و در زمینه ســوریه با هماهنگی عمل کنیم. وی 
ادامه داد: در این نشست سه جانبه موضوع کمک رسانی 
انسان دوســتانه به همه نقاط ســوریه مورد تاکید قرار 
گرفت. چون متاسفانه می بینیم در جامعه بین المللی  
کشــورهای غربی بیشــتر به محل هایی که گروه های 
تروریستی تحت فشار هستند توجه می کنند و تبلیغات 
بین المللــی  را بیشــتر منعطف در نجــات گروه های 
مســلح قرار داده اند. در صورتی که مردم غیر نظامی در 
محل هایی مانند فوعه و کفریا بیش از دو سال است که 
تحت محاصره هستند و حتی رساندن غذا و دارو به آنها 
باید از طریق هوایی انجام گیرد؛ اما هیچ توجه بین المللی  
به این موضوع نمی شــود. وی در پایــان اظهار کرد: در 
مجموع، این جلســه مهمی بود و امیدواریم بتوانیم در 

مرحله عمل نیز آن را اجرایی کنیم.

قائم مقام دبیر کل حزب همبستگی:

موسوی الری در انسجام
اصالح طلبان نقش داشت

ظریف: 

کمک انسان دوستانه به همه 
نقاط سوریه مورد تاکید ماست

کریمی قدوسی:

ظریف گفت نباید
به حرف کری اعتماد می کردم

سخنگوی جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری:

مجمع عمومی اصولگرایان 
اواخر دی ماه برگزار می شود 

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس گفــت: آقای ظریف 
در جلسه کمیسیون امنیت ملی به اشــتباه خود در اعتماد 
به حرف وزیر خارجه آمریکا اعتراف کــرد و تصریح کرد که 
مسئولیت این اشــتباه را می پذیرد. جواد کریمی قدوسی به 
بیان آخرین اظهارات محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در 
موضوع برجام در جلســه روز 28 آذر کمیسیون امنیت ملی 
پرداخت. رئوس برخی از سخنان دکتر ظریف در این جلسه 
که از سوی عضو کمیسیون امنیت ملی در اختیار فارس قرار 

گرفته است به این شرح  است:
  اعتراف می کنم اشتباه کردم که به حرف وزیر امور خارجه 

آمریکا اعتماد کردم و  مسئولیت این اشتباه را می پذیرم.
  به جان کری بعد از نقض اخیر گفتم: »شما کاری کردید که 

حضور من با شما در یک شهر غیرممکن است.«
  قبال وزیر خارجه و وزیر خزانه داری آمریکا به ما گفتند اگر 
قانون داماتو به سنا برود ما روش هایی داریم که جلوی آن را 

بگیریم.
الزم به ذکر است که یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت 
ملی نسبت دادن این جمالت به ظریف را کذب محض خواند.

سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام)ره( 
و رهبری با بیان اینکه جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری 
در حال حاضــر کاندیدایی معرفی نمی کنــد، گفت: در 
مرحله بررســی کاندیداهای بالقوه و بالفعل از میان افراد 
مطرح شده هستیم تا ائتالف اصولگرایان به یک اجماعی 
برسند و آن زمان گزینه مورد نظر به شورای ائتالف اعالم 
می شود. وی با اشــاره به اظهارنظر یکی از اعضای جبهه 
پیروان مبنی بر کاندیداتوری باهنر، افزود: طی تماســی 
که با آقای باهنر داشتم، خبر کاندیداتوری خود را تکذیب 
کرد. سجادی گفت: جبهه پیروان گزینه نهایی خود را طی 
دو ماه آینده معرفی می کند. سخنگوی جبهه پیروان خط 
امام)ره( و رهبری بیان کــرد: مجمع عمومی اصولگرایان 
اواخر دی ماه برگزار می شود و زمان دقیق برگزاری آن قرار 
است در شورای مرکزی جبهه پیروان مشخص شود. وی 
درباره دعوت جامعه روحانیت مبــارز از اصولگرایان برای 
رسیدن به وحدت گفت: شاید نشســت با اعضای جامعه 
روحانیت طی دو هفتــه آینده برگزار شــود؛ لذا جامعه 

روحانیت در حال تدارک برگزاری این برنامه است.

سفر هاشمی رفسنجانی
به خلیج فارس

 امضای پنج یادداشت تفاهم
 بین ایران و ارمنستان

رایزنی معاون ظریف با بشار اسد

احتمال سفر قریب الوقوع یک 
مسئول عالی رتبه مصری به ایران

نحوه ارسال کمک های مردمی به 
جبهه مقاومت سوریه اعالم شد

آیت ا... اکبر هاشمی رفســنجانی صبح دیروز در فرودگاه جزیره 
خارگ در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جزیره خارگ یادآور 
خاطرات و رویدادهای بسیار مهمی اســت اظهار داشت: عالقه 
زیادی به مردم جزیره خــارگ دارم و در ایــام جنگ تحمیلی 
ســفرهای زیادی به این جزیره داشــتم؛ اما خیلی وقت بود به 
خارگ ســفر نکرده بــودم. رییس مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام با بیان اینکه خارگ کانون ثروت ایران است، گفت: جزیره 
خارگ در تاریخ اخیر ایران به عنوان کانون ثروت اقتصادی بوده 
و همواره این جزیره جایگاه مهمی در این عرصه دارد. وی افزود: 
این سفر برای بررســی عملکرد دانشــگاه آزاد خارگ و مسائل 

مربوط به نفت و احوالپرسی از مردم انجام می  شود.

طی ســفر آقای روحانی رییس جمهور به ارمنســتان، تهران و 
ایروان 5 یادداشــت تفاهم و موافقت نامه همــکاری امضا کردند. 
موافقت نامه بین دولت ایران و ارمنستان در مورد استفاده مشترک 
از دروازه مرزی نوردوز - مغری، یادداشــت تفاهم همکاری میان 
وزارت کشــور جمهوری اســالمی ایران و وزارت وضعیت های 
اضطــراری جمهوری ارمنســتان در زمینه شــرایط اضطراری، 
یادداشــت تفاهم همکاری های جهانگردی میان سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری جمهوری اسالمی ایران و 
وزارت توسعه اقتصادی و ســرمایه گذاری جمهوری ارمنستان، 
یادداشت تفاهم همکاری های بین موزه ای میان موزه ملی ایران 
و موزه تاریخ ارمنستان و یادداشــت تفاهم همکاری بین وزارت 
ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران و وزارت ورزش و جوانان 
جمهوری ارمنســتان در زمینه ورزش، پنج سند همکاری بود که 
در حضور رؤسای جمهور دو کشــور و برای تحکیم همکاری های 

دوجانبه به امضای  مسئوالن رسید.

معاون عربی و آفریقــای وزیر امور خارجه کشــورمان، با رییس 
جمهور ســوریه در دمشــق دیدار کرد. حســین جابری انصاری 
معاون عربی و آفریقــای وزارت امور خارجه، در چارچوب ســفر 
منطقه ای به دو کشور لبنان و سوریه، روز گذشته به دمشق رفت. 
جابری انصاری در دمشق با بشار اسد رییس جمهور، محمد عماد 
خمیس نخست وزیر، ولید معلم وزیر امور خارجه و فیصل مقداد 
قائم مقام وزارت خارجه سوریه دیدار و پیرامون آخرین تحوالت 
سوریه و منطقه گفت وگو و رایزنی کرد. برگزاری سومین نشست 
کمیته سیاسی مشترک دو کشور از جمله برنامه های سفر معاون 
وزیر خارجه کشورمان به سوریه است. جابری انصاری که سه شنبه 
به همراه وزیر امور خارجه در نشســت ســه جانبه وزرای خارجه 
ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه در مسکو حضور داشت، پس از 
سوریه به لبنان می رود و با مسئوالن عالی رتبه این کشور دیدار و 

گفت وگو خواهد کرد.

پــس از تیره شــدن روابط مصــر و اتیوپی، برخی از مســئوالن 
عالی رتبه عربستانی و محمدبن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر خارجه 
قطر به اتیوپی ســفر کردند که در پی این اقدام عربستان و قطر، 
یک وزیر مصری به زودی به تهران ســفر خواهد کــرد. به نقل از 
خبرگزاری »مانشیت«، این مسئول ممکن است وزیر اقتصاد و یا 
سامح شکری وزیر خارجه مصر باشد. خبرگزاری مانشیت به نقل 
از منابع آگاه نوشت: دخالت های امارات باعث شد طارق المال، وزیر 

نفت مصر در آخرین لحظه از سفر به تهران منصرف شود.

در پی پیروزی جبهه مقاومت در آزادسازی شهر حلب و تماس ها 
و مراجعات  گسترده هموطنان عزیز جهت ارسال کمک های خود 
به مردم مظلوم سوریه و مدافعان حرم، قرارگاه حضرت زینب )س( 

اطالعیه ای صادر کرد. متن اطالعیه به این شرح است:
به دنبــال پیروزی هــای اخیر رزمنــدگان »جبهــه مقاومت« و 
»مدافعان حــرم« در »حلب« ســوریه و آزادی مــردم مظلوم و 
محاصره شده از چنگال تروریست های تکفیری و استقرار آنان در 
محل های امن و دور از صحنه های درگیری؛ »ستاد جذب و هدایت 
کمک های مردمی، به جبهه مقاومت« آماده دریافت و ارسال هدایا 
و کمک های نقدی و غیرنقدی به ســوریه است. آحاد ملت شریف 
و شهیدپرور ایران اســالمی می توانند کمک های خود در سراسر 
کشور را صرفا از طریق پایگاه ها و نواحی مقاومت بسیج، ستادهای 
پشــتیبانی کمک های مردمی در اســتان ها و یا واریز به حساب 
)کمک های مردمی به سوریه( شــماره ۰۱۱۱۰۷۷۰۰۷۰۰۷ نزد 
بانک ملی و یا شــماره کارت ۶۰۳۷99۱8998۶۶88۷  ارســال 

نمایند. قرارگاه حضرت زینب )س(

عکس روز

نگاه معنادار محافظ ظریف به 
محافظ وزیر خارجه ترکیه

درجریان نشست وزیران امور خارجه ایران، ترکیه و روسیه، 
عکاسان صحنه ای را شــکار کردند که در آن محافظ محمد 
جواد ظریف، نگاه معنــاداری به محافظ وزیــر امور خارجه 
ترکیه کرده است تامبادا احتماال همچون محافظ ترکیه ای 

سفیر روسیه در آنکار بخواهد دست به کار احمقانه ای بزند.

اخبار

کافه سیاست

ســیدمحمود علیــزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشــمی با اشــاره به 
برگزاری جلسه دادگاه شکایت مهدی هاشمی از حمید رسایی پیرو درج 
مطالبی در هفته نامه 9 دی، گفت: جلســه دادگاه سه شنبه برگزار شد، 
اما مهدی هاشمی از شکایت خود منصرف شــد و رضایت خود را اعالم 
کرد. وی در مورد اینکه آیا مهدی هاشمی صرفا به خاطر مرخصی حاضر 
به حضور در جلسه دادگاه و اعالم رضایت شــده است ؟گفت: رضایت و 
گذشت از شکایت پیرو درخواست قاضی و دادگاه مبنی بر ایجاد صلح و 
سازش بین طرفین بود. این در حالی است که حمید رسایی در پیامی در 
فضای مجازی تحت عنوان »دادگاه شکایت مهدی هاشمی از من شروع 
نشــده، پایان یافت«  گفته اســت هر آنچه در هفته نامه  9 دی انتشار 
داده است مســتند بوده و تمام اســناد خود راهم برای ارائه به دادگاه با 
خود برده بوده ؛اما در نهایت با رضایت شــاکی جلسه دادگاه تمام شد و 

مهدی هاشمی برای گذراندن شب یلدا رفت.

پایگاه صهیونیستی: 

بال های ایران را
قیچی کنید!

وکیل مهدی هاشمی:

مهدی هاشمی شکایت از 
رسایی را پس گرفت

پایگاه صهیونیستی »دبکا فایل« با انتشار گزارشی تحت عنوان »چه کسی 
در خاورمیانه از دونالد ترامپ می ترســد؟« از محدود شدن نفوذ ایران و 
برتری عربســتان در منطقه با روی کار آمدن دولت ترامپ سخن به میان 

آورده و عنوان کرده است: ترامپ بال های ایران را قیچی خواهد کرد)!(
در این گزارش آمده اســت: »در حال حاضر نمی تــوان به صورت قطعی 
در رابطه با سیاست های آینده دولت دونالد ترامپ در خاورمیانه صحبت 
کرد؛ اما می توان گفت که به احتمال زیاد سیاســت هــای او در تضاد با 

سیاست های دولت پیشین آمریکا خواهد بود.«
در ادامه این گزارش آمده اســت: هر چند اوباما هیچــگاه به این موضوع 
اعتراف نکرده است؛ اما او ایران، عراق، سوریه و کمپ شیعیان را بر سنی ها 
ترجیح داده است؛ترامپ به احتمال زیاد این روال را تغییر داده و در جهت 
مخالف آن حرکت خواهد کرد. ترامپ جایگاه و برتری ســابق عربستان و 

متحدانش در منطقه را به آنها بازخواهد گرداند.

بین الملل

رییس »هیئت الحشــد الشــعبی« برای دیدار با مقامات 
روسیه، به مسکو سفر کرد. »فالح الفیاض« مشاور امنیت 
ملی دولت عراق و رییس هیئت الحشد الشعبی در سفری 
رسمی به مسکو، با ســران روس دیدار خواهد کرد. طبق 
گزارش وبگاه خبری »أین« عراق، الفیاض سه شنبه شب 
وارد مسکو شــد. یک منبع آگاه در عراق ضمن بیان این 
خبر توضیح داد کــه » گفت وگوهای الفیاض بر هماهنگ 
شــدن بیشــتر تالش های عراق و روســیه در مبارزه با 

تروریسم و نابودی داعش متمرکز خواهد شد.«

کاربــران عربســتانی در توییتر تصاویــری از حضور 
مــردم در خیابان هــای العوامیه منتشــر کرده اند. بر 
اســاس این خبر مردم به سیاســت های تهدید آمیز 
رژیم آل ســعود در قتل مردم قطیف اعتراض کرده و 
خواستار توقف اقدامات ضد حقوق بشری و تروریستی 
خاندان آل سعود علیه مردم شیعه نشــین العوامیه و 
قطیف شــده اند. این تجمع اعتراضی در حالی صورت 
می گیرد که نظامیان ســعودی خانه های شهروندان 
در شــهرک العوامیه را هدف تیرانــدازی قرار داده اند 
که برخــی گزارش ها حاکــی از زخمی شــدن چند 
غیرنظامی اســت. اعتراضات مردم در مناطق شــیعه 
نشــین عربســتان برای بزرگداشت یاد شــیخ »نمر 
باقر النمر« روحانی سرشــناس شــیعیان عربســتان 
 صورت می گیرد که دوم ژانویه 2۰۱۶ به دســت رژیم

 آل سعود اعدام شده بود.

ارتش ترکیه دیروز اعالم کرد که شــبه نظامیان مورد 
حمایت ترکیه کنترل کامل بزرگراهی را که شهر الباب 
را به حلب متصل می کند، از دســت تروریســت های 
داعش خارج کــرده و در اختیار خود قــرار دادند. این 
اقدام با حمایت شــدید زمینی و هوایی ارتش ترکیه 
صورت گرفته اســت.ارتش ترکیه افزود: جنگنده های 
این کشــور ۴8 هدف داعش را منهدم کرده و حداقل 
۱5 تروریست نیز کشته شده اند. این بیانیه اعالم کرد: 
۴ ســرباز ارتش ترکیه نیز بر اثر انفجار یک بمب کنار 
جاده ای در مســیر حرکت خودروی نظامی، زخمی 

شده اند.

سفر رییس »هیئت الحشد 
الشعبی«  عراق به روسیه

تظاهرات ضددولتی در عربستان 
در آستانه سالگرد شیخ نمر

 کنترل کامل ارتش ترکیه 
بر بزرگراه الباب به حلب

محمد ابراهیــم طاهریان ســفیر ایــران در ترکیه در 
گفت وگو با تسنیم، به اتفاقات رخ داده در ترکیه از جمله 
ترور سفیر روسیه، فضا ســازی برخی رسانه های ترکیه 
علیه ایران در ماجرای حلب، نشســت سه جانبه وزرای 
خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو و نیز فعالیت های 

سفارت و نمایندگی های آن در ترکیه پرداخت.
در ادامه گزیده ای از ســخنان وی در ایــن مصاحبه را 

می خوانید؛
  ترور آندره کارلوف سفیر روسیه در این کشور جنایتی 
ناشــی از توســعه تفکر افراطی واقدامی تحریک آمیز 
و جنایتــی ناجوانمردانه و ضربه ای جــدی به مصونیت 
و امنیت کادر دیپلماتیک مســتقر در ترکیه بود. آندره 
کارلوف دیپلماتی بسیار فعال در زمینه توسعه گفتمان 
سیاسی و حفظ و ارتقای روابط میان ترکیه و فدراسیون 
روســیه و ترکیه بود. خصوصا اینکه مقامات ترکیه نیز 
اهتمام این دیپلمات ارشــد روس را برای حفظ و توسعه 

روابط میان دو کشور ستوده اند.

 متاســفانه شــاهد آن بودیــم که یــک فــرد موثر در
  حــوزه فعالیت هــای دیپلماتیــک، از ســوی تفکــر

 افراطی مورد ســوءقصد جنایتکارانه و تروریستی قرار 
گرفت. در کمــال ناباوری فضایی ســفید، صلح جویانه 
 و فرهنگی را باشــلیک به ســوی صلح، با خون رنگین و

 متاثر کرد.
  قطعــا تامین امنیــت و حفاظــت از اماکــن و کادر 

دیپلماتیک خارجی به عهده کشور پذیرنده است.
  با توجه به فضاســازی کاذب برخی رســانه ها شاهد 
تند شــدن فضای روانی جامعه و تحریک افکار عمومی 
هستیم. توســعه و عدم کنترل این فضا می تواند بحران 
سازشود؛ بنابراین اگر به جای دیپلماسی، هدایت اوضاع 
در اختیار رســانه ها قرار گیرد، امکان کنترل و مدیریت 
در دست سیاســت مداران نخواهد بود و در نتیجه بروز 
 آســیب هایی همانند ترور ســفیر فدراســیون روسیه

 غیر قابل کنترل می شود.
  در ارتباط با تنظیم مســائل دو جانبــه و موضوعات 

مختلــف منطقه ای تفــاوت دیــدگاه امــری طبیعی 
 اســت، ولی دیپلمات ها همواره تــالش می کنند که در 
 جهــت توســعه روابــط، مســیر در جهــت تفاهم و

 اشتراک دیدگاه هدایت شــود. چنین کانالی در حوزه 
دیپلماســی و گفتمان ســازنده هم میان مــا و ترکیه 
و هم میان ترکیه و روســیه و در همــه موضوعات مورد 
 عالقه برقرار اســت؛ بنابراین نباید بــه افراطیون مجال

 مداخله داد.
  به شــهروندان ایرانی توصیه می شود به صورت جدی 
به هشــدارهای وزارت امور خارجه توجــه کرده و برای 
اطالع از آخرین اخبار به سایت سفارت ایران در آنکارا و 
سرکنسولگری های جمهوری اسالمی ایران در ترابوزان، 

استانبول و ارزروم مراجعه کنند.
  )با اشــاره به عــدم بازتــاب اطالعیه هــای مختلف 
ســفارت ایران در رســانه های ترکیه ( : باید نسبت به 
پردازش غلــط گزارش های کذب و تــالش برای ایجاد 
اقدامات تحریک آمیز در جهت ســیاه نمایی عمدی در 
قبال تحوالت ســوریه به قصد تحریک افــکار عمومی، 
سانســورهای پیاپی نســبت به عــدم بازتــاب اعالم 
حمایت های قاطــع ایــران از ملت و دولــت ترکیه در 
قبال کودتای نافرجــام و ابراز تنفر نســبت به اقدامات 

تروریستی در ترکیه هوشیار باشیم.  
  شهر حلب بخش الینفک ســوریه است و این شهر در 
تصرف ارتش سوریه قرار دارد. حضور ایران در این کشور 
بنا بر درخواســت دولت ســوریه و در سطح مستشاری 
اســت .دروغ های ســاختگی زیادی این روزها از سوی 
تروریست ها و حامیان آنها تولید و پخش می شود. صرف 
نظر از همه این اکاذیب، ایران بارها چنین ادعاهای کذب 
و تحریک آمیزی را بــا ذکر دالیل و مســتندات کافی 

تکذیب کرده است.
  متاســفانه فضــای احساســی در برخــی رســانه
  به هــر دلیل تــالش می کنــد از انتشــار دیدگاه های

  ایــران ممانعــت و پیام هــای روشــنگرانه ایــران را 
سانســور کنند. در مورد حمایــت ایــران در لحظات 
اولیه کودتــا از ملــت و دولت ترکیه نیز شــاهد چنین 

سانسورهایی بودیم.
  روابط میان ایران و ترکیه دارای پشــتوانه سیاســی، 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گســترده و عمیق است. 
بسیاری از حســودان غبطه روابط میان ایران و ترکیه را 
می خورند و براساس مدارک مستند برای تخریب روابط 

سطح عالی ایران و ترکیه سرمایه گذاری کرده اند.
  در مســئله ســوریه نیز گفتمان ســطح بــاال میان 
مقامات و دیپلمات های ارشــد دو کشــور برای رسیدن 
به نقطه مشــترک در جریان اســت. بر این اســاس در 
همه زمینه ها برخالف تصور دشــمنان روابط دوکشور 
چشــم انداز روشــنی برای توســعه روابط میان ایران و 

ترکیه می بینم.

بسیاری از 
حسودان غبطه 

روابط میان 
ایران و ترکیه 
را می خورند و 

براساس مدارک 
مستند برای 

تخریب روابط 
سطح عالی 

ایران و ترکیه 
سرمایه گذاری 

کرده اند

هشدار سفیر ایران نسبت به سانسور جهت دار اقدامات ایران در برخی رسانه های ترکیه:

به دنبال سیاه نمایی عمدی هستند

سفیر کشورمان در ترکیه گفت: با توجه به فضا سازی کاذب برخی رسانه ها شــاهد تند شدن فضای روانی جامعه و 
تحریک افکار عمومی هستیم، توسعه و عدم کنترل این فضا می تواند بحران سازشود.
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
جمع آوری تابلوی چهار فروشگاه مدعي برندفروشي در اصفهان

خبر

مدیرعامل شرکت سیمان سپاهان با اشاره به اینكه بزرگ ترین 
چالش این صنعت، مــازاد عرضه و تقاضاســت، گفت: در حال 

حاضر 25 میلیون تن سیمان مازاد در کشور وجود دارد.
محمد اســعدی در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینكه شرکت 
سیمان سپاهان ســومین کارخانه بزرگ ســیمان کشور است، 
اظهار داشت: این شــرکت نه تنها یكی از سرمایه های ارزشمند 
استان اصفهان، که با توجه به توانمندی ها، یكی از سرمایه های 
کشوری است؛ اما این شرکت در اســتان شناخته شده نیست و 

اطالعات درخصوص توانمندی های سیمان سپاهان کم است.
وی افــزود: در دنیا بر اســاس آخرین آمار ســال 2015، تولید 
 ســیمان 4/1میلیارد تن بوده کــه معادل 16میلیــارد مكعب

بتن است.
مدیرعامل شرکت ســیمان سپاهان بیان داشــت: کشور چین 
با 2/35میلیارد تن، 57 درصد تولید ســیمان جهان را به خود 

اختصاص می دهد.
وي ادامه داد: ایــران برخالف ظرفیت حــدود 80 میلیون تن و 
دارا بودن رتبه چهارم از لحاظ ظرفیت تولیدی در سال 2015، 
از نظر میزان تولیــد، رده هفتم را دارد. وی با اشــاره به افزایش 
1/5میلیون تنی تولید سیمان در کشــور، بیان داشت: سالیانه 
8/5میلیون تن از سیمان کشــور که معادل 10درصد است، در 
اصفهان تولید شده و 3/2درصد از این میزان متعلق به کارخانه 
سیمان ســپاهان است. مدیرعامل شرکت ســیمان سپاهان در 
ادامه به میزان تجارت ســیمان در جهان اشــاره داشت و گفت: 
تجارت سیمان در جهان 168 میلیون تن بوده که سهم ایران از 
این میزان 9/5درصد بوده و باالترین رتبه صادرات سیمان را در 

جهان داشته است.
وي به بررســی وضعیت سیمان کشــور پرداخت و مطرح کرد: 
کارخانه های موجود در کشــور، 72 واحد و کوره های فعال نیز 
96عدد هســتند که تعداد زیادتر کوره ها به این دلیل است که 
بعضــا در کارخانه ها تعداد کوره ها بیشــتر اســت و در کارخانه 

سیمان سپاهان نیز بیش از یک کوره داریم.
وی ظرفیت اســمی تولید کلینكر را 79 میلیــون تن اعالم کرد 
و گفت: ظرفیت اسمی تولید ســیمان نیز 80 میلیون تن است؛ 
همچنین تولید ســیمان در ســال 1394 به میزان 59 میلیون 
تن و مصرف داخلی ســیمان هم در این ســال 48 میلیون تن 

بوده است.
مدیرعامل شرکت ســیمان ســپاهان ادامه داد: ظرفیت اسمی 
سرانه ســیمان یک هزار و 22 کیلوگرم اســت که باید به باالی 
یک هزار و 200 کیلوگرم برسد؛ صادرات ســیمان و کلینكر در 
ســال 1394 به میزان 15 میلیون تن بــوده و ظرفیت در حال 
توسعه کشور نیز 12 میلیون تن است. وی سهم صنعت سیمان 
در تولید ناخالــص داخلی را 0/7درصد اعالم کــرد و ادامه داد: 
صنعت ســیمان حدود 14 درصد از مصرف انرژی حرارتی )گاز، 
مازوت و گازوئیل( و ســه درصد از مصرف انرژی الكتریكی کل 
کشور را به خود اختصاص داده اســت. اسعدی بیان داشت: قرار 
بر این بوده که دولت 29 میلیارد دالر در اختیار صنعت کشــور 

قرار دهد که تاکنون محقق نشده است.

مديرعامل شرکت سیمان سپاهان:

 25 میلیون تن سیمان مازاد 
در کشور وجود دارد

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به پیش بینی 
بودجــه 1000 میلیــارد تومانــی برای ترمیــم حقوق 
بازنشســتگان گفت: افزایــش 10درصــدی حقوق در 
ســال آینده اعالم شــده اســت و تصور می کنــم برای 
حداقلی بگیران بازنشســته کشــوری، همانند امســال 
20درصد افزایش حقوق داشته باشــیم. علی ربیعی در 
حاشیه مراســم قرعه کشــی وام ضروری بازنشستگان 
کشــوری، با اشــاره به پیش بینی بودجه 1000 میلیارد 
تومانی برای ترمیم حقوق بازنشســتگان، اظهار داشت: 
امسال نیز به حقوق بازنشستگان به صورت پلكانی از 12 
تا 20 درصد افزوده شــد. وی افزود: افزایش 10درصدی 
حقوق در سال آینده اعالم شده است و تصور می کنم برای 
حداقلی بگیران همانند امسال 20 درصد افزایش حقوق 
داشته باشیم. پیش بینی ما بازنشسته شدن 40هزار نفر 

بود؛ در حالی که امسال 56 هزار نفر بازنشسته شدند.

رییس انجمن صنفی تولیدکننــدگان آجر اصفهان با 
بیان اینكه اکنون 3 سال است که خاک هم در اختیار 
ما قرار نداده اند، گفــت: واحدهای صنفی تولیدکننده 
آجر، حتی حق برداشت خاک از زمین های خودشان را 
هم ندارند. اصغر کیانی با اشاره به تاثیر رکود در فعالیت 
تولیدکنندگان آجر اصفهان اظهار داشــت: واحدهای 
صنفی ما در حال حاضر با 15درصد توان خود مشغول 
به فعالیت هستند و اوضاع بازار این صنف خوب نیست. 
از جمله دالیلی که سبب ایجاد مشكل برای واحدهای 
صنفی تولیدکننده آجر شــده اســت، گرانی، افزایش 
قیمت برق، گاز، مالیــات و ارزش افزوده را می توان نام 
برد. رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان آجر اصفهان 
با بیــان اینكه گویــا در این اوضاع هرچــه کار نكنیم 
بیشتر به نفع ماســت، تصریح کرد: از سال 93 درگیر 
این مشكالت شــدیم و این روند همچنان ادامه دارد؛ 
حتی روز به روز اوضاع بازار کاری ما بدتر نیز می شود.

وی با اشــاره به مخالفت هایی که با فعالیت واحدهای 
تولید آجر وجود دارد، گفت: اکنون 3 ســال است که 
خاک نیز در اختیار ما قرار نداده اند، همچنین پیرامون 
مســائلی مانند ایجاد ریزگرد و آالینده ، مخالفت هایی 
ازسوی محیط زیست مطرح می شود. کیانی ادامه داد:  
به درخواست اداره کل محیط زیست، اکنون واحدهای 

صنفی تولیدکننده آجر از گاز استفاده می کنند.

افزايش 20درصدی حقوق 
بازنشستگان حداقلی بگیر 

ريیس انجمن صنفی تولیدکنندگان آجر اصفهان:

بازار »آجر« در »رکود«

اخبار

مدير بازرسي و نظارت اصناف استان اصفهان خبر داد:

جمع آوری تابلوی چهار فروشگاه مدعي برندفروشي در اصفهان

ایمنــا: نایــب رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلس 
درخصوص اینكه قیمت خــودرو هیچ گونــه ارتباطی با 
نوسانات نرخ ارز در بازار ندارد، گفت: قیمت لحظه ای نرخ 
ارز شــاید طی چند روز در بازار تداوم داشته باشد و نباید 

قیمت خودرو را با نوسانات ارزی مرتبط بدانیم.

سید ناصر موســوی الرگانی با بیان اینكه افزایش قیمت 
خودرو هر چند اندک هم به بهانه گرانی ارز اصال منطقی 
نیست، اظهار کرد: خودرویی که قبال پیش فروش شده و 
تا زمان تحویل 3 ماه زمان می بــرد، چرا باید با افزایش ارز 
در بازار دستخوش گرانی شود و بیشــتر از نرخ توافقی به 

دست مشتری برسد.
وی افزود: خودروســازان حداقل برای تولیــد 6 ماهه با 
ایجاد امكانات و ابزارهای الزم، انبارها را از قطعات خودرو 
پر می کنند و چنانچه این قطعه هــا را با ارز 2400 تومان 
ذخیره کرده باشــند، آیا قیمت خودرو را برای مشــتری 
کاهش می دهند یــا فقط با گرانــی ارز، قیمت ها را گران 

می کنند؟!
نماینده مــردم فالورجان در مجلس تصریــح کرد: تمام 
خودروهای داخلی گاهی تعمیرات جزئی دارند، اما موارد 
امنیتی و آپشــن های ضروری در آنها به درســتی رعایت 

نشده است.
وی بیان داشــت: به عنوان مثال اتاق خودروی آردی را بر 
موتور پیكان نصب کرده اند یا موتور پــژو 206 را در اتاق 
ســنگین دنا به کار برده اند؛ این تغییرات می تواند سبب 

ارتقای کیفیت خودروهای داخلی شود.
موسوی الرگانی ادامه داد: تغییر شكل و شمایل خودروها 
در داخل نمی تواند کیفیت خــودرو را افزایش دهد. باید 
از کارشناســان داخلی و خارجی، مهندسان، سازنده های 
موتور و مكانیک ها دعوت شــود تا با ارائه طرح های نوین، 

در ارتقای هر چه بهتر کیفیت خودروها مشارکت کنند.
وی با انتقاد بــر اینكه در حال حاضــر امنیت خودروهای 
داخلی بسیار ضعیف است، گفت: سالیانه تعداد کشته های 
تصادفات در کشــورمان، به شهدای هشــت سال جنگ 

تحمیلی علیه ایران نزدیک می شود.
نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: 
کشور ما طی هشت ســال دفاع مقدس، 230 هزار شهید 
تقدیم انقالب کرده؛ اما ســالیانه 17 تا 25 هــزار نفر در 
حوادث رانندگی کشته می شوند و این ضربه سنگینی به 

کشورمان است.
وی یادآور شد: نســلی که قرار است فرزندانی از آن متولد 
شــود و ایران را در آینده مدیریت کند، بــا نبود کیفیت 
خودروهای داخلی جان با ارزش خود را از دست می دهد. 
باید خودروسازان برای ارتقای کیفیت خودروها شبانه روز 
تالش و اندیشــه کنند، نه اینكه با وزیدن بــادی، به فكر 

گرانی خودرو و سودهای خود باشند.

مدیر بازرسي و نظارت اصناف استان اصفهان، از جمع آوري 
تابلوی چهار فروشگاه مدعي برندفروشي در اصفهان خبرداد.

جواد محمدي فشــارکي با اعالم این خبر گفت: در راستاي 
بیانات مقام معظــم رهبــري پیرامون برخــورد با فروش 
کاالهاي قاچاق  و حمایت از تولید ایراني، اقدامات مشترک 
متعددي در بازرسي و نظارت اصناف، پلیس آگاهي و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان صورت گرفته است. 
وي  با تاکید بر حمایت از حقــوق مصرف کننده افزود:  یكي 
از مشكالتي که در سطح عرضه پوشاک با آن دست و پنجه 

نرم مي کنیم، ارائه پوشاک با برندهاي شناخته شده خارجي 
است. 

محمدي فشــارکي بــا بیــان اینكــه در نخســتین گام، 
راستي آزمایي فروشگاه هاي مدعي برندفروشي در اصفهان 
را کلید زدیم، گفت: در این مرحله 29 فروشــگاه در منطقه 
غرب و جنوب غرب اصفهان، شناسایي و از آنها مدارکي دال 
بر اثبات برندفروشي درخواست شد. مدیربازرسي و نظارت 
اصناف اســتان اصفهان اظهار داشــت: از میــان واحدهاي 
شناسایي شده، 11 واحد با پروانه و 14 واحد نیز بدون پروانه  

در حال فعالیت هســتند. وي با بیان اینكه به این واحدهاي 
صنفي فرصتي بــراي ارائه مدارک داده شــد، تصریح کرد: 
تابلوهاي 4 فروشــگاه متخلف نیز با  حضور هیئت مشترکي 
از بازرسان اصناف، ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان و پلیس اماکن عمومي اســتان اصفهان جمع آوري 
شــد. وي  ادامه داد:  تابلوی دو واحد صنفي واقع در خیابان 
خاقاني، یک واحد در خیابان نظر شــرقي و یــک واحد در 

خیابان چهارباغ باال جمع آوري شده است. 
محمدي فشارکي از صدور اخطار براي 7 واحد صنفي دیگر 
خبرداد و خاطرنشان کرد: درصورتي که این واحدها نتوانند 
مدارک مستندي در رابطه با برند فعالیت خود  ارائه کنند، به 

زودي تابلوي این واحدها نیز جمع آوري خواهد شد.

نايب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

گرانی خودرو به بهانه ارز، منطقی نیست

کشور ما طی هشت 
سال دفاع مقدس، 

230 هزار شهید 
تقديم انقالب کرده؛ 

اما سالیانه 17 تا 
25هزار نفر در حوادث 

رانندگی کشته 
می شوند و اين ضربه 

سنگینی به کشورمان 
است

افزايش قیمت خودرو به بهانه گرانی ارز منطقی نیســت؛ چرا که حداقل از زمان ســفارش قطعات و لوازم 
خودرو تا تحويل آن حدود 45 روز زمان می برد، بنابراين طرح مســائلی مثل اينکه قیمت خودرو به دلیل 

گرانی ارز افزايش يافته، منطقی به نظر نمی رسد.
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

رفع فوری گرفتگی پا

 یک مطالعه نشان می دهد که در بیماران مبتال به سرطان که دیابت 
دارند، شیمی درمانی ممکن اســت باعث آسیب بیشتری به قلب آنها 

شود و به طوربالقوه خطر ابتال به نارسایی قلبی را افزایش دهد.
به گفتــه محققــان، گزارش هــای زیــادی در مورد اثرات ســمی 
 ناشــی از شــیمی درمانی با داروهای شــناخته شــده موســوم به 
»anthracyclines« بر قلب وجود دارد که به عنوان مســمومیت 

قلبی شناخته شده اند که از جمله این داروها عبارتند از:
doxorubicin (Doxil) و epirubicin (Ellence)

اکنون عمدتا تعــداد کمتری از بیماران به دلیل ســرطان می میرند. 
به نظر می رسد در سال های آینده، مســمومیت قلبی باعث افزایش 
نارسایی قلبی در بازماندگان سرطان شود. با این حال خبر خوب این 
است که امکان برطرف شدن مسمومیت قلبی در مراحل اولیه قبل از 

آشکار شدن نارسایی قلبی وجود دارد.
 مطالعه جدید روی ۸۳ نفر در یک بیمارستان انجام شد که شامل ۵۴ 
فرد مبتال به سرطان سینه، ۲۰ فرد مبتال به سرطان غده لنفاوی و ۹ 
فرد مبتال به سرطان معده با میانگین سنی ۵۲ سال بود که ۷۸درصد 
آنها زن بودند. بیماران مبتال به دیابت، نشانه های بیشتری از آسیب 
را )که به عنوان عالمت هشداردهنده نارســایی قلبی در نظر گرفته 
می شود( نشــان دادند. اما این مطالعه ثابت نکرد که آسیب بیماری 

قند خون بیشتر از شیمی درمانی باشد.
بیماران مبتال به ســرطان باید عوامل خطر قلبی را با تغییر در شیوه 
زندگی و در صورت لزوم با دارو، به شــدت کنترل کنند. البته، زمانی 
که درمان سرطان در اولویت اول است، پیشگیری قلبی عروقی هرگز 

نباید شروع شیمی درمانی را به تعویق بیاندازد.

موسس انجمن سالمت خانواده ایران اظهارداشت: موضوع محیط زیست 
و تغییرات اقلیمی در سال ۲۰۱۵ در سازمان ملل مطرح شد که باروری و 

ناباروری، به عنوان یکی از زیرشاخه های این موضوع قرار دارد.
دکتر صفیه شهریاری با عنوان این مطلب که تاکنون هیچ آمار و پژوهشی 
در ارتباط با تغییرات اقلیمی و مشــکالت باروری در کشــور انجام نشده 
است، افزود: بر اســاس اهداف توســعه پایدار که در برنامه سازمان ملل 
به آن اشاره شده و ۱۷ بند دارد، می بایســت تا سال ۲۰۲۰، یک گزارش 
خالصه و تا ۲۰۳۰ نیز یک گزارش کامل در همین ارتباط تهیه کرده و به 
سازمان ملل ارائه دهیم. به گفته شــهریاری، تغییرات اقلیمی بر سالمت 
جنین، سقط های مکرر، تعادل نداشــتن در رفتار و خلق و خوی زوجین 

و... می تواند اثرگذار باشد.
وی در ارتبــاط با تاثیر امــواج دکل های مخابراتی بر ناباروری و ســقط 
جنین گفــت: در این ارتباط هنوز به قطعیت نرســیده ایــم اما در حال 

مطالعه آن هستیم.

 محققان دریافتــه اند که در میــان بیش از ۲۳۰۰ فرد مبتال به ســکته 
مغزی، آنهایی که ازدواج پایدار و طوالنی داشته اند، نسبت به کسانی که 
تمام عمر مجرد بوده یا افرادی که مطلقه یا بیوه شــده اند، دارای شانس 

بیشتری برای زنده ماندن هستند.
ازدواج طوالنی مدت در مقایســه با افرادی که پس از طالق یا از دســت 
دادن همســر خود، ازدواج مجدد می کنند، دارای نتایج بهتری اســت. 
دالیل این یافته ها به طور کامل روشن نیســت و این تحقیق یک رابطه 

علت و معلولی را ثابت نمی کند.
اما محققان گفته اند که این مطالعه بر اهمیت بالقوه »حمایت اجتماعی« 
در بهبود ســکته مغزی تاکیــد دارد. یک فــرد همچنین مــی تواند از 
همسرش حمایت عاطفی داشته باشــد همان طور که هر روز در مواردی 
مانند خوردن یک رژیم غذایی سالم یا به یاد آوردن زمان مصرف دارو، به 

او کمک می کند.
محققان می گویند: به نظر می رسد بســیاری از این عوامل تحت عنوان 
»عوامل روانی اجتماعی« از جمله افســردگی، نداشــتن فرزند یا فقدان 
سایر روابط نزدیک، شناخته شوند. افسردگی پس از سکته مغزی، امری 
شایع اســت و این تعجب آور نخواهد بود که افسردگی یک دلیل کلیدی 

برای پایین آمدن کیفیت زندگی افراد مجرد پس از سکته مغزی باشد.
بنابراین بیماران مجرد به طور کلی نیازمند توجه بیشتر، از جمله کمک 
اضافی با تغییر در شیوه زندگی هســتند تا بتوانند بعد از سکته، زندگی 

خود را بهبود بخشند.

 یک مطالعه جدید نشان می دهد کودکانی که ساعت ها و برای مدت 
طوالنی با تبلت، گوشــی های هوشــمند و یا کامپیوتر خود مشغول 

هستند، بیشتر در معرض ابتال به چاقی قرار دارند.
محققان دریافته اند کسانی که روزانه برای مدت پنج ساعت یا بیشتر 
از دســتگاه های دارای صفحه نمایش اســتفاده مــی کنند، احتماال 
نوشــابه های شــیرین را دو برابر مصرف می کنند و در فعالیت های 

فیزیکی خیلی کم شرکت دارند.
در نتیجه، این کودکان در مقایســه با بچه هایی کــه به هیچ وجه از 
گوشی های هوشمند یا تبلت استفاده نمی کنند، با ۴۳درصد افزایش 

خطر ابتال به چاقی روبه رو هستند.
محققان کشف کرده اند که از هر پنج نوجوان در آمریکا، یک نفر بیش 
از پنج ساعت در روز، وقت خود را در گوشــی های هوشمند، تبلت، 
کامپیوتر و برای بازی های ویدئویی صرف می کنــد. در مقابل، تنها 
۸درصد از بچه ها بیش از پنج ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنند.

مطالعات قبلی مشــاهده بیش ازحد تلویزیون را بــا افزایش مصرف 
نوشــیدنی های شــیرین، غذاهای آماده، شــیرینی و تنقالت شور 
 مرتبط دانســته اند که همگی منجر به افزایش خطــر ابتال به چاقی 

می شوند.
ســال هاپیش، بچه ها در زمین بازی تفریح کرده یا بعد از مدرسه به 
خانه آمده و در حیاط خــود یا در پیاده رو بازی مــی کردند. اما االن 
آن بازی ها تا حد زیادی با بازی های ویدئویی، فیســبوک، یوتیوب و 

ارسال پیامک جایگزین شده اند.
به گفته محققان وقتی بازی های مجازی جایگزین بازی های واقعی و 
تعامل و فعالیت بدنی می شوند، جای تعجب نیست که چاقی دوران 
کودکی درحال افزایش باشــد. محققان توصیه می کنند اگر کودک 
شما در طول روز بیش از چند ساعت از گوشی های هوشمند یا تبلت 
اســتفاده می کند، برای محدودکردنش از مشــاوره یک متخصص 

کمک بگیرید.

مطالعات نشان می دهد؛

شیمی درمانی به قلب بیماران ديابتی 
آسیب می رساند

تغییرات اقلیمی می تواند باعث 
مشکالت باروری شود

محققان می گويند:

ازدواج پايدار؛ عامل افزايش درصد 
زنده ماندن بعد از سکته مغزی

پژوهشگران دريافتند؛

اسمارت فون؛ عامل چاقی در نوجوانان

پزشــکان هشــدار داده انــد ســالمندانی کــه در روز بیــش از 
۸۰۰میلی گرم کلســیم مصرف می کنند تقریبا دو برابر بیشتر در 

معرض ابتال به عارضه چشمی »تخریب لکه زرد« قرار دارند.
پزشــکان با بیان اینکه عارضه »تخریب لکه زرد« یا »دژنراسیون 
ماکوال ناشــی از افزایش ســن« موجــب کاهش قــدرت بینایی 
می شــود، اظهار داشــتند: این ارتباط تنها در افراد ۶۸ سال به باال 

مشاهده می شود. 
گروهی از پزشکان دانشــگاه کالیفرنیا به مطالعه روی ۳۱۹۱ فرد 
۴۰ ســال به باال پرداختند کــه در میان آنان ۲۴۸ فــرد مبتال به 
دژنراسیون ماکوال ناشی از باال رفتن ســن وجود داشت. از هر یک 
از این شرکت کنندگان در مورد مصرف مکمل های غذایی سواالتی 
پرســیده شــد. این متخصصان متذکر شــدند: با در نظر گرفتن 
عواملی همچون سن، جنسیت، قومیت، استعمال سیگار و... نقش 

مکمل های کلسیم در بروز دژنراسیون ماکوال تایید شد.

حســین رضایی زاده گفت: افرادی که به سه بار غذا خوردن 
عادت کرده اند، نباید بدون هیچ مقدمه ای یک وعده غذایی 
خود را حذف کنند. بســیاری از افراد برای الغر شدن وعده 
شام را حذف می کنند که از دیدگاه طب سنتی کار درستی 
نیست؛ زیرا با فرض اینکه ناهار خورده و آخرین ماده غذایی 
را ساعت چهار و پنج بعدازظهر خورده باشد و تا فرداصبح با 
فرض اینکه قبل از هشت صبح بخواهد صبحانه بخورد، مدت 
زیادی خود را از دریافت مواد غذایی محروم کرده است. این 
متخصص طب سنتی اضافه کرد: حکمای طب سنتی معتقد 
بودند که حــذف یک وعده غذا بدون هیــچ مقدمه ای باعث 
ایجاد ضعف درونی در درازمدت می شــود. وی خاطرنشان 
کرد: حذف یک ماده غذایی یا یک وعده غذایی اگر منجر به 
ضعف شدید شود یعنی اینکه آن روش غلط است و باید آداب 

آن را اصالح کنیم.

عوارض حذف شام 
از نگاه طب سنتی

دانستنی ها

مکمل های کلسیم 
عامل ايجاد عارضه چشمی

سالمت کودکخواص خوراکی ها

 
وقتی 

 پسوريازيس 
 به گوش 
می رسد

 پســوریازیس یک بیماری التهابی مزمن پوستی اســت که دو تا سه 
درصد افراد ســفید پوســت را تحت تاثیر قرار می دهــد. عود عالئم 
این عارضه در فصل ســرما بیشــتر دیده می شــود. بروز زخم های 
پســوریازیس در گوش نســبت به نواحی دیگر شــیوع کمتری دارد 
ولی در صورت بــروز، بیمار را با مشــکالت جســمی و روحی جدی 
مواجه می کند. به دلیــل اینکه گردن و گوش در معرض دید اســت، 
بیمار خجل می شــود و از طرفی به دلیل حساســیت پوست در این 
نواحی، درمان به مراتب پیچیده تر است. برخالف باورهای رایج، بروز 

پســوریازیس در نواحی گوش و گردن، ربطی به تمیز کردن گوش یا 
لمس این نواحی ندارد ولی این امر می تواند منجر به مســدود شدن 
کانال گوش و کاهش شنوایی شــود که معموال با درد و خارش همراه 
است؛ بنابراین به محض مشــاهده این موضوع باید به پزشک مراجعه 
شــود. به دلیل حساسیت دستگاه شــنوایی و پرده گوش، استفاده از 
هر گونه کرم، قطره یا پمــاد که در نواحی دیگر بــرای کاهش عالئم 
پسوریازیس استفاده می شــود، می تواند سبب آســیب رسیدن به 
پرده گوش شــود و باید از آن اجتناب کرد. ازجملــه مهم ترین عالئم 

پســوریازیس، ایجاد تکه های ضخیم قرمز رنگ پوستی و فلس های 
نقره ای رنگ است که بســیار دردناک بوده و سبب خارش می شود. 
این عارضه معموال زانو، آرنج، پوســت سر، کف دســت و پا و کمر را 
تحت تاثیر قرار می دهد؛ همچنیــن در اطراف ناخن، ناخن پا و داخل 
دهان نیز دیده شده است. عواملی وجود دارند که سبب تحریک و عود 
عالیم پسوریازیس می شــوند. رژیم غذایی، نوشیدنی های الکلی، نور 
خورشید، هوای سرد و خشک، اســترس، اضافه وزن، سیگار و عفونت 

از مهم ترین عالئم عودکردن بیماری هستند.

سرکه  سیب را د  وست سالمتی خود   بد  انید؛ زیرا  سرشار از مواد   
مغذی و مفیدی است که به الغر شد  ن کمک کرده و هضم غذا 
را راحت تر می سازد   و خواصی د  ارد   که با کلسترول، فشار خون 

باال، پیری و عفونت گوش مقابله می کند  .
مطالعه این مطلب بیشــتر شــما را د  ر جریان خواص این ماد  ه 

غذایی قرار می د  هد  .
همیار الغری است

د  ر ســال ۲۰۰۵ مطالعاتی د  ر ســوئد   انجام گرفت که نشــان 
می د  هد   اضافه کرد  ن ســرکه ســیب بــه مواد   غذایــی، باعث 
ایجاد   احساس ســیری بعد   از غذا می شــود   و به این ترتیب د  ر 
طوالنی مد  ت جذب کالری ها را کاهش می د  هد  . این نوع سرکه 
همراه با رژیم غذایی مناسب و فعالیت بد  نی، باعث می شود   که 
شــما د  ر ماه ۵۰۰ گرم وزن کم کنید  . پس اگر قصد   الغر شد  ن 
د  ارید   می توانید   روی سرکه سیب حســاب کنید  . البته مراقب 
میزان مصرف آن باشید  ؛ زیرا مصرف زیاد   آن به منظور کاهش 

وزن، ممکن است موجب بروز مشکالتی د  ر شما شود  .
میزان مصرف: یک قاشق چای خوری ســرکه سیب را با یک 
لیوان آب مخلوط کرد  ه و روزانه ۳ بار میل کنید  . این کار را ۴تا۶ 

ماه اد  امه د  هید  .
با کلسترول باال مقابله می کند  

سرکه  سیب سرشار از پکتین است. این فیبر حالل، روند جذب 
مواد   غذایــی و مایعــات را د  ر رود  ه کند   کرد  ه و با عبــور آرام از 

د  ستگاه گوارش، کلسترول را د  فع می کند  .
میزان مصرف: یک قاشق چای خوری ســرکه سیب را با یک 
قاشق چای خوری عســل د  ر یک لیوان آب حل کرد  ه و به مد  ت 

۳ماه، روزانه ۳ بار قبل از غذا میل کنید  .
به هضم غذا کمک می کند  

محققان ژاپنــی ثابت کرد  ه اند   مصرف روزانه ســرکه ســیب 
می تواند   از زخم معد  ه پیشــگیری کند   زیرا باعث   ترشــح ماده 
)شــیره ( ای در معد  ه   می شــود که خاصیت حفاظتــی د  ارد  . 
همچنین این ماد  ه غذایی با باکتری هایی که منشــأ مشکالت 
گوارشی هســتند،   مقابله کرده و احتمال مسمومیت غذایی را 

کاهش می د  هد  .

 استاد و روانپزشک دانشــگاه علوم پزشکی ایران با اشاره 
به سه عالمت هشدار بیماری اوتیسم، از امکان تشخیص 
و درمان به موقع آن خبر داد. محمد قدیری روانپزشک و 
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به سه عالمت 
مهم و هشدار اوتیسم در کودکان، افزود: مشاهده هرگونه 
اختالل در کالم و فن بیان، دیــر به حرف افتادن کودک، 
گوشــه گیری و کم حرفی غیر معمول و عالقه زیاد به هر 
چیزی که می چرخد مثــل عقربه های ســاعت و نظایر 
آن، مهم ترین و اصلــی ترین عالیم هشــدار اختالل در 
فرآیند رشد مغز یا اوتیسم است. به گفته وی، در صورت 
تشــخیص به موقع، در همان مراحل اولیه قابل کنترل و 

درمان است.
این روانپزشــک با بیان اینکــه در اغلب موارد اوتیســم 
بین کودکان ۳تا۴ســاله با ظهور بیشــتر عالیم مشخص 
می شــود، تاکید کرد: مهم تریــن چراغ قرمــز بروز این 
عارضه، نحوه برخــورد غیر معمول کودک خردســال با 

اسباب بازی هایش است.
وی گفت: کودک اوتیســمی همانند سایر همساالنش با 
اسباب بازی هایش به معنای واقعی بازی نمی کند و فقط 
عاشق ایجاد نوعی حرکت چرخشــی در آنهاست؛ برای 
مثال وی می تواند ســاعت ها با لذتی خــاص، به جریان 
چرخش لباس در لباسشــویی و چرخیــدن عقربه های 

ســاعت خیره شــود و اصوال هر شــیئی که به دستش 
می رسد حتی عروسک هایش را می چرخاند.

این روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح 
کرد: مبتالیان به اوتیســم معموال دیرتر از همساالنشان 
به حرف می آیند به گونه ای که خردســال مبتال به این 
عارضه هیچگاه بر اســاس قواعد دســتور زبان فارســی 
جمالت را کامل و صریح بیان نمی کند. وی افزود: کودک 
مبتال به اوتیســم معموال تنها در صورت نیاز و اجبار، آن 
هم  خیلی محدود، شــروع به صحبت می کند؛ مثال برای 
طلب آب یا خواســته ای مهم. در غیر این صورت کودک 

اصال تمایلی به حرف زدن ندارد و غالبا ساکت می ماند.

از کجا بفهمیم کودکمان دچار »اوتیسم« است؟ سرکه سیب؛ د  وست سالمتی شما )1(

زيبايی

بسیاری از زنان در سراسر جهان با خط های ناشی از زایمان 
طبیعی یا کشیدگی پوست به علت چاقی و یا رشد ناگهانی 
عضالت، مخصوصا اطراف کمر و شــکم و ران هایشــان، 
مشــکل دارند و برای خالص شــدن از آنهــا حاضرند به 
هرکاری دســت بزنند. در این مبحث، به شــما یک کرم 
خانگی و دست ساز معرفی می کنیم که برای از بین بردن 
آسیب های پوستی بسیار مفید اســت. بهتر است بدانید با 
اســتفاده از این کرم، نتایج را تنها پس از گذشت هفت روز 
مشاهده خواهید کرد. این کرم عالوه بر از بین بردن خطوط 
و آثار کشــیدگی و لکه ها، تا حدودی به چربی سوزی نیز 

کمک می کند.
مواد تشکیل دهنده کرم دست ساز

 صد و پنجاه میلی لیتر روغن بچه، ۵ تا ۶ عدد کپسول موم 
)موم عسل که از خاصیت چسبندگی آن در صنایع غذایی 
و دارویی استفاده می شود(، بیست قطره عصاره پرتقال یا 

لیمو، ۳تا۵ قطره روغن دارچین.
این کرم دست ساز مواد افزودنی مضر ندارد و شامل بهترین 
ترکیب برای چربی و رطوبت رسانی به پوست است. عصاره 
مرکبات بخش ضروری و بسیار مهم و مفید علیه لکه ها و 
خطوط پوست هستند و شــما می توانید انتخاب کنید که 
از کدام عصاره می خواهید بهره ببرید: پرتقال، لیموشیرین 
یا لیمو ترش. عصاره مرکبات با مواد مفید خود، پوســت را 

سفت وتغذیه می کند.
از طرفی اســتفاده از روغن دارچین هم عطر دلپذیری به 
کرم می بخشد و هم در ترکیب با پوســت مرکبات، باعث 

شادابی و جوانی پوستتان می شود.
روش آماده سازی کرم

۱۵۰ میلــی لیتر روغن بچــه را در یک شیشــه ریخته و 
سپس  ۵تا۶ عدد کپســول موم به آن اضافه کنید و خوب 
هم بزنید. سپس ۲۰ قطره از اســانس پرتقال و ۵ قطره از 
روغن دارچین را به آن اضافه کنیــد. همه مواد را به خوبی 
با هم مخلوط کرده و درب شیشه را بگذارید و به مدت ۸ تا 
۱۰ ساعت صبر کنید. پس از آن، یک بار دیگر مخلوط را هم 
بزنید. اکنون محلول دست ســاز شما آماده است. فراموش 
نکنید که بعد از هر بار استفاده، درب شیشه را ببندید. برای 
دستیابی به بهترین نتایج، کرم را هر روز در نقاط مورد نظر 

بدن با حرکات قوی ماساژ دهید.
انتظار می رود پس از گذشــت هفت روز نتیجه کارتان را 
ببینید. عمر مفید این کرم ها ۳ هفته اســت. هنگامی که 
کرم را روی پوســتتان ماســاژ دادید، صبر کنید تا  کامال 

جذب پوست شود؛ سپس می توانید لباستان را بپوشید.

چطور قوی ترين کرم ضد ترک 
پوست را در خانه بسازيم؟!

 Restless Leg Syndrome( ســندروم پای بی قــرار
یا RLS( نوعی اختالل خواب اســت که در آن، فرد مبتال 
دچار احساس ناخوشایند در پاها می شود و آن را به صورت 
احساس گزگز، مورمور، سوزش، درد و کشش و یا حرکت 
حشرات روی پوست توصیف می کند و بیمار برای کاهش 
حس ناچار اســت پای خــود را تکان دهد یا بکشــد. این 
بیماری عالوه بر پا، با مسئله بی خوابی نیز وجهه مشترک 
دارد. اما بیماری دیگر کــه همزمان با بی خوابی و پا ارتباط 

دارد، »گرفتگی پا« است.
فرض کنید که نیمه شــب به یکباره به خاطر درد شــدید 
در ماهیچه های پشت ســاق پا از خواب بیدار شده اید. این 
گرفتی که اصطالحا اســب چارلی نیز نامیده می شــود، 

آنقدر شدید اســت که شــما حتی دلتان می خواهد برای 
خالصی از آن گریه کنیــد! گرفتگی پا شــاید نهایتا یک 
دقیقه به طول انجامد اما خوابتان را کامال مختل می کند؛ 
 تا جایی که حتــی آثار منفــی  آن را روز بعــد نیز تجربه 

خواهید کرد.
این دقیقا شرح بیماری از قول کسانی است که آن را تجربه 
کرده اند. تقریبا نیمی از افراد بزرگسال و حداقل یکبار آن 

را تجربه کرده اند.
گرفتگی شبانه پا يا »اسب چارلی«

گرفتگی می تواند در نقاط مختلف بدن رخ دهد؛ اما برخی 
از عالئم آن در افرادی کــه »گرفتگی پا« را تجربه کرده اند 
مشترک است: غیر ارادی است؛ بدان معنا که هنگام بروز، 

شــما هیچ کنترلی بر آن ندارید و اغلب در ناحیه ماهیچه 
ســاق پا رخ می دهد؛ اما می تواند نقاط دیگر پــا از ران تا 
مچ را نیز شامل شود، ناگهانی اســت، درد شدیدی دارد، 
می تواند تــا چند دقیقه بــه طول انجامد، هنگام شــب و 

معموال در حین خواب رخ می دهد.
علل گرفتگی پا

این بیماری »ایدیوپاتیک« است؛ به عبارت ساده تر یعنی 
اینکه هیچ نشــانه خاصی برای آن تعریف نشده و در واقع 

یک بیماری ناشناخته است!
با این حــال، چندین دلیــل گرفتگی پا در بیــن بیماران 
مشترک اســت  مانند دیابت، کم شدن آب بدن، نامتعادل 
بودن الکترولیت )مانند فســفر، پتاســیم، سدیم(، وجود 
مشــکالت عصبی )مانند بیماری پارکینسون یا نوروپاتی 
محیطی(، خســتگی عضالنــی )در بیماران بــا تمرینات 
شــدید یا کســانی که تمرینات روزمره خود تغییر ایجاد 
می کنند(، بیماری عروق محیطی، همودیالیز )کسانی که 
مبتال به نارسایی کلیوی هســتند(، تنگی مجرای نخاعی 
در کمر، نارســایی وریدی )زمانی که رگ ها به علت وجود 
دریچه های دارای منفذ، خون را باال نبرده و به سمت قلب 
پمپاژ نمی کنند(، بارداری، عوارض جانبی داروها )ازجمله 
برخی از داروهــای ضد التهاب، اســپری درمــان پوکی 
اســتخوان، برخی از داروهای ضد افســردگی، کلونازپام، 

سایر خواب آورها، شیمی درمانی و دیورتیک(.
برای اینکه دقیقا علت گرفتگی پا را شناســایی کنید، بهتر 
است ببینید به کدام مشکل دچار هستید؛ زیرا هنگامی که 

علت شناسایی شود، بهتر می توان آن را درمان کرد.
درمان گرفتگی پا

متاســفانه درمان دقیقی بــرای رفع گرفتگــی ماهیچه 
پا وجود نــدارد. مثال برخــی گفته اند مصــرف مکمل ها، 
ویتامین هــا یا حتی مــوز می توانــد موثر واقع شــود اما 

می بینیم که در عمل، هنوز گرفتگی پا رخ می دهد.
تا زمانی که یــک درمان خــوب و جامع بــرای آن یافت 
شــود، می توان از برخی روش ها بــرای برطرف کردن آن 
اســتفاده کرد؛ ازجمله نرمش پیش از خواب )مانند چند 
دقیقه راه رفتن روی تردمیل یا دوچرخه ثابت(، تمرینات 
کششــی و ماســاژ قبل از خواب، اجتناب از دیورتیک ها 
)مثل کافئین و الکل  به دلیل کم کردن آب بدن( در رژیم 
غذایی، مکمل های منیزیم )اما مراقب باشــید بیش از حد 
مصرف نکنید؛ زیرا ســطوح باالی منیزیم می تواند سمی 
باشــد(، ویتامین B12 )به میزان کــم(، آرامبخش های 
عضالنی، داروهای ضد درد نوروپاتیک )مانند گاباپنتین(، 
مسدودکننده های کانال کلسیم )که اغلب در درمان فشار 

خون باال و میگرن استفاده می شود(.
در مجموع می توان گفت که گرفتگی پــا را اکثر ما تجربه 
کرده ایم یا خواهیم کرد و این مسئله می تواند در برخی از 
افراد، بیشتر رخ دهد. اگر شــما به تناوب دچار این مشکل 
می شــوید، بهتر است حتما به پزشــک مراجعه کنید زیرا 

ممکن است مشکلتان جدی باشد.

رفع فوری گرفتگی پا

يکی از مشــکالت که عده ای از آن رنج می  برند، گرفتگی ناگهانی ماهیچه های ساق پا به ويژه هنگام خواب است. برای 
رفع اين مشکل چه راهکارهايی وجود دارد؟ گرفتگی ماهیچه در ناحیه ساق پا اصطالحا »اسب چارلی« نامیده می شود 
که می تواند در نتیجه مصرف دارو يا استفاده بیش از حد عضالت ايجاد شود. کمبود کلسیم يا منیزيم نیز از ديگر عوامل 
گرفتگی پاست. گرفتگی پا هر چه که باشد دردناک اســت. حال قصد داريم عوامل و شیوه های درمانی آن را برای شما 

بگويیم.

 اين گرفتی که 
اصطالحا اسب 

چارلی نیز نامیده 
می شود، آنقدر 
شديد است که 

شما حتی دلتان 
می خواهد برای 

خالصی از آن 
گريه کنید! 

گرفتگی پا شايد 
نهايتا يک دقیقه 

به طول انجامد اما 
خوابتان را کامال 
مختل می کند؛ 

تا جايی که حتی 
آثار منفی  آن را 

 روز بعد نیز تجربه 
خواهید کرد
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پیشنهاد سردبیر: 
زندگی در شهرهای هوشمند چگونه است؟

تیم کوک از عرضه کامپیوترهای 
دسکتاپ جدید خبر داد 

فیزیکدانان برای اولین بار موفق 
به اندازه گیری پادماده شدند

 پادمــاده درســت مانند مــاده از ذراتــی به نــام ضدذره 
) Antiparticle ( تشکیل می شود که با ذرات معمولی فرق 
دارند. در ضد ماده بار هستی منفی و باز ذرات مداری مثبت 
 اســت که کامال معکوس » ماده « اســت. در برخورد ذرات 
با انرژی باال، بخشی از انرژی جنبشی به ماده تبدیل می شود 
و می توان بــا انتخاب ذرات برخوردکننده مناســب، پادذره 
تولید کرد. به دلیلی که روشن نیست، روی زمین مقدار قابل 
توجهی پادماده دیده نمی شــود، مگر به ندرت و با طول عمر 
بســیار کوتاه زیرا پادماده هایی که روی زمین وجود داشته 
باشــند با برخورد مواد معمولی به ســرعت نابود می شوند. 
تا پیش از این به دلیل اینکه تنها امکان تولید مقدار بســیار 
اندکی پادذره و پادماده وجود داشت، محققان نمی توانستند 
 این مــواد را مــورد آزمایش قــرار دهند. امــا اکنون تیمی 
از محققان ســازمان اروپایی پژوهش های هســته ای با به 
اختصار سرن ) CERN ( برای اولین بار موفق به اندازه گیری 
پادماده شــده اند. این تیم پوزیترون هــا ) الکترون هایی که 
حامل بار مثبت هستند ( و آنتی پروتون ها ) پروتون هایی که 
حامل بار منفی هســتند ( را به منظور ایجاد آنتی هیدروژن 
درون لوله خالء قــرار داده اند، در این لولــه همچنین یک 
نوار مغناطیسی وجود داشــته تا بتواند تعداد اندکی از آنتی 
تا حدی که بتوان آنها را اندازه گیری کــرد، حفظ کند. این 
تیم سپس پادماده را با استفاده از یک لیزر متالشی کرده تا 
بتواند پوزیترون های آن را مورد مطالعه قرار دهد. البته نتایج 
این بررسی چندان غافلگیر کننده نیست. آنتی هیدروژن تا 
 حد بسیار زیادی عملکردی شبیه به هیدروژن معمولی دارد 
) تنها با بارهای منفی (. در هر حال خود فرآیند اندازه گیری 
اســت که از اهمیت باالیی برخوردار اســت. عالوه بر آشکار 
کردن ماهیت پادماده، ایــن فرآیند درباره ماهیت جهان نیز 
شفاف ســازی می کند. در حالت تئوری، ماده و پادماده باید 
بالفاصله یکدیگر را نابود کنند. در این مطالعه جدید شــرح 
داده نشــده که چرا چنین اتفاقی نیفتاده است، اما این تیم 
معتقد اســت که این پدیده ناشــی از ماهیت ذاتی این مواد 

نیست.

به نظر می رســد کمپانی اچ تی ســی برنامه خاصی برای مراسم 
CES 2017 نداشته باشــد و به همین دلیل هم قرار است طی 

یک برنامه اختصاصی به معرفی محصوالت جدیدش بپردازد.
طبق تصویری کــه به تازگی در صفحه رســمی ایــن کمپانی 
 منتشر شــده، اچ تی ســی قرار اســت از یک محصول که از آن 
با نام » چیزی برای شــما « یــاد می کند، در تاریــخ ۱۲ ژانویه 

رونمایی کند.
به هر حال باید تا ۱۲ ژانویه منتظر بمانیم و عملکرد اچ تی سی را 
شاهد باشیم. احتمال معرفی اچ تی سی ۱۱ در این رویداد وجود 
خواهد داشــت؛ چرا که پیش از این ها خبر هایی مبنی بر معرفی 

این گوشی در این تاریخ شنیده می شد. 
همچنین براساس شــایعاتی که اخیرا منتشــر شده، اچ تی سی 
X10 هم قرار است در ماه ژانویه معرفی شود که به احتمال زیاد 

از این گوشی هم در همین رویداد پرده برداری خواهد شد.
به هر حال اطالعات بیشــتری از این رویداد توســط اچ تی سی 
 منتشــر می شــود و باید تا آن زمــان منتظر جزییات بیشــتر 

بمانیم.

 اچ تی سی محصوالت جدیدش 
را در تاریخ ۱۲ ژانویه معرفی می کند    

 فناورانه

اینترنت اشیا قرار است زندگی شخصی و کاری ما را متحول کند، 
اما در حال حاضر اغلب ما به تغییراتــی که این فناوری در زندگی 
 روزمره مان ایجاد می کند عالقه مند هستیم. خانه های هوشمند 
با محصوالت متصل به اینترنت امکانــات و قابلیت های مختلفی 
را در اختیار ما قــرار می دهند که زندگی را راحت تر و آســان تر 
می کنند. تصور کنید که در یک روز بســیار گرم تابستان در حال 
راندن به سمت خانه هســتید. با این حال به جای آنکه در لحظه 
ورود به خانه سیســتم هواســاز را روشــن کنید و منتظر خنک 
شدن خانه بشــوید، به ســادگی می توانید به محض خارج شدن 
از دفتر کارتان با اســتفاده از موبایل هوشــمند به ترموســتات 
 هوشــمند خانه تان فرمان بدهید تــا دمای هــوا را کاهش داده 
 و خانه را خنــک کنــد. همچنیــن می توانید تصــور کنید که 
در حال پختن شام هستید و از دستیار شخصی هوشمند الکسای 
شــرکت آمازون می خواهید مهم ترین تیتر اخبار روز را برای تان 
بخواند. با این اوصاف کمتر پیش می آید کــه در آینده و با وجود 
 دســتگاه های هوشمند خانگی مبتنی بر سیســتم اینترنت اشیا 

 به امکانات مختلف مورد نظرتان دسترســی نداشــته باشــید، 
به همین دلیــل احتماال برای اغلــب ما جالب اســت که بدانیم 
اینترنت اشیا و اتوماسیون خانه های هوشمند چطور زندگی آینده 

ما را تحت تاثیر خودشان قرار داده و تغییر می دهند.
ساختمان ها و خانه های هوشمند

موسســه تحقیقاتی BI Intelligence در بررسی های اخیرش 
اعالم کرده است که تعداد دستگاه های فعال در سیستم خانه های 
هوشمند که در ســال ۲۰۱۵ به سراســر دنیا صادر شده اند، برابر 
با ۸۳ میلیون بوده اســت و انتظار می رود که این تعداد تا ســال 
۲۰۲۰ به ۱۹۳ میلیون دســتگاه برســد. این تعداد شامل لوازم 
 خانگی هوشــمند، سیســتم های امنیتــی و ایمنی هوشــمند 
 و تجهیــزات تامین انرژی خانگی هوشــمند مانند ترموســتات 
و المپ های هوشمند هستند. اولین و مهم ترین مزیت خانه های 
هوشــمند راحتی اســت که به دنبال افزایش تعداد دستگاه های 
 متصل بــه اینترنت که امــکان مدیریت عملکردهــای مختلف 
و توانایی انجام همزمان کارها را دارند، ایجاد می شود. اما صرف نظر 

از این ها، دستگاه های مبتنی بر اینترنت اشیا و فعال در خانه های 
هوشمند می توانند به کاهش هزینه ها و مصرف انرژی کمک کنند. 
در مثالی کــه در ابتدای مطلب زدیم شــما می توانید در یک روز 
بسیار گرم تابستانی به راحتی وارد خانه خنک بشوید و استراحت 
کنید، در حالی که الزم نبود دستگاه هواســاز از زمان ترک خانه 
 روشــن بماند. به این ترتیب ایــن کار به کاهش مصــرف انرژی 
و البته هزینه صورت حساب ها منجر می شود. المپ های هوشمند 
عملکردی مشابه در این زمینه دارند. با این همه قطعا معایبی هم 
در این سیستم هوشمند وجود دارد. دستگاه های خانگی هوشمند 
معموال بســیار گران تر از انواع غیر هوشمندشان هستند و به این 
علت مصرف کنندگان در ابتدا چندان تمایلی به خرید آنها ندارند. 
به عنــوان مثال یک المپ هوشــمند LED به طور متوســط ۱۵ 
 LED دالر قیمــت دارد، در حالی که این قیمت بــرای یک المپ 
غیر هوشــمند برابر ۸ دالر اســت. اگرچه قیمت این المپ های 
هوشمند در طول دو سال گذشته کاهش پیدا کرده است، اما هنوز 
هم خرید آن برای اغلــب مصرف کنندگان مقرون به صرفه به نظر 

نمی رسد.
اینترنت اشیا در خانه های هوشمند

در حال حاضر انــواع مختلفی از دســتگاه های مبتنی بر فناوری 
اینترنت اشیا و قابل استفاده در خانه های هوشمند در بازار عرضه 
شده و موجود هستند. این دستگاه ها راه شان را به هزاران خانه در 
سراسر دنیا پیدا کرده اند. Amazon Echo شاید یکی از نام های 
آشنا در این زمینه اســت که برای اغلب افراد سراسر دنیا شناخته 
شده است. این دســتگاه عملکرد های متفاوتی داشته و به عنوان 
یک هاب مرکزی می توانــد امکان مدیریت دیگر دســتگاه های 
هوشمند را به کاربرانش بدهد. دستیار صوتی هوشمند آن یعنی 
الکســا هم تعامل با Echo را راحت تر و البته جذاب تر می کند. 
 Tap حاال آمازون دو محصول دیگر از این ســری را هم با نام های 
و Dot روانه بازار کرده است. Nest هم یکی دیگر از نام های آشنا 
 در حوزه خانه های هوشمند اســت. این شرکت به خاطر طراحی 
و تولید ترموستات های هوشمند و قابل آموزش شناخته می شود 
 که می توانند به صورت خودکار دمای هوا را بر اســاس مکان شما 
و با استفاده از حســگرهای ویژه برای تعیین زمان و دمای هوا از 
یک فاصله دور تنظیم کننــد. حاال این ترموســتات ها در به روز 
رسانی جدیدشان با دستیار صوتی هوشمند الکسای آمازون هم 
سازگار شده اند. قفل هوشــمند August هم امنیت خانه شما را 
 افزایش می دهد. نصب و راه اندازی این قفل هوشمند راحت است 
و August امکان ســازگاری با دســتیار صوتی هوشمند سیری 
 اپــل را از طریق سیســتم خانه هوشــمند این شــرکت یعنی 

Apple HomeKit دارد.
آینده

بازار داغ خانه های هوشمند به تدریج می تواند قیمت دستگاه های 
مبتنی بر فناوری اینترنت اشــیا را کاهــش داده و به این ترتیب 
دسترســی به آنها را برای عموم مردم فراهم کند. بعد از خانه های 
هوشمند، مرحله منطقی بعدی شــهرهای هوشمند هستند که 

اینترنت اشیا را به دوره بعدی رشد و توسعه خودش می برد. 
 با این اوصاف خانه های هوشــمند در آینده ای نه چندان دور تنها 
به بخشی از زندگی روزمره هوشــمند ما در فضای اینترنت اشیا 

تبدیل خواهند شد. 

موسسه 
 BI تحقیقاتی

 Intelligence
در بررسی های 
اخیرش اعالم 

کرده است 
که تعداد 

دستگاه های 
فعال در سیستم 

خانه های 
هوشمند که 

در سال ۲۰۱۵ 
به سراسر دنیا 
صادر شده اند، 

برابر با ۸۳ 
میلیون

بوده است

زندگی در شهرهای هوشمند چگونه است؟

با توجه به اینکه آی مک یک ســال و مک پرو سه سال است که 
هیچ گونه بروزرسانی نشده اند، این شبهه برای بسیاری به وجود 
آمده که اپل بــه کاربران کامپیوترهای دســکتاپ خود چندان 
توجهی نمی کند. عالوه بــر این، باتوجه به اینکــه اپل در حال 
 عرضه لپ تاپ های مک بوک پرو جدید اســت، شــاید این  طور 
به نظر برســد که قصد کار بر روی کامپیوترهای دســک تاپ را 

ندارد. 
با این حال خبرها حاکی از این اســت که اپل کاربران دسکتاپ 
خود را فراموش نکرده است. در پیامی که تیم کوک، مدیرعامل 
 اپل بــرای کارمنــدان این شــرکت ارســال کــرده، این طور 

آمده است:
برخی از کاربران در شبکه های اجتماعی در مورد دسکتاپ های 
جدید پرسیده اند. اگر هرگونه شبهه ای در این مورد وجود دارد، 
باید خیلی واضح بگویم که ما درآینده یک دســکتاپ فوق العاده 

خواهیم داشت و هیچ نگرانی در این مورد وجود ندارد. 
با این حال تیم کوک هیچ اشــاره ای به ویژگی های این محصول 
نداشته اســت. همان طور که اشــاره شد، مدتی اســت که اپل 
 هیچ گونه بروزرســانی بــرای دو محصول دســکتاپ خود ارایه 

نداده است و نگرانی کاربران قابل درک است. 
عالوه بر این، معموال شاهد بروزرسانی های سالیانه اپل در بخش 
 ســخت  افزار بوده ایم، اما هیچ کدام از دو محصول یاد شده بیش  

از یک سال است که بروزرسانی نشده اند.
به هر ترتیب اگر اپل همانند روال همیشــگی خود، در روزهای 
آغازین ۲۰۱۷ قصد برگزاری رویدادی را داشــته باشد، احتمال 

رونمایی از دسکتاپ های جدید اپل وجود خواهد داشت. 
در نتیجه اگر قصد خرید یک آی مک یا مک پرو را دارید، شــاید 

بهتر باشد تا کمی صبر کنید.

 بازار داغ خانه های هوشــمند به تدریج می تواند قیمت دســتگاه های مبتنی بر فناوری اینترنت اشیا را کاهش داده 
و به این ترتیب دسترسی به آنها را برای عموم مردم فراهم کند.
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پیشنهاد سر دبیر: 
سالن تئاتر شهر بی پول و بی سرپرست، وامانده در گوشه شهر

سینما

»حســادت« جدیدترین اثر بلند ســینمایی امیر ســائلی و به 
تهیه کنندگی محســن محسنی نســب، به تازگی پروانه ساخت 

گرفته و به طور قطع بهمن ماه کلید کار زده خواهد شد. 
موضوع این اثر درباره نسل گذشته ای است که به امروز رسیده و  
این فیلم برخورد آنها با نامالیمات و تاثیر زندگی گذشته شان بر 

جامعه امروز را نشان می دهد. 
قرار اســت در »حســادت« از یک بازیگــر زن و دو بازیگر مرد 
سوپراستار استفاده شــود و فیلم برداری آن در تهران و نوشهر و 

طی 40 تا 45 جلسه خواهد بود. 
عوامل این فیلم در ابتدا به اکران توجــه دارند، البته این موضوع 
به شــرایط خوب اکران برمی گــردد که در غیر ایــن صورت در 

جشنواره فیلم فجر سال آینده حضور خواهد داشت.

جزئیاتی تازه
از فیلم سینمایی »حسادت«

به گزارش ایمنا، وقتی از سالن تئاتر شهر سخن می گوییم همه 
بی درنگ می پرسند کدام و کجا؟ علت این پرسش ها را باید 
در کلنگ زنی های متعددی که به نام این ســالن انجام شده 
جست وجو کرد و برای رفع ابهام از این موضوع باید گفت که 
قدیمی ترین آنها در ســال 87 کلنگ زده شده که متولی آن 
نیز اداره ارشاد است و سالن تئاتر شــهرهای دیگر که از سال 
92 کلنگ زنی های آن آغاز شده و بعد از دوبار تعویض مکان 
باالخره تصمیم به ساخت آن در محل سینما همایون سابق 

گرفته شد مربوط به شهرداری اصفهان و حوزه هنری است.
در این گزارش با مرور اخبار مربوط به ساخت این پروژه ضمن 
بررسی روند آغاز ساخت پروژه سالن تئاتر شهر ارشاد که یک 
زمین 25 هزار متری واقع در محدوده بزرگراه شهید کشوری 
اســت، به تازه ترین اظهــار نظر مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی اصفهان در این خصوص می پردازیم.
شهرداری اجازه ســاخت نداد و بودجه مصوب از 

دست ما خارج شد
سه شنبه 25 مهر 93

حجت االسالم محمد قطبی در  نخســتین نشست »نبض 
فرهنگی شهر« اظهار داشت: برای ســاخت ساختمان تئاتر 
شهر زمینی به مساحت 45 هزار مترمربع در مجموعه شهید 
کشوری در نظر گرفته شــده اســت که 25 هزار متر آن به 

ساخت سالن تخصصی تئاتر و موسیقی اختصاص دارد.
وی افزود: سال 87 این ســالن به تملک اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان درآمده  اما در طول 6 سال گذشته این 

زمین به حال خود رها شده است.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان بیان 
داشــت: زمانی که وارد اداره ارشــاد اصفهان شدم با بررسی 
مشکالت این زمین به سه معضل آن برای ساخت سالن تئاتر 

شهر پی بردم که دو مورد آن اکنون برطرف شده است.
وی ادامه داد: یکی از این مشــکالت کاربری غیرفرهنگی این 
زمین و دیگری نیز عدم پیش بینی پارکینگ برای این سالن 

بود که اکنون رفع شده است.
قطبی تاکید کرد: در ســال 92 از تهــران 4 میلیارد بودجه 
مصوب برای ساخت این زمین، طبق دستور مستقیم استاندار 
اصفهان، مصوبه شورای برنامه ریزی استان و شورای کار تهیه 
شد اما شــهرداری اجازه ساخت این ســالن را به اداره ارشاد 

اصفهان نداد و این بودجه مصوب از دست ما خارج شد.

آغاز ساخت سالن تئاتر شهر از سوی اداره ارشاد 
اصفهان

25 اسفند 93
حجت االسالم محمد قطبی در نشســت خبری در شهرک 
شهید کشوری با اشاره به اینکه پیمانکاران طرح در همان سال 
کلنگ زنی مشخص شده بود، تاکید کرد: با وجود آغاز کارهای 
اولیه، به دالیل مختلف از جمله نبود پروانه تاسیس، این پروژه 
متوقف شد و با وجود تالش هایی برای رفع این توقیف تا سال 

گذشته فعالیتی برای تکمیل آن انجام نگرفت.
وی با اشاره به اینکه از سال گذشته با تالش های اداره ارشاد 
اصفهان پرونــده این پروژه کــه دارای مزیت های مختلفی 
است، دنبال شد ادامه داد: ساخت سالن تئاتر شهر اصفهان 
عالوه بر اعتبارات اســتانی دارای اعتبارات ملی  است ضمن 
اینکه محدودیت مالی کمتر داشته و ساالنه در صورت وجود 
فرصت هزینه کرد می تواند 7 تا 8 میلیارد تومان بودجه ملی 

دریافت کند.
وی با بیــان تغییرات فرم و نمای بیرونی ســاختمان که به 
تایید ســیما و منظر شــهرداری اصفهان نیز رسیده است، 
گفت: در این ســاختمان تمام هنرهای ایرانی اسالمی در 
نمای بیرونی و داخلی استفاده شده اســت به گونه ای که 
برای نمای داخل به جای استفاده از پارکت پی وی سی و...

هنرهایی مانند گچ بری، معــرق، مقرنس، نگارگری و غیره 
استفاده شده و برای نمای بیرونی نیز از کاشی معرق سنگ، 

منبت سنگ، سفال و غیره بهره برداری شده است.
حجت االســالم قطبی با بیان اینکه با دریافت مجوز ساخت 
سالن تئاتر شهر کمتر از یک ماه است این پروژه که 6 سال به 
حال خود رها شده بود آغاز شده است، اظهار داشت: در طول 
این مدت به پیمانکار حق تعدیل پرداخت شده که از نظر ریالی 
زیاد نیست و خسارت عمده عقب افتادن ساخت سالن تئاتر 
شهر از نظر اعتباری بوده است چراکه اگر در همان سال های 

87 و 88 آغاز می شــد امروز 
حداقل فاز نخستین آن افتتاح 

می شد.
وی اضافــه کــرد: از 14 پروژه 
دیگر که همراه با ســالن تئاتر 
شــهر اصفهــان دارای ردیف 
بودجه هســتند 10 مــورد به 
بهره برداری کامل رســیده و 4 
مورد نیز تــا 80 درصد تکمیل 
شــده و این در حالی است که 
سالن تئاتر شهر اصفهان تنها 
پروژه ای اســت که 10 تا 15 

درصد آن تکمیل شده است.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اصفهان تاکید کرد: 
تئاتر  مجموعــه ســاختمان 
شــهر اصفهان دارای دو سالن 
اســتاندارد تئاتر و موسیقی با 
تمام امکانــات الزم خواهدبود 
به گونــه ای که ســالن تئاتر 
حتی دارای سن های متحرک 
عرضی، طولی و عمودی است 
و خصوصیت ویژه این سالن ها 

این است که نیازمند سیستم صوتی نیست و صدای نوازنده یا 
بازیگر به خوبی تمام سالن را پوشش می دهد.

توقف ساخت به علت نبود امکان پرداخت بیش از 
2 میلیارد عوارض به شهرداری

19 اردیبهشت 95
حجت االســالم حبیب رضا ارزانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اصفهان در مورد علت توقف پروژه تئاتر شــهر اصفهان گفت: 
پروژه تئاتر اصفهان در شهید کشــوری کلنگ خورد که قرار 

است با اعتبار ملی ساخته شود.
وی افزود: اما شــهرداری برای این پروژه عــوارض بیش از 2 
میلیارد تومان تعیین کرده که سنگین است و ما برای پرداخت 

دچار مشکل هستیم و تهران اعالم کرده که عوارض آن باید در 
استان رفع شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان بیان کرد:مقرر شده است که  
استاندار اصفهان در این زمینه جلسه ای ویژه داشته باشد و با 
نظر استاندار و شهردار اصفهان تخفیف ویژه ای برای پرداخت 
عوارض گرفته شــود تا پس از پرداخــت، مراحل دیگر پروژه 

انجام شود.
ارزانی اظهار داشت: زمان ساخت این پروژه 3 تا 5 سال است 
و با توجه به زیربنای 25 هزار متری که دارد، قرار است 6 سالن 

مانند تئاتر، سینما و موسیقی در آن بنا شود.
شهرداری عوارض را بخشــید، سالن تئاتر شهر 

ساخته می شود؟
17 خرداد 95

حجت االسالم ارزانی در خصوص عزم جدی برای ساخت این 
ســالن گفت: از آنجا که این مجموعه یک پروژه ملی است، بر 
طبق قاعده باید زمین و عوارض و پروانه ســاخت آن را استان 
اصفهان تقبل کــرده و تامین اعتبارات برای ســاخت آن بر 
عهده پایتخت باشد. در سال های گذشته 100 میلیارد برای 
پیش برد این پروژه ملی هزینه شــده اما سهم واقعی اصفهان 

از این اعتبارات بسیار ناچیز و در حد گودبرداری بوده است.
وی افــزود: اکنون با مذاکرات انجام شــده بین اداره ارشــاد 
اصفهان و شهرداری، این مهم مورد توافق قرار گرفته که برای 
کمک به تسریع تکمیل بخش سالن تئاتر شهر، شهرداری از 

گرفتن عوارض خودداری کرده و پروانه ساخت را صادر  کند.
گفتنی است با موافقت شهردار اصفهان در این خصوص، گام 
بعدی از سوی مدیر کل ارشــاد اصفهان به منظور اخذ مجوز 
برای صدور اعتبــارات الزم طی 2 هفته آینده در ســفری به 
تهران برداشته می شود تا عملیات ســاخت سالن استاندارد 
تئاتر شهر آغاز شده و ظرف سه سال آینده شاهد بهره برداری 

از این سالن باشیم.
اعتبار ملی الزم هنوز فراهم نشده است

حجت االسالم ارزانی در گفت وگو با ایمنا نبود اعتبارات الزم 
را دلیل اصلی توقف ســاخت این پروژه دانســت و گفت: این 
پروژه ملی است و پروژه ملی اعتبار ملی می طلبد، مشکل ما 

همچنان بودجه است و به لحاظ اعتبار پیشرفتی نداشته ایم.
از سال 87 که کلنگ ســاخت سالن تئاتر شــهر زده شد تا 
امروز که 8 ســال از آن کلنگ زنی می گــذرد، همواره چراغ 
امید تکمیل ساخت این ســالن در دل هنرمندان اصفهانی 
روشن بوده است، درســت به همان اندازه که امید به تکمیل 
نقش جهان برای اهالــی ورزش و امید به تکمیل مصلی برای 
نمازگزاران این شــهر وجود داشــت اما ملی بودن این پروژه 
و انتظار برای دریافت اعتبارات الزم موجب شــده که نتوانیم 
باوجود پیشرفت های صورت گرفته تاکنون، به تکمیل آن در 
ماه ها و شاید سال های آتی امیدوار باشیم. اگرچه با توجه به 
افزایش 370 میلیارد تومانی بودجه فرهنگ وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در الیحه بودجه 96 هنوز امیدها برای دریافت 

اعتبار و تکمیل این سالن باقی است.

بررسی سوابق ساخت یک پروژه فرهنگی هنری؛

سالن تئاتر شهر بی پول و بی سرپرست، وامانده در گوشه شهر

حجت االسالم 
ارزانی، نبود 

اعتبارات الزم را 
دلیل اصلی توقف 
ساخت این پروژه 

دانست و گفت: این 
پروژه ملی است و 
پروژه ملی اعتبار 

ملی می طلبد، 
مشکل ما همچنان 

بودجه است و 
به لحاظ اعتبار 

 پیشرفتی
 نداشته ایم

سالن تئاتر شــهر اصفهان که کلنگ آن از سال 87 
زده شــده به دلیل نبود اعتبارات کافی هنوز آماده 
بهره برداری نیســت و اصفهان همچنان در انتظار 

ساخت این سالن به حسرت نشسته است.

دوره جدید»کولــه پشــتی« ازامــروز به صورت هــر دو هفته 
 یکبــار از ســوی فرهنگســرای پایداری در گلســتان شــهدا

برگزار می شود.
سرپرســت فرهنگســرای پایداری با بیان ایــن مطلب گفت: 
فرهنگســرای پایداری برنامه ای با عنوان »کوله پشــتی« را به 

صورت هر دو هفته یکبار برنامه ریزی کرده است.
سعید صرامی اظهار داشــت: این برنامه ویژه خادمین فرهنگی 
شــهدا، راویان جوان و عموم شــهروندان عالقه مند به صورت 
سلسله نشست های آموزشی روزهای پنجشنبه برگزار می شود. 
سرپرســت فرهنگســرای پایداری افزود: فرهنگسرای پایداری 
به عنــوان یکی از مراکــز فرهنگی ســازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان در دوره جدید کوله پشتی به بیان موضوعات 

هدفمند وخاص می پردازد. 
وی ادامــه داد: ایــن برنامه ویــژه عموم شــهروندان به منظور 
شــناخت آنها با مجموعه گلســتان شــهدا و تاریخ تخت فوالد 
برگزار می شود که هر یک از شــرکت کنندگان پس از آشنایی 
 با وظایف خادمین شــهدا می توانند در طرح خادمین شــهدا

عضو شوند.

هشــتم دی ماه، آخرین مهلت ثبت نام و ارســال آثار به نهمین 
جشنواره ملی فیلم پروین اعتصامی است.

مهلــت ثبت نام و ارســال آثار بــه دبیرخانه جشــنواره پروین 
اعتصامی کمتــر از یک هفته دیگــر یعنی در ســاعت 24 روز 

چهارشنبه 8 دی ماه به پایان می رسد. 
عالقه منــدان می توانند آثارشــان را بــرای بخش های مختلف 
جشنواره تا تاریخ مذکور به نشانی: تهران- خیابان شهید باهنر-

میدان شــهید باهنر )نیــاوران(-کاخ مــوزه نیاوران-دبیرخانه 
جشنواره فیلم پروین اعتصامی ارســال کرده و نیز برای کسب 
اطالعات تکمیلــی بخش های مختلف و شــرایط ارســال آثار 
به سایت جشنواره به نشــانی جشــنواره ملی پروین اعتصامی 

)www.parvineff.ir( مراجعه نمایند.

 دبیر نخستین جشــنواره ملی فیلم کوتاه مســتند »زنده رود« 
با اشــاره به اســتقبال هنرمنــدان از این جشــنواره، از تمدید 
 مهلت ارســال آثار به این جشــنواره تا دهم دی ماه سال جاری 

خبر داد.
رضا دهقانــی تصریح کــرد: این جشــنواره با هــدف تقویت 
ســینمای ملی، تثبیت جایگاه فیلم مســتند کوتاه، بازاریابی، 
بازارســازی و عرضه اقتصادی فیلــم به نفع تولیــد کنندگان 
فیلــم کوتاه و توســعه و رونق بخشــیدن به بازار کســب و کار 
داخلــی کلید خــورده اســت و اســتقبال هنرمنــدان از این 
 جشــنواره که برای نخستین بار برگزار می شــود بسیار مناسب

 بوده است.
وی با بیان اینکه این جشــنواره در ســه بخــش تولیدات ویژه 
45 دقیقه ای، تولیدات ملــی 30 دقیقه ای و بخش ســینمای 
مهاجرت بــا موضــوع آزاد برگــزار می شــود ، ابراز داشــت: 
بر اســاس اعــالم شــورای سیاســت گذاری، آخریــن مهلت 
ارســال آثار به دبیرخانــه این جشــنواره 25 آذرمــاه تعیین 
شــده بود که به دلیل تماس هــای مکرر از ســوی هنرمندان 
و نظر بــه موافقت شــورای سیاســت گذاری این جشــنواره، 
 زمان ارســال آثار هنرمنــدان بــه دبیرخانه تا دهــم دی ماه

 تمدید شد.
دهقانی با تاکید بــر اینکه دهــم دی ماه زمان نهایی ارســال 
آثار اســت، گفت: عالقه مندان برای شــرکت و کسب اطالعات 
 بیشــتر از ایــن جشــنواره می تواننــد بــه نشــانی اینترنتی

www.zrfilmfest.com مراجعه کنند.
در پایــان باید اشــاره کرد که نخســتین جشــنواره ملی فیلم 
 کوتاه مســتند »زنده رود« از 27 تــا 30 دی مــاه در اصفهان

برگزار می شود.

برگزاری دوره جدید »کوله پشتی« 
درفرهنگسرای پایداری

آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره 
پروین اعتصامی

تا 10 دی ماه؛

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره 
ملی فیلم کوتاه مستند زنده رود

اخبار کوتاه

فیلم برداری فیلم سینمایی »توچال« به کارگردانی محمد آهنگرانی 
و تهیه کنندگی سید محســن جاهد از 10 آذر در منطقه توچال آغاز 

شده و تاکنون 60 درصد از کل کار مقابل دوربین رفته است. 
بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، فیلم برداری این فیلم تا اواخر 
دی به طول می انجامد. مراحل فنی نیز قرار اســت به طور همزمان با 
تولید انجام شود تا این فیلم برای حضور در سی و پنجمین جشنواره 
فیلم فجر آماده نمایش شــود. لیال زارع، پژمــان بازغی، دیبا زاهدی، 
شهاب شادابی، علی فرهنگی، مانی طرالن، امیر هدایتي و بیتا ایمانی 
بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هســتند که تاکنون همگی آنان 
مقابل دوربین رفته اند. »توچال« یک ملودرام عاشــقانه اســت و در 
خالصه داستانش آمده اســت: نوید عضو قدیمی گروه امداد و نجات 
پیست توچال به دعوت دوستش مهران که سرپرست تیم است بعد از 
سال ها به پیست بازمی گردد. با بازگشت نوید به پیست، اتفاقاتي رخ 

مي دهد که خط اصلي داستان این فیلم را شکل مي دهد... .

صادق دقیقی کارگردان ســینما در خصوص آخرین وضعیت »چهل 
کچل« گفت: ساخت موسیقی این فیلم توســط بهزاد عبدی و فاین 
کات آن به پایان رســید و همزمان صداگذاری در حال انجام اســت. 
وی با اشاره به حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر بیان کرد: 
تمام تالش ما حضــور در این رویداد فرهنگی اســت. به این خاطر تا 
قبل از موعد مقرر دبیرخانه، نســخه نهایی را خواهیم رساند. گفتنی 
است؛ »چهل کچل« سومین فیلم بلند صادق دقیقی بعد از »بزرگمرد 
کوچک« و »تا آمدن احمد« است. فیلم سینمایی »چهل کچل« که 
تهیه کنندگی آن بر عهده پروانه مرزبان است به تازگی مراحل تدوین 
را به پایان رسانده و این روزها در آستانه صداگذاری است. در خالصه 
داستان فیلم آمده: »به علت بارندگی بســیار زیاد، تنها پل ارتباطی 
روستا با شهر قطع می شــود و اهالی روســتا درگیر مشکالت بسیار 
زیادی می شوند. بیماری یکی از اهالی روســتا و نیاز ضروری اش به 

دارو خانواده او را دچار چالشی اساسی می کند.«

فیلم برداری »توچال« از 
نیمه گذشت

ساخت موسیقی »چهل 
کچل« به پایان رسید

نگاه روز

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشــور گفت: واگذاری و نسبت 
دادن همه مسئولیت به یک نهاد یا دستگاه فرهنگی، بیشترین 
آســیب را به فرهنگ جامعه مــی زند و بر شــتاب ولنگاری 

می افزاید.
حجت االسالم حسین شاهمرادی با اشاره به بیانات و تاکیدات 
رهبری معظم انقالب در موضوع ولنگاری فرهنگی، افزود: در 
واقع آحاد جامعه در ســاحت فرهنگی و توجه به ارزش های 
ریشــه دار آن جامعه و همچنین در مناســبات ارزشی چنان 
دچار آشفتگی شده و از ستون ها و بنیان های ارزشی، اعتقادی 
و فکری خود جدا و دور شده اند که آماده پذیرش جریان های 

فرهنگی نورسیده می شوند. 
وی ادامه داد: در چنین جامعه ای نمی توان گفت که یک نهاد، 
متولی اصلی فرهنگی کشور است زیرا بنیادی ترین نهاد یعنی 
»خانواده« بیشــترین تاثیر را در حل این مســئله داراست و 

خانواده هم تحت تاثیر مسائل و موضوعات مختلفی قرار دارد.
به گفته دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، مسائل اقتصادی، 
آموزش و پرورش، صدا و ســیما و روحانیــت در این تغییر و 
تحول به شدت اثرگذار هســتند و همه نهادهایی که به نوعی 
با فرهنگ و تبییــن ارزش ها مرتبطند 
شایسته است در بازگرداندن جامعه 
به تکریــم ارزش هــا و بنیادهای 

ارزشی ایفای نقش کنند.
شاهمرادی همچنین به تاکیدات و 
منویات رهبر فرزانه انقالب درباره 
سبک زندگی ایرانی اسالمی اشاره 

کرد و افزود: هــر یک از 
دستگاه های 

لی  متو

شایسته اســت در حد توان و امکانات خود و به تناسب مسائل 
و مصادیق ســبک زندگی به  این موضوعات توجه جدی کرده 
و تغییــرات الزم را در برنامه های خود و عمــل به آنها مد نظر 
قرار دهند. وی تصریح کرد: شاید بتوان گفت واگذاری و نسبت 
دادن همه مسئولیت به یک نهاد یا دستگاه فرهنگی، بیشترین 
آسیب را به فرهنگ جامعه بزند و شتاب ولنگاری را بیشتر کند. 
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشــور در پاسخ به این سوال که 
آیا بودجه در نظر گرفته شــده  برای وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی کافی اســت و انتظارتان برای تحقق اهداف وزارتخانه 
درخصوص افزایش بودجه چیست، اظهار داشت: آنچه مسلم 
و تقریبا مورد قبول همگان اســت اینکــه اقدامات فرهنگی و 
جریان ســازی های مربوط به آن از پرهزینه ترین اقدامات و 
کندترین آنهاست. شاهمرادی با تاکید براینکه به تزریق مداوم 
بودجه نیازمندیم، گفت: معموال کارهــای فرهنگی دیربازده 
اســت و نتایج اقدامات زود معلوم نمی شــود و بعضا تطبیق 
هزینه ها و نتایج مورد نظر موجب یأس و دلســردی می شود 

و عدم تداوم آن را باعث می شود.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی تاکید کرد که مسئوالن 
ذی ربط با درنظرگرفتن ضرورت و اولویت مســائل موضوعات 
فرهنگی شایسته است تمام سعی خود را برای تحقق افزایش 

بودجه فرهنگی مصروف دارند. 
 تاکید وزیر ارشاد بر جدی گرفتن مسائل خانواده و 

اجتماع 
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به برگزاری جلسات شورای 
فرهنگ عمومی با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی هم 
اشــاره ای کرد و اظهار داشــت: آقای صالحی امیری پیش از 
این هم در این شــورا حضور داشــته و همواره نظرات دقیق و 

تاثیرگذاری را ارائه کرده اند.
شــاهمرادی تصریح کرد که وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
موضوع خانواده را بسیار مهم دانســته و بر این باورند که باید 

به طور جدی به مسائل خانواده و اجتماع پرداخته شود.

علی معلم تهیه کننده  ســینما در اظهارنظری درباره  
حاشیه های سریال »شهرزاد« این حواشی را بی اهمیت 
دانست و تاکید کرد نباید اجازه داد حاشیه ها مهم تر از 

متن شوند.
  علی معلم تهیه کننده و کارگردان ســینما و تلویزیون 
درباره  سریال شهرزاد گفت: »مسئله حاشیه ها هیچ گاه 
این قدر ارزش ندارد که به اندازه  متن مطرح شود.شهرزاد  
یک کار حرفه ای تحسین شده هم از طرف مردم و هم از 
سوی صاحبنظران بوده است و حق طبیعی مردم است 
که سریال شهرزاد ادامه پیدا کند و به نمایش گذاشته 
شود؛ یعنی هر ســریالی که موفق بوده این حق را دارد. 
این حاشیه ها اصال ارزش ندارند که کسی وقتش را برای 

آن صرف کند.« 
علی معلم  افزود: »در جامعه  ما چندســالی اســت که 
حاشیه ها اصلی تر از متن شــده اند؛ نه درباره  شهرزاد 
بلکه درباره  همه  مســائل دیگر هم وجود داشته است، 
اینها همه در تاریــخ بی ارزش هســتند و آنچه پابرجا 
می ماند آثار ارزشمند است که در تاریخ ماندگار می شود. 
اینکه اتفاقاتی رخ داده و پشــت صحنه ای وجود داشته 
یا گرفتاری هایی برای عوامل فیلم به وجود آمده، اینها 
نمی توانند بــه کل اثر صدمه بزنند. این مســائل فقط 
می تواند روحیه  جامعه  هنری بخصوص دست اندرکاران 
را اندکی تضعیف کند، که حسن فتحی هم به این نکته 
اعتراض دارد و فکر می کنم اعتراض درستی بوده است.« 
علی معلم تاکید کرد: »در کنار تمام حاشــیه هایی که 
به وجود می آید، واقعیت چیز دیگری اســت، واقعیت، 
اثری است که بر جا می ماند. بخشــی از این قضیه هم 
برمی گردد به اینکه ما اصــوال در ایران تاوان موفقیت را 
می دهیم و هیچ کس تاوان شکست یا حماقت یا بد کار 

کردن را نمی دهد.

مهران مدیری روی خط تلفنــی برنامه »مثبت یک« 
با اجرای علی ضیا حاضر شــد و درباره حواشی اخیر 

توضیحاتی ارائه داد.
سازندگان برنامه ویژه شب یلدا شــبکه یک با عنوان 
»مثبت یک« اعالم کرده بودند مهران مدیری در این 
برنامه حاضر خواهد شد که برخالف این اعالم، چنین 
نشد و او یک ساعت بعد از نیمه شب روی خط تلفنی 
این برنامه آمد و توضیحاتی را درباره حواشی به وجود 

آمده اخیر در این برنامه مطرح کرد.
مهــران مدیــری در گفت وگوی تلفنی خــود با ضیا 
در برنامــه »مثبت یــک« دربــاره حواشــی اخیر 
»دورهمــی« گفت: »مــن همچنــان می گویم اگر 
کسی مســئولیتی می گیرد و توانایی اش را ندارد برود 
بنشــیند خانه اش. من نه سیاســی ام نه عالقه ای به 
این موضوع دارم و نه تخصصــی در این موضوع دارم 
که بخواهم راجع به آن حرف بزنم. همه کســانی که 
در رده های باال زحمت می کشــند تالش و همتشان 
قابل تقدیر اســت. همان طور کــه در دوره ای دیدیم 
روی دوش بعضی دوســتان در مذاکرات چه سختی 
 بود و چه فشــاری را تحمل می کردند تا خیلی چیزها

به ثمر رسید.«
او در ادامه نیز توضیح داد: »من سیاســی نیستم اگر 
حرفی می زنم به کسانی برنخورد و واقعا هم برنخورد 
و یک عده ای آمدنــد جوی را بســازند. »دورهمی« 
و حرف هایــی که می زنم صرفــا اجتماعی و فرهنگی 
است. هر کســی را برای کاری درســت کرده اند. من 
فیلم ســازی و کار هنــری ام را می کنم و سیاســیون 
سیاســی اند و امیدوارم قبل از قضاوت از آدم بپرسند 
منظورت چه بــود. من یا توضیح می دهــم یا نه، بعد 

می توانند با تانک از روی آدم رد شوند!«

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:

واگذاری مسئولیت های فرهنگی به یک دستگاه آسیب زاست
علی معلم:

ادامه  سریال »شهرزاد« حق 
طبیعی مردم است

مهران مدیری:

اول سوال کنید بعد با تانک از 
رویم رد شوید! 

تلویزیون سوژه
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پیشنهاد سردبیر:
آیا رفع آلودگی سرخون مثل رفع آلودگی هوا خواهد شد؟

اخبار

بهروز امیــدی مدیر کل آمــوزش و پرورش اســتان در 
هشــتمین جلســه شــورای آموزش و پرورش استان، 
اظهارکرد: ســتاد برگــزاری همایــش متمکنین نیک 
اندیــش قصد دارد به منظور ســاماندهی و اثر بخشــی 
مطلوب توسعه فرهنگ مشــارکت های مردمی با حضور 
متمکنین و خیرین مدرسه ساز همایشی در قشم برگزار 
کند. وی افزود: هدف از برگزاری این همایش، شناسایی 
و جذب خیرین مدرسه ساز هم استانی ساکن در استان 
هرمزگان است. امیدی با اشــاره به بدهی اداره آموزش و 
پرورش به دیگر دستگاه ها، تصریح کرد: سازمان مدیریت 
برنامه ریزی و بودجه اســتان هشــت میلیــارد ریال به 
منظور مساعدت مالی و پرداخت بدهی به اداره آموزش 
و پرورش اعطا خواهد کرد.سرپرســت معاونت سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتاندار نیز افزود: برای دستیابی به 
دستاوردهای عظیم در همایش متمکنین نیک اندیش 
الزم است نیازهای اساسی آموزشی به ترتیب اولویت در 

این همایش اعالم شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه  و تجهیز مدارس استان گفت: 
230 مدرسه تخریبی در استان چهارمحال و بختیاری 
وجود دارد کــه از این تعداد، 100 مدرســه تخریبی و 

خطرآفرین است. 
 بیــژن حیدری در شــورای آموزش و پرورش اســتان 
اظهار کرد: سازمان نوســازی، توسعه  و تجهیز مدارس 
اســتان پنج هزار میلیارد ریال برای نوســازی مدارس 
استان نیازمند است که تنها 19 میلیارد و 194 میلیون 
ریال در اختیار دارد و نیازمند تســهیالت بیشتر است. 
وی افزود: 230 مدرســه تخریبی در استان چهارمحال 
و بختیاری وجــود دارد که از این تعداد 100 مدرســه 

تخریبی خطرآفرین است.
 حیدری خاطرنشان کرد: در سال های اخیر 300 پروژه 
با مشــارکت 270 خیر مدرسه ســاز اجرایی شد. وی با 
اشــاره به اجرای پروژه های آموزشــی توسط مشارکت 
خیرین اســتان، تصریح کرد: در شهرستان های اردل، 
فارســان، بروجــن، بن، ســامان،لردگان و شــهرکرد 
به ترتیب 5، 3، 6، 3، 2، 3 و 8 پروژه آموزشــی توســط 

مشارکت خیرین اجرایی شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت :

 برگزاری همایش خیرین 
مدرسه ساز استان در قشم 

وجود 230 مدرسه تخریبی
در استان

شهرام احمدی شــامگاه سه شــنبه در نشســت بررسی 
مشکالت آلودگی نفتی منطقه ســرخون، اظهار کرد: خط 
لوله مارون در اســتان روزانه 550 هزار بشکه نفت را به سه 
پاالیشــگاه تهران، اصفهــان و تبریز منتقــل می کند.وی 
با اشــاره به آســیب دیدن  خط لوله انتقال نفت در منطقه 
سرخون ســال های 68، 90 و 95 افزود: در سال 86 نیز در 
پی آسیب هایی که در منطقه چلوان در شهرستان سامان 
ایجاد شد مشکالت زیســت محیطی فراوانی به وجود آمد.

احمدی با اشاره به آســیب دیدن خط لوله انتقال نفت در 
ســرخون، تصریح کرد: خســارت های فراوانــی به خاک، 
اکوسیســتم و محیط زیســت منطقه حفاظت شده هلن 
و منابــع آبی اطراف منطقه ســرخون وارد شــد.مدیرکل 
حفاظت محیط زیست اســتان ادامه داد: به دنبال آسیب 
خط لوله انتقال نفت در منطقه سرخون استان، بیش از یک 
میلیون قطعه ماهی از بین رفت. وی از حمل و خارج کردن 
بیش از 600 کامیون خاک آلوده به مــواد نفتی در منطقه 
حفاظت شده هلن خبر داد و گفت: خسارت های زیادی به 
گونه ها و جوامع حساس زیســت محیطی این منطقه وارد 
شده است. احمدی در پایان خاطرنشان کرد: برآورد میزان 
خسارت وارد شده و احداث واحد اچ. اس. ای در تلمبه خانه 

گندمکار ضروری است. قاسم سلیمانی دشتکی استاندار نیز 
در نشست بررسی مشکالت آلودگی نفتی منطقه سرخون، 
گفت: وزارت نفت در جبران خســارت منطقه ســرخون 
و پرداخت خسارت به آســیب دیدگان این حادثه کوتاهی 
نکند. وی اظهار کرد: برآورد کامل خســارت وارد شــده به 
آب آشــامیدنی، کشــاورزی و مجتمع های پرورش ماهی 
در این منطقه باید در اولویــت کاری وزارت نفت قرار گیرد. 
سلیمانی دشتکی تاکید کرد: چشــمه مهم سرخون که در 
گذشته آب آشامیدنی، کشــاورزی و شیالت این منطقه را 
تامین می کرد، در حال حاضر بــه دلیل آلودگی های نفتی 
با مشکالت زیادی مواجه شده اســت. استاندار اضافه کرد: 
در حال حاضــر 58 مزرعه پــرورش ماهــی، 220 هکتار 
زمین باغی و 2500 هکتار از زمین های کشــاورزی منطقه 
سرخون دچار خسارت ناشــی از آلودگی نفتی شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 155 میلیون تومان برای تامین آب 
این منطقه اختصاص یافته است و با اشاره به سابقه آلودگی 
نفتی لوله انتقال نفت مارون در دی ماه سال 1390، افزود: 
حدود پنج سال از مشکل آب شرب سرخون می گذرد ولی 
وزارت نفت مشکل نشت نفت را حل نکرده است. استاندار با 
تاکید بر اینکه وزارت نفت به جای رسیدگی به این مشکل، 

وقت کشی کرد، گفت: پنج ســال، برای ترمیم نشت نفت 
و تامین آب های شــرب و کشــاورزی و پرداخت خسارت 
شیالت زمان بسیار زیادی است. ســلیمانی مردم منطقه 
میانکوه را مردمی خوب و طرفدار نظام و کشــور دانست و 
تصریح کرد: مهم ترین مسئله زندگی مردم است و باید رفاه 
مردم تامین شود. وی با اشاره به وجود 21 روستا در منطقه 
میانکوه اردل، تاکید کرد: با حفر یک یا دو حلقه چاه مشکل 
آب این منطقه حل نخواهد شــد زیرا حتی با حفر یک چاه 
به عمق 250 متر هنوز آبی برداشــت نشده است. استاندار 
احداث یک تصفیه خانه برای تصفیه آب چشــمه سرخون 
را پیشنهاد داد و گفت: وضع قبلی باید تعیین تکلیف شود 
و در مورد وضع فعلی نیز باید بهترین تصمیم ها گرفته شود. 
در راستای اظهار نظر های مسئوالن استانی در مورد فاجعه 
سرخون معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت نیز گفت: 
آلودگی نفتی در منطقه ســرخون چهارمحال و بختیاری 
توسط کارشناسان بررسی می شود. شجاع الدین بازرگانی 
در شــورای بررسی مشکالت نفت ســرخون اظهارداشت: 
آلودگی ایجاد شــده در آب و خاک منطقه ســرخون باید 
در بخش های آب شرب، کشــاورزی و خسارت های وارده 
و امنیت خط لولــه مورد بررســی قرار گیــرد. وی گفت: 
آلودگی ایجاد شده توسط سه کارشــناس از دادگستری، 
وزارت نفت و کشاورزی طبق مســتندات و قانون مقررات 
بررسی شود.وی با اشــاره به اینکه مشکالت ایجاد شده در 
پی شکسته شدن لوله نفت و آلودگی نفتی دغدغه ماست، 
تاکید کرد: خســارت های ایجاد شــده در منطقه سرخون 
باید توسط کارشناسان برآورد شــود. معاون امور حقوقی 
و مجلس وزارت نفت در ادامــه تاکید کرد: تالش می کنیم 
که مشکالت در این منطقه حل شود. الزم به ذکر است که 
لوله انتقال نفــت در هفته دوم آذرماه در منطقه ســرخون 
شهرستان اردل به واسطه بارش شدید باران و رانش زمین 
شکسته شد و موجب آلودگی نفتی در این منطقه شد و بعد 
از گذشــت چند هفته همچنان تبعات زیست محیطی این 
حادثه ادامه دارد و به نظر می رســد همچنان تا چند سال 
آینده مردم اســتان و بخصــوص آن دســته از مردمی که 
زندگی شان با رودخانه سرخون در ارتباط است نباید انتظار 
رفع شدن مشــکالت را داشته باشــند چراکه اگر به عنوان 
مثال به یک نمونه کوچک از مشکالت زیست محیطی مثل 
آلودگی هوا نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شــد که توقع 
حل ســریع این مشکل بیجاســت، پس تنها راه صبر است 
و توکل بر خدا و چشم داشــتن به دهان مبارک مسئوالن 
که در بلند مدت برای رفع این ضایعه  زیســت محیطی چه 

برنامه هایی را اعالم خواهند کرد!

چشمه مهم 
سرخون که 

در گذشته آب 
آشامیدنی، 
کشاورزی و 
شیالت این 

منطقه را تامین 
می کرد، در حال 

حاضر به دلیل 
آلودگی های 

نفتی با مشکالت 
زیادی مواجه 

شده است

با مسئوالن

بیش از یک میلیون قطعه ماهی در اثر آلودگی نفتی در رودخانه سرخون تلف شدند؛

آیا رفع آلودگی سرخون مثل رفع آلودگی هوا خواهد شد؟
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان از امداد رسانی امدادگران 
این جمعیت به 616 حادثه دیده گرفتار شــده در کوالک خبرداد. 
محمــد فروغی اظهار کرد: از بامداد روز ســه شــنبه تــا ظهرروز 
گذشته 50  امدادگر و نجات گر با استفاده از 10 دستگاه خودروی 
آمبوالنس و خودروی نجات، به خودروهای گرفتار در برف و کوالک 
امدادرســانی کردند. وی با اشــاره امداد رســانی امدادگران این 
جمعیت به 616 حادثه دیده گرفتار شــده در کوالک افزود: 582 
آســیب دیده مربوط به برف و کوالک و دو مورد مربوط به حوادث 
جاده ای بوده اســت. فروغی ادامه داد: به 32 نفر خدمات حضوری 
ارائه شد و دو نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند. وی اضافه کرد: 
نجاتگران ایــن جمعیت در ایــن مدت در شهرســتان  کوهرنگ، 
محورهای شهرکرد- بروجن، بروجن- لردگان و شهرکرد - فارسان 

امدادرسانی کردند.

امدادرسانی هالل احمر استان
به 616 حادثه دیده برف و کوالک

مدیرکل تعزیرات چهارمحال و بختیاری از بازرسی از آرایشگاه های 
زنانه در اســتان خبر داد. محمدرضا عمرون با اشاره به ابالغ طرح 
نظارت بر آرایشگاه های زنانه اظهار کرد: این طرح از 25 آذرماه سال 
جاری در سطح کشور آغاز شده اســت. مدیرکل تعزیرات استان با 
اشاره به اهمیت ســالمت افراد جامعه بیان کرد: یکی از مهم ترین 
مواردی که در بازرســی              آرایشــگاه    ها صورت می گیرد، نظارت بر 

دخالت در امور پزشکی است. 
وی افزود: تاکنون 6 آرایشگاه زنانه در شهرستان شهرکرد به صورت 
نمونه با حضور کارشناسان مرکز بهداشت، اصناف و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان بازرسی شــده اند. عمرون خاطرنشان کرد: 
بررسی نحوه خدمات رســانی، نظارت بر قیمت و عدم گران فروشی 
خدمات همچنین نصب تعرفــه خدمات در آرایشــگاه ها از موارد 
مهمی است که در نظارت    ها دنبال می شــود. وی تشریح کرد: قرار 
است کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی، دستگاه های نظارتی 
مرتبط  و نیروی انتظامی تشــکیل شــود و برای عملکرد بهتر در 
راســتای ارائه خدمات مطلوب برنامه ریزی صورت گرفته و سپس 
بازرسی ها ادامه یابد. این مسئول گفت: در شهرستان شهرکرد 579 
آرایشگاه و در سراسر اســتان یک هزار و 83 واحد آرایشگاه دارای 

مجوز فعالیت هستند.

مرتضی ارشــادی رییس ســازمان نهضت ســوادآموزی اســتان 
اظهارکرد: امسال حدود شش هزار و 500 نفر در کالس های نهضت 
سوادآموزی مشغول به تحصیل هستند.وی از اعطای بن ده میلیون 
ریالی به ازای پاداش ســوادآموزی به بی سوادان هفت استان کشور 
خبر داد و گفت: 10 هزار بن پاداش سوادآموزی به سوادآموزان این 
استان ها اعطا خواهد شــد که حدود 50 درصد آن مختص استان 

چهارمحال و بختیاری خواهد بود.

بازرسی از آرایشگاه           ها ی زنانه 
در استان

اعطای بن ده میلیونی به ازای 
پاداش سوادآموزی به بی سوادان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: به دنبال آسیب خط لوله انتقال نفت در منطقه سرخون استان 
بیش از یک میلیون قطعه ماهی از بین رفت.
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گوناگون

16 آبان 94 خبر مرگ مشــکوک پســر چهار ســاله ای به نام 
 امیر علی از ســوی مســئوالن بیمارســتان شــریعت رضوی 

به ماموران کالنتری 119 مهرآباد اعالم شد.
تحقیقات اولیه مامــوران حاکی از آن بود که امیر علی توســط 
 خانواده اش به بیمارســتان منتقل شده اســت؛ مادر امیر علی 
در اظهاراتش به مامــوران گفت: صبح ) 16 آبــان 94 ( متوجه 
 شــدم امیر علی حالش بد شــده و نفس نمی کشــد کــه او را 
به بیمارســتان منتقل کردم، اما فرزندم جان خودش را از دست 
داد. با اعالم مراتب این اتفاق به بازپرس امور جنایی تهران، وی 
دستور انتقال جسد پسربچه به پزشکی قانونی برای تعیین علت 
دقیق مرگ را صادر کرد تا اینکه 13 بهمن سال گذشته پزشکی 
 قانونی علت مــرگ امیر علــی را مصرف مواد مخــدر صنعتی 

) متادون ( و نارسایی تفنسی اعالم کرد.
پس از مشخص شدن علت مرگ امیر علی، ســجاد منافی آذر؛ 
بازپرس پرونده دســتور احضار پدر و مادر امیر علی به دادسرای 
امــور جنایی تهــران را صادر کرد، اما مشــخص شــد خانواده 

امیر علی محل سکونت شان را تغییر داده اند.
سرانجام 24 آذر ماه جاری مادر امیر علی با مراجعه به کالنتری 
119 مهرآباد اظهار داشت که در این مدت در شهرستان بوده اند 
و به تازگی برگه احضاریه به دستش رســیده است، مادر و پدر 

امیر علی در دادسرای امور جنایی تهران حاضر شدند.
مادر امیر علــی در اظهاراتش به بازپرس پرونــده گفت: من روز 
حادثه نزد امیر علی نبودم و پسرم نزد پدرش بود، اصال نمی دانم 

متادون چیست. 
پدر امیر علی نیــز در اظهاراتش به بازپرس ویــژه قتل پایتخت 
گفت: معتاد بودم و قصد داشــتم ترک کنم، به من گفته بودند 
برای ترک اعتیاد متادون بخورم به همین دلیل مقداری شربت 
متادون خریدم و آن را داخل یخچال گذاشتم و احتماال امیر علی 
شــربت متادون را از داخل یخچال برداشته و خورده است. پس 
از این اظهارات، بازپرس پرونده، پدر امیر علی را بازداشــت کرد 
 و وی بــرای ادامه تحقیقــات در اختیار مامــوران اداره آگاهی 

قرار گرفت.

متهم » کنت کولینز « 96 ســاله به جرم آزار جنسی و مزاحمت 
برای دو دختر10 و 11 ساله دستگیر شده است. 

 پلیس می گوید: ایــن مرد 96 ســاله که مطبوعــات به خاطر 
قیافه اش به او لقب خوک پیر را داده اند - در گذشــته نیز دارای 

سوابق کیفری در اداره پلیس بوده است. 
در حال حاضــر برای این مجرم یک میلیــون دالر وثیقه تعیین 
شــده بود و در زندان اورنج کانتی بوده اســت. در جلسه دادگاه 
دختران که هیچ نســبتی با مرد 96 ســاله نداشــتند به قاضی 

گفتند که ما همسایه این مرد هستیم. 
او با ما مهربانی کرد و ما را به خانه خودش برد و پس از در آوردن 
لباس های مان، اقدام به سو استفاده جنســی از ما کرد. دادگاه 
با توجه به شرایط جســمی این متهم وی را به پنج سال زندان 

تعلیقی محکوم کرد.

پسر چهار ساله 
قربانی ترک اعتیاد پدرش شد

پیرمرد متجاوز، 5 سال محکوم شد

 پیشنهاد  سردبیر: 
آخرین وضعیت سرشناس ترین قربانی اسید پاشی ایران

اوایل بهمن ســال گذشــته زن ایرانی با حضور در اداره پلیس  
آگاهی غرب استان تهران با طرح شکایتی از ناپدید شدن شوهر 
37 ساله افغانش خبر داد. زن جوان به افسر تحقیق گفت: زمانی 
که 13 ساله بودم به اجبار خانواده ام با مردی افغان که در خرید 
و فروش احشــام فعالیت می کرد و وضع مالی خوبی داشــت، 

ازدواج کردم. ثمره این زندگی چهار فرزند است. 
دو روز پیش، او به قصد رفتن بــه محل کارش خانه را ترک کرد 
 و بازنگشــت. ســراغ او را از همکارانش گرفتیم که آنها گفتند 
 او به محــل کارش نرفته اســت. نمی دانم چه اتفاقــی برای او 
افتاده است. همزمان با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات برای 
پیدا کردن مرد گمشــده آغاز و در ادامه مشــخص شد این زن 
ایرانی با شــوهر افغانش اختالف هایی داشته و حتی مرد جوان 
درصدد فروش اموال و خانه اش بوده تا به افغانســتان بازگردد 
که همسرش با این کار مخالف بوده است. همین سرنخ ها کافی 
بود که ماموران احتمال دهند زن جوان از سرنوشــت شوهرش 
باخبر اســت. کارآگاهان جنایی با هماهنگی قضایی زن جوان 
 را به عنوان تنها مظنــون این پرونده بازداشــت کردند. این زن 
در بازجویی هایی اولیــه اظهارات ضد و نقیضــی مطرح و ادعا 
می کرد از سرنوشــت شوهرش بی خبر اســت، اما او بعد از یک 
هفته ســکوت، اعتراف کرد که نقشه قتل شوهرش را طراحی و 
آن را به کمک برادرش اجرا کرده است. جسد را هم زیرپل تهران 
ـ ساوه رها کرده اند. با اعتراف این زن، روند رسیدگی به پرونده 
وارد مرحله جدیدی شد. ماموران به محل رها کردن جسد اعزام 
شدند، اما آن را پیدا نکردند. با توجه به این که احتمال می رفت 
جسد توسط ماموران تهران یا پلیس ساوه کشف شده باشد، به 

استعالم از بانک اطالعاتی پلیس این دو شهر پرداختند تا این که 
معلوم شد چند هفته پیش ماموران ساوه جسد مجهول الهویه ای 
 را زیر پل کشــف کرده  اند. بــا تطبیق عکس های این جســد 
 با تصویر مقتول، معلوم شد مشــخصات با هم، همخوانی دارد 
و جســد متعلق به مرد کشته شده اســت. بررسی  های پلیسی 
نشان می داد او بر اثر شلیک گلوله ازپای درآمده است. با اعتراف 
همســر مقتول، ماموران برای دســتگیری برادر او به خانه اش 
اعزام شدند، اما او در خانه اش نبود و کسی از وی خبری نداشت. 
این مرد به اتهام قتل تحت تعقیب پلیــس قرار گرفت، اما مدام 
مخفیگاهش را تغییر می داد. ســرانجام پس از ده ماه عملیات 
پلیسی متهم دستگیر شد و در اعترافاتش گفت: خواهرم زندگی 
سختی داشت و مدام از مشــکالت زندگی اش برایم می گفت. 
چند بار با شوهرش حرف زدم تا از این رفتارهایش دست بردارد، 
اما بی فایده بود. خواهرم انگار در آن خانه حق و حقوقی نداشت.

خواهرم فقط به خاطر چهار فرزندش به این زندگی ادامه می داد. 
این اواخر خواهرم متوجه شــده بود که شــوهرش می خواهد 
خانه و حتی دام هایشان را بفروشد و با تنها گذاشتن خواهرم و 
بچه هایش، به افغانستان بازگردد. خواهرم با اطالع از این ماجرا 
با شوهرش درگیر شد و با التماس از او خواست از این کار دست 
 بردارد، امــا دامادمان به حرف های خواهــرم توجهی نمی کرد 
و می خواست با فروش اموال و خانه به کشورش بازگردد.متهم به 
قتل ادامه داد: همین باعث شد که خواهرم نقشه قتل شوهرش 
را طراحی کند. آن شب به خانه شــان رفتم. با دامادمان دعوایم 
شد و با سالحی که برده بودم، او را به قتل رساندم. بعد هم جسد 

را دو نفری به زیر پل ساوهـ  تهران انداختیم و سپس فرار کردم.

سرشــناس ترین قربانی اسیدپاشــی کشــور که برای انجام 
 چند عمل ترمیمی و تنفسی با مشــکالت دست وپنجه نرم 
می کنــد، خواســتار پرداخــت دیه ازســوی خواســتگار 
اسیدپاشش است.12 آبان 83، آمنه بهرامی هنگام بازگشت 
از محل کار بــه خانه اش هدف حمله اســیدی خواســتگار 
سابقش قرار گرفت. شدت ســوختگی اوهم به قدری شدید 
بود که با وجود تالش پزشــکان عالوه بــر زیبایی اش، هر دو 
چشمش را هم ازدســت داد وگرفتار مشکالت شدید تنفسی 
 هم شــد. دختر جوان کــه پس از ایــن ماجــرای هولناک 
به جای گوشه نشینی، در کنار درمان سنگین و پرهزینه اش 
زندگی تازه ای را شــروع کرده بود با نــگارش کتابی درباره 
خاطرات زندگی خود و بخشــش بــزرگ در پرونده قصاص 
اســیدپاش کینه جو به چهره ای جهانی بدل شد. حال آنکه 
او همچنان با گذشت 12 ســال به دنبال دیه وعده داده شده 
عامل اسیدپاشی و کمک مســئوالن برای تامین هزینه های 
سنگین درمانش اســت. آمنه که به دلیل ســوختگی ناشی 
 از اســید بســیاری از اندام های تنفســی اش دچار مشــکل 
شــده اســت ماه گذشــته با گرفتن وام و قرض کردن چند 
میلیون تومان، برای انجــام عمل های جراحی ترمیمی راهی 
اسپانیا شد چون پزشــکان معتقد بودند این مشکل تنفسی 
می تواند باعث وقفه در تنفسش شده و در خواب باعث سکته 
و حتی خفگی اش شــود. آمنه در گفت و گو بــا ایران آنالین 
گفت: » پزشــکان برای رفع این مشــکل از ترمیم بافت های 
بینی شــروع کرده اند، اما اگــر نتیجه ندهد بایــد عمل نای 
و حتی شــش انجام دهم. پزشــک معالجم نیز تا اآلن از روند 

عمل و نتیجه اش رضایت داشته اســت. این عمل سه ساعته 
به تازگی و با حضور سه پزشک با تخصص های متفاوت انجام 
 شــد که عالوه بر مشکل تنفسی ام، کشــیدگی پوست بینی 
 و باال رفتــن پره های آن و همچنین ترمیــم فاصله بین بینی 
و لب هایم - که با جمع شدن پوست به دلیل سوختگی ایجاد 
شده بود - برطرف شــد. البته همان طور که گفتم پزشکان از 
نتیجه عمل ها رضایت دارند، اما برای قضاوت نهایی باید صبر 
کرد. « این دختر که مانند بســیاری از قربانیان اسیدپاشــی 
سال ها اســت تاوان کینه توزی عامل اسیدپاشی را می دهد، 
ادامه داد: » عالوه بر این جراحی ها باید پلکم را نیز عمل کنم 
و قرنیه مصنوعی بگذارم. البته یکی از پزشکان به تازگی پس 
از معاینه چشمم اعالم کرد می تواند با استفاده از دستگاهی تا 
مدتی بینایی یک چشمم را بازگرداند، اما این جراحی هزینه 
بر است و با توجه به اینکه تا به این لحظه نیز با قرض و بدهی 
درمانم را انجــام داده ام تنها زمانــی می توانم به جراحی های 
بعدی فکر کنم که  یا مسئوالن کمکی کنند یا دیه ام پرداخت 
شــود. من برای گرفتن کمک، نامه ای هم به دفتر ریاســت 
جمهوری فرســتادم که به وزارت بهداشت ارجاع شده است. 
 ضمن اینکه هنوز از ســفارت ایــران دراســپانیا طلبکارم و 
از رییس قوه قضاییه هم می خواهم دستوردهند که پرداخت 
دیه ام را پیگیری کنند. من برای سفر آخرم از خیلی ها قرض 
گرفته ام و فکر می کنم اگر دیه ام پرداخت شود هم بدهی هایم 
را می دهم هم با ذهنی آرام تر بــه ادامه درمانم می پردازم و به 
دیدن دوباره چشــم هایم امیدوارمی شوم. به همین خاطر از 

مردم و مسئوالن درخواست یاری وحمایت دارم.

پزشکان برای رفع 
این مشکل از ترمیم 
بافت های  بینی 
شروع کرده اند، اما 
اگر نتیجه  ندهد 
باید عمل نای 
و حتی شش
 انجام دهم

زمانی که 13 ساله 
بودم به اجبار 
خانواده ام با مردی 
افغان که در خرید 
و فروش احشام 
فعالیت  می کرد 
و وضع مالی خوبی 
داشت، ازدواج کردم

داماد افغان، قربانی خشم خواهر و برادر 
ایرانی

آخرین وضعیت سرشناس ترین قربانی 
اسید پاشی ایران

تحدید حدود اختصاصی
9/424 شماره: 1395/14/310204-9/25 /95  چون تحدید حدود ششدانگ قطعه 
زمین تحت پالک 5/688 فرعی 5 اصلــی واقع در بخش 4  ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای خیرا... دهاقین فرزند محمد رحیم در جریان ثبت بوده و به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
شنبه مورخ 95/10/25 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید 
و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. 
تاریخ انتشار:1395/10/02  م الف:379 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک 

خوانسار)221 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

 9/427 شــماره: 201/94 به موجب رای شــماره 17 تاریــخ 95/1/18 حوزه 49 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فرشاد 
عیســوند فرزند فضل ا... به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 
36/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 1/000/000 ریال به عنوان 
خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و نیم عشر حق االجرا در حق 
محکوم له منصور نیکونژاد فرزند محمد شغل بازنشسته به نشانی خانه اصفهان 
فلکه نوبهار 12 متری گلبهار کوچه گلبرگ بن بست سادات. 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 اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجــرای مفاد اجرائیــه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت 
 جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم

 نماید. م الف:29146 شعبه 49 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )189 کلمه، 
2 کادر(

اخطار اجرایی
9/428 شــماره: 950015 به موجــب رای شــماره 602 تاریــخ 95/4/13 حوزه 
11 شــورای حل اختــالف شهرســتان اصفهان کــه قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه محمد ســلمانی عالیی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 
یکصــد و نود میلیــون ریــال بابت اصــل خواســته و 3/345/000 ریــال هزینه 
دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشــر آگهی و خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررســید 95/1/5 لغایــت اجرا با احتســاب نیم عشــر اجرایی در حــق محکوم 
له غالمحســین نصر اصفهانــی به نشــانی اصفهان خانــه اصفهان میــدان ماه 
فرخی گلــزار دوم پ 11 طبقــه دوم. مــاده 34 قانون اجــرای احــکام: همین که 
 اجرائیــه به محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیه مکلف اســت ظــرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:29132 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)182 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

9/429 شــماره: 950162 به موجب رای شــماره 1181 تاریخ 95/6/31 حوزه 9 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 1- 
شهاب سهرابی 2- الهه سهرابی 3- حیدرعلی سهرابی رنانی 4- رضا سهرابی رنانی 
همگی به نشانی مجهول المکان محکوم است به حکم به محکومیت خواندگان به نحو 
تضامنی به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و جریمه تاخیر 
روزشمار به مبلغ 77/733 ریال از تاریخ 94/6/13 لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ 
1/600/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی در حق محکوم له موسسه مالی و اعتباری عسگریه به مدیریت عاملی 
سید امین جوادی با وکالت یاسر شیروانی زاده به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق 
شمالی سه راه مفید ساختمان مالی و اعتباری عسگریه طبقه چهارم صادر گردید و 
نیم عشر حق االجرا. 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 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 قســمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:29171 شعبه 9 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )229 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9/430 شماره دادنامه: 9509976836801649 شماره بایگانی شعبه: 9508660 
شماره پرونده: 9509986836800776  خواهان: خانم مژگان اکبری فرزند احمد 
به نشانی اصفهان – خ امام خمینی- خ عاشــق آباد- شهرک کوثر غربی- بن بست 
یاس- پالک 50- منزل احمد اکبری- همراه 09138393962 کدملی 1092230262 
، خوانده: آقای صادق شاکران فرزند رضا به نشانی )درحال حاضر مجهول المکان(، 
خواسته: طالق به درخواســت زوجه، گردشــکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و 
محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه: خواســته خواهان مژگان اکبری فرزند احمد به طرفیت صادق 
شــاکران فرزند رضا صدور حکم طالق به لحاظ عســر و حرج می باشد، با توجه 
به سند نکاحیه شماره 18846 از دفترخانه شماره 99 اصفهان وجود علقه زوجیت 
دائم فی مابین زوجین محرز است. خواهان در جلسه دادرسی اظهار داشته حدود 
8 سال است که ازدواج نموده است و دو سال است که همسرش منزل را ترک کرده 
و نفقه ای پرداخت ننموده است او را مورد توهین و ضرب و جرح قرار می داده و به 
او شکاک و بدبین بوده است و در حاضر اطالعی از محل اقامت او ندارد خوانده نیز 
با وصف ابالغ در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال ننموده است. 
دادگاه با توجه به اورق و محتویات پرونده و اینکه زوج طی دادنامه قطعی شماره 
 521 مورخ 95/4/14 صادره از شعبه 19 دادگاه تجدید نظر اصفهان بر پرداخت نفقه 
محکوم شده است و همچنین طی دادنامه شماره 1125 مورخ 95/7/15 صادره از 
شعبه 101 دادگاه کیفری 2 اصفهان نیز به اتهام ضرب و جرح به پرداخت دیه در حق 
همسرش و به اتهام ترک نفقه به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده است و طی 
دادنامه قطعی شماره 977 مورخ 95/6/23 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدید نظر به 
اتهام توهین به همسرش به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است لذا با عنایت به 
مراتب فوق و ترک زندگی مشترک به مدت دو سال توسط زوج از نظر دادگاه زوجه 
در عســر و جرح قرار گرفته و با توجه به نظر مرکز مشاوره و نظر موافق مشاور 
محترم قضایی با وارد دانستن دعوی خواهان به استناد مواد 1129-1130 قانون 
مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به طالق زوجه صادر می 
گردد. زوج مکلف است در یکی ازدفاتر رسمی طالق مراجعه و زوجه را مطلقه نماید 
و در صورت امتناع زوج سردفتر طالق مکلف است به نمایندگی از دادگاه نسبت به 
اجرای صیغه طالق اقدام نماید. نوع طالق قضایی و در حکم بائن است و مدت اعتبار 
آن 6 ماه از تاریــخ انقضاء مهلت فرجامخواهی یا ابالغ رای فرجامی اســت. زوجه 
مهریه و نفقه خود و فرزندش را جداگانه مطالبه کرده است. زوجین دارای یک فرزند 
مشترک به نام بهاره 6 ساله می باشند که حضانت وی با مادر است و در خصوص 
مالقات زوج با فرزند مشترک طی دادنامه شماره 42 مورخ 95/1/19 صادره از این 
شعبه تعیین تکلیف شده است. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدید نظر اســتان اصفهان است. م الف:29194 شــعبه 8 دادگاه خانواده 

اصفهان )516 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

9/432 شماره دادنامه: 9509970350100611 شــماره بایگانی شعبه: 941105 
شــماره پرونده: 9409980350100949  خواهان: تعاونی اعتبــار ثامن االئمه به 
نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مســعود مهردادی با وکالت حسین 
کبیری با وکالت خانم زهرا نایب صادقی فرزند هادی به نشانی اصفهان- فلکه فیض 
 خیابان فیض جنب بانک صادرات مجتمع نگین طبقه ســوم واحــد 11، خواندگان:

 1- آقای مجید فضیله 2- آقای حامد الهوتی فرزند علیرضا 3- آقای حبیب فتاحی 
فرزند حسین 4- آقای احسان طاهریان فرزند علی همگی به نشانی مجهول المکان 
5- آقای ایمان فضیله به نشانی اصفهان- خ کاوه- خ بهارستان بلوار صفا )شماره 
17( بن بست صفا پالک 5، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
خســارت دادرســی 3- تامین خواســته 4- مطالبه وجه چک، دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل انشــاء رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعــوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه بــا وکالت خانم زهرا نایب 
صادقی به طرفیت حبیب فتاحی و مجید و ایمان فضیله و حامد الهوتی و احســان 
طاهریان به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 138/000/000 ریال بابت وجه یک فقره 
چک به شــماره 434178-94/6/21 بانضمام خســارت هزینه دادرسی و تاخیر 
تادیه به شرح دادخواســت تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه 
دادخواست تقدیمی و رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از 
بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت دادرســی در 
جلســه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت 
ذمه خویش باشد ابراز ننموده و مستندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض 
مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان 
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 519، 198، 194 آیین 
دادرسی مدنی و مواد 313، 310 و 249 و 315 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 
2 قانون اصالحی صدور چک و استســفاریه مجتمع تشخیص مصلحت نظام حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 138/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول درخواهد 

آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظــرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهــی در دادگاه تجدید نظر 
مرکز استان می باشــد.  م الف:29203 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)428 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

9/433 شماره دادنامه: 9509970350100374 شــماره بایگانی شعبه: 941104 
شــماره پرونده: 9409980350100948  خواهان: تعاونی اعتبــار ثامن االئمه به 
نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مســعود مهردادی با وکالت حسین 
کبیری با وکالت خانم زهرا نایب صادقی فرزند هادی به نشانی اصفهان- فلکه فیض 
خیابان فیض جنب بانک صادرات مجتمع نگین طبقه ســوم واحــد 11، خواندگان: 
1- خانم زهرا احمدی فرزند عباســعلی به نشــانی مجهول المکان 2- آقای سعید 
محبی زاده فرزند علی به نشانی مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارت دادرســی 3- مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعــوی تعاونی اعتبار ثامــن االئمه با وکالت 
زهرا نایب صادقی به طرفیت زهرا احمدی و ســعید محبی زاده به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 141/000/000 ریال وجه 1 فقره چک به شــماره 93/6/10-701841 
به انضمام خســارات هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شــرح دادخواست تقدیمی 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواســت تقدیمی و رونوشــت 
مصدق چــک و گواهینامه عدم پرداخــت صــادره از بانک محال علیــه و نظر به 
اینکه خوانــده دوم )محبی زاده( با وصف ابالغ قانونی در جلســه حاضر نگردیده 
و دفاعی بــه عمل نیــاورده و خوانده اول)احمدی( نیز نســبت به اصالت مســتند 
ابرازی تعرضی ننموده و دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده اســت لذا با توجه 
به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوی 
خواهان را وارد و ثابت تشــخیص مســتنداً به مواد 519، 198 و 194 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 313، 310، 315 و 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 
2 قانون اصالحی صدور چک و استفســاریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم 
بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 141/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته بانضمام خســارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
 اســالمی که پس از محاســبه از طریق اجرای احــکام مدنی به حیطــه وصول در

خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر 
و اعالم می دارد. رای صادره نســبت به احمدی حضوری و ظــرف 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد و نسبت به خوانده 
دیگر غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی است. م الف:29204 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)404 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/434 شماره دادنامه: 9509970350201396 شــماره بایگانی شعبه: 950367 
شماره پرونده: 9509980350200292  خواهان: آقای حجت عادلی نیا فرزند محمد 
عیسی به نشانی تهران- خیابان صف- پاساژ اطمینان طبقه اول پالک 14، خوانده: 
آقای سید عبدالحمید عطهری اصفهانی فرزند سید محمود به نشانی مجهول المکان، 
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه 
وجه چک، رای دادگاه: در خصوص دادخواســت خواهان آقــای حجت عادلی نیا 
فرزند محمد عیســی به طرفیت خوانده آقای ســید عبدالحمیــد عطهری اصفهانی 
فرزند سید محمود به خواسته مطالبه مبلغ 520/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
بانکی به شماره 856498-1968 مورخ 94/3/14 به انضمام خسارت تاخیر تا دیه 
و هزینه دادرسی دادگاه از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در 
ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده می باشد و اینکه خوانده دلیلی بر برائت 
ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده اســت و نظر به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی 
حاضر نشده و در مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده است دعوی 
خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 310 و بعد قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات و الحاقات بعدی و 
مواد 519-522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 520/000/000 
ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه بر اساس شــاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
که در زمان اجرا توسط واحد اجرای احکام محاسبه می شود از تاریخ صدور چک 
لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 16/614/000 ریال به 
عنوان هزینه های دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 
می باشد. م الف:29212 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )301 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509976825301252 دادنامــه:  شــماره   9 /435
9509986825300443  شماره بایگانی شعبه: 950555  خواهان: آقای حمیدرضا 
اعظمیان جزی فرزند رمضان با وکالت آقای مهدی جلیلی فرزند حیدرعلی به نشانی 
استان اصفهان- شهرستان اصفهان- خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنی 

ساختمان میالد نور طبقه سوم واحد 304، خواندگان: 1- خانم مینا قاسمی فرزند 
نعمت ا... 2- آقای امیر قاســمی فرزند نعمت ا... 3- آ قای کیخســرو قاسمی فرزند 
نعمت ا... 4- خانم اقدس ابن علی حیدری 5- خانم ایراندخت قاســمی فرزند نعمت 
ا... 6- خانم گلناز قاسمی فرزند نعمت ا... همگی به نشانی مجهول المکان، خواسته 
ها: 1- الزام به تفکیک ملک 2- الزام به تنظیم ســند رسمی ملک 3- مطالبه خسارت 
دادرسی 4- الزام به اخذ پایان کار، 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 اعظمیان جزی فرزند رمضان با وکالت آقای 
مهدی جلیلی به طرفیت آقایان وخانمها امیر و مینا و گلناز و ایراندخت و کیخسرو 
شهرت همگی قاسمی فرزندان نعمت اله مبنی بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و 
صورتمجلس تفکیکی پالک شــماره 3124/7 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و الزام 
به انتقال سند رسمی ملک ) شــش دانگ آپارتمان موضوع مبایعه مورخ )91/6/1( 
باتوجه به مفاد دادخواســت خواهان و قرارداد مســتند دعوی کــه به موجب آن 
خواهان یک واحد آپارتمان واقع در اصفهان از مورث خواندگان خریداری نموده 
و قسمتی از ثمن را پرداخت و مقرر شــده تتمه ثمن پس از انتقال سند در دفترخانه 
تحویل فروشنده گردد و با توجه به نامه شماره 139542294506-95/8/16 اداره 
ثبت اسناد و امالک اصفهان که حســب مفاد آن مورث خواندگان مالک شش دانگ 
از پالک ثبتی 3124/7 بخش 5 ثبتی اصفهان می باشد و نظر به اینکه طرفین ملزم به 
نتایج عرفی و قانونی عقد می باشند مضافًا اینکه خوانده در متن قرارداد به موضوع 
انتقال سند متعهد شده ا ست و دعاوی دیگر خواهان نیز از مقدمات و لوازم دعوی 
انتقال سند است و خواندگان در برابر دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده اند لذا 
دعوی خواهان ثابت است و دادگاه با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 
مواد 515 و 515 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به 
اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و انتقال سند آپارتمان موضوع دعوی در 
قبال سهم خواندگان از تتمه ثمن و پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد و چهل و چهار 
هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست 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:29174 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )462 کلمه، 5 کادر(
ابالغ رای

9/436 شــماره دادنامــه: 9509970350601260 شــماره پرونــده هــا: 
9309980350601205-9309980350600948  شــماره بایگانــی شــعبه: 
931381-931081  خواهان ها: خانم شهال تورشــیزی اصفهانی فرزند محمد با 
وکالت آقای حبیب محمدی فرزند رحیم به نشــانی اصفهان ابتدای بزرگمهر کوی 
فرهنگیان ساختمان بهشت طبقه ســوم واحد 34، خواندگان: 1- آقای عبدالرسول 
توکلی گارماسه فرزند تقی 2- آقای مرتضی شــریف زاده فرزند اسدا... با وکالت 
آقای محســن فرید فرزند اســمعیل به نشــانی اصفهان خیابان ارتش کوچه 30 ) 
چهرازی( ساختمان رحیمی طبقه سوم واحد 7، 3- آقای وحید نوشاد فرزند اسدا... 
به نشانی مجهول المکان 4- آقای عبدالرسول توکلی گارماسه فرزند تقی 5- آقای 
مرتضی شریف زاده فرزند اسدا... با وکالت آقای محســن فرید فرزند اسمعیل به 
نشــانی خیابان باغ دریاچه کوچه توحید کوچه مجاهد پالک 6، خواسته ها: اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر، دادگاه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص دعوی خانم شهال تورشیزی اصفهانی فرزند محمد با وکالت 
آقای حبیب محمدی به طرفیت آقایان 1- عبدالرسول توکلی گارماسه فرزند تقی 2- 
مرتضی شریف زاده فرزند اسداله 3- وحید نوشاد فرزند اسداله به خواسته اعسار 
از پرداخت هزینه تجدید نظر خواهی نســبت دادنامه شــماره 1395/03/17-495 
با عنایت بــه جامع محتویات پرونــده و اینکه خواهان جهت اثبــات ادعای خود به 
استشهادیه محلی استناد نموده و استشهادیه فاقد شرایط قانونی و شهادت شهود 
نیز دارای تاثیر و ارزش نبوده و دلیل دیگری نیز ارائه نشده و از توجه به دفاعیات 
خوانده ردیف اول و تمکن خواهان جهت اختیار وکیل در مراحل دادرسی فلذا دعوی 
خواهان وارد و ثابت نبوده مســتنداً به ماده 241-505-506 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به بطالن دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان می 

باشد.  م الف:29177 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )307 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

9/445  آقای محســن بنده زاده نایینی به  شناســنامه شــماره 19190  به شــرح 
دادخواست به کالسه 172/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان مریم ایزدبخش به شناســنامه شماره 20 در 
تاریخ 1394/12/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: محسن بنده زاده نایینی)همسر( 2- ابوالفضل 
ایزدبخش) پدر( 3- رقیه نازوری)مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 300 شــعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف نایین) 123 کلمه، 2 کادر(  

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILYousefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 2032 | December 22 , 2016  |  16Pages



9
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2032 |   پنجشنبه  2  دی  1395 |  22  ربیع االول  1438

پیشنهاد سردبیر: 
اقتصاد گردشگری در تیران و کرون با چالش های زیر ساختی

اخبار کوتاه

مسئول باغبانی جهاد کشاورزی نطنز اظهار داشــت: انواع گیاهان 
دارویی در ســطح 8 هکتار از اراضی شهرســتان نطنز  کشت شده 
است. مسعود حاجی زاده گفت: تنوع گونه گیاهان دارویی موجود در 
عرصه منابع طبیعی شهرستان نشان دهنده شرایط مناسب اقلیمی 

شهرستان نطنز برای کشت گیاهان دارویی است.
مســئول باغبانی جهاد کشــاورزی نطنز افزود: با نظارت مدیریت 
جهاد کشاورزی شهرستان و با مشــارکت بخش خصوصی اقدام به 
کاشــت انواع گیاهان دارویی از قبیل قدومه، نعنا فلفلی، زیره سبز، 
زیره سیاه، گلپر و خاکشــیر در مزارع شهرســتان با اقلیم متفاوت 
شده است. وی گفت: پس از برداشــت محصول و آگاهی دقیق تر از 
عملکرد اقتصادی و بررسی مشخصات مورد نظر محصوالت تولیدی، 
تصمیمات مقتضی جهت توسعه کشت آنها اتخاذ خواهد شد.گفتنی 
است؛کشــت گیاهان دارویی بــه دلیل نیاز آبی کم، اشــتغال زایی 
مناسب و صادراتی بودن اغلب محصوالت تولیدی می تواند به بنیه 

اقتصادی تولید کنندگان این محصوالت کمک کند .

پنجاه حلقه چاه غیرمجاز در شهرســتان زرین شهر شناسایي و 
مسدود شد.

رییس کل دادگســتري اســتان اصفهان گفت: تعداد 50 حلقه 
چاه غیرمجاز در دو منطقه اشــیان و قرق آقا از توابع شهرستان 
زرین شهر شناســایي و مسدود شد. احمد خســروي وفا اظهار 
کرد: اجراي مصوبات شــوراي حفظ حقوق بیــت المال و منابع 
طبیعي در دستور کار قضات قرار داشته و دستگاه قضایي استان 
با متعرضان به حقوق بیت المال و منابع طبیعي برخورد می کند 
و متخلفان در این حوزه را به مجازات هاي قانوني خواهد رساند.

وی تصریح کرد: اقدامات الزم در جهت حفظ منابع ســطحي و 
زیرزمیني آب در سراسر استان با جدیت ادامه خواهد داشت.

تعداد 18 اثر از آثار هنرمند پیکرتراش و مجسمه ســاز گلپایگانی به 
ســرقت رفت. مرتضی منتظری اظهار داشــت: صبح روز سه شنبه 
موقعی که به محل کار رســیدم متوجه باز بودن درب مغازه شدم که 
پس از ورود به مغازه و جست وجو متوجه سرقت تعداد  18 اثر از هنر 
پیکرتراشی ام شــدم. وی افزود: پس از اعالم سرقت مأموران نیروی 
انتظامی وارد عمل شــده و اکنون جســت وجو برای یافتن ردی از 
ســارقان ادامه دارد.هنرمند پیکرتراش و مجسمه ساز گلپایگانی آثار 
آدم و حوا و درخت علم که مدت 2/5ســال برای خلق این آثار زمان 
صرف کرده را از جمله آثار به سرقت رفته عنوان کرد. منتظری اذعان 
داشــت: مدتی قبل دالالن عتیقه برای خرید آثــار هنری ام مراجعه 
داشتند، اما تمایلی برای فروش نداشتم. وی تصریح کرد: پیکر تراشی 
و مجسمه سازی هنری جاودانه و ملی است که باید در موزه نگهداری 

شود نه اینکه به دالل فروخته شود و سر از موزه های اروپا و ... در آورد.

مسئول باغبانی جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:

کشت گیاهان دارویی در اراضی نطنز

 50حلقه چاه غیرمجاز در زرین شهر 
مسدود شد

 آثار هنرمند پیکرتراش گلپایگانی
 به سرقت رفت

شهردار کاشان در مانور »زمستان ایمن« که در جوار گلزار 
شهدای دارالسالم گالبچی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از 
مهم ترین برنامه هایی که در ابتدای مدیریت شــهری به 
شورای اسالمی شهر ارائه شــد ایجاد حوزه ای متخصص 
برای مواقع بحرانی بود. ســید محمد ناظم رضوی تصریح 
کرد: اگر چه تمامی واحدهــا و ارگان هــا در مواقع بروز 
بحران آماده باش و کمک رسان هستند، اما شهرداری ها 
با چابکی و سرعت بیشتر باید آمادگی کمک به شهروندان 
را داشته باشــند. وی با اشاره به اینکه اســتاندارد سازی 
حوزه مدیریت بحران از ضروریات اســت، بیان کرد: حوزه 
مدیریت بحران در مناطق پنج گانه شهرداری باید همیشه 
آماده به کار و مجهز باشد تا در مواقع مورد نیاز، کارآمدی 
خود را ثابت کند. شهردارکاشان تصریح کرد: در مدیریت 
شــهری جدید رودخانه ها، مســیرها و پل ها به شرایط 
مطلوبی رسیده است و بهسازی و دیوارچینی مسیرهای 
آبی از بروز حوادث خطر آفرین پیشــگیری می کند و این 
روند برای به ایده آل رسیدن مسیرهای آبی و آبرو ها ادامه 

خواهد داشت.

 رییس اداره آب وفاضالب شهرســتان دهاقــان از اصالح
 3 هزار و 424 متر از شبکه های آب معابر دهاقان خبرداد.

مهدی شــمس بگی با بیــان این مطلب، اظهار داشــت: 
مهم ترین هــدف از اجرای طرح اصالح و تعویض شــبکه 
آبرسانی در 2 شــهر دهاقان و گلشــن حفظ و صیانت از 

مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت آب می باشد.
وی با توجه به نحوه انجام این پروژه در شهرستان دهاقان 
گفت: پروژه های مربوط به شهر دهاقان اصالح، تعویض و 
لوله گذاری اطراف منبع آب واقع در ضلع شرقی گلستان 
شهدای دهاقان، اجرای لوله گذاری جهت انتقال آب از چاه 
آب آشامیدنی واقع در ضلع شرقی دانشگاه پیام نور دهاقان 
تا منبع آب اصالح شــبکه آب در معابر شهر طبق لیست 

ارائه شده به طول 3424 متر بوده است.
رییس آبفای شهرســتان دهاقان با توجه بــه پروژه های 
مربوط به شهر گلشــن، اذعان داشــت: تکمیل آبرسانی 
به مسکن مهر گلشن، توســعه و تقویت شبکه آبرسانی از 
میدان بســیج به طرف میدان پرچم که این امر مستلزم 

احداث منبع آب است.

 شهرســتان تیران و کرون با داشــتن 27 اثر ملــی ثبتی و 
جاذبه های گردشــگری طبیعی به عنوان یــک منطقه مهم 
گردشگری در استان اصفهان مطرح اســت که برخالف این 
ویژگی ها و ظرفیت های گردشگری ملی مانند قلعه تاریخی 
قمیشلو، نزدیکی این شهرستان به مرکز استان و قرار گرفتن 
در محور اصلی و مواصالتی غرب استان اصفهان و استان های 
کشور فرصت گردشگری و جذب توریســت و مسافر به این 
شهرســتان را بیش از بیش فراهم ســاخته است. شهرستان 
تیران و کرون با ســابقه ای بیش از 6 هزار ســال در چهار راه 
مرکزی کشور قرار گرفته اســت که با پیشینه کهن و چندین 
هزار ســاله و با آثار تاریخــي و موقعیــت جغرافیایي متنوع 
و مطلوب در اســتان اصفهان قرار دارد کــه در ایام فصل بهار 
و تابستان میزبان مســافران فراوانی از استان اصفهان و سایر 
استان های کشور اســت. مسجد امام حســن مجتبی)ع(، 
مسجد سید تیران، قلعه قمیشــلو، برج کبوتر تندران، حمام 
سلطان، قلعه تاریخی جاجا از مهم ترین آثار تاریخی ملی این 

شهرستان اســت که ظرفیت های گردشگری طبیعی مانند 
چشمه مرغاب، باغ قمیشــلو، کوچه باغات و داالنکوه نیز در 
فصل های تابســتان و بهار مورد اقبال دوســتداران طبیعت 
اســت. کوچه باغات شهرســتان تیران و کرون در بین سایر 
کوچه باغ های کشور از ویژگی های خاصی برخوردار است که  
تنگی، دیوارهای گلی و پیچ و خم های کوچه باغات شــهر و 
وجود درب های سنگی از ویژگی های منحصر به فرد در بین 
ســایر کوچه باغ ها و مزارع کشــاورزی بوده که ثبت ملی این 

مکان های تاریخی پیگیری می شود.
اسکان گردشــگران؛ چالش پیش روی صنعت 

گردشگری
ابراهیم مرادیان سرپرســت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری شهرســتان تیران و کرون گفت: کمبود مکان 
مناسب برای اســکان مســافران، چالش پیش روی صنعت 
گردشگری شهرستان اســت. وی افزود: تورهای گردشگری 
برای بازدید از ظرفیت های تاریخی و گردشگری طبیعی این 

شهرستان متقاضی هســتند؛ اما به دلیل نبود مکان مناسب 
برای اقامت آنها، توریست و گردشــگران جذب نمی شوند و 
شــهرهای دیگر را انتخاب می کنند. وی ادامــه داد: به دلیل 
نبود محل مناســب برای اسکان، بازدیدگردشــگران از آثار 
تاریخی در کمتر از یــک روز انجام می شــود و فرصت برای 
حضور بیشتر و اختصاص وقت و زمان بیشتر برای بازدید آثار 

تاریخی فراهم نمی شود.
لزوم تبدیــل دفتر نمایندگی میــراث فرهنگی 

شهرستان به اداره میراث فرهنگی
سرپرســت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرستان تیران و کرون با اشاره به اینکه نیاز به ارتقای جایگاه 
اداره میراث فرهنگی شهرســتان اســت، گفت: تبدیل دفتر 
نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان به اداره میراث فرهنگی 
موجب افزایش عملکرد اختیارات برای انجام فعالیت در این 

حوزه می باشد.
عدم اســتفاده از پتانســیل های گردشگری 

شهرستان تیران و کرون
عبدا... بنهری، معاون فرماندار تیــران و کرون گفت: ظرفیت 
و پتانســیل های گردشــگری بکر و منحصر بــه فردی در 
شهرســتان تیران و کرون وجــود دارد که ایــن ظرفیت ها 
دست نخورده مانده است. وی افزود: استفاده از ظرفیت های 
گردشگری شهرستان تیران و کرون ضعیف است و در گذشته 
این ظرفیت ها تنها با شــعار و ســخنرانی همراه بوده و کار 

عملیاتی برای آنها صورت نگرفته است. 
معاون فرماندار تیــران و کرون با اشــاره بــه ظرفیت های 
گردشــگری برای رونق اقتصادی گفت: ظرفیت های باالی 
گردشگری عامل اساسی در پویایی اقتصاد شهرستان تیران 
و کرون است که نباید مورد غفلت قرار گیرد و در برنامه جامع 

اقتصادی و اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. 
وی با بیــان اینکه باید روش های مختلــف اقتصادی را برای 
رشــد و توســعه اقتصاد کشــور به کار گرفت افزود: توسعه 
زیرساخت های گردشــگری در شهرســتان و تبدیل آن به 
صنعــت از نیازهای شهرســتان تیران و کرون اســت که در 
این خصوص با وجــود انگیزه هایی بــرای کار کردن در بین 
جوانان شهرســتان این صنعت، قدرت بــه کارگیری جوانان 
جویای کار را دارد. بنهری ادامــه داد: زمینه ها برای فعالیت 
فعاالن و دوســتداران عرصه میراث فرهنگی و گردشگری در 
شهرستان فراهم اســت و برای رونق این عرصه از طرح های 
آنها حمایت می شــود که بهره گیری از ظرفیت های موجود 
در این عرصه نیاز به همکاری مردم، سازمان های مردم نهاد 
 و حضور بخش خصوصی اســت تا اینکه حمایت های دولتی

 نتیجه بخش باشــد و نباید همه امور بر عهده دستگاه های 
دولتی قرار گیرد.

مانوری برای آمادگی در برابر حوادث زمستانه؛

زمستان کاشان ایمن می گذرد

 رییس اداره آب و فاضالب شهرستان دهاقان 
خبر داد:

اصالح بیش از 3 هزار متر 
شبکه آبرسانی در دهاقان

با مسئوالن

اقتصاد گردشگری در تیران و کرون با چالش های زیر ساختی

تورهای گردشگری 
برای بازدید از 

ظرفیت های 
تاریخی و 

گردشگری طبیعی 
این شهرستان 

متقاضی هستند 
اما به دلیل نبود 

مکان مناسب 
برای اقامت 

آنها، توریست و 
گردشگران جذب 

نمی شوند و 
شهرهای دیگر را 
انتخاب می کنند

ابالغ رای
9/437 شماره دادنامه: 9509976836601802 شــماره بایگانی شعبه: 950963 
شــماره پرونده: 9509986836600803 خواهان: خانم مریــم ناصری کریموند 
 فرزند یارعلی به نشانی اصفهان- خیابان کاوه- خیابان 15خرداد- کوچه کیانی- 
بن بســت دوم- پالک 8، خوانده: آقای علی بنده محمدی عبده وند فرزند عین اله به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: طالق به درخواست زوجه، رای دادگاه: در خصوص 
دعوی خانم مریم ناصری کریموند فرزند یار علی به طرفیت آقای علی بنده محمدی 
عبده وند فرزند عین ا... به خواســته طالق به لحاظ عسر و حرج، دادگاه با توجه به 
مفاد سند رسمی نکاحیه شــماره ترتیب 4278 مورخ 95/06/04 دفتر ثبت ازدواج 
5- اصفهان که در اجرای مفاد دادنامه 374 مورخ 94/9/9 این دادگاه انجام گردیده، 
وجود علقه زوجیت دائمی بین طرفین را محرز می دانــد نظر به آنکه زوج مجهول 
المکان اعالم گردیده و وقت دادرسی نیز از طریق نشر آگهی به وی ابالغ شده لکن 
در جلسه دادرســی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده و تالش و مساعی 
دادگاه و داوران زوجین از طریق مرکز مشــاوره جهت انصراف خواهان از طالق 
موثر واقع نگردیده است خواهان دلیل خواسته را ترک زندگی مشترک از سال 83 
تاکنون توسط زوج اعالم نموده است و این امر بر اساس محتویات پرونده و از جمله 
دادنامه استنادی محرز اســت و همین امر سبب عسر و حرج در ادامه زندگی برای 
زوجه شده است لذا دادگاه بنا به مراتب و لحاظ نظریه مشاور محترم قضایی و نیز 
مالحظه مجموع محتویات پرونده دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به بند یک 
تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی و مواد 26 لغایت 39 قانون حمایت خانواده حکم 
بر الزام و اجبار زوج به طالق همســرش صادر و اعالم می نماید این طالق از حیث 
رجوع در حکم بائن است و زوجه مکلف به رعایت عده است و اعتبار این حکم شش 
ماه پس از قطعیت آن می باشد و سر دفتر محترم طالق در اجرای صیغه به نمایندگی 
از دادگاه اقدام می نماید و لزومی بر ارائه گواهی پزشک بر عدم بارداری زوجه و یا 
دعوت از زوج جهت اجرا نمی باشد زوجین دارای سه فرزند کبیر می باشند و زوجه 
حقوق مالی خود از جمله مطالبه مهریه را جداگانه اقدام می نماید لذا این دادگاه مواجه 
با تکلیفی نیست و رعایت سایر شرایط صحت اجرای صیغه طالق به عهده مجری 
محترم صیغه طالق خواهد بود. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان اســت.  م الف:29190 شعبه 6 دادگاه 

خانواده اصفهان )420 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/438 شماره دادنامه: 9509976836601801 شــماره بایگانی شعبه: 940516 
شماره پرونده: 9409986836600109 خواهان: خانم کبرا حیدری ماربری فرزند 
احمد به نشانی اصفهان- پارک الله- اتوبان فرودگاه حصه شرقی خ شریعتی کوچه 
الله پــالک 56/09334528359 ، خوانده: آقای غالم حســین احمدی فرزند محمد 
ابراهیم به نشانی اصفهان- خ کاوه- خ دکتر غرضی خ خردمند مغازه رنگ و چوب 
احمدی کدپستی 8196915193 شرکت غالمحسین احمدی- مهرداد، خواسته ها: 
1- مطالبه مهریه 2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 3- مطالبه خسارت دادرسی، 
رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم کبری حیدری ماربری فرزند احمد به طرفیت 
آقای غالم حسین احمدی فرزند محمد ابراهیم به خواسته مطالبه بخشی از مهریه 
) به جز ســکه و طالق صداق( مندرج در سند رســمی ازدواج شماره 6739 مورخ 
87/9/14 دفتر 192 ثبت ازدواج اصفهان به انضمام خســارات دادرسی، دادگاه با 
توجه به احراز رابطه زوجیت دائمی فیمابین طرفین و احراز اشــتغال ذمه خوانده 
نسبت به مهریه مورد مطالبه به موجب سند ازدواج مذکور و اینکه زوجه به مجرد 
عقد مالک مهر می گردد و عنایت به آنکه خوانده در جلسه دادرسی علی رغم ابالغ 
وقت از طریق نشر آگهی حاضر نشده و الیحه ای نیز در دفاع از خود ارائه ننموده 
است لذا دادگاه با استصحاب بقاء اشتغال ذمه و لحاظ نظریه مشاور محترم قضائی، 
دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی 
ذیل آن و آئین نامــه اجرائی تبصره مزبور و مــواد 198 و 515 و 519 قانون آئین 
دادرسی مدنی، بابت اصل خواسته، خوانده را پرداخت مبلغ 1/722/812/537 ریال 
که بر اساس نرخ شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه شده 
و مبلغ 575/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق خواهــان محکوم می نماید و 
نظر به اینکه در مورخ 94/7/26 به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ 
تصمیم گردیده لذا خواهان مکلف می گردد پس از خروج از اعســار و حین اجرای 
حکم هزینه دادرسی را در حق صندوق دولت بر اساس محکوم به مذکور پرداخت 
نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
 این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر

 استان اصفهان است. م الف:29192 شــعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان )362 کلمه، 
4 کادر(

ابالغ رای
9/439 کالسه پرونده 1126/95 شماره دادنامه: 1627-95/9/16  تاریخ رسیدگی: 
95/9/9 مرجع رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی اکبر 
اصالنی به نشانی اصفهان خیابان شریعتی بن بســت فالح پور پالک 95 با وکالت 
مرتضی زارعــی – مرتضی قانعیان به نشــانی اصفهان خیابــان کاوه پل چمران 
مجتمع اداری آفتاب طبقه اول واحد 1،  خوانده: احمد آیت ا... زاده به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 170/000/000 ریال بابت طلب خسارت تاخیر تادیه 

حق الوکاله هزینه دادرسی، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 
به کالسه فوق و طی تشــریفات 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 دعوای خواهان آقای علی اکبر اصالنی با وکالت آقایان مرتضی 
زارعی و مرتضی قانعیان به طرفیت آقای احمد آیت ا... زاده به خواسته مطالبه مبلغ 
170/000/000 ریال بابت طلب خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله و هزینه دادرسی 
با عنایت به محتویات و جمیع اوراق پرونده و مالحظه شــرح دادخواست که وکیل 
خواهان اظهار نموده است خواهان قرارداد اجاره ای با خوانده به شماره 187645 
منعقد نموده است ولیکن مســتاجر موکل ) خوانده پرونده( اقدام به انعقاد قرارداد 
اجاره و انتقال منابع ملک به فرد ثالثی به نام آقای اســماعیل حاجی عرب نموده که 
 این امر با مالحظه قرارداد اجاره بها به شــماره 187644 مــورخ 92/2/22 احراز 
می گردد که در خصوص تخلیه ملک مطروحه در پرونده کالسه 641/94 و در ضمن 
جلسه رسیدگی مورخ 94/7/25 موکل اینجانب جهت تخلیه ملک مبلغ 260/000 ریال 
وجه الرهانه ادعایی مستاجر دوم را بدوی پرداخت نمود که در این پرونده مطالبه 
مبلغ 170/000/000 ) صد و هفتاد میلیون ریال( از آنرا از مســتاجر اول )خوانده( 
دارد با توجه به موارد فوق الذکر که جهت ادعاها با توجه به ادله ابرازی خواهان که 
عبارتند از قراردادهای اجاره به شماره 187645 مورخ 92/2/22 فی مابین خواهان 
و خوانده و قرارداد شماره 187644 مورخ 92/2/22 فی مابین خوانده و ثالث و نیز 
صورتجلسه رسمی شورا مورخ 94/7/25 در پرونده مطروح به شماره 641/945 
در شــعبه 45 که نهایتًا منجر به صدور گزارش اصالحی به شــماره 1347 مورخ 
94/8/4  گردید و ضمن آن خواهان این پرونده اقدام بــه پرداخت 260/000/000 
ریال بابت وجه الرهانه ای جهت تخلیه ملک خود نمود و نیز با توجه به ســطر نهم 
از صورتجلسه مورخ 94/7/25 در پرونده کالسه 641/94 که ثالث اظهار نمود در 
خصوص اجاره دوم موافقت نامه کتبی با خواهان تنظیم گردیده بود که این امر در 
صورتجلســه موارد انکار خواهان این پرونده قرار نگرفت و نیز با عنایت به اینکه 
طبق ماده 2-4 قرارداد شماره 187644 مبلغ وجه الرهانه 200/000/000 ریال قید 
گردیده و توجها به این امر که موجر این قرارداد خوانده پرونده می باشد که حسب 
ظاهر پرداخت وجه الرهانه نیز به وی صورت گرفته و خوانده دلیلی بر نقص این امر 
ارائه ننموده است فلذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شده مستنداً 
به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 قانون مدنی 
حکم بر محکویت خوانده به پرداخت 170/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
4/440/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی  و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و بیست 
روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. لیکن در خصوص مطالبه خســارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه این دعوای  
اداری ارکانی  اســت که جز با احراز تماس آن ارکان امکان صدور رای تشخیص 
فراهم نمی باشد که با عنایت به تاریخ تعهد حد امکان پرداخت مبلغ 260/000/000 
ریال که مورخ 94/8/15 می باشــد رکن تغییر فسخ شاخص ساالنه قیمت از تاریخ 
سررســید احراز نمی گردد فلذا دعوی خواهان در این خصوص صحت تشخیص 
داده نشده مســتنداً به مواد 197 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیســت روز قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.  م الف:29199 شعبه 45 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )671 کلمه، 7 کادر(
ابالغ رای

9/440 کالســه پرونده: 95-817 مرجع رسیدگی: شــعبه 17 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مرتضی احمدی به نشانی خ محتشــم کاشانی بین کوچه 31 و 
33 مجتمع امین 3 واحد 6، خواندگان: 1- علی رضوانی دهاقانی 2- دانیال رضوانی 
دهاقانی هر دو به نشــانی مجهول المکان، با عنایت به محتویــات پرونده و نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: دعوی  مرتضی احمدی بــه طرفیت خواندگان 
1- علی رضوانی دهاقانی 2- دانیــال رضوانی دهاقانی به خواســته مطالبه مبلغ 
153/000/000 ریال وجه چک به شــماره هــای 092457-95/5/17 و 092456-

95/4/17  عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به  بقای اصول 
مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
این که خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
دفاعیه ای به این شعبه ارایه ننموده بر شــورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 153/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 4/055/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشد و 
در خصوص قرار تامین خواســته با توجه به اینکه خواهان نسبت به واریز هزینه 
خسارت احتمالی اقدام ننموده است لذا شورا قرار رد دعوی تامین خواسته را صادر 
و اعالم می نماید.  م الف:29189 شــعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 299 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
9/441 کالســه پرونده 120/93 شــماره دادنامه: 76/94 تاریخ رسیدگی: 94/6/4 
مرجع رســیدگی: شــعبه 30 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سیده زهرا 
محمدی فرزند جمشید به نشانی اصفهان زینبیه خ دستغیب، خوانده: حسن اقلیانی 
فرزند سیف اله  فعال زندان مرکزی، خواسته: مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 92/4/24 
لغایت صدور حکم مقوم به 50/000/000 ریال و اخذ هزینه دادرســی، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شــعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا:  در خصوص دعوی سیده زهرا 
محمدی فرزند جمشید به طرفیت حســن اقلیانی فرزند سیف اله به خواسته مطالبه 
نفقه معوقه از تاریخ 92/4/24 لغایت زمان صدور حکم مقوم به 50/00/000 ریال 
و اخذ هزینه دادرســی نظر به اینکه خواهان اعالم نموده که خوانده همسر شرعی 
و قانونــی اینجانب بوده ولیکن از تاریــخ 92/4/24 هیچ گونه نفقــه ای به اینجانب 
پرداخت نکرده که در این مورد شکایت کیفری نموده که به موجب دادنامه شماره 
920997371001481 مورخه 92/11/26 شــعبه 101 عمومــی جزایی نجف آباد 
محکوم شده است لذا شورا حسب محتویات و مستندات پرونده و نظریه کارشناس 
دادگستری دعوی مطروحه را محرز و ثابت تشــخیص و مستندا به مواد 1101 و 
1202 ق.م و 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م خوانده را بــه پرداخت مبلغ 50/000/000 
 ریال بابــت اصــل خواســته و 150/000 ریــال بابــت هزینه دادرســی در حق

 خواهان صــادر و محکوم می نمایــد رای صادره به صــورت حضوری و ظرف 
مهلت 20 روز قابــل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان اســت. 
م الف:29191 شعبه 30 مجتمع شماره یک)زندان( شــورای حل اختالف اصفهان 

) 271 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9/442 کالسه پرونده: 95-153 شــماره دادنامه: 780-95/8/10 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 42 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی کاظمی با وکالت نفیسه 
صادقی به نشانی خ شیخ صدوق شمالی کنار گذر شرقی پل هوایی میر ساختمان 
34 دفتر وکالت کاظمی، خوانده: امین میرزایی دورکی به نشــانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضای محترم شــورا ختم رســیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صــدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای مهدی 
کاظمی با وکالت نفیسه صادقی به طرفیت امین میرزایی دورکی  به خواسته مطالبه 
مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک شــماره 782530 مورخــه 1394/7/25 به مبلغ 
سی میلیون ریال عهده بانک سپه  به انضمام مطلق خســارات قانونی با عنایت  به  
بقای اصول مســتندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور 
خوانده در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، 
شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد  198 و 515 
و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال ) سی میلیون ریال( بابت 
اصل خواســته و 910/000 ریال بابت هزینه  دادرســی و حق الوکاله وکیل مدافع 
خواهان طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت  تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
1394/7/25 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن  بر اســاس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق  
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابــل تجدید نظر خواهی در دادگاه هــای عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. می باشد م الف:29154 شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )317 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

9/443 کالســه پرونده اصلی: 95-518 شــماره دادنامــه: 842-95/8/29 تاریخ 
رسیدگی: 95/8/11 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: علی یوسفی به نشانی اصفهان خ اتوبان چمران خ آل محمد خ نبوت بلوار 
آل یاسین کوچه یاس 3 پالک16 با وکالت محمد علی شمس و امیر محمد شمس هر 
دو به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارک ورودی طبقه سوم واحد 606 دفتر 
وکالت، خوانده: حامد شهریاری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک 
فقره چک به شــماره 4071510-94/8/30 به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام 
خسارات قانونی، گردشــکار: به تاریخ 95/8/11 شــعبه 42 با عنایت به محتویات 
پرونده کالسه 95-518 و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا: در خصوص دعوی علی یوسفی با وکالت 1- محمد علی شمس 2- امیر 
محمد شمس هردو به طرفیت حامد شهریاری به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک 
به شــماره 4071510-94/8/30 بانک انصار جمعًا به مبلغ 50/000/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارات تاخیر تادیه، با عنایت به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه 
رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک محکمه پســندی در خصوص 

دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه نننموده شورای دعوی مطروحه 
را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد  198- 515-519-522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 2/200/000 ریال بابت هزینه  دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک )94/8/30( لغایت زمان وصول بر  اساس آخرین شاخص بانک 
مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و پس از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان می باشد. م الف: 29156 شعبه 42 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )350 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

9/444 کالســه پرونده اصلی: 95-517 شــماره دادنامــه: 855-95/8/29 تاریخ 
رسیدگی: 95/8/17 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: علی یوسفی با وکالت محمد علی شمس و امیر محمد شمس منفرداً مجتمعًا 
به نشانی اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارک ورودی 2 طبقه سوم واحد 606 دفتر 
وکالت، خوانده: روح ا... غنیمتی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه 
2 فقره چک بــه شــماره هــای 271730-94/8/10 و 271731-94/9/10  به مبلغ 
140/000/000 ریال بانک کشاورزی شعبه خرمدره، گردشکار:  شعبه 42 با عنایت 
به محتویات پرونده کالسه 95-517 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، 
ضمن ختم رسیدگی با اســتعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شورا: در خصوص دعوی علی یوسفی با وکالت 1- محمد علی 
شــمس 2- امیر محمد شــمس به طرفیت روح اله غنیمتی به خواسته مطالبه وجه 
140/000/000 ریال بانک کشاورزی شعبه خرمدره  جمعًا به مبلغ 140/000/000 
ریال بــه انضمام مطلق خســارات قانونی و خســارات تاخیر تادیه، بــا عنایت به 
محتویات پرونده و بقای اصول مســتندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه  و مدرک 
موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه 
ننموده شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد  198- 
515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/330/000 ریال بابت هزینه  
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک )فوق الذکر( تا زمان وصول 
بر  اساس آخرین شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر 
آگهی تا اجرای حکم  در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید. رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس 
از انقضای مهلت مذکور، ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی شهرستان اصفهان می باشــد. م الف: 29157 شعبه 42 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )343 کلمه، 4 کادر(  

اقتصاد گردشــگری یکی از ظرفیت های اقتصادی شهرستان تیران و کرون اســت؛ اما این بستر با چالش های زیر 
ساختی روبه رو بوده که رفع این موانع موجب رونق این صنعت و اقتصاد منطقه می شود.   

اعالم مفقودی 

اعالم مفقودی 

کارت دانشجویی اینجانب پویا احمدی فرزند امین اله به 
شــماره ملی 1271935651 و شماره دانشجویی 9257006 
 از دانشــگاه دانش پژوهان مفقود گردیــده و فاقد اعتبار

 می باشد.

اینجانب لیال توکلی نیا )وکالت مجید قنبری( مالک خودرو 
پراید هاچ بک مدل 75 به رنگ ســفید به شــماره شاسی 
S 1442274117561 و شــماره موتــور 00000486 
و شــماره پالک 13 ایران – 266 ص 47 بــه علت فقدان 
اسناد فروش) سند کمپانی( کارت و برگ سبز تقاضای 

رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم.
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برگزاری جشنواره ملی ازدواج 

در زمستان

خدمات ویزیت در درمانگاه های 
فرهنگیان رایگان شد

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانــواده وزارت ورزش و جوانان با 
بیان اینکه جشنواره ازدواج و خانواده به تعویق افتاده است،گفت: 
به علت انجــام دو برنامه مهــم در این وزارتخانه مانند نشســت 
اعضای دولت با جوانان،برگزاری جشنواره ازدواج به دی ماه و یا 

دهه فجر موکول شد.
ناصر صبحی قره ملکی  افــزود: تاکنون بیــش از 380 اثر برای 
شرکت در جشــنواره ملی ازدواج معرفی شده است و داوران نیز 

مشخص شده اند اما مهلت دریافت آثار به پایان نرسیده است.
وی تاکید کــرد: عالقه مندان برای شــرکت در این جشــنواره 
می توانند تا یــک هفته پیش از برگزاری جشــنواره، آثار خود را 
ارسال کنند چون دســته بندی های آثار مشخص است بنابراین 

می توان آنها را پس از دریافت، داوری کرد. 
محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان گفته بود: قصد داشتیم جشنواره ملی ازدواج را در هفته 
ازدواج)13 تا 19 شهریورماه( برگزار کنیم و تمام مقدمات آن را 
فراهم کرده بودیم ولی در نهایــت تصمیم گرفتیم که برپایی این 
جشنواره را به تعویق بیندازیم چرا که آثار و خدمات تعداد زیادی 
از فعاالن حوزه ازدواج که عملکرد آنان در ارتباط با ساختارهای 
دولتی نیســت، به جشنواره ارســال نشده اســت و تعدادی از 
شــرکت کنندگان خواستار مهیا شدن شــرایط برای ارسال آثار 
خود به جشنواره ازدواج شدند، بنابراین تصمیم به تمدید مهلت 
ارســال آثار گرفتیم تا امکان ارائه و داوری آثــار مختلف بخش 

خصوصی و حتی فردی فراهم شود.

به دنبال تفاهــم اداره کل تعــاون و پشــتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش و شــرکت بیمه تکمیلی آتیه ســازان حافظ ، خدمات 
ویزیت در کلیه درمانگاه هــای فرهنگیان برای تمامی فرهنگیان 

شاغل تحت پوشش رایگان شد.
در راستای تســهیل ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی و افزایش 
رضایتمندی فرهنگیان با توجه بــه هماهنگی های به عمل آمده 
با شرکت آتیه سازان حافظ مقرر شــده است که خدمات ویزیت 
در کلیه درمانگاه های فرهنگیان سراســر کشــور بــرای تمامی 
فرهنگیان شاغل تحت پوشــش بیمه درمان تکمیلی به صورت 

رایگان ارائه شود. 

اخبار کوتاه

ناجا

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان از آزادســازی 
بیــش از دو میلیــون مترمربع زمین بــه ارزش 300 
میلیارد ریال از دســت زمیــن خواران و انهدام ســه 
باند بزرگ زمین خــواری خبر داد.  ســردار عبدالرضا 
آقاخانــی گفــت: در اجــرای منویــات فرماندهــی 
معظم کل قــوا مبنی بر لــزوم اهتمام بیــش از پیش 
دســتگاه هــای مســئول در پیشــگیری از جرایــم 
مرتبط بــا زمین خــواری، مقابلــه با ایــن پدیده در 
 دســتور کار جــدی پلیس آگاهــی ایــن فرماندهی 
قرار گرفته اســت. وی با بیان اینکه استان اصفهان بعد 
از اســتان های کرمان ، یزد و سیســتان و بلوچستان 
رتبه پنجــم را در عرصــه منابع طبیعی کشــور دارد 
افزود: به همین جهت این اســتان مــورد توجه زمین 
خواران قرارگرفتــه و این افراد با یک ســری اقدامات 
متقلبانه ، زمین هــای دولتی و غیر دولتی را با ســند 
سازی، جعل اســناد و مدارک و یا کشت و زرع و تغییر 
کاربری تصاحــب می کنند. فرمانده انتظامی اســتان 
خاطر نشان کرد: در چهار ســال گذشته کشفیات این 
فرماندهی در موضــوع زمین خــواری روند صعودی 
داشته به طوری که کشــفیات سال 93 نسبت به سال 
9۲ با افزایش 100 درصدی و کشــفیات سال 9۴ هم 
نسبت به سال 93 با رشــد 110 درصدی روبه رو بوده 
است. این مقام مسئول به رشد 30 درصدی کشفیات 
زمین خواری در هشت ماهه امســال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل اشــاره و تصریح کرد: از سال گذشته 
تا کنون ، دو میلیــون و ۴۶۷ هزار و ۷۵ مترمربع زمین 
به ارزش 300 میلیارد ریال توسط کارآگاهان در سطح 
استان  از دســت زمین خواران آزاد شــد. آقاخانی با 
بیان اینکه افرادی که در این زمینه فعالیت می کردند 
با هماهنگی دســتگاه قضایی دستگیر شــدند افزود: 
در این رابطه ســه باند بزرگ زمین خواری نیز در سال 
جاری منهدم شدند. این مقام انتظامی بیان داشت: ۵0 
درصد از این زمین ها مربوط بــه اداره منابع طبیعی ، 
۲0 الی ۲۵ درصد مربوط به اداره کل راه و شهرســازی 
و ۵ تــا 1۵ درصد مربوط به ســایر ســازمان ها بودند.

سردار آقاخانی تصریح کرد: بیشتر این زمین خواری ها 
به صورت انفرادی انجام گرفته و عمده ترین شــیوه و 
شگرد در زمین خواری نیز سند ســازی ، دیوارکشی، 
 کاشــت محصــوالت کشــاورزی و شــخم زدن یــا 

ساخت و ساز است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

کشف ۳00 میلیارد 
زمین خواری در اصفهان

پیشنهاد  سردبیر:
نابودي آینده با ازدواج هاي تعصبي و تحمیلي

خانواده به عنوان یک نقطه مهم براي مداخله در امور فرزندان 
مانند یک واحد ســازماني طبیعي براي انتقال و ســاخت 
ارزش هاي اجتماعي، عمل مي نماید . روابط والدین با یکدیگر 
و رفتار آنها با فرزندان پایه هاي اصلــي و اولیه یک خانواده را 
تشکیل مي دهد و بر والدین الزم است که حقوق فرزندان را 
رعایت کنند و از تحمیل عقاید و باورهاي متعصبانه خود به 

آنها  بپرهیزند.
به گزارش ایمنا، پنج ســال قبل عمویم که بزرگ فامیل بود 
با پدرم تماس گرفت و گفت: مي خواهیم بیاییم، پریسا جان 
را براي حامد خواســتگاري کنیم، شما که مخالفتي ندارید! 
پدرم که خیلي براي عمویم احترام قائل بود گفت: هرچه شما 
بگویید، برادر، ما مطیع امر شما هستیم و دخترم هم کنیزتان 
است و بعد با اصرار فراوان از او خواســت که ما به منزل آنها 
برویم! و اصال یک کلمه از من نپرسید من به این ازدواج راضي 

هستم یا نه؟   
فردا شــب قرار شــد به منزل عمویم برویم، مــن که از این 
قضیه خیلي ناراحت و عصبي بودم چون حامد تک پســر و 
گل سرســبد خانواده اش بود و خیلي لوس و ننر بار آمده بود 
و مقید به چیزي نبود و اصوال رفتارهایــش را در بین جمع 
دوست نداشتم. نمي دانستم چطور مخالفتم را به پدرم بگویم، 
به همین دلیل خودم را در اتــاق حبس کردم اما وقتي پدرم 

موضوع را فهمید با داد و فریاد به مادرم گفت، به پریســا بگو 
یا به منزل عمویش مي آید یا امشب من خودم را مي کشم! با 
شنیدن این حرف بدنم لرزید، ناچار  لباس هایم را پوشیدم و از 
اتاق بیرون آمدم و همراه پدر و مادرم رفتم. بعد از صحبت هاي 
اولیه، عمویم به من و حامد گفــت:  بروید بیرون توي حیاط 
باهم حرف بزنید، اما من مخالفت کردم و گفتم نه عموجان 
من حرفي نــدارم .در این لحظه پدرم چشــم غره اي به من 
رفت و گفت: پاشــو و هرچه عمویت مي گوید گوش کن.  با 
اصرار پدر و عمویم با حامد به حیاط رفتم، حامد گفت انگار تو 
راضي به ازدواج با من نیستي، سکوت کردم و چیزي نگفتم، 
حامد گفت مطمئن باش تو با من خوشبخت مي شوي، من 
نمي گذارم آب توي دلت تکان بخورد! خالصه به خاطر ترس 
از پدرم تن به این ازدواج دادم . اما مدت دو سال است که دائم 
با هم دعوا و درگیري داریم، حامد اهل مشروب است و زماني 
که مست مي شــود مرا به باد کتک مي گیرد. دیگر حاضر به 

زندگي با او نیستم لطفا کمکم کنید تا از او جدا شوم.
ســبك تربیتي والدین و فضاي رواني حاکم بر 

خانواده
کارشــناس مرکز مشــاوره آرامش در این باره گفت: کمبود 
و نارسایي در محبت و تبعیض هاي جنســیتي در خانواده، 
موجبات نارســایي در زمینه هاي رشــد جســماني، رواني 

و عاطفي فرزنــدان را فراهــم مي کند.این کارشــناس در 
ادامه افزود: تســلط همه جانبه پدر بر فرزندان و روش هاي 
سختگیرانه و متعصبانه وي باعث تغییر فرآیند زندگي این 
فرد شده است خانواده ایده آل خانواده اي است که در آن پدر 
و مادر مهربان، صمیمي و تکیه گاه عاطفي و رواني و مشــاور 

واقعي فرزندان باشند.
ناپختگي همســر و تجربه خشونت در خانواده 

پدري
این کارشناس مسائل خانواده گفت: یکي از عوامل زمینه ساز 
ایجاد خشونت بین زن و شوهر، نبود بلوغ رواني و نا پختگي 
شخصیت همسر است. در این مورد و موارد مشابه، افراط در 
محبت از سوي خانواده )به علت تک پسر بودن  ( زمینه هاي 
پرتوقعي، عصیان علیه همســر و عدم ســازگاري با قوانین 

جامعه را در پي داشته است. 
از عوامل دیگر زمینه ســاز در 
این باره مي توان به مشاهده 
و تجربه خشــونت همســر 
ایــن زن جــوان در خانواده 
پــدري اش نــام بــرد. زیرا 
خشونت رفتاري آموخته شده 
از مشــاهدات فرد اســت و 
فراگیري خشــونت معموال 
تحت شــرایط مســتقیم و 
مشــاهدات فــردي انجــام 
مي گیــرد و مي تواند نتیجه 
تجارب شــخصي یــا فردي 
برگرفته از نتایــج مترتب بر 

رفتار دیگران باشد.
پدر همســر زن جــوان که 
عموي وي نیز هست، فردي 

مستبد و خشن است و  از آنجایی که فرزند او  شاهد رفتارهاي 
خشونت آمیز وی علیه مادرش بوده، سبب شده فرزند خانواده 
از طریق مشــاهده رفتارهای توهین آمیز پــدر علیه مادر 
رفتارهاي غیر اجتماعي پیشه کند و از عنصر فشار و تهدید 

استفاده کرده و روحیه تهاجمي داشته باشد.
کارشــناس مرکز مشــاوره آرامش گفت: نوع و کیفیت این 
روابط در اســتحکام و بقای خانواده و یا تزلــزل و نابودي آن 
موثر است. حمایت و پشتیباني پدر و مادر از فرزندان و دادن 
آزادي انتخاب به آنها باعث ایجاد احســاس امنیت خاطر در 
فرد مي شود و از تشویش، بیقراري و افسردگي آنها جلوگیري 

مي کند و باعث مي شود فرد خود را تنها احساس نکند.

 کمبود و نارسایي 
در محبت و 

تبعیض هاي 
جنسیتي در 

خانواده، موجبات 
نارسایي در 

زمینه هاي رشد 
جسماني، رواني و 
عاطفي فرزندان را 

فراهم مي کند

گزارشی از ماجراي همسراجباری؛

نابودي آينده با ازدواج هاي تعصبي و تحميلي
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حماسه پیشنهاد سردبیر: 
ما جیره خوار امام حسین)ع( هستیم

حدیث عشق

دلنوشته همسر شهید مدافع حرم میثم نجفی؛

یلدای بی تو...

 پیامک عاشقانه »  محمدحسین «
 برای همسرش

»حلما« دختر شــهید مدافع حرم»میثم نجفی« که 17 روز بعد از 
آسمانی شــدن پدرش به دنیا آمد، یک ساله شد. او بابا را می شناسد 
و هرکس که می گوید بابا، ســریع به عکس های پدرش که سرتاسر 
خانه قرار دارد، نگاه می کند. خیلی خوب با عکس پدر، ارتباط گرفته 
است. همسر شهید نجفی می گوید: »یک لوح یادبود که عکس بسیار 
کوچک سیاه و سفید از میثم در پایین آن قرار دارد، به ما داده اند که 
آن را باالی ویترین گذاشته ام، چند روز پیش یک لحظه حلما به آن 
نگاه کرد و گفت:»بابا« من تعجب کردم که عکس به این کوچکی را 
چطور دیده و تشخیص داده است.« او می گوید: »از وقتی حلما گفت: 
»مامان،« من به او »بابا« گفتن را یاد دادم و وقتی اطرافیان به حلما 

می گویند: بابا، حلما به طرف عکس پدرش برمی گردد.«
با اینکه این روزهای نخستین ســال تولد حلما، برای همسر شهید 
سخت تر از روزهای دیگر می گذرد، اما تولدش را با حضور خانواده اش 
جشــن می گیرد و مطمئن است که پدر این فرشــته کوچک در آن 
حضور دارد و بهترین هدیه پدر به دختــرش را دعا می داند. خودش 
هم عالوه بر هدیه های مادی، دعا می کند که ســرباز امام زمان)عج( 
شــود. در این یک ســال، مادر حلما هرگاه بی قرار از ناآرامی های او 
می شده، با همسر شــهیدش درد دل کرده و کمک خواسته است. 
دوست دارد به وصیت همسرش درباره نازدانه اش عمل کرده و او را 

کتابخوان کند و اسالم واقعی را به او بشناساند.
شهید مدافع حرم میثم نجفی، 27 ســاله از تکاوران سپاه حضرت 
محمد رسول ا...)ص( تهران بزرگ بود. او برای دفاع از حریم اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( و مقابله با تروریســت های تکفیری داوطلبانه 
عازم سوریه و طی عملیات مستشاری در شهر حلب سوریه مجروح 
شد و به علت جراحت حاصل از اصابت ترکش به سر، چند روزی در 
کما بود که در روز 13 آذرماه سال گذشــته به جمع شهدای مدافع 

حرم پیوست.
زهره نجفی همسر شهید مدافع حرم میثم نجفی طی یادداشتی در 
نخستین سالروز میالد دخترش و شهادت همسرش احساس خود 

از تولد یک سالگی فرزندش را بازگو کرده است که در ادامه می آید:
میثم جان، پارسال فکر می کردم شب یلدایمان با سال های قبل فرق 
می کند. فکر می کردم در این شــب طوالنی 3نفره شــده باشیم، اما 
اصال به ذهنم خطور نمی کرد که برای همیشه قرار است شب یلدای 
دونفره داشته باشم، اما نه با تو، بلکه با دخترت، دختری که شب یلدا، 
طوالنی ترین شب سال به دنیا آمد. حاال امسال شب یلدا، شب تولد 
تنها دخترت هست و باید بدون تو برایش تولد بگیرم. ای کاش دیگر 
این طوالنی ترین شب تبدیل شود به کوتاه ترین شب، که زود بگذرد 

و چه سخت می گذرد.
میثم جان، می خواهــم عکس 3 نفره  ای که باید شــب تولد دردانه 
دخترت می انداختیم را بر سر مزارت بیندازم، چون عکس 3 نفره من، 
تو و دخترت را تنها بر سر مزارت می شود انداخت. وای میثم، هر روز و 
هر شب با خودم فکر می کنم زندگی ما بعد از به دنیا آمدن دخترمان 
چه تغییری می کرد، آن هم با این دردانه با نمک و شیرینت، می دانم 
که ما را می بینی، اما چه کنم دوســت دارم برایــت تعریف کنم که 
دخترت چقدر شــیطنت می کنــد، چقدر خوب تو را می شناســد. 
با اینکه اصال تو را ندیــده ولی نه، مطمئنا او تو را دیــده و با تو بازی 
کرده، چون وقتی عکست را می بیند خیلی خوشحال می شود. وقتی 
به بچه های همســن خودش نگاه می کنم، می بینم مثل حلمای ما 
نیســتند، آخر آنها که بابایی مثل تو ندارند، الحق که دخترت کامال 
به تو کشــیده و ای کاش تمام آنهایی که بــرای این لحظه ها قیمت 

گذاشته اند بگویند قیمت چند؟؟ 
خدا را شــکر که تمام این لحظه ها لحظه هایی که می شــد با میثم، 
بهترین ها باشــد فدایی حضرت زینب)س( شد و باعث شد کودکان 
وهمه مظلومان حلب آزاد شوند و باعث شــد مردم عزیز ما، باز هم با 

آرامش نفس بکشند و ای کاش قدر این آرامششان را بدانند.

آرام خوابیده بود. امیرحســین را برای خداحافظی آوردیم و روی 
سینه شهید گذاشتیم. پدر و پسر چند لحظه ای در کنار یکدیگر 
بودند. این آخرین دیدارشــان بود. بعد از شهادت محمدحسین، 
خیلی ها از من می پرسیدند: چطور می توانی این قدر آرام باشی؟! 
در جوابشــان می گفتم: محمدحســین به آرزویش رسیده، چرا 
ناراحتی کنم؟! خدا این قربانی را بپذیــرد! برای خودم هم جالب 
بود. شاید اگر قبال این حرف را از کسی در این موقعیت می شنیدم، 
فکر می کردم که داغ اســت و دارد شــعاری صحبــت می کند، 
اما این طور نبــود. واقعا به چیــزی که می گفتم اعتقاد داشــتم. 
می دانستم که حسین آ نجا هم تمام حواسش به ماست و تنهایمان 
نمی گذارد. آخر محمدحسین خیلی مهربان بود. آن قدر زیاد که 
گاهی خودم متعجب می ماندم و می گفتم مگر می شــود یک نفر 
این قدر عاطفی باشد و مهر و محبت داشته باشد. توی خط که بود 

پیام های قشنگی برایم می فرستاد. یک بار برایم نوشت:
گرچه

با ساعت » من«
ثانیه ای

بیش نبود...
ساعتی را که

کنار»ت« گذراندم،
خوش بود...

یادیاران

تازه تازه اســت ایــن »مســافر« از راه رســیده، آن قدر که 
پیشانی اش هنوز آفتاب سوخته آســمان »سوریه« است و 
خواب هایش عمیق نمی شود چون از کیلومترها دورتر صدای 
انفجار را می شــنود. او هنوز مثل همه ســربازان لب »مرز« 
پوتین هایش را درنیاورده است؛ اما نه این »مرز« جغرافیایی 
سیاســی که کشــورها را از هم تفکیک می کند که این مرز 
مدت هاست رنگ باخته است. مرز برای او و هم لشکریانش، 
»مرز مقاومت« است. مقاومتی که بسیاری را از راه های دور 
به شام رسانده؛ مقاومت حاال چند ســالی است نوحه شده 
است بر زبانش و انگشتری شده اســت به دستانش تا نشان 
مقدس لشکر »فاطمیون« را همیشه همراه داشته باشد که 
این مقاومت آن قدر ریشه دوانده که نام فرزند 11 ساله اش را 

به یک باره به نام یکی از شهدا تغییر می دهد.
در روزهایی که از حلب، خونین شــهر جبهه های ســوریه 
خبرهای خوب می رســید و بعد از ۴ ســال حتی پرندگان 
آســمان ایــن شــهر طعــم آزادی را چشــیدند میزبان 
»سید مسافر« یکی از مشهورترین و محبوب ترین رزمندگان 
لشکر فاطمیون شدیم. لشکری از برادران شیعه افغانستانی 
که شور حسینی در دل هایشان برپاست.  طوری که حرامیان 
تکفیری حتی از دیدن پرچم هایشــان و فریــاد »لبیک یا 
زینب« آنها هراس دارند. گفت وگوی مــا را با این رزمنده و 
مداح لشکر فاطمیون که به گفته خودش »صادق آهنگران« 

این لشکر نام گرفته بخوانید.
من یک مسافرم

کســی که به جبر از جایی به جای دیگــر نقل مکان می کند 

نامش »مهاجر« می شــود، اما کســی که با میل خود سفر 
می کند »مسافر« اســت و این تنها توضیحی است که به ما 
درباره اســمش می گوید. اســمی که از ســال 13۸2 برای 
خودش انتخاب کــرده و با مــا حتی از مقصد این مســافر 
نمی گوید. مســافر متولد 13۶3 در شــهرری تهران است. 
بااینکه بیش از 3 ســال اســت رزمنده جبهه های سوریه و 
مدافع حریم اهل بیت اســت بی شناسنامه  بودن باعث شده 
نتواند کربال را ببیند و می گوید: »بــه لطف این قصه تا حاال 

کربال را ندیده ام.«
چون افغانستانی بودم مرا آموزشی بسیج نبردند

از 13 سالگی در همان شــهرری سرش به کارهای فرهنگی 
و پایگاه  های بسیج گرم بوده و حســرت می خورد که کاش 
تمام بچه های افغانستانی می توانستند در چنین جمع های 
فرهنگی رشد کنند: »برای افغانســتانی ها بسیج مثل یک 
متاع بسیار دور اســت. یادش بخیر آن دوران یک بسیجی 
سرشار از انرژی بودم. می خواستیم آموزشی برویم تا در حوزه 
رسیدیم. به من گفتند: آقای مســافر شما نمی توانید بروید. 
گفتم: چرا؟ گفتند: چون خارجی هســتید. گفتم: خارجی 
بودن که خوب اســت )می خندد(  مرا نگذاشتند بروم. سن 
کمی داشــتم و آن موقع ضربه روحی بدی خوردم. شــاید 
کس دیگری بود همــان اول کم می آورد؛ امــا من پر روتر 
ازاین حرف ها بــودم. حاال عوضش  ســر ایرانی ها درمی آید 
)می خندد( می آیند و می گویند تــو را به خدا یک کاری کن 
ما دلمان می خواهد برویم ســوریه؛ اما می گویم نمی شــود 

)می خندد(«

قرار بود 1۰ روز بروم ۳ ماه طول کشید
ســید مســافر، مداح اســت. مداحی که همه فاطمیون او 
را می شناســند و بــا نوحه هایش جــان گرفتند و ســینه 
زدنــد. خــودش می گویــد تبدیل شــده ام بــه »صادق 
آهنگــران« و بــرای فاطمیــون نماهنــگ هــم ضبــط 
کرده اســت و می گوید اگرچه بــه ضرر خودش شــد؛ اما 
این کارها بــه رزمنــدگان فاطمیــون روحیه بیشــتری 
می دهد؛ امــا چگونــه پای ایــن مــداح افغانســتانی در 
 شــهرری به جبهه باز شــد؟ این طــور تعریــف می کند: 
»در شــهرری هیئتی به نام »پادگان حضرت عشــق )ع(« 
داشــتیم. وقتی درگیری های سوریه را شــنیدم. با خودم 
درگیر بودم. می گفتم من این همــه الف می زنم و در هیئت 
می خوانم باید بروم. یک روز بنده خدایی آمد و گفت کســی 
را می شناسد که می تواند دررفتن به سوریه به ما کمک کند. 
اواخر سال ۹2 بود که در جریان لشکر فاطمیون قرار گرفتم. 
آن رزمنده مرا دید و بعدازآنکه حرف زدیم با هزار ســختی 
و قایم موشــک بازی بعدازآنکه ۶ ماه منتظرم گذاشت؛ بهار 
۹3 مرا برای 1۰ روز برد؛ اما این 1۰ روز سه ماه طول کشید! 
روزهای عجیبی بود. من بســیجی بودم، اما جنگ که ندیده 
بودم. آن مواقع در دمشــق هم خیلی درگیــری بود. وقتی 
ماشــین وارد دمشق شــد دود آتش ها را با تعجب می دیدم 
و صدای انفجار و گلوله از هرجایی شــنیده می شــد. واقعا 
ترسیده بودم؛ اما می دیدم بقیه خیلی راحت کارشان را انجام 

می دهند، طول کشید تا عادت کنم.«
هر بار برمی گردم، از روز ســوم دلم برای جبهه 

تنگ می شود
سفر 1۰ روزه سید مسافر به ســوریه سه ماه طول می کشد 
و حاال از این ســه ماه هــا در زندگی او زیاد اســت. مگر این 
خاک چه چیزی دارد که این همه آدم برای رســیدن به آن 
ســر از پا نمی شناســند: » بعد از 1۰ روز با همسرم تماس 
گرفتــم و گفت: چرا نمی آیــی؟ گفتم فعال هســتم. گفت: 
دل تنگ نشــدی؟ گفتم مثل این است که بی بی زینب تمام 
دل تنگی های این سرزمین را برای خودش جمع کرده باشد؛ 
نمی گذارد کسی اذیت شود و کم بیاورد. آن قدر این سرزمین 
خاص است. وقتی می خواستم برگردم. یکی از بچه ها گفت: 
روز اول و دوم را می گذرانی اما از روز سوم به یک باره دل تنگ 
می شوی. راســت می گفت از روز سوم دل تنگ شدم. شما تا 
حاال خدا را نزدیک خودتان احســاس کردید؟ آن وقت چه 
حالی پیداکرده اید؟ تابه حال اتفاق بدی برایتان افتاده است 
که جان به لب شــوید و مدام خدا را صدا کنیــد؟ آن موقع 
چطوری صدایش می کنید؟ انگار که خدا مقابلتان نشســته 
است. این حال برای زمانی اســت که یا مشکل دارید یا یک 
اشتباهی کردید و کارتان گیر اســت. ولی سوریه این طوری 
نیســت. آنجا برای خدا قدم برداشــته اید و حالتان حسابی 
خوب است. حس شرمندگی ندارید. شما وقتی برای کسی 
کاری انجام می دهید و از شما تشــکر می کند کلی حالتان 
خوب می شــود. حاال فکر کنید شــما جایی هســتید که 
می خواهید جانتان را برای خدا بگذارید. مسلما حالتان خوب 

است و این حس و حال ها آدم را بدجوری دل تنگ می کند.«
مادرم گفت اگر از حرم حضرت زینب )س(خشتی 

کم شود؛ چادر سرتان می کنم!
ما چند برادر هســتیم. مادر من یک روز صدایم کرد و گفت 
چند تا چادر می خرم و ســر هرکدامتــان می کنم اگر یک 
خشت از حرم حضرت زینب)س( کم شــود. روزی که من 
به ســوریه می رفتم یک قطره اشــک از صورتش نریخت. 
یک بار زنگ زدم با مادرم حرف زدم گفتم مادر سمت راست 
 صورتم کمی سوخته اســت؛ فوری گفت: »خیره ان شاءا...، 

التماس دعا، خداحافظ.« 
ما جیره خــوار امــام حســین )ع( و حضرت 

زینب)س( هستیم
سرسختی بچه های فاطمیون در جبهه های جهاد مثال زدنی 
شده است طوری که سربازان سوری برای ترساندن دشمن 
تکفیری پرچم فاطمیــون را به دســت می گیرند.  این همه 
سختی و رشــادت از کجا می آید؟ سید مســافر می گوید: 
»بچه های ما براثر سختی های مهاجرت و کارهای سنگینی 
که انجام داده اند، ناخواسته پخته به بار آمده اند و شکنندگی 
در آنهــا به ایــن راحتی نیســت. در فیلم »نبــرد پالمیرا« 
صحنه ای وجود دارد که اشک مرا درآورد. یکی از رزمندگان 
فاطمیون با دمپایی از یک کوه بلندباال می رود. من نتوانستم 
خودم این موضوع را هضم کنم که این بشــر چرا با دمپایی 
آنجاست؛ آن هم در ارتفاعی که پوتین از پای آدم درمی آید. 
خب خدا این طوری او را بار آورده است. آنها به ما می گویند 
»مرتزقه افغان« )مزدور افغانی( اما می دانند ما مزدور ایران 
و سوریه نیستیم. برای همین می ترســند. ما جیره خواریم، 
ولی جیره خوار امام حســین)ع( و نوکر حضرت زینب)س( 

هستیم. 
زمان محاصره، با امام حسین)ع( درد دل کردم

سید مسافر حاال نزدیک به سه ســال است در خط مقاومت 
اسالمی فعال است. بعد از مشهور شدنش به خاطر نوحه ها، 
حضور در نماهنگی بــرای فاطمیون، این شــهرت برایش 
دردسرشده و چند وقتی اســت اجازه حضور در خط مقدم 
جبهه هــا را نــدارد. از او می پرســم زمانی بوده کــه کار را 
تمام شده ببیند و فکر کند شهادت نزدیک است؟ سید مسافر 
جواب می دهد: »یک بار در تدمر با چند نفر از نیروهای سوری 
و مستشارهای ایرانی در محاصره مانده بودیم. رو به حضرت 
اباعبدا... ایستادم و گفتم: آقاجان اگر قرار است بمیرم، خب 
عشق است. قرار اســت اسیر شــوم، بازهم عشق است. من 
گله ای ندارم. ولی یک نکته وجود دارد؛ دوســت ندارم فردا 
بگویند ما فرماندهان و مسئولینشــان را گرفتیم. این برای 
من به عنوان بچه شیعه زور دارد؛ اما به لطف خدا از محاصره 
بیرون آمدیم. یک بار هم با مصطفی صدرزاده برای شناسایی 
رفتیم و لــو رفتیم، آنها مــدام تیرانــدازی می کردند. صدر 
زاده به شوخی گفت: مگر شــهدا قبل از شهادت از مرگشان 
خبردار نمی شوند، گفتم: چرا می شــوند. گفت: پس چرا ما 
نفهمیدیم؟)می خندد( گفتم: البد قرار نیست شهید شویم و 

آنجا دوتایی حسابی خندیدیم.«

گفت وگو با مدافع حرم افغانستانی؛

ما جیره خوار امام حسین)ع( هستیم

طاقچه خانه های قدیمی جای ســک سک خاطراتند. هر 
کس هرچه از گذشــته دارد به طاقچه مــی آورد، هرچه 
شیرینی و تلخی و دلتنگی اســت با یک نگاه به یکباره در 
ذهنت جمع می شــود. همیشه همین گوشــه دنج خانه 
غلغله اســت. عکس جوانی پدر درســت چند روز پس از 
آنکه به خواستگاری مادر آمده، عکس خودم وقتی پنجم 
ابتدایی را گذرانــدم و پدر برایم دوچرخــه خرید، روغن 
چرخ خیاطی مادر که با آن همه وســواس برایمان لباس 
می دوخت، چند نوار کاســت از ترانه های قدیمی که پدر 
روی بعضی هایشان ســخنرانی امام خمینی)ره( را ضبط 
کرده بود، تسبیح چوبی آقاجان و تمثال امیرالمومنین که 

مادربزرگ از نجف آورد و هر وقت چشمش به آن می افتاد 
نم چشــمش را با گوشه روســری می گرفت، صندوقچه 
جواهر مادر و ســاعت شــماطه داری که رمضان ها مادر 
برقش می انداخت، همه روی طاقچه در گوش هم پچ پچ 

می کردند و ریز می خندیدند.
به خانه برگشته ام؛ از خانه بزرگ ما در انتهای کوچه ای که 
نیســت تنها دری باقی مانده و طاقچه ای که حاال ساکت 
است و زخمی. صدای خمپاره و شــنی تانک از صبح زود 
اضطراب به جان مان انداخته. دیگر حتی کوکتل مولوتف 
هم نداریم. با بچه های محل دنبال میله آهنی می گردیم 
تا الی شــنی تانک عراقی هــا بگذاریم. آبان ماه اســت. 
می دانم که شــاید مجبور شــویم امروز، فردا با شهرمان 
 خداحافظی کنیم؛ کسی در شهر باقی نمانده و کمک هم 
نمی رســد.تنها مانده ایــم. در این ســی روز جنگ تنها 
2۰۰تکاور به کمک ما آمدند و تعدادی از بچه های تهران 
همراه آقای غفاری که به محله ها ناآشنا بودند و به تدریج 

از دستشان دادیم.
پایم به چیزی گیــر می کند و میــان تیرآهن های خانه 
و آجرپاره ها ســکندری می خورم. خون از زانو و دســتم 
فواره می زند. گوشــه پرده از زیر آجرها بیرون زده؛ لنگان 
به ســمت جایی که قبال پنجــره بود می روم و گوشــه 
پــرده را می گیرم و با شــدت بیرون می کشــم. نواری از 
 آن جر می خــورد. خاکــش را می تکانــم و روی زخمم 

می بندم. 

همین طور که دســتم را پارچه پیچ می کنم چشــمم به 
جعبه چوبی چرخ خیاطی می افتد. خانه جلوی چشــمم 
تار می شــود؛ مادر حاال کجاســت؟ با این فکر ناخودآگاه 
چشــمم به ســمت طاقچه می گردد. پدر نگاهش به من 
نیست؛ با نگاه در جای خالی دیوارهای اتاقی که خواهرم 
 را در آن عروس کــرد، دنبال مادر و تازه عــروس و داماد

می گردد. 
سعی می کنم به چشــم هایش نگاه نکنم؛ نمی دانم مادر 
کجاست. همانطور که نمی دانم وقتی بدن معصومه را که 
بلندای قامتش کوتاه شــده بود، از خانه تازه اش در کوی 
طالقانی روی دست  به سمت گورســتان می بردم، داماد 
کجا بــود؟ نمی دانم آن لکه های بــزرگ خون و تکه های 
گوشــت و اســتخوان که بر دیوارها پاشــیده بود خون 

معصومه بود یا بازمانده های صاحبخانه و عابد؟!
دوربین عکاســی کنار طاقچه هنوز ســالم اســت. قبل 
از بازشــدن دبیرســتان برایش فیلم خریده بــودم و با 
 بچه ها جلوی مدرســه، ســینما و مســجد محل عکس 
گرفته بودیم. هنوز یکی، دو فریم دیگر می توانستم عکس 
بگیرم. کمی عقب رفتــم تا طاقچه در قــاب دوربین جا 
بگیرد. عمدا زاویه دوربین را طوری تنظیم کردم که نگاه 
پدر به من نیفتد؛ تمام. قــاب عکس پدر، دوربین و تمثال 
را از روی دیوار برمی دارم و داخل کوله ام می گذارم. شاید 
چشــم های پدر به تاریکی کوله ام عــادت کند و خوابش 
بگیرد. آخر تا کی شب بیداری؟ شاید چشم هایش را ببند 

و جای دیگری دنبال مادر بگردد.
باید روزی برگردم و خانه ام را جای دیگری از شهر بسازم. 

خاطرات این طاقچه دارد مرا دیوانه می کند.

یکی از دوستان شهید مدافع حرم، شــهید محمد ماالمیر می گوید: 
ســال اولی که به قــم رفتم بــه صــورت اتفاقی هم درس شــدیم.
 هم بحث هم شــدیم. هیچ جای قــم را بلد نبــودم و او همــه جا را

یادم داد. آن موقع خانه شــان ته بلوار قائم در یک زیر زمین بود. این 
اواخر رفته بودند پردیســان. محمد از صافی و صداقت مثل آینه بود. 
وقتی فهمید می خواهم ملبس شوم وسط خیابان ارم قم، پرید بغلم. 

آدرس خیاطی را به من داد و ...
 حاال او نظر می کند به وجه ا... و من ...

وســط رانندگی بودم که خبر شــهادتش را رضا آذریان داد. بهتم زد. 
کاش ما را یادش نرود. کاش ما محمد را یادمان نرود

حلب آزاد شد...

برای شهید مدافع حرم 
»محمد ماالمیر«

خاطرات این طاقچه ، دیوانه ام می کند

قاب  شهدا

1.شــهید »یاســین رحیمی« )متولد بجنورد( از رزمند گان 
»لشکر فاطمیون« بود که چند روز قبل طی نبرد با »مزدوران 
سعودی« و »پیروان اســالم آمریکایی« در »سوریه« پای بر 

بساط »عند ربهم یرزقون« نهاد.

2. سردار » امین شــریعتی« فرمانده لشکر 31 عاشــورا بعد از 
شهید »مهدی باکری« است. وی به قدری به شهید باکری عالقه 
و ارادت داشت که حتی بعد از شــهادتش، زمانی که فرماندهی 
لشــکر عاشــورا را بر عهده گرفت، تا مدت ها نامه ای را از طرف 

خودش امضا نمی کرد و امضا می زد » از طرف آقامهدی باکری«

3. امسال حال و هوای طوالنی ترین شب سال در خانواده شهدای 
مدافع حرم، جور دیگری رقم خورد. در آستانه این شب طوالنی، 
پیروزی هــای مقاومت کــه حاصل خون این شهداســت، کام 
خانواده هایشان را شیرین و غم دوری آنها را کم کرده است. یلدا 

در کنار این شهدا چیز دیگری است.

۴. شهیدان عیســی کره ای و حســین نوروزی از رزمندگان 
اطالعات عملیات لشکر1۰سیدالشــهداء)ع( می خواســتند 
عکس یادگاری بگیرند که یکی ار همرزمانشــان شوخی اش 

گرفت و شد آنچه می بینید...

ما مزدور ایران و 
سوریه نیستیم. 

برای همین 
می ترسند. ما 
جیره خواریم، 

ولی جیره خوار 
امام حسین)ع(  
و نوکر حضرت 

زینب)س(هستیم 
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پیشنهاد  سردبیر:
تا بیابانی شدن فاصله ای نداریم

با مسئوالن

معاون محیط طبیعــی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
 آذربایجــان شــرقی از مــردم اســتان درخواســت کرد 
در فصل سرد مردم حیات وحش را حمایت و حفاظت کنند.

میرمحســن حســینی قمی گفت: بــا توجه به ســردی 
 هوا، بــارش هــای اخیر بــرف و پوشــیده شــدن مراتع 
با برف حیوانــات و پرندگان وحشــی جهت پیــدا کردن 
غذا به حاشــیه مناطق روســتایی و شــهری و ســکونت 
 گاه هــای انســانی نزدیــک مــی شــوند. وی در ادامــه 
 با تاکید بر لزوم حفاظــت از حیات وحش در فصل ســرد 
خاطر نشان کرد: از عموم مردم دوســتدار طبیعت استان 
 درخواســت می کنیــم در صــورت مشــاهده و مواجهه 
با حیات وحش مراتــب را به نزدیک تریــن اداره حفاظت 
 محیط زیســت اطالع یــا با شــماره تلفن هــای۱۵۴۰ 
و ۱۸۱۲ گــزارش کننــد. معــاون محیــط طبیعــی 
 اداره کل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجان شــرقی 
در پایان اظهار داشــت: این اداره کل در فصول ســرد سال 
 بــرای حمایت و حفاظــت هرچه بیشــتر از حیات وحش 
 با بســیج امکانات در ســطح زیســتگاه ها و مناطق سرد 
 و برف گیر اســتان عالوه برجلوگیری از شــکار غیر مجاز، 
سایر خدمات حمایتی مورد لزوم را در این زیستگاه ها انجام 

می دهد.

 مدیــرکل دفتــر شــکار و صیــد ســازمان حفاظت 
محیط زیســت با اعالم آمار رسمی تلفات پلنگ از آغاز 
سال، تاکید کرد: کاهش شدیدی در آمار تلفات پلنگ، 

ثمره بیمه این گونه ارزشمند بوده است. 
 علــی تیموری، بــا مالک قــراردادن تلفات رســمی 
 و صورتجلسه شده، گفت: بر اســاس گزارش هایی که 
از اســتان ها داریم، به صورت رسمی، پنج پلنگ از آغاز 

سال ۹۵ تلفات داشته ایم.
وی ضمن تشــریح این آمار گفت: یک پلنگ در استان 
کهگیلویــه و بویراحمد بوده که ســر زایمان بچه تلف 
شد. دو تا هم در اســتان مازندران بود که یکی توسط 
شکارچیان متخلف تلف شد که پرونده به دادگاه رفته 
و رای هم گرفته است و یکی هم بر اثر حوادث جاده ای از 
دست رفت. دو پلنگ دیگر هم یکی در استان گلستان و 

دیگری حدود یک ماه پیش در استان سمنان تلف شد.
وی تصریح کرد: این آمار در مورد این پنج پلنگ، شامل 
مواردی اســت که گزارش رسمی و صورت جلسه شده 
 از استان هاســت و مشخص شده منشــأ و علت مرگ 

این گونه ها چه بوده است.

مردم در فصل سرد، جانوران 
وحشی را حمایت و حفاظت کنند

کاهش شدید آمار تلفات پلنگ  رییس دانشــکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشــگاه 
اصفهان گفــت: برای بحرانی مثل بحــران آب باید عزم ملی 
 و همفکری بین کارشناســان باشــد، در غیــر این صورت 

با دیدگاه های یک بعدی، معضل آب حل نخواهد شد.
حجت ا... یزدان پناه، در نشســتی از سلسله جلسات پنجره 
 با عنوان » بحران آب « در دانشــگاه اصفهــان اظهار کرد: 
طی چند سال گذشته، بارش ها از برف به باران تغییر کرده، 
اما کمبود بارش به اندازه ای که موجب خشکسالی و خشک 
شــدن رودخانه شود، نبوده اســت. وی با اشــاره به شرایط 
اقلیمی کشور اظهار کرد: ایران در حقیقت در کمربند خشک 
قرار دارد و وجود عواملی مانند رشته کوه ها، شرایط اقلیمی 
 امروز یعنــی رودخانه های دائمــی را پدیــد آورده، در غیر 
این صورت ایران نیز شــرایطی مانند کشور عربستان داشت.

رییس دانشــکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشــگاه 
اصفهان در رابطه با تغییر میزان بــارش ها تصریح کرد: باید 
 بپذیرم که اصفهان از مناطق خشک اســت. میزان بارش ها 
به طور معمول ممکن است در یک ســال کاهش یا افزایش 
 داشــته باشــد، اما این به معنای خشکســالی نیست. ایران 
از مناطق خشــک و کم بارش است و این نوسانات همیشگی 
بوده است. یزدان پناه افزود: خشکسالی دو نوع است؛ که نوع 
دوم آن هیدرولوژیکی اســت و به دالیلی مانند جا به جایی 

آب، ایجاد سد و... موجب می شــود و مصداق آن را در استان 
اصفهان شاهد هستیم. این استاد اقلیم شناسی افزود: در اثر 
کمبود آب و حفر چاه و در نتیجه کاهش منابع آب زیرزمینی، 
مشــکالتی دیگری مثل از بین رفتن مراتع پیش خواهد آمد 
که خود موجب بروز معضالت دیگری اســت. مراتع موجب 
نگهداری خاک می شوند و با از بین رفتن آن، بی ثباتی خاک، 

مشکل گرد و غبار و ریزگردها را به دنبال خواهد داشت.
 وی تصریح کرد: آمار نشان می دهد تعداد دفعات پدیده گرد

 و غبار از ۵ الی 6 بار در سال از ســال ۱۹۹۲ به3۰ الی 3۵ بار 
در ســال، تا ســال۲۰۱۰ رســیده اســت و باالترین میزان 

آالینده ها در استان را نیز، گرد و غبار تشکیل می دهد.
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه برداشت بی رویه از آب های 
 زیرزمینــی در ســال های اخیــر به شــدت افزایــش پیدا 
کرده اســت، گفت: عمق چاه ها از۲۰ الی3۰ متری در سال 
۱36۰ به۲۰۰ الی 3۰۰ متری رســیده است و همین مقدار 

آب نیز به زودی وجود نخواهد داشت. 
 از طرفی به دلیل همین برداشــت ها، کشــور تبدیل به یکی 
از خطرناک ترین کشور ها از نظر نشســت زمین شده است.

راهکار چیست؟
یــزدان پناه با اشــاره بــه چنــد مــورد از راه حل هایی که 
 بــرای افزایش بارش هــا در اســتان داده می شــود، گفت: 

برخی معتقدند با بارورســازی مصنوعی ابرهــا می توان این 
 کمبود بارش را جبران کرد، اما با در نظر گرفتن این مهم که 
در استان اصفهان، در مجموع 3۲ روز ابرهای باران زا و بارش 
داریم، در این مدت زمان کوتاه جبران کمبود بارش یک سال 
 غیرممکن اســت. عالوه بر ایــن با توجه بــه هزینه های باال 

و میزان ریسک پذیری، این روش عمال مردود است.
وی ادامه داد: راهکار عملی، بحث و برنامه ریزی برای الگوی 
مصرف و البته نظارت بر آن اســت. کشــورهای توسعه پیدا 
کرده نیز که با مســئله  بحران آب مواجه هستند، اما با ایجاد 
اصول و قواعدی ســخت گیرانه تا نسبت زیادی این مسئله را 
حل کرده اند. این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه در کشور آب، 
بهای کمــی دارد و در عین حال حتی آب شــرب از کیفیت 
بسیار پایینی برخوردار است. به همین دلیل مردم به معنای 
حقیقی برای آب ارزش قائل نیستند. از طرفی برنامه ریزی ها 
یک سویه و تک بعدی است. کارشناس اقتصادی، اجتماعی، 
اقیلمی و... هرکدام از نگاه خود به مســئله نگریســته و برای 
 آن راه حل پیشــنهاد می کنند که البته بدیهی است راه هم 
به جایی نخواهد برد. یزدان پناه گفت: چطور است که سازمان 
بهینه سازی مصرف انرژی داریم، اما ســازمان بهینه سازی 
مصرف آب نداریم! در صورتی که در شرایط کنونی باید برای 

هر واحد آب موجود در کشور برنامه ریزی انجام شود.
 وی ادامه داد: هزینه های کالن و بســیاری برای خســارت 
به کشاورزان تاکنون پرداخت شده است، چرا که مصرف آب 

برای کشاورزی را نسبت به بقیه  امور باال می بینیم. 
در حالی که اهمیت و مزایای کشــاورزی بســیار بیشــتر از 
صنایع است. کشاورزی به ســبب ایجاد ثبات خاک، تصویه 
هوا، ایجاد استقالل اقتصادی و سیاســی و... منافع بیشتری 

خواهد داشت.
وی در رابطه بــا مصرف آب در امور کشــاوزی یا صنعتی و... 
گفت: نکته  قابل توجه در مصرف آب و اهمیت آن در واردات 
و صــادرات، تخمین آب مجــازی و برآورد هزینه هاســت. 
آب مجازی به معنــای میزان آب مصرف شــده برای تولید 
یک محصول اســت. باید بدانیم برای تولید هر محصول چه 
میزان آب مصرف می شــود و صرفه  اقتصادی در صادرات آن 

محصول است یا واردات.
یزدان پناه در خصوص آب مصرفی در فضاهای ســبز اضافه 
کرد: یکی از نکات بسیار مهم رواج داشتن کاشت چمن برای 
فضاهای سبز در ایران است که در استان اصفهان نیز میزان 
 قابل توجهی اســت. چمن یکــی از پرمصرف ترین گیاهان 
تــا نزدیــک بــه ۸ لیتــر آب در روز اســت. در حالــی که 
 جایگزین های بســیار بهتــری وجود دارد کــه مصرف آب 
برای این امر را به طور کالن و چشــمگیر کاهش خواهد داد.

وی با نشــان دادن چند نمونه از طراحی های مدرن از فضای 
ســبز گفت: عالوه بر نوع گیاهی که برای فضای سبز به کار 
می رود، امروزه طراحی های فضای ســبز بــه گونه ای انجام 
می شــود که برای آبیاری نیز آب مصرفی کمتری اســتفاده 
 خواهد شــد. جا دارد از کارشناســان طراح بــرای این مهم 

بهره الزم برده شود.

فرود 150 هزار پرنده مهاجر 
در تاالب های چهارمحال و بختیاری

رییس اداره حفاظت محیط زیســت بروجن از فرود بیش از۱۵۰ 
هزار پرنده مهاجر از گونه های آبزی و کنــار آبزی در تاالب های 
چغاخور و گندمان این شهرستان در استان چهارمحال و بختیاری 
خبر داد. مرتضی منصوری افزود: با شــروع فصل سرما در مناطق 
ســیبری و آســیای میانه، پرندگان مهاجر در مسیر کوچ ساالنه 
 خود به سمت مناطق گرمســیر حوزه خلیج فارس وارد آبگیرها 
 و تاالب های این شهرســتان می شــوند و تا یخبندان تاالب ها 

در زیستگاه های این شهرستان می مانند.
وی عمده پرندگان مهاجر را شامل انواع اردک، چنگرکنار آبزی، 
حواصیل ها و پرســتوهای دریایی عنوان کرد و گفت: مهاجرت 

پرندگان مهاجر در آذرماه امسال به اوج خود رسیده است. 
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان بروجن در عین 
حال گفت: برخالف شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
در دیگر اســتان ها هیچ گونــه عالیمی از این بیمــاری در بین 

پرندگان مهاجر در زیستگاه های این استان مشاهده نشده است.

شکارچیان نطنز در برابر قانون
 ســه گروه متخلف شــکار و صید در شهرســتان نطنز دستگیر 

و به مراجع قضایي معرفي شدند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیســت شهرستان نطنز هنگامی 
که در منطقه حفاظت شــده کرکس در حال گشــت زنی بودند 

موفق شدند سه گروه متخلف شکار و صید را دستگیر کنند.
مهدي صادقي گفت: از یگ گروه متخلف شکار و صید در حاشیه 
منطقه حفاظت شده کرکس، دو نفر متخلف شکار و صید توسط 
یگان حفاظت محیط زیست این اداره دستگیر و پس از بازرسي 
از آنان یک قبضه اسلحه شکاري ســاچمه زني قاچاق و مهمات، 
 ۹ عدد فشنگ ســاچمه زني و دو عدد فشــنگ چهارپاره کشف 
 و ضبط شــد. وي گفــت: از گــروه دیگر متخلف شــکار و صید 
در داخل منطقه حفاظت شــده کرکس چهار شکارچي توسط 
یگان حفاظت محیط زیست این واحد دستگیر و پس از بازرسي از 
آنان یک قبضه اسلحه شکاري گلوله زني کالیبر۲۷۰ و مهمات، ۵ 

عدد فشنگ کالیبر۲۷۰ و یک عدد پروژکتور کشف و ضبط شد.
وي اظهارداشــت: از گروه متخلــف دیگــري در داخل منطقه 
حفاظت شــده کرکس دو نفر متخلف شکار و صید به همراه یک 
 قبضه اسلحه شــکاري ســاچمه زني کالیبر ۱۲ و مهمات شامل 
دو عدد فشنگ ساچمه زني کشف و ضبط شد. متخلفان به همراه 

پرونده جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي شدند.

اخبار

متاسفانه   در کشور 
آب، بهای کمی دارد 
و در عین حال حتی 
آب شرب  از کیفیت 

بسیار   پایینی 
برخوردار است

رییس دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان:

تا بیابانی شدن فاصله ای نداریم
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
آن سوی پنجره

در افسانه های شرقی قدیم آمده اســت که یکی از پادشاهان 
بزرگ بــرای جاودانه کردن نــام و پادشــاهی خود تصمیم 
گرفت که قصری باشــکوه بســازد کــه در دنیا بــی نظیر 
باشــد و تاالر اصلی آن در عین شــکوه و بزرگــی و عظمت 
 ســتونی نداشــته باشــد! اما پس از ســال ها و کار وتالش 
 و محاســبه، کســی از عهده ســاخت ســقف تــاالر اصلی 
بر نیامد و معماران مدعی زیادی بر ســر این کار جان خود را 
از دست دادند تا اینکه ناکامی پادشــاه او را به شدت افسرده 
 و خشمگین ســاخت و دســت آخر معلوم شــد که معمار 
 زبر دست و افســانه ای به نام ســنمار وجود دارد که این کار 

از عهده او بر می آید…
 و باالخره او را پیدا کردند و کار را به او ســپردند و او طرحی نو 
 در انداخت و کاخ افســانه ای خورنق را تا زیر ســقف باال برد 
و اعجاب و تحسین همگان را برانگیخت اما درست وقتی که 
دیواره ها به زیر سقف رسید  سنمار ناپدید شد و کار اتمام قصر 

خورنق نیمه کاره ماند…
مدت ها پی او گشــتند ولی اثری از او نجســتند و پادشــاه 
خشــمگین و ناکام دستور دســتگیری و محاکمه و مرگ او 
را صادر کرد تا پس از هفت ســال دوباره سر و کله سنمار پیدا 
شد. او که با پای خود آمده بود دســت بسته و در غل و زنجیر 
به حضور پادشــاه آورده شد و شــاه دســتور داد او را به قتل 
برسانند، اما سنمار درخواست کرد قبل از مرگ به حرف های 
 او گوش کنند و توضیح داد که علــت ناکامی معماران قبلی 
در برافراشتن سقف تاالر بی ســتون این بوده است که زمین 
 به دلیل فشــار دیواره ها و عوارض طبیعی نشســت می کند 
 و اگر پس از باال رفتن دیواره بالفاصله ســقف ســاخته شود 
 به دلیل نشســت زمیــن بعدا ســقف نیز ترک مــی خورد 

و فرو می ریزد و قصر جاودانه نخواهد شد…
 پــس الزم بود مدت هفت ســال ســپری شــود تــا زمین 
و دیواره ها نهایت افت و نشسـت خود را داشـته باشند تا هنگام 

ساخت سقف که موعدش همین حاال است مشکلی پیش نیاید 
و اگر من در همان موقع این موضوع را به شما می گفتم حمل 
بر ناتوانی من می کردید و من نیز به سرنوشت دیگر معماران 

ناکام به کام مرگ می رفتم…
پادشــاه و وزیران به هوش و ذکاوت او آفریــن گفتند و ادامه 
 کار را با پــاداش بزرگ تری به او ســپردند و ســنمار ظرف 

یک سال قصر خورنق را اتمام و آماده افتتاح کرد.
 مراســم باشــکوهی برای افتتاح قصــر در نظر گرفته شــد 
و شــخصیت های بزرگ سیاســی آن عصر و سرزمین های 
همسایه نیز به جشن دعوت شــدند و سنمار با شور و اشتیاق 
 فــراون تاالرها و سرســراها واتاق هــا و راهروهــا و طبقات 
و پلکان ها و ایوان ها و چشم اندازهای زیبا و اسرار آمیز قصر را 
به پادشاه و هیئت همراه نشان می داد و دست آخر پادشاه را به 
 یک اتاق کوچک مخفی برد و رازی را با او در میان گذاشــت و 
به دیواری اشاره کرد و تکه  آجری را نشان داد و گفت: کل بنای 
این قصر به این یک آجر متکی است که اگر آن را از جای خود 
 در آوری کل قصر به تدریج و آرامی ظرف مدت یک ساعت فرو 
می ریــزد و ایــن کار را بــرای این کــردم که اگــر یک روز 
کشــورت به دســت بیگانــگان افتــاد نتوانند ایــن قصر 
افســانه ای را تملــک کنند شــاه خیلی خیلی خوشــحال 
 شــد و از ســر شــگفتی ســنمار به خاطــر هنــر و هوش 
و درایتش تحسین کرد و به او وعده پاداشی بزرگ داد و گفت 

این راز را باکسی در میان نگذار…
تا اینکه در روز موعود قرار شد پاداش سنمار معمار را بدهد. او 
 را با تشریفات تمام به باالترین ایوان قصر بردند و در برابر چشم 
 تماشــا گــران دســتور داد بــه پاییــن پرتابــش کننــد 
 تــا بمیــرد! ســنمار در آخریــن لحظــات حیــات خود 
 به چشــمان پادشــاه نگاه کرد و با زبان بی زبانی پرســید: 
 چرا؟! و پادشــاه گفت برای اینکه جز من کسی راز جاودانگی 
 و فنای قصر نداند و بــا این جمله او را به پاییــن پرتاب کرده 

و راز را برای همیشه از همه مخفی نگاه داشت…!
ما دیگران را فقط تا آن قســمت از جاده که خود پیموده ایم، 

می توانیم هدایت کنیم…

با رعایت توصیه هایی بسیار ساده می توانید همواره زندگی 
 سالم و شادابی داشته باشــید. این توصیه ها می تواند برای 
هر سن و سالی مفید باشد. به یاد داشته باشید که هیچ وقت 

برای اصالح و بهبود روش زندگی دیر نیست.
زمانی که دچار اســترس یا اضطراب و دلشــوره می شوید 

اقدامات زیر را انجام دهید:
-  درخواست کمک از دیگران در صورت نیاز.

- مشغول شــدن به انجام کاری ترجیحا کار مورد عالقه، 
مانند:  کتاب خواندن،  باغبانی و …

 - صحبت کردن با دوســتان و اقــوام و دیدار با دوســتان 
و آشنایان.

- خارج شدن از خانه برای مدتی کوتاه یا قدم زدن در پارک.
- ورزش کردن.

 - انجــام تمرینات آرام ســازی: در ایــن تمرین، عضالت 
به ترتیب از سر به طرف پا یا برعکس سفت می شود،۱۰ تا 
۱۵ ثانیه در این حالت نگه داشته و بعد به آرامی شل می شود. 
این سفت و شل شدن عضالت تاثیر خوبی بر آرامش ذهن 

می گذارد.
روش تمرینات آرام سازی

 - ابتدا به یک مکان خلوت بروید، روی صندلی بنشــینید 
و پشــت خود را صاف نگه دارید. کف پاهــا را روی زمین 

بگذارید و دست ها را روی ران قرار دهید.
- ابروها را تا جایی که می توانید به طرف باال بکشید و در این 

حالت نگه دارید و سپس به آهستگی رها کنید.

 - موفقیت، توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون 
از دست دادن شور و حرارت است. 

 - بــزرگ ترین موفقیــت زندگیــم این بوده اســت که 
با چشم های خودم ببینم  که چطور فراموشم می کنند!

- چرا نمی توانیم زندگی های مختلفی را امتحان کنیم، مثل: 
لباس های گوناگون تا ببینیم کدام بیشتر به ما می آید؟

- شبی که انسان به حقیقت پی می برد، برایش شب شومی 
است. 

 - آدمی هر چیز مبهم و تیره ای را مهم تر از چیزی آشــکار 
و روشن می پندارد. 

 - اغلب مــردم به قصد فهمیدن گوش نمــی دهند، آن ها 
به قصد پاسخ دادن گوش می دهند!

- صعود ممکن است دشــوار باشــد، اما منظره  باال بسیار 
ارزشمند  است. 

- ناامیدی ترسناک تر از پیری است، در پیری جسم ما مچاله 
می شود در ناامیدی روح ما. 

انرژی مثبت 

هایالیت 

حرف هاي گفتني

برای زندگی فکر کنید، غصه نخورید.
 روزی که بــه محتاجی کمک نکــرده ایم بی تردید روزی از دســت 

رفته است.
خداوند نظر به قلب ها و نیات شما می کند نه به صورت های شما.

از بغض و کینه در دلهای تان بپرهیزید.
کسانی که در انتظار زمان نشسته اند، زمان را از دست می دهند.

عشق اجازه نمی دهد هیچ عیبی را ببینیم.
 ســه چیز پایدار نمی ماند، مال بــی تجارت، علم بــی بحث و ملک 

بی سیاست.
هر چیزی بنا به دالیلی رخ می دهد، چیزی به اســم اتفاق و شــانس 

وجود ندارد.
عالقه به دنیا غم و اندوه را زیاد و شکم پرستی دل را سخت می کند.

هر گاه تسلط پیدا کردی با مدارا عمل کن.
مصیبت یکی است، بی تابی آن را دو چندان می کند.

چه بسا مالمت شده ای که گناه ندارد.
غصه می خورم که کفش ندارم یکی را دیدم که پا نداشت.

مهم نیست که از کجا شروع می کنی، مهم این است که تا کجا پیش 
بروی.

عشق تنها مرضی است که بیمار از بودن آن لذت می برد.
عشق یعنی مستی و دیوانگی - عشق یعنی با جهان بیگانگی.

با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید.
انسان آفریننده سرنوشت خویش است.

موفقیت

اختصاص زمان مشخص برای مطالعه روزانه 
شما می توانید برای مطالعه هر کتابی را انتخاب کنید، از دستور زبان 

گرفته تا هنر و تاریخ تا کتاب هایی در مورد باغداری و غیره.
 تالش کنید که به عالیق تان تنوع ببخشــید و کتاب های داســتانی 
و غیر داستانی مطالعه کنید. در این صورت شما به خاطر نکاتی که یاد 
 می گیرید و نیز اطالعاتی که می تواند به دردتان بخورد بسیار بیشتر 

به مطالعه عالقه مند می شوید. 
اختصاص زمان برای یادگیری مهارت های مورد نیاز 

برای کسب بسیاری مهارت ها تنها مطالعه در مورد آنها کافی نیست 
و شما نیاز به کسب مهارت عملی دارید. تعمیر وسایل کوچک خانه، 
 آشــپزی یا اســتفاده از نرم افزارهای مورد نیازتان مهارت های خوب 
و مفیدی برای شــما محسوب می شــود. مهارت هایی پیدا کنید که 

بیش ترین نفع را برای شما داشته باشند. 
برنامه ریزی برای انجام کارها 

 ورزش، مطالعه، تمرین کردن، نرمــش کردن و کنترل عصبانیت نیاز 
به وقت آزاد شــما دارند. بهترین روش برای تســلط بر یک موضوع، 

داشتن برنامه در آن مورد است. 
زمان های کاری و اختصاصی خانواده تان را مشــخص کنید. بسیاری 
از کارهای کوچک تان را می توانیــد در طول روز یا طول هفته پخش 
کنید چرا که این کار به شما کمک خواهد کرد زمان کمتری را حتی 

صرف خود برنامه ریزی کنید.

کارهای ساده ای که زندگی شما را 
بهبود می بخشند ) 3 (

روش های آرام سازی ذهن

د  استان  های کوتاه
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در بیمارستانی، دو مرد بیمار در یک اتاق بستری 
 بودند. یکی از بیماران اجازه داشــت که هر روز 
بعد از ظهر یک ســاعت روی تختش بنشیند. 
تخت او در کنار تنها پنجره اتــاق بود. اما بیمار 
دیگر مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشــه 

پشت به هم اتاقیش روی تخت بخوابد. 
 آن ها ســاعت ها با یکدیگر صحبت می کردند؛ 
از همســر، خانواده، خانه، سربازی یا تعطیالت 

شان با هم حرف می زدند.
هر روز بعــد از ظهر، بیماری کــه تختش کنار 

پنجره بود، می نشســت و تمــام چیزهایی که 
بیــرون از پنجره مــی دید، برای هــم اتاقیش 
توصیف می کرد. بیمار دیگــر در مدت این یک 
ساعت، با شــنیدن حال و هوای دنیای بیرون، 

روحی تازه می گرفت.
مرد کنار پنجره از پارکی که پنجره رو به آن باز 
می شــد، می گفت. این پارک دریاچه زیبایی 
 داشــت. مرغابی ها و قــو ها در دریاچه شــنا 
می کردند و کودکان با قایق های تفریحی شان 
در آب ســرگرم بودند. درختــان کهن منظره 
زیبایی به آن جا بخشیده بودند و تصویری زیبا 
از شهر در افق دور دست دیده می شد. مرد دیگر 
 که نمی توانســت آن ها را ببیند چشــمانش را 

 می بســت و این مناظر را در ذهن خود مجسم 
می کرد و احساس زندگی می کرد.

روز ها و هفته ها سپری شد .
 یک روز صبح ، پرســتاری که برای حمام کردن 
آن ها آب آورده بود، جســم بی جــان مرد کنار 
پنجره را دید کــه در خواب و بــا کمال آرامش 
 از دنیا رفته بود. پرســتار بســیار ناراحت شــد 
و از مستخدمان بیمارستان خواست که آن مرد 

را از اتاق خارج کنند.
مرد دیگر تقاضا کرد که او را به تخت کنار پنجره 
 منتقل کنند. پرستار این کار را برایش انجام داد 
و پس از اطمینان از راحتی مــرد، اتاق را ترک 

کرد.

آن مرد به آرامی و با درد بسیار، خود را به سمت 
پنجره کشاند تا اولین نگاهش را به دنیای بیرون 

از پنجره بیاندازد . 
 حاال دیگر او می توانســت زیبایی های بیرون را 

با چشمان خودش ببیند.
هنگامی که از پنجره به بیرون نگاه کرد، در کمال 

تعجب با یک دیوار بلند آجری مواجه شد.
مرد پرســتار را صدا زد و پرسید که چه چیزی 
 هم اتاقیــش را وادار می کــرده چنین مناظر 

دل انگیزی را برای او توصیف کند؟
پرستار پاسخ داد: شاید او می خواسته به تو قوت 
قلب بدهد. چون آن مــرد اصال نابینا بود و حتی 

نمی توانست این دیوار را ببیند.

سود وکو

آن سوی پنجره

یادمان باشد که
یادمان باشــد که او که زیر ســایه دیگــری راه می رود، 

خودش سایه ای ندارد.
یادمان باشد که  هر روز باید دل کندن از زندگی را تمرین 

کرد.
یادمان باشــد که آنچه درد می آورد زخم نیست، عفونت 

است.
یادمان باشد که در حرکت همیشه افق های تازه هست.

یادمان باشد که دســت به کاری نزنم که نتوانم آنرا برای 
دیگران تعریف کنم.

یادمان باشد که آنها که دوست شان می دارم، می توانند 
دوستم نداشته باشند.

یادمان باشد که حرف های کهنه از دل کهنه بر می آیند،

یادمان باشد که دلي نو بخریم.
یادمان باشد که  فرار؛ راه به دخمه ای می برد برای پنهان 

شدن نه آزادی.
یادمان باشد که باور هایم شاید دروغ باشند.

یادمان باشد که لبخندم را درون آیینه جا نگذارم.
یادمان باشد که آرزوهای انجام پیدا نکرده دست زندگی 

را گرفته اند و او را راه می برند.
یادمان باشــد که لزومی ندارد همان قدر که تو برای من 

عزیزی، من هم برایت عزیز باشم.
یادمان باشــد که محبتی که به دیگری می کنم ارضای 

نیاز به نمایش گذاشتن مهر خودم نباشد.
یادمان باشد که  برای دیدن باید نگاه کرد، نه نگاه !

یادمان باشــد که اندک اســت تنهایی من در مقایســه 
با تنهایی خورشید.

یادمان باشــد که دلخوشــی هــا هیچ کــدام ماندگار
 نیستند.

یادمان باشــد که تا وقتی اوضاع بدتر نشده! یعنی همه 
چیز رو به راه است.

یادمان باشد که هوشیاری یعنی زیستن با لحظه ها.
یادمان باشد که آرامش جایی فراتر از ما نیست.

یادمان باشــد که  من تنها نیســتم ما یک جمعیتیم که 
تنهاییم.

یادمان باشد که  برای پاســخ دادن به احمق، باید احمق 
بود!

 دویست و پنجاه ســال پیش از میالد در چین باستان شاهزاده ای 
تصمیم به ازدواج گرفت. با مرد خردمندی مشورت کرد و تصمیم 
گرفت تمام دختران جوان منطقه را دعوت کند تا دختری سزاوار 
را انتخاب کند. وقتی خدمتکار پیر قصر ماجرا را شــنید به شدت 
غمگین شد، چون دختر او مخفیانه عاشق شاهزاده بود، دخترش 
گفت او هم بــه آن میهمانی خواهد رفت. مادر گفت: تو شانســی 
نداری نه ثروتمندی و نه خیلی زیبا. دختر جواب داد: می دانم هرگز 
 مرا انتخاب نمی کند، اما فرصتی است که دســت کم یک بار او را 
 از نزدیک ببینم.  روز موعود فرا رسید و شاهزاده به دختران گفت: 
به هر یک از شما دانه ای می دهم، کسی که بتواند در عرض شش ماه  

زیباترین گل را برای من بیاورد...  ملکه آینده چین می شود. دختر 
پیرزن هم دانه را گرفت و در گلدانی کاشت. سه ماه گذشت و هیچ 
گلی سبز نشد، دختر با باغبانان بسیاری صحبت کرد و راه گلکاری را 
به او آموختند،  اما بی نتیجه بود،  گلی نرویید. روز مالقات فرارسید،  
دختر با گلدان خالی اش منتظر ماند و دیگر دختران هرکدام گل 
بسیار زیبایی به رنگ ها و شکل های مختلف در گلدان های خود 
 داشــتند. شــاهزاده هر کدام از گلدان ها را با دقت بررســی کرد 

و در پایان اعالم کرد دختر خدمتکار همسر آینده او خواهد بود.
 همه اعتراض کردند که شــاهزاده کســی را انتخــاب کرده که 
 در گلدانش هیچ گلی ســبز نشــده است. شــاهزاده توضیح داد: 
این دختر تنها کسی است که گلی را به ثمر رسانده که او را سزاوار 
همسری امپراتور می کند: گل صداقت... همه دانه هایی که به شما 

دادم عقیم بودند،  امکان نداشت گلی از آنها سبز شود!

صداقت

ذهن شــما به ســمتی می رود که حقیقت زندگی تــان از آنجا 
 آغاز می شــود. اغلب ما روش خالقانه فکر کردن را نیاموخته ایم 
و نمی دانیم چگونــه افکار و رویاهای خود را به ســمت واقعیت 

سوق دهیم. 
جمعی از انسان های واقعی را پیدا کنید

وقتی گروهی از انســان های واقعی و درســت و حســابی شما 
 را احاطه کرده باشــند، امکان این مسئله بیشــتر می شود که 
به سمت افکار صحیح سوق پیدا کنید. انسان های واقعی کسانی 
هستند که از افکار مثبت شما حمایت می کنند، مفروضات شما 
را به چالش می کشــند، زمانی که در مخمصه ای گیر کرده اید 
 کمک تان مــی کنند و به طــور کامل مفهوم ایده های شــما را 
می گیرند. امروزه با پیشرفت وسایل ارتباطی مانند اینترنت، پیدا 
کردن این افراد از هر زمان دیگری راحت تر است و شما می توانید 
در ایــن فضا، گروه هایــی با اهــداف و منافع بی شــمار را پیدا 
 کنید. از ســوی دیگر در جمع های محلی محدوده سکونت تان 
 می توانید این گونه افراد را پیدا کنید. بعد از اینکه اطراف تان را 
پر از آدم های تاثیر گذار کردید، افکارتان پویا و نســبت به زمانی 

که در فضای بسته بوده اید، قوی تر خواهند شد. 
افکارتان را بر اساس میزان ارزش شان طبقه بندی 

کنید
در ذهن شــما حجم بــاور نکردنــی از افکار در حــال گردش 
 هستند که اگر آنها را دســته بندی نکنید به صورت ناخودآگاه 
در ذهن تان آشفتگی ایجاد می کنند. در این شرایط نمی توانید 
 افکار خود را کنتــرل کنید و فکرتان خود به خود از شــاخه ای 
 به شــاخه دیگر مــی رود. از ســوی دیگــر مغز انســان اغلب 
به صورت خودکار عمل می کند و ما در مــورد تمام اتفاقاتی که 
در ذهن مــان رخ می دهد، آگاهی کامل نداریــم، پس این افکار 
پراکنده تــان را در یک هفته و با نوشــتن روی یک کاغذ بزرگ، 
 طبقه بندی کنید. افکارتان را برای رسیدن به اهداف تان پیگیری 
کنید. بعــد از ایــن کار خیلی زود بــه الگویی فعــال در مورد 
طبقه بندی افکارتان دست پیدا خواهید کرد و متوجه می شوید 

کدام فکر را باید عملی کرد و کدام یک را باید دور انداخت. 

تلنگری بر روح
وقتی هستی، وقتی می آیی

دیگر حرفی برای گفتن نمی ماند.
یعنی احساسم در گفتن نمی گنجد.

بمان، فقط همین...
منی که دیگــه نه از اومدن کســی ذوق زده میشــم 
نه کســی از کنارم بره حوصله دارم نازشــو بخرم که 

برگرده...
من آدم بی احساسی نیستم!

من بی معرفت و نامرد نیستم...
یه زمانی یه کســایی وارد زندگیم شــدن که یه سری 

بــــاورامو از بین بـــردن!
فقط باید یکی باشــه بفهمه منو، یکی باشه از جنس 

خودم...
  بهش میگــم می خواهم بــروم زیارت... می پرســه: 

کجا؟ 
 میگم زیــارت مادر و پــدرم... میگه فکــر کردم مکه 
می روی... گفتم کعبه من خانه پدرم و مادرم اســت... 

زیارت آنها را خدا بر من واجب کرده است... 
میگه خسیس... روایت از خودت نساز... خرج خانه خدا 
 نمی کنی... مفت حرف نــزن... میگم خدا به خرج من 

و تو نیاز ندارد... اما من به رضایت آنها نیازمندم ...
 خدایا! به من رفیقی بده که با من گریه کند.

آن دوستی که با من بخندد را خودم پیدا خواهم کرد!
  هیچ کــس آنقدر فقیر نیســت که نتوانــد لبخندی 
به کسی ببخشد و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که 

به لبخندی نیاز نداشته باشد...
می گویند: به زن نباید بال و پر داد؛ می پرد!

اما...
زنان فقط پروازهای عاشقانه را دوست دارند،

بی دلیل نمی پرند...!

از فکر تا عمل در هفت قدم ) 2 ( 

دلنوشته

کاریکاتور

قصر پادشاه
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پیشنهاد سردبیر: 
البی سیاسی برای رأی ورزشی

فضای مجازیک

مهرداد محمدی بازیکن تیم سپاهان همزمان با شب یلدا اقدام به 
انتشار پستی در اینستاگرام خود کرد که در نوع خود جالب توجه 

بود:»ما چله نشین شب یلدای ظهوریم«

پست  شب یلدایی بازیکن سپاهان

مستطیل سبز

 تیم های ســپاهان و نفت تهران به ترتیب بــا پیروزی برابر 
سایپا و اســتقالل به مرحله نیمه نهایی جام حذفی صعود 
کردند؛ اما با توجه به اینکه نفت تهران دو میزبانی پیاپی در 
مراحل یک هشــتم نهایی و یک چهارم نهایی داشته است 
بدون توجه به میزبانی سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی 
برابر سایپا در مرحله نیمه نهایی حتما میهمان خواهد بود. 
غالمرضا بهروان، رییس سابق کمیته مسابقات سازمان لیگ 
نیز قبال در مورد این قانون گفته بــود: طبق بند 6 ماده پنج 
دستورالعمل برگزاری مســابقات جام حذفی، اگر تیمی در 
2 بازی پشت سر هم میهمان یا میزبان باشد در بازی بعدی 
نیازی به قرعه کشی نیست. بدین ترتیب دیدار نیمه نهایی 
جام حذفی بین ســپاهان و نفت تهران احتماال روز 10 دی 

ماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می شود.

تیم ذوب آهــن اصفهان بــا برتری مقابل گســترش فوالد 
 تبریز به مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشــگاه های کشور 

صعود کرد. 
دو تیم گســترش فوالد تبریز و ذوب آهــن اصفهان آخرین 
دیدار مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی 
باشگاه های کشور را  برگزار کردند که در پایان این دیدار تیم 
ذوب آهن موفق شد با نتیجه 2 بر صفر مقابل میزبان خود به 
برتری برســد.برای ذوب آهن در این دیدار مهدی رجب زاده 
در دقیقه 76 و احسان پهلوان در دقیقه 81 موفق به گلزنی 
شــدند. تیم ذوب آهن با پیروزی در این دیــدار در مرحله 
نیمه نهایی باید مقابل تراکتورسازی تبریز قرار بگیرد. دیگر 
 دیدار این مرحله را ســپاهان اصفهان و نفــت تهران برگزار

 خواهند کرد.

حســین فرکی در لیگ چهاردهم همراه با سپاهان، مقام 
قهرمانی لیگ برتر را کســب کرده بود؛ اما در ســال دوم 
حضور او در ســپاهان اوضاع برایش خــوب پیش نرفت و 
مشکالت ایجاد شــده بین او و محرم نویدکیا و همچنین 
 عدم نتیجه گیری باعث شــد تا در هفتــه یازدهم از کار

 برکنار شــود.  فرکی که هنوز خاطرات تلخ  فصل پیش را 
از یاد نبرده بود در این بازی نیز تیمش با  شــوت سرکش 
رسول نویدکیا  بازی  را واگذار کرد تا حسین فرکی خاطره 

خوبی از برادران نویدکیا نداشته باشد.

سپاهان میزبان نیمه نهایی 
حذفی برابر نفت 

این  ذوب آهن حذفی بلد

 خاطره تلخ فرکی
 از برادران نوید کیا

فردا  لیگ برتر با برگزاری سه بازی به نیمه راه خود می رسد 
و در صورت پیروزی پرســپولیس قهرمان نیم فصل نخست 

معرفی خواهد شد.
لیگ برتر فوتبال ایران بــا آغاز هفته  پانزدهــم ،نیم فصل 
نخســت این مســابقات را پشت ســر می گذارد و تیم های 
حاضر در لیگ برتر هر کدام برای یک بار مقابل همدیگر قرار 
می گیرند.  در صورتی که پرســپولیس بتواند در نخستین 
بازی های ایــن هفته  ســیاه جامگان را از پیــش رو بردارد، 

تکلیف قهرمان نیم فصل هم مشخص خواهد شد. هر چند 
به قهرمانی نیم فصل جام نمی دهند، اما کســب این عنوان 

موجب ایجاد انگیزه در تیم قهرمانی نیم فصل می شود.
پرسپولیس – سیاه جامگان

مهم ترین دیدار این روز را شاگردان برانکو ایوانکوویچ مقابل 
یاران خــداداد عزیزی برگزار می کنند. پرســپولیس هفته  
گذشــته در اصفهان از پس ذوب آهن بر نیامد و نخستین 
شکســت خود را تجربه کرد که از قهرمانــی زود هنگام در 

نیم فصل فاصله بگیرد. با این حال آنها هنوز هم با دو امتیاز 
بیشتر نسبت به تراکتورسازی در صدر جدول رده بندی قرار 
دارند و پیروزی در دیدار مقابل سیاه جامگان، قهرمانی نیم 
فصل را برای آنها به ارمغان می آورد؛ البته تیم برانکو با وجود 
صدرنشینی در لیگ برتر حاشیه های کمی ندارد و جدایی 
چند بازیکن این تیم در پایان نیم فصل حاشیه هایی را برای 

قرمزپوشان به وجود آورده است.
در ســوی مقابل نیز ســیاه جامگان پس از مدت ها، هفته  
گذشته توانست ماشین سازی را با یک گل شکست بدهد و 

به وضعیت خود در جدول رده بندی سر و سامان دهد.
پیکان – فوالد

دو تیــم اوج گرفته این فصل در آخرین دیــدار از نیم فصل 
لیگ شــانزدهم مقابل هم قرار می گیرند. پیکان و فوالد هر 
دو 22 امتیازی هســتند و در صورت پیروزی در این دیدار 
می توانند رقیب مستقیم خود را در جدول رده بندی پشت 
سر بگذارند و همچنان در مســیر قهرمانی و کسب سهمیه 

لیگ قهرمانان آسیا حرکت کند. 
هر دو تیم از دو گلــزن خطرناک بهره می برنــد. در پیکان 
گادمین منشا و در فوالد ساســان انصاری توانستند در امر 
گلزنی بسیار موفق ظاهر شوند و انتظار بازی پر گلی از سوی 

هر دو تیم می رود.
استقالل خوزستان – صبای قم

دو تیم بدهکار لیگ برتر که بازیکنان و مربیانش از بی پولی 
مشکالت زیادی را متحمل شده اند در هفته  پانزدهم مقابل 
هم قرار می گیرند.مدعی عنوان قهرمانی لیگ شانزدهم در 
حالی به هفته  پانزدهم رسیده اســت که با پانزده امتیاز در 
جایگاه یازدهم قرار دارد و به هیچ وجه شــرایط مســاعدی 
برای این تیم محسوب نمی شود.صبا نیز نتوانسته عملکرد 
خوبی را بر جای بگذارد و بازیکنان این تیم در پایان نیم فصل 
به دلیل بی پولی از صبا جدا خواهند شد.پیروزی صبا در این 
دیدار می تواند تا حدودی آنها را از رده پانزدهم لیگ جدول 

رده بندی جدا کند.
ســایر دیدارهای این هفته  در روزهای یکشنبه و دوشنبه 

برگزار می شود.

اتفاق روز

الیک روز

هفته پانزدهم لیگ برتر؛

شاگردان برانکو در پی قهرمانی نیم فصل

  دیگو مارادونا، اسطوره آرژانتینی دنیای فوتبال بار دیگر خبرساز 
شد. این ستاره سابق، اخیرا عکســی از شکار نوعی آهوی در حال 
انقراض در امارات را در صفحه شــخصی خود قرار داد و خشــم 

انجمن حمایت از حیوانات  در مادرید را برانگیخت.

   تیم نفــت تهران در یک جدال تماشــایی و پرگل موفق شــد در 120 
 دقیقه، اســتقالل تهران را با نتیجه ۳ بر2 شکســت دهد. پس از این برد

 علی دایی ســرمربی نفت تهران این پیروزی را به خانواده بهزاد غالمپور 
مربی دروازه بانان نفت تقدیم کرد.

سیاوش فرزند بهزاد غالمپور مدتی اســت که با بیماری دست وپنجه نرم 
می کند، دایی این پیروزی را به سیاوش غالمپور فرزند مربی دروازه بانان 

نفت تقدیم کرد. 

شکایت انجمن حمایت 
از حیوانات از مارادونا

 دایی برد تیمش را 
به چه کسی تقدیم کرد؟

 پرسپولیس 
 هفته  گذشته

  در اصفهان
  از پس ذوب آهن

  بر نیامد   و
  نخستین 

 شکست  خود
 را تجربه کرد

 فــارس: انتخابات آتی هیئت دوچرخه ســواری اســتان اصفهان 
به میدانی بــرای زورآزمایی سیاســی ها تبدیل  شــده و معادالت 
سیاســیون تعیین کننده آینده هیئت دوچرخه ســواری اســت، 
بدون اینکه سود یا منفعت این رشــته در نظر گرفته شود. با اعالم 
فدراسیون دوچرخه ســواری، قرار اســت امروز مجمع انتخاباتی 
هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان برگزار شود. در مجمع قبلی 
این هیئت، کیوان لیمویی با کســب حداکثــر آرا به  عنوان رییس 
انتخاب شد، اما دوره ریاســت وی چند ماه قبل به پایان رسید و با 
وجود اینکه برای ریاست آینده هیئت متقاضی نشده بود با تصمیم 
اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان، سرپرستی برای این هیئت 

تعیین شد تا وظیفه برگزاری مجمع را بر عهده بگیرد. برای ریاست 
 هیئت دوچرخه سواری حســن رحمانی، احمد صرامی فروشانی، 
سید ضیا صفوی وانانی، احمد عباسی، احسان عبداللهی، منوچهر 
مهروی پــور و محمدرضا همامقدم متقاضی شــده اند و با توجه به 
برآیند موجود به نظر می رســد رقابت اصلی برای تصاحب ریاست 
هیئت، بین دو گزینه نزدیک به سیاسیون باشد. این دو گزینه که هر 
کدام حمایت جمعی از افراد و گروه های سیاســی را پشت سر خود 
دارند، برای تصاحب صندلی ریاست دل به جلب نظر اعضای مجمع 
و البی های مرســوم و غیرمرسوم بســته اند. گفته می شود یکی از 
مسئوالن هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان نیز حامی یکی از 
کاندیداها بوده و تالش دارد از نفوذ غیرورزشی خود برای رأی آوری 

این فرد استفاده کند. 
دوچرخه سواری اصفهان طی سال های گذشته، با حضور یک فرد 

ورزشی پیگیر، شرایط خوبی را از لحاظ آماری و عملکردی داشت 
اما معلوم نیســت با حضور سیاســیون در این هیئت چه آینده ای 
پیش روی رکاب زنان اصفهانی باشد زیرا افراد و گروه های سیاسی 
برای استفاده از شهرت و محبوبیت وارد عرصه ورزش می شوند که 
تجربه ثابت کرده چنین دیدگاهی، ضربــات جبران ناپذیری را به 

بدنه ورزش وارد خواهد کرد.
 با توجــه به در پیش بــودن انتخابات شــورای شــهر و انتخابات 
میان دوره مجلــس، روند حضــور سیاســیون در ورزش افزایش 
چشمگیری پیداکرده است و رســانه ها بنا به رسالت کاری خود، 
بارها هشــدار تبعات منفی این اتفاق را داده اند؛ اما معلوم نیســت 
مدیران ورزشــی اســتان چرا اراده ای برای برخورد با این وضعیت 
ندارند و گویا خودشــان هم بدشــان نمی آید که ورزش به عرصه 

تاخت  و تاز سیاسی ها مبدل شود.

رقابت سیاسیون بر سر ریاست هیئت دوچرخه سواری اصفهان؛

البی سیاسی برای رأی ورزشی
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پیشنهاد سردبیر: 
احیای گازرکاری در پارک ناژوان اصفهان

با مسئوالن

مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، از احیای طرح سنتی 
شست وشوی پارچه های قلمکار در محدوده پارک ناژوان اصفهان 
خبر داد. فریدون ا... یاری با اعــام این مطلب تاکید کرد: با توجه 
به اینکه استان و به ویژه شــهر اصفهان، یکی از مراکز اصلی تولید 
پارچه های قلمکار ایران بوده اســت، در گذشته این پارچه ها در 
حین فرآیند تولید، در زاینده رود توســط هنرمندان شست وشو 
داده می شــد؛ بنابراین با توجه به اینکه اصفهان به عنوان شــهر 
جهانی صنایع دســتی خوانده می شــود، مصمم هستیم تا این 
رویداد هنری را که سال هاست فراموش شده، بار دیگر احیا کنیم؛ 
چراکه در کنار نقش آن در توسعه صنایع دستی، خود می تواند به 
یک جاذبه گردشگری تبدیل شود. در ادامه این نشست، سرپرست 
معاونت صنایع دســتی اداره کل اظهارداشت: از گذشته های دور 
و حداقل در دوران صفوی، شست وشــوی پارچــه های قلمکار 
در حاشــیه زاینده رود و به ویژه در پارک نــاژوان اصفهان انجام 
می گرفته، اما متاسفانه سال هاست که این رویداد هنری به دالیل 
مختلف ازجمله کمبود آب، در این منطقه انجام نمی پذیرد. جعفر 
جعفر صالحی افزود: جهت جلوگیری از فراموش شدن این سنت 
ارزشــمند هنری و فرهنگی، در تاش هستیم تا آن را با همکاری 

نهادهای ذی ربط، بار دیگر احیا کنیم.

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان گفت: آسفالت معابر منطقه2 
شهرداری اصفهان تا پایان سال تکمیل می شود. آسفالت یکی از 
مهم ترین ارکانی اســت که عاوه بر تردد روان، در زیبایی چهره 
شهر نیز موثر اســت. نهضت آســفالت در تمام مناطق 15گانه 
شهرداری اصفهان، برای رفع چاله های خیابان، برقراری آرامش 

شهروندان و ایجاد منظره ای زیبا در دست اجراست.
حسین جعفری مدیر منطقه 2 شــهرداری اصفهان در این باره 
اظهار کرد: آســفالت معابر منطقه به منظور روان ســازی تردد 
شهروندان و بهبود ســیما و منظر شــهری در دست اجراست.  
وی با اشــاره به اینکه عملیات زیرسازی آسفالت منطقه تاکنون 
90درصد پیشــرفت داشــته اســت، افزود: این پروژه با اعتبار 
3میلیارد و 600 میلیون تومان، تا پایان ســال جاری برای تردد 
روان شــهروندان تکمیل می شــود. مدیرمنطقه 2 شــهرداری 
اصفهان عنوان کرد: یکــی از مهم ترین ویژگی های یک شــهر 
زیبا، مناسب بودن آســفالت خیابان ها و معابر شهری است؛ از 
همین رو  آسفالت معابر فرعی و اصلی منطقه با هزینه 3میلیارد 

و 500میلیون تومان ساماندهی می شود.

مدیر منطقه 14 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث ســالن 
و زمین های ورزشــی روباز، یکی از درخواســت های شهروندان 
منطقه اســت. علی شمســی افزود: در این راســتا احداث زمین 
ورزشــی روباز و بوســتان آزادی در خیابان آیــت ا... غفاری در 
دســتور کار قرار گرفت و با اعتبار 2میلیارد ریال تکمیل شد. وی 
در ادامه با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه ادامــه داد: احداث 
بوســتان های محلی برای ایجاد فضایی با نشــاط در محات در 
دستور کار قرار گرفته اســت. مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان 
بیان کرد: بوستان امامزاده احمدرضا در خیابان بعثت به مساحت 
4هزارمترمربع در دســت اجراســت. وی با بیان اینکه این پروژه 
تاکنون 20 درصد پیشــرفت داشــته اســت، ادامه داد: بوستان 
امامــزاده احمدرضا با اعتبــار 4میلیارد ریال ظــرف 3 ماه آینده 

تکمیل می شود.

مدیر منطقه 8 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: فاز اول خیابان سردار 
شــهید صادقی از خیابان امام خمینی )ره( تا باغ تاالر سفید به طول 
800 و عرض متوسط 20 متر در دست اجراست. عباسعلی نصوحی 
با اشاره به اینکه عملیات اجرایی خیابان سردار شهید صادقی تاکنون 
70 درصد پیشرفت داشته اســت، افزود: برای اجرای این پروژه، یک 
میلیارد و 600 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مدیر منطقه 8 
شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های این منطقه عنوان کرد: 
بوستان محلی بهرام آباد به مســاحت 7000 مترمربع، تا بهمن ماه 

سال جاری به بهره برداری می رسد.

رییس شورای اسامی شــهر اصفهان در حاشیه افتتاح پروژه های 
عمرانی منطقــه 14 اظهارکــرد: افتتاح پروژه هــا در دوره جدید 
شهرداری با آیین های افتتاحیه گذشته تفاوت دارد؛ به طوری که 
در این دوره نشســت و برخاست ها و جلسات تشــریفاتی نداریم و 
باحضور سرپایی بین مردم، عاوه بر افتتاح پروژه ها و دیدار با مردم 
و خانواده شهدا، مشکات محلی از سوی مردم و معتمدان آنها، به 
شهردار و اعضای شورای اسامی شهر منتقل می شود. رضا امینی 
افزود: با افتتاح 2 خیابان، یک فرهنگســرا و 2 مجموعه ورزشی در 
منطقه 14 شهر، امیدواریم ســیر پیشرفت و توسعه منطقه محروم 

و کم برخوردار 14 و سایر مناطق محروم شهر ادامه داشته باشد.
رییس شورای اسامی شهر اصفهان با اشــاره به اینکه ایجاد توازن 
بین محات و مناطق شهرداری، از مهم ترین دغدغه های مدیریت 
شــهری اســت، ادامه داد: توزیع عادالنه خدمات اعــم از احداث 
خیابان، فضای سبز، پارکینگ، فرهنگسرا، سالن های ورزشی روباز 

و سرپوشیده، در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبرداد:

احیای گازرکاری
در پارک ناژوان اصفهان

 مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل زیرسازی و آسفالت معابر 
منطقه 2 تا پایان سال جاری

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل احداث بوستان و زمین 
ورزشی روباز آزادی

مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 70 درصدی فاز اول 
خیابان سردار شهید صادقی

رییس شورای اسالمی شهر تاکید کرد:

ایجاد توازن بین محالت و مناطق 
شهر اصفهان

فرماندار شهرستان اصفهان در مراسم تودیع و معارفه 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی)ع( با اشاره به 
اینکه شرق اصفهان در زمره مناطقی است که با چالش 
آبی روبه روست، گفت: نقش همراه و حضور مدیریتی 
ســپاه ناحیه  امام علی)ع( در شــرق اصفهان، در حل 
چالش آبی این منطقه تاثیرگذار اســت و نباید نادیده 

گرفته شود.
فضل ا... کفیل اظهــار کرد: وجود این ناحیه بســیج 
و حضور و همکاری فرماندهان فعــال در این ناحیه، 
منشأ خدمات بســیار برای شــرق اصفهان است زیرا 
اگر همکاری همه دستگاه ها و مدیریت صحیح نبود، 

کنترل بحران آبی در شرق اصفهان امکان پذیر نبود.
وی با اشاره به وسعت بسیار زیاد شرق اصفهان، افزود: 
12 شهر از شهرستان اصفهان در قلمرو شرق آن قرار 
دارد و وابســتگی حیات معیشــتی مردم این منطقه 
وابسته به آب است و قطعا کشــاورزی نقطه متمرکز 
کسب درآمد در بین خانوارهاست. فرماندار شهرستان 
اصفهان تصریح کرد: امروز خشــکی زاینده رود یک 
چالش است و طی ســال گذشــته، با رهاسازی آب 

تا حدودی به نیاز کشاورز پاسخ داده شد.
وی با بیــان اینکــه ورودی و خروجی ســد به نوعی 
هماهنگ اســت، بیان کــرد: ورودی ســد 13متر و 
0/2در ثانیه و خروجی آن 12 متر و 0/3در ثانیه است 
و می توان نتیجه گرفت که در ورودی و خروجی ســد 

زاینده رود هماهنگی وجود دارد.
کفیل با اشاره به اینکه حق نکشــت برای کشاورزانی 
وجود دارد که موفق به کاشــت و برداشت نشده اند، 
گفت: اگر امکان واگذاری آب برای کشت پاییزه فراهم 

نشد، حق نکشت برای کشاورزان پابرجاست.
وی در ادامــه صحبت خــود با تاکید دوبــاره بر توان 
نیروهای بسیجی، تصریح کرد: ناحیه مقاومت بسیج 
امام علی)ع( اقدام فرهنگی گســترده ای انجام داده 
است و یادواره الله های شــرق اصفهان، حرکت مانا 
و ماندگار و کاری بی بدیل در شــرق اصفهان بود که 
به نوعی هماهنگی بین شــش بخش از شرق اصفهان 

را پدید آورد.
فرماندار شهرستان اصفهان با اشاره به اهمیت اقتصاد 
مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقاب، خاطرنشان کرد: 
بسیج موانع و مشکات بر ســر راه اقتصاد مقاومتی را 
برطرف می کند و بهترین جایگزین در برابر چالش ها، 

موضوع اقتصاد مقاومتی است.

فرماندار:

حیات معیشتی مردم شرق 
اصفهان، وابسته به آب است

دیدگاه

رعایت نکردن بهداشــت معابر، رها کردن زباله ها در انهار و 
از همه مهم تر الگوهای غلط غذایی، از دالیل وجود موش ها 

در اصفهان به شمار می رود.
اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با به کارگیری 
آخرین روش های علمــی مبارزه با این جانــوران موذی، 
جمعیت آنها را کنترل کرده اســت، به طــوری که در اکثر 
شهرهای ایران وجود موش ها سیر صعودی به خود گرفته 
است؛ اما نتایج اقدامات شــهرداری اصفهان، از سیر نزولی 

حضور موش ها در اصفهان حکایت دارد.
رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان، موش ها را 
دارای انواع موش خانگی، موش سیاه، موش قهوه ای یا َرِت 
نروژی اعام کرده و می گوید: موش ها در شهر اصفهان، به 
طور معمول از نوع قهوه ای یا رت نروژی هســتند، البته به 
طور معمول موش ها در جاهایی فعالیت می کنند که زمینه 
تکثیر و تولید وجود دارد. غامرضا ســاکتی اظهار می کند: 
در شهر اصفهان موش ها به طور جدی کنترل شده اند و در 
این راستا ساالنه 5 میلیارد ریال برای خرید سم و نیروهای 

انسانی هزینه می شود.
وی با اشــاره به فعالیت 15 اکیپ مبارزه با موش در مناطق 

15گانه شهرداری اصفهان خاطرنشــان می کند: این 15 
اکیپ وظایف مختلفی دارند؛ از جمله مبارزه فیزیکی حذف 
غذا و آب و النه، مبارزه مکانیکی شامل استفاده از تله های 
فیزیکی، تله های زنده گیری و تله های چســبی با توجه به 
رفتار موش هــا در محیط های مد نظر، مبــارزه بیولوژیک 
شامل استفاده از خوراک موش که این نوع مبارزه، سیستم 

گوارشی موش را به صورت طبیعی مختل می کند.
رییس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهــان ادامه 
می دهد: مبارزه شــیمیایی نیز اســتفاده از سم های موش 
است؛ ســم های ضدانعقادی مثل ســم پفکی و سم کیکی 
باتوجه به نوع خوراک قالب موش که ســال به سال عوض 
می شــود؛ زیرا ممکن اســت موش ها به این سم ها عادت 

کنند.
وی تصریح می کند: کارشناســانی در مناطــق، از تمامی 
رفیوژها، باغچه ها و محــل هایی که به نوعی آلوده به موش 

هستند، بازدید و نقشه پراکندگی تهیه می کنند.
ســاکتی تاکید می کند: مدعی هســتیم که برای اولین بار 
در کشور، نقشــه پراکندگی موش ها در محل های مختلف 

شهر اصفهان، تهیه و النه هایشان شناسایی می شود.

وی همچنین به النــه کوبی موش ها اشــاره مــی کند و 
می گوید: پرســنل ما النه موش ها را می کوبند و بررســی 
می کنند که آیا النه ها فعال می شود یا نه؟ اگر ببینند فعال 
شد، یعنی اینکه داخل النه موش وجود دارد و برای النه ای 
که فعال شده، برنامه ریزی می شود؛ در واقع یک روز بازدید 
و النه کوبی انجــام می شــود و بعد به طور مجــدد النه ها 

بازبینی و سپس طعمه گذاری شروع می شود.
موش ها جزئی از اکوسیستم شهری هستند

رییس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهــان اضافه 
می کنــد: باتوجه به پیشــینه ای که از خیابان های شــهر 
موجود اســت و اطاعاتــی که از قبل اســتخراج شــده، 
طعمه گذاری و ســم گذاری، شــروع و پس از آن بار دیگر 
طعمه هــا و النه ها بازدید می شــود و کارشناســان رفتار 
موش را با طعمه که آیا استفاده شده یا نه، بررسی و گزارش 
می کنند. النه ها مجددا کوبیده شده و الشه هایی که بیرون 
آمده یا داخــل النه ها وجود دارد، جمع آوری می شــوند و 
بازهم النه ها کوبیده و سپس بررســی می شود؛ این اقدام 
آنقدر انجام می گیرد که خیابان از آلودگی موش پاک شود.

ساکتی مهم ترین عامل کاهش جمعیت موش ها در مناطق 
را بهسازی محیط می داند و می گوید: محل هایی در شهر 
وجود دارد که نشتی داشته و وجود آب  را میسر می کند و 
به تبع آن، غذا و النه هم فراهم می شــود که ما سعی داریم 
این ســه عامل را از موش ها بگیریم تا تولیــد مثل آنها به 

حداقل برسد.
وی موش هــا را جزئی از اکوسیســتم شــهری خوانده و 
اظهار می کند: جمعیت موش ها در شــهر اصفهان کنترل 
می شــود، یعنی نه می توانیم و نه می شــود که تعدادشان 

کاما به صفر برسد و نابود شوند.
رییس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان با اشاره 
به اینکه شــهر اصفهان شــرایط مطلوب وکنترل شده ای 
در مبارزه با موش هــا دارد، می گوید: برخــاف اینکه در 
اکثر شــهرهای ایران متاسفانه رشــد صعودی را مشاهده 
می کنیم، خوشبختانه رشــد موش ها در شهر اصفهان سیر 

نزولی داشته است.
وی می گوید: گاهی ممکن است شــهروندان تعداد  اندکی 
موش را در خیابان ببینند و استنباطشان این باشد که حتما 
جمعیت آنها زیاد اســت، در حالی که این، جزئی از همان 

محدوده کنترل شده است.
ســاکتی خاطرنشــان می کند: در همه مکان های شــهر 
اصفهان نقشه پراکندگی تهیه شده و موارد بهسازی محیط 

به مناطق اباغ شده است.
وی از دیگــر اقدامات انجام شــده توســط اداره خدمات 
شهری شــهرداری اصفهان را مطالعه و برنامه ریزی جهت 
فرمالسیون سم موش با همکاری تولیدکنندگان آن خوانده 
و می گوید: موش بعد از یک دوره، ممکن اســت به ســمی 
که گذاشــته می شــود، جواب ندهد و ما ســعی می کنیم 

فرمالسیون آن را تغییر دهیم.

در اکثر شهرهای ایران 
وجود موش ها سیر 

صعودی به خود گرفته 
است؛ اما نتایج اقدامات 

شهرداری اصفهان، 
از سیر نزولی حضور 
موش ها در اصفهان 

حکایت دارد

بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی افزایش جمعیت موش ها را رعایت  نشدن قوانین شهروندی از سوی گروهی 
از ساکنان اصفهانی می دانند که محیط  زیست مناسب را برای تولید مثل و زاد و ولد آنها فراهم می کنند.

شهرداری به جنگ با موش ها رفته است؛

تعداد موش ها هیچگاه به صفر نمی رسد

معاون بهداشت و درمان بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
استان اصفهان، با اشاره به آمار بخش بهداشت و درمان 
جامعه ایثارگران اســتان اظهارکــرد: 145 هزار نفر از 
جامعــه ایثارگری اســتان اصفهان زیر پوشــش بیمه 

تکمیلی هستند.
عبدالحســین نعمتی نیک پور افزود: اســتان اصفهان 
دارای 23 هزار شهید و 48 هزار جانباز است که 19هزار 
تن از والدین شــهدا در قید حیات هســتند؛ براساس 
قانون، تمامی جانبــازان، خانواده های آنان و همچنین 
پدران، مادران، فرزندان و همســران شهدا زیر پوشش 
بیمه مکمل قرار دارند. معاون بهداشــت و درمان بنیاد 
شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان گفت: براساس 
قانون، تمامی مســائل مربــوط به درمــان جانبازان 
5 تا 65درصد و خانواده آنان، زیر پوشــش بیمه تامین 

اجتماعی نیروهای مسلح هستند. 
وی خاطرنشــان کرد: کلیه جانبــازان باالی 70درصد 
حتی اگر شاغل باشند نیز زیر پوشش بیمه بنیاد شهید 
و امور ایثارگــران قرار دارند؛ همچنیــن 60 هزار نفر از 
ایثارگران زیر پوشش بیمه ســامت )پایه( و 145هزار 
نفر زیر پوشــش بیمه تکمیلی هســتند کــه خدمات 

درمانی آنان بر عهده بنیاد شهید است.

زرگرپور در جلسه کمیته راهبری استان اصفهان اظهار 
داشــت: SDI یا ســامانه جامع اطاعات مکان محور 
مجموعه ای از فناوری، سیاســتگذاری، اســتانداردها، 
شبکه دسترسی، منابع الزم برای جمع آوری پردازش و 
ذخیره سازی و توزیع و بهینه سازی و استفاده از داده ها 
و اطاعات مکانی در سطوح مختلف، به منظور تسهیل 
در روند تصمیم گیــری و مدیریت یک جامعه اســت. 
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه قانون، بودجه، مدیریت 
و برنامه ریزی، فرهنگ سازی، آموزش، نیروی متخصص 
و ماهر، استانداردهای قابل قبول و امکانات سخت افزار 
و نرم افزاری مناســب، از الزامات آن به شــمار می رود، 
اظهار داشت: ایجاد پایگاه های داده مکانی پایه، تعامل 
با دســتگاه های اجرایی اســتان و ایجاد سامانه جامعه 

مکان محور استان، از جمله مراحل آن به شمار می رود. 
وی با بیان اینکــه چندوجهی بــودن SDI نیاز به یک 
بســتر یکپارچه و جامع برای برقــرای ارتباط به موقع 
و ســریع دارد، گفت: کمیتــه راهبری SDI اســتان 
موظف اســت تا جلســه آینده طی مکاتبه و جلسه با 
مســئوالن کشــوری، در این خصوص تعیین تکلیف 
 کرده و ســامانه و بســتر مناســب را برای این داده ها

 انتخاب کند.

پوشش بیمه برای 145 هزار 
نفر از جامعه ایثارگری استان

کمیته راهبری SDI استان 
اصفهان تشکیل شد

خبر سازمان نوسازیبنیاد شهید 

برگزاری دوره »تفکر نقاد و 
نگارش تحقیقی« ویژه طالب 

ساالنه باید 10 درصد بافت 
فرسوده شهری نوسازی شود

برای نخستین بار دوره »تفکر نقاد و نگارش تحقیقی« 
ویژه طاب، به همت پژوهشــکده مطالعات اسامی 

دفتر تبلیغات اسامی اصفهان برگزار می شود.
مهدی حافظی در رابطه با دوره آموزش مقاله نویسی 
ویژه طاب گفت: یــک دوره مقاله نویســی با عنوان 
»نوقلم« برگزار کرده و از ســال 80 با آغاز کار نشریه 
نوقلم، کارگاه نوشتاری طاب را راه اندازی کردیم. وی 
در ادامه افزود: طاب می توانند آموزه های نوشــتاری 
خود را در نشــریه نوقلم منتشــر کنند و از این بابت 

صفحه ای 7500 تومان حق الزحمه دریافت کنند.
کارشناس همکاری های علمی دفتر تبلیغات اسامی 
اصفهان در ادامه اظهار کرد: از سال 80 تا کنون چندین 
دوره آموزش نویسندگی برای طاب برگزار کرده ایم و 
دوره جدید با عنوان »تفکر نقاد« نیز در حال برگزاری 

است که نوشتن مقاله علمی را به طاب می آموزد.
وی  در رابطه بــا کارگاه تفکر نقاد تصریــح کرد: این 
کارگاه به مدت 20 ســاعت برگزار می شود و با توجه 
به رتبه تحصیلی و مهارتی طــاب، 25 نفر را گزینش 
کــرده و در دوره ثبت نــام می کنیم کــه تحت نظر 
دکتر حامد صفایی پور )دکترای فلســفه علم( تعلیم 

می بینند.

مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
اصفهان گفت: طبق سیاســت های اباغــی مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و قانون برنامه کشور، باید ساالنه 
حداقل 10درصد نوسازی در بافت فرسوده شهری انجام 
شــود. حســین جعفری اظهارکرد: تحقق ایــن مهم به 
فعالیت دستگاه های ذی ربط شهر همچون شهرداری ها، 
راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و اقداماتی بستگی دارد 
که برای مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده انجام 
می شود. وی با اشــاره به اینکه بالغ بر 2200 هکتار بافت 
فرسوده در مناطق 15گانه شهرداری اصفهان وجود دارد، 
افزود: تاکنون تاش های زیــادی برای احیای بافت های 
فرسوده انجام شده است. جعفری به پرداخت تسهیات 
بافت فرسوده از سوی دولت، اشاره و اضافه کرد: دولت به 
ازای هر واحدی که احیا می شود، 50میلیون تومان با نرخ 
تک رقمی سود پرداخت کرده و شهرداری هم تا 70درصد 
بخشــودگی عوارض را اعمال می کند که امیدواریم این 
تســهیات، تشــویقی برای همراهی بیشــتر مردم در 
نوسازی بافت فرسوده باشــد. وی ادامه داد: ساکنان در 
محدوده های مصوب بافت فرســوده در مناطق 15گانه 
شــهرداری اصفهان، می توانند برای دریافت تسهیات 

50میلیون تومانی بافت فرسوده اقدام کنند.

تبلیغات اسالمی

رییس گروه ســامت و پیشــگیری از آســیب های اجتماعی اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان، در جلسه پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعی اظهار داشــت: مهم ترین طرح ها و برنامه های اداره مراقبت در 
برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش استان، براساس تفاهم نامه 
و دستورالعمل های وزارتی و استانی در ســال تحصیلی 96-95، شامل 
اجرای طرح مدارس عاری از خطر در 452 آموزشگاه در مقطع متوسطه 
دوم و اجرای مهارت های مقابله با رفتارهای پرخطر در 506 آموزشگاه در 
مقطع متوسطه اول هستند. عبدالرضا رییســی با اشاره به دیگر طرح ها 
افزود: اجرای طرح مدارس مراقب اجتماع محور در 2028 آموزشــگاه، 
مهارت های مراقبت از خود در 1070 مدرســه ابتدایی و  توزیع 5072 

بسته آموزشی و فرهنگی، ازجمله  طرح های اجرا شده هستند.

مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان، با اشــاره به قدمت این شرکت گفت: 
شــرکت آبفای اســتان اصفهان قدیمی ترین شــرکت آب و فاضاب محسوب 
می شــود که بنیان گذار صنعت آب و فاضاب در کشور بوده و دانش این صنعت 
از اصفهان به دیگر نقاط کشور اشاعه یافته اســت. مهندس هاشم امینی افزود: 
بنابراین هم اکنون از فعاالن صنعت آبفا در اصفهان انتظار می رود با ارائه ظرفیت 
و ابتکار، این مهم را حفظ کنند؛ این درحالی اســت که اجرای بازســازی شبکه 
فاضاب شهر اصفهان با اســتفاده از دانش روز دنیا اجرایی شده و بر این اساس، 
از کارشناسان آبفای استان اصفهان خواسته می شود با این دانش نوین به خوبی 
آشنا شوند ســپس آن را در اختیار دیگر فعاالن صنعت در نقاط دیگر کشور قرار 
دهند؛ بدین ترتیب به نوعی بومی سازی تکنولوژی نوین بازسازی شبکه فاضاب 

در اصفهان صورت می گیرد.

بومی سازی تکنولوژی روز دنیا در بازسازی شبکه فاضالب اصفهاناجرای طرح مدارس عاری از خطر در آموزشگاه های اصفهان 

شهرداری

شورا
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »درآمدی بر زیباشناسی اســامی« نوشته »اولیور لیمن« را 
انتشــارات ماهی با ترجمه »محمدرضا ابوالقاســمی« به چاپ دوم 
رســاند. رویکردهای مختلفی به زیباشناسی اسامی وجود دارد اما 
کتاب حاضر نشــان می دهد که هیچ کدام نتوانسته اند حق مطلب 
را درباره هنر اسامی ادا کند. نویســنده در این اثر با بررسی گستره 
وســیعی از مطالب موجود در این حیطه ، از تعمیم های نسنجیده 
و نتیجه گیری های شــتاب زده  بسیاری از نویســندگان صاحب 
نام پرده بر مــی دارد و خواننــده را فرا می خواند تا خــود به دور از 
پیش داوری های رایج به آثار باشــکوه هنر اســامی بنگرد. به نظر 
نویسنده نباید هنر اسامی و زیبایی های چشمگیر آن را پشت پرده  
نظریه پردازی های پیچیده پنهان کرد. این کتاب می کوشد به این 

سوال پاسخ دهد که »آیا می توان ویژگی های زیبا شناختی هنرهای 
اسامی را از اهداف دینی اولیه شان تفکیک کرد؟

هنر اسامی هنری است شگفت انگیز که برای بررسی آن می بایست 
طیفی از نگرش های زیباشــناختی به وجود آید و کتاب حاضر نیز 
تاشــی اســت برای آغاز چنین حرکتی. در واقع این کتاب نشان 
می دهد که چگونه می تــوان بدون فروغلتیدن در مســائل مبهم و 

مغلق، از آثار باشکوه هنر اسامی لذت برد.
»اولیور لیمن«نویســنده کتاب حاضر که اســتاد فلســفه دانشگاه 
کنتاکی آمریکا نیز می باشد؛ در این کتاب ابتدا اشتباه های متداول 
درباره  هنر اســامی را برمی شمارد و بررســی می کند و می کوشد 
کاســتی های مترتب بر این نظریه ها را معرفی کنــد. او در گام های 
بعدی، هنرهای مختلــف اســامی، از جمله معمــاری، ادبیات و 

موسیقی را معرفی و تحلیل می کند.

رژیم غذایی مایعات)2(ساالد پلومن

لبخندک

گوناگون

پشت بام

در زندگی مدرن، کم تحرکی و عادت های غذا خوردن نــا منظم دالیل اصلی افزایش 
وزن افراد هســتند . از طرفی به دلیــل کمبود وقت، فرآیندهای ســریع تر که نیازمند 
زمان کمتری هستند با استقبال بیشتری مواجه می شوند، رژیم های غذایی بر مبنای 

مایعات از جمله این مواردند.
مزایا و معایب

موثر بودن، ســرعت باالی تاثیر و ســرعت باالی گذر مایعات از دســتگاه گوارش که 
 منجر به جذب حداقــل کالری از آنها می شــود از مزایای این نوع رژیم ها محســوب 

می شوند.
مایعات چون احســاس ســیری در فرد ایجاد نمی کننــد باعث رفع گرســنگی فرد 
نمی شوند از این رو فرد به مصرف بیشــتر ترغیب می شود. این موضوع می تواند  باعث 
افزایش کالری دریافتی و خنثی کردن تاش های کاهش وزن شــود، در بســیاری از 

موارد نیز این مشکات باعث ترک رژیم غذایی می گردد.
طرفداران ادعا می کنند که با ایــن روش کاهش وزن بدون عــوارض جانبی مضر و با 
سرعت و تاثیر بیشتر میسر است، هرچند کارشناسان می گویند که بعضی از این ادعاها 

پشتوانه علمی ندارند. 
طرفداران این رژیم میزان ترک رژیم به دلیل ســختی آن و خطر افزایش وزن متعاقب 

آن را ذکر نمی کنند.
این رژیم برای چه کسانی مناسب است؟

اگر زمان کمی در اختیار دارید و در عین حال مایل به کاهش وزن هســتید، این رژیم 
برای شما نوشته شده است.

ســوتی، گاف، از دســت در رفتن و هر عنوان 
دیگــری را می توان بــرای این اتفــاق در نظر 
گرفت، امــا در نهایــت نتیجه این اســت که 
کارگردان،جایی از فیلم مثــل طراحی لباس 
و صحنه،تاریخ روایت، محتوا و یا نوع ســاخت 
از دستش خارج شــده و از ســر حواس پرتی 
چیزهایی را نشان می دهد که نباید نشان دهد.

گاهی برخی از این ســوتی ها به قدری پررنگ 
هســتند که خیلی هــا متوجه آنها می شــوند 
و گاهی هم تا چنــد باری فیلم دیده نشــود، 
خودشان را نشان نمی دهند، به هر صورت این 
فیلم ها هم در سینمای ایران و هم در سینمای 
جهان وجود دارند که برخی از مهم ترین آنها را 

اینجا جمع کرده ایم. 
جرم و حکم

»جرم« و »حکم« دو فیلم مســعود کیمیایی 
هستند که »جرم« در بیســت و نهمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر به عنــوان بهترین فیلم 
انتخاب شــد. با این حال هــر دوی این  فیلم ها 
در طراحی صحنه ســوتی داشــته اند، حضور 
کولرگازی هایــی کــه بــا زمان روایت شــده 
در فیلــم همخوانی ندارند، بســیار به چشــم 
می آید. جالب این اســت که مارک آن ها را هم 
می توانیم ببینیم؛ مارک یکی از شــرکت های 
معتبر کره ای!البتــه در »حکم« و در پانی که 
عزت ا... انتظامی و بهرام رادان در حال صحبت 
با یکدیگر هســتند، بوم صــدای صدابردار را 
می توان به وضــوح در تصویر دیــد که معلوم 
نیســت در کادر چــه کار می کنــد و چرا این 

صحنه کات نخورده است. 
آب و آتش

بــه کارگردانی فریــدون جیرانی اســت و در 
یکی از صحنه هــا وقتی اتوبوس در ایســتگاه 
می ایســتد، انعکاس تصویر همه عوامل پشت 

دوربین را می توان روی بدنه اتوبوس دید.
نفس

فیلم ســینمایی »نفس« به کارگردانی نرگس 
آبیار اســت و در جشنواره ســی و چهارم فیلم 
فجر رونمایی شد و به تازگی نیز در سینماهای 
کشور به نمایش درآمده است. »نفس« روایتی 
از زندگی چهار کودک است که یکی از دخترها 
آن را تعریف می کند، او تعریف می کند و تعریف 
می کند تا اینکه در یکی از روزهای جنگ وقتی 
در حیاط خانه تاب بازی می کند، با بمبی که در 
همان جا می افتد، فوت می کنــد. البته معلوم 
نیســت حاال که شــخصیت اول داستان فوت 
کرده، دقیقا چه کسی همه این داستان ها را از 

ابتدا برای مخاطب بازگو می کند!

از گاف های سینمایی
 چه می دانید؟)2(

خوابیدن روی پشــت بام آدم را سحرخیز 
می کند. فکر مــی کنی شــب، تاریک و 
تمام نشــدنی و البته خنک اســت اما صبح ناگهان از راه می رسد 
و آن باال روی پشــت بام دیگــر جایی برای قایم شــدن از آفتاب 
وجود ندارد. خنکای تشــک جای خودش را به گرمایی دم کرده  
می دهد و سر و کله مورچه ها هم پیدا می شود، آن وقت باید زود 
همه چیز را جمع کرد و برگشــت پایین. خوابیدن روی پشت بام 
فرصتی بود که شهر کوچک و پشــه بند بزرگ به ما می داد. پدرم 
سرش را که روی بالش می گذاشــت خوابش می برد اما من تازه 
مشغول تماشای حاج آقای همســایه می شدم که یک بار اسباب 
رختخواب می آورد و یک بار هم پارچ آب و رادیو. هر شــب به من 
که خیره نگاهش می کردم می گفت:» بیا آب بخور تا گربه نرفته 
سر پارچ.« بعد هم دراز می کشــید و رادیو اش را روشن می کرد. 
باد صدای رادیو را می آورد: »من ای صبا ره رفتن به کوی دوست 

ندانم...«.
آسمانی پر از شهاب

مسئله این بود که اصا شباهتی به یک شکارچی نداشت و بیشتر 
شبیه یک ســاعت شــنی بود. بقیه شــان هم همین طور بودند. 
هیچ کدام شباهتی به اسمشان نداشــتند. نمی فهمیدم برای چه 
به آن یکی که شکل ماقه اســت می گویند خرس؟ مثا داشتم 
صورت های فلکی را یــاد می گرفتم و گفته بودنــد اگر خوب به 
آسمان نگاه کنم یک شب ستاره ها را می بینم که دارند می افتند. 
شــب ها به آســمان زل می زدم تا باالخره افتادن یک ستاره را 
ببینم اما انگار ستاره ها را سر جایشان میخ کرده بودند. هیچ کدام 
تکان نمی خوردند چه برسد به اینکه بخواهند بیفتند. عمو وعده 
دیدن شهاب سنگ می داد اما شهاب برای من پسر آقای مهندس 
با آن دوچرخــه نوی نارنجی اش بــود؛ امــان از آن روبانی که به 
دسته هایش بســته بودند و 
در باد تکان می خورد. عمو 
راســت می گفت، یک نیمه 
شب مرداد، باالخره آسمان 
پر از شهاب شــد. انگار یک 
عالمه دوچرخه با ســرعت 
نور رد می شــدند و از چرخ 
عقبشان آتش بلند می شد! 

درآمدی بر زیباشناسی اسالمی

مواد الزم : 
پیاز قرمز۱ عدد ،شــکرنصف قاشق غذاخوری، 
سیر ۴ حبه، سرکه قرمز۲ قاشق غذاخوری،نمک 
بــه میــزان الزم، ســس خــردل۱ قاشــق 
چای خوری،سرکه  چای خوری،عسل۱قاشــق 
ســفید۲ قاشــق غذاخوری، روغــن زیتون۴ 
قاشــق غذاخوری،فلفل ســیاه به میزان الزم، 
۱عدد،  ۱عدد،ســیب کاهو ۱۰۰گرم، شاهی
 ۸ عدد،کالبــاس  شــاخه،تربچه۸  کرفــس۳ 
ورقه،پنیر چدار۱۰۰ گرم، پنیر بلو چیز۱۰۰ گرم

طرز تهیه :  
 ابتدا ترشــی پیاز را تهیه کنید. حلقه های پیاز را در ظرفی ریخته و شــکر، سیر، سرکه قرمز و 
کمی نمک روی آنها بریزیــد و خوب  با هم ترکیب کنید، روی ظرف را بپوشــانید و مادامی که 

ساالد را آماده می کنید، حداکثر برای ۱ ساعت، آن را کنار بگذارید.
 برای تهیه سس ساالد، سس خردل، عسل، سرکه سفید و روغن زیتون را به همراه کمی نمک 
و فلفل ســیاه با هم ترکیب کنید. آن را بچشــید و در صورت لزوم نمک و فلفل بیشتری به آن 
اضافه کنید. سس را کنار بگذارید و ساالد را تهیه کنید.  برای تهیه ساالد  شاهی، کاهو، سیب، 
کرفس و تربچه را در ظرفی با هم مخلوط کنید. ســس را هم بزنید و روی ساالد بریزید. آنها را 
خوب با هم ترکیب کنید تا ساالد کاما به سس آغشته شود.  تکه های کالباس، پنیرها و ترشی 

پیاز را روی ساالد قرار دهید و آن را سرو کنید.

ندا شاه نوری
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امام علی )علیه السالم(:
 چه زشت است كه آدمی، باطنی بیمار و ظاهرى زيبا 

داشته باشد!
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