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مشاور عالی رهبر معظم انقالب، در یادواره ۴۵۰ شهید اطالعات 
قرارگاه سیدالشهدا )ع( در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال 

و بختیاری در حسینیه ثارا... اصفهان، به نقش پر رنگ ...

و باز هم تفاهم نامه! مهرماه امســال بود که رســانه های محلی از امضای تفاهم نامه 
میان اســتانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری بر ســر حوضه زاینده رود منتشر 
کردند؛ تفاهم نامه ای که ما را امیــدوار می کرد به اینکه شــاید بتواند مرهمی بردل 
کشاورزانی باشد که سال هاست قربانی سیاســت های غلط و مدیریت های اشتباه و 
ناتوان و خشکســالی و کم آبی و... شــده اند؛ مردمی که در باالدست زاینده رود برسر 
نحوه تخصیص و برداشت آب از سوی دو استان، گالیه های بسیار دارند؛ دواستانی که 
از قضا قرابت و صمیمیت دیرینه ای با یکدیگر دارند و حاال »آب«، میانشــان اختالف 

افکنده است. پس از امضای تفاهم نامه های گذشته، گفته شد که...

حجت االسالم ســید حسین بهشــتی نژاد در پیش خطبه های 
نماز جمعه این هفته شــهر اصفهان در رابطه با حماسه 9 دی و 
تبیین ابعاد فتنه سال 88 اظهار کرد: مسئله هشتم و نهم دی، از 

زرین ترین برگ های دفتر انقالب اسالمی است.
وی افزود: هشــتم و نهم دی دو روز جریان سازی است که در آن 
مردم ایران بخصوص اصفهان،  نسبت به زشــتی و اوج وقاحت و 
بی شرمی که در عاشورای سال 88 اتفاق افتاد، حماسه آفریدند.

مدیرکل سابق سازمان تبلیغات اســالمی استان اصفهان تاکید 
کرد: آنهایی که مطالعات قرآنی دارند موضوع فتنه را یک مسئله 
مهم در قرآن می دانند که حــدود 6۰ بار به گونه های مختلف به 
آن اشاره شده اســت و معموال با عنوان آزمایش و امتحان معنی 
می شود که در اول ســوره عنکبوت نیز این موضوع آمده است.

بهشــتی نژاد ادامه داد: آزمایش های الهی، هم با سختی ها و هم 
با راحتی ها انجام  می شــود؛ اما این آزمایش ها بیشــتر ازطریق  
شدت هاست تا مشخص شود که چه کسانی حق را می فهمند و 
از این آزمون با موفقیت عبور می کنند. وی با اشاره به آیاتی از قرآن 
اضافه کرد: در بعضی از تعبیرات قرآن مانند سوره انفال، چندبار 
واژه فتنه آمده اســت و در قرآن به این موضوع اشاره شده که اگر 
کســی در بین فتنه ها ســکوت کند، هم  در دنیا و هم در آخرت 
دچار ورشکســتگی می شــود. مدرس حوزه علمیه خاطرنشان 
کرد: انتخابات 88 به خوبی انجــام گرفت اما قبل از اینکه نتیجه 
اعالم  شود، عده ای در رســانه های خارجی نتیجه را طور دیگری 
معرفی کردند  که نقطه ای برای شروع فتنه بود. وی ادامه داد: در 
فتنه 88 بجز ســرنگونی نظام بیگانگان، به چیزی راضی نبودند 
که رهبر هوشــیار قبل از این اتفاق بارها بصیرت را گوشزد و بعد 
از این موضوع، 23 بار ســخنرانی و 73 بار فتنــه را تاکید کرده و 
از سخنرانی ها برای هشــدار به عوامل داخلی اســتفاده کردند.

بهشتی نژاد با بیان اینکه جبهه های کفر هیچوقت دست از طمع 
برنخواهند داشــت، بیان کرد: ملت عظیم ایران بخصوص مردم 
اصفهان، در موضوع فتنه، ابتکار را به دست گرفته و عالوه بر روز 
نهم دی، در هشتم دی نیز به صورت خودجوش به میدان ها آمدند 
و حرکت این  مردم در آن روزها چشم جبهه های کفر را کور کرد و 

توانستند با این حماسه انقالب را بیمه کنند.

شیوه نامه اجرایی کمیته ساماندهی
توزیع آب کشاورزی حوضه زاینده رود تصویب شد؛

انتقادهای تند وزیر بهداشت
از بیمه ها و وزارت رفاه ؛

رفاه« حیف اسم »
برای وزارت رفاه

و باز هم تفاهم نامه!

»می شود؛ می توانیم«
به سبک اصفهان
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مشاور عالی رهبر معظم انقالب در اصفهان:

نباید طوری عمل کنیم که مانند 
سوریه و عراق غافلگیر شویم

اسراف در مدارس اصفهان

مدیرکل سابق سازمان تبلیغات اسالمی استان اصفهان :

حماسه مردم در 9 دی
چشم جبهه های کفر را کور کرد

15

15

دبیر هفتمین جشنواره فیلم عمار خبر داد:

آغاز اکران فیلم های جشنواره 
عمار در اصفهان

6

خبر آخر

پیشینه اقتصاد مقاومتی به نصف جهان می رسد؛

ادامه در صفحه 15

معاون امنیتی اســتانداری تهران گفت: هلی شاتی 
که در منطقه پــرواز ممنوع میــدان انقالب و بیت 
رهبری ســاقط شــد متعلق به صدا و ســیما بوده 
است. محســن همدانی با بیان اینکه قرارگاه ثارا...

گزارش داده که این هلی شــات متعلــق به صدا و 

سیما بوده است اظهار کرد: این هلی شات به دنبال 
تصویربرداری هوایــی از محل نمــاز جمعه تهران 
بوده، اما به منطقه پرواز ممنــوع بی توجهی کرده 
و وارد این منطقه شده و توسط پدافند هوایی مورد 

شلیک قرار گرفته است. وی همچنین گفت ...

هلی شات منهدم شده در اطراف بیت رهبری
متعلق به کجا بود؟

2

40 درصد مدارس شهر اصفهان از بخاری های گازی 
و نفتی استفاده می کنند؛



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی |  شماره 2033 | شنبه 4 دی  1395|  24 ربیع االول  1438

پیشنهاد سردبیر:
ضربه مهلک نیروهای یمنی بر پیکر مزدوران سعودی

رسانه انتخاباتاحزابدیدگاه

محمد جواد جمالــی نوبندگانی عضو هیئت رییســه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان 
اینکه بشاراســد رییس جمهوری سوریه بارها به ترکیه 
و کشورهای منطقه هشــدار داده بود که تروریست ها 
یقه کشــورهای حامی خود را می گیرند و ما نتیجه این 
اتفاق را امروز لمس می کنیــم اظهار کرد: ترور »آندری 
کارلوف« سفیر روســیه در آنکارا اقدامی انفرادی نبوده 
و قطعا از پشــتوانه های اطالعاتی و عملیاتی برخوردار 

بوده است.
جمالی نوبندگانی افزود: ترور ســفیر روسیه احتماال با 
مشارکت ســیا و حتی برخی افسران ناتو انجام گرفته تا 
قدرت مانور کرملین در معادالت جنگ سردی که غرب 

دنبال می کند، محدود شود.
وی در پایــان گفت: ترور ســفیر روســیه در ترکیه در 
حقیقت حمله حامیان تروریســم تکفیــری به خاک 
روسیه و ترکیه به تالفی همگرایی تهران،آنکارا و مسکو 
است؛ برخالف محاســبات غرب، کرملین با ترور سفیر 
روســیه در همگرایی برای جنگ با تروریســم راسخ تر 

می شود تا در مقابل غرب اعاده حیثیت کند.

ســخنگوی جمعیت ایثارگران انقالب اسالمی با بیان 
اینکه جمعیت ایثارگران مانند دیگر تشکل های اصولگرا 
به دنبال وحدت اســت، گفت: این تشــکل سیاسی در 
 حال بررســی نیروهای مطــرح برای انتخابات اســت.

 لطف ا...فروزنده عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران 
انقالب اســالمی، با اشــاره به برگزاری اردوی استانی 
جمعیــت ایثارگران انقالب اســالمی، گفــت: در این 
نشست ها بیشــتر تمرکز بر انتخابات ریاست جمهوری 
بود. وی با بیان اینکه جمعیت ایثارگران در حال بررسی 
گزینه های مناســب برای انتخابات ریاست جمهوری 
است، تصریح کرد: این تشکل سیاسی نیروهای مطرح 
برای انتخابات را هم در داخل حزب و هم بیرون از حزب 
بررســی می کند. فروزنده خاطرنشــان کرد: جمعیت 
ایثارگران مانند دیگر تشــکل های اصولگــرا به دنبال 
وحدت اســت و اگر جریان وحدت شــکل بگیرد حتما 
به آن خواهد پیوســت. ســخنگوی جمعیت ایثارگران 
انقالب اسالمی، تاکید کرد : رایزنی هایی برای رسیدن 
به وحدت در جریان است و اگر ساز و کار آن شکل بگیرد 

همه اضالع اصولگرایی به آن خواهند پیوست.

عضو کمیسیون امنیت ملی:

روسیه در برابر غرب
اعاده حیثیت می کند

لطف ا... فروزنده :

جمعیت ایثارگران حتما به سامانه 
وحدت اصولگرایان می پیوندند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی :

»خانه احزاب« در توزیع یارانه 
احزاب بی عدالتی می کند

رییس رسانه ملی:

ستاد انتخابات در صدا وسیما 
ایجاد شده است

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با 
اشاره به اظهارات وزیر کشور درخصوص توزیع یارانه احزاب از 
طریق خانه احزاب گفت: بدون شک تنها ابزاری که می تواند 
خانه احزاب را در شــرایط کنونی تقویت کند همین یارانه 

احزاب است .
وی افزود: واگذاری امور صنفی به احزاب نیازمند این است که 
مانند دوران اصالحات شاخص ها و معیارهای پرداخت یارانه 

به احزاب گرایش سیاسی آنها در اولویت قرار نگیرد. 
این فعــال حزبی ادامــه داد: بیش از ۲۰۰ حــزب داریم که 
متاســفانه هیچ اثر اجتماعی و موضع گیری سیاسی اتخاذ 
نمی کنند؛ اما نام آنها در خانه احزاب ثبت شــده تا بتوانند از 

یارانه احزاب برخوردار شوند.
ترقی تصریح کرد: درست اســت که خانه احزاب مرجع امور 
صنفی احزاب است؛ اما چون ماهیت آن از ابتدای شکل گیری 
بر مبنای درســت و صحیح نبوده اســت،  در پرداخت یارانه 
به احزاب بی عدالتی می کند که در نتیجه احزاب ســوری و 
غیرواقعی عمده این منابع را دریافت کرده و صرف یک جریان 

خاص خواهند کرد.

»عبدالعلی علی عسگری« رییس رسانه ملی در مورد اینکه 
چقدر صداوســیما تالش می کند که رویکرد چند صدایی 
داشــته باشــد، اظهار کرد: در ســازمان صدا و سیما همه 
کسانی که در خانواده انقالب هســتند می توانند صحبت 
کنند و صحبت هم می کنند، همه نیروهای متنوع و متکثر 
در حال حاضر در صداوسیما صحبت می کنند. وی با اشاره 
به انتخابات ریاست جمهوری ســال ۱۳۹۶ گفت: ما ستاد 
انتخابات را در صدا وســیما ایجاد کرده ایم و در حال حاضر 
برنامه هایی تدوین و تنظیم شده است. مقدمات آنها نیز در 
حال فراهم شده، اما تالش می کنیم که در حال حاضر فضا 
سیاسی نشود تا اســفندماه که نزدیک انتخابات می شویم 
ان شــاءا... آن زمان کمی وارد فاز سیاسی می شویم. وی با 
تاکید بر اینکه سازمان صداوسیما نمی خواهد وارد فضای 
سیاسی شود، خاطرنشان  کرد: تا آن زمان دولت می تواند با 
اقتدار و قدرت برنامه هایش را اجرایی کند. ما بارها گفته ایم 
که نتایج زحمــات و فعالیت های تمــام وزرا و بخش های 
مختلف اجرایی را در صداوسیما گزارش دهند که مردم در 

معرض دستاوردهای دولت قرار بگیرند. 

حجت االسالم منتظری:

بعید است حکم زنجانی تخفیف یابد

زیباکالم:

سبد رای روحانی کاهش یافته است

ابراز تاسف بعیدی نژاد از عملکرد 
برخی رسانه های غربی

هلی شات منهدم شده در اطراف 
بیت رهبری متعلق به کجا بود؟

توضیحات بروجردی درباره 
»اظهارات منتسب به ظریف«

حجت االســالم محمد جعفر منتظری دادســتان کل کشــور  
درباره وضعیت حکم »بابک زنجانی« گفــت: حکم اعدام بابک 
زنجانی قطعی شــده؛ اما مهم اســت وضعیت بدهی های او هم 
مشــخص شــود. بدین ترتیب مهم تر از اعدام زنجانی مشخص 
شدن وضعیت بدهی های اوســت.وی افزود: بدهی نامبرده رقم 
هنگفتی است، همه مردم در آن ســهم دارند؛ لذا احقاق حقوق 
همه مردم با تســویه دیون وی الزم است.دادســتان کل کشور 
همچنین به این ســوال که آیا ممکن اســت »بابک زنجانی« با 
تســویه دیونش از مجازات اعدام رهایی یابد، اظهار داشت: این 
حکم در دیوان عالی کشــور نهایی و قطعی شــده و بعید است 
تخفیف یابد.دادستان کل کشور در پاســخ به این سوال که آیا 
دولت در پرونده حقــوق های نجومی با قــوه قضاییه همکاری 
داشته است، خاطر نشــان کرد: طبق گفته های سخنگوی قوه 
قضاییــه، دولت تاکنون گزارشــی در این مورد بــه قوه قضاییه 

ارسال نکرده است.

زیبــاکالم معتقد اســت  اگــر در شــرایط کنونــي، انتخابات 
ریاست جمهوري برگزار شود بعید است روحاني همان ۱٨ میلیون 
راي سال ۹۲ را بیاورد. ضمن اینکه بعید است از االن تا اردیبهشت 
ســال آینده نیز تغییر و تحوالت زیادي رخ دهد و این مقدار راي 
افزایش یابــد؛ بنابراین ســبد راي آقاي روحاني بــا چند میلیون 

کاهش براي دور دوم انتخابات مواجه خواهد شد.
این فعال سیاســی افزود: لیکــن با همان میزان راي نیز شــانس 
پیروزي آقاي روحاني در انتخابات آتي بسیار باالتر است. در مقابل 
هیچ شانســي براي اصولگرایان در انتخابات آتي وجــود ندارد. با 
وجود تمام حمــالت و تهاجماتي که علیه دولــت آقاي روحاني 
انجام مي شود، این تخریب ها به پیروزي منجر نخواهد شد. شانس 
گزینه هایي کــه امروز این جریان مطرح مي کنــد از جمله آقایان 
قالیباف و جلیلي نسبت به سال ۹۲ بیشتر نشــده است. نه آقاي 

جلیلي به ٤ میلیون رایش اضافه خواهد شد و نه آقاي قالیباف. 

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس با انتشار پستی در صفحه 
اینستاگرامش ضمن ابراز تاسف برای برخی از رسانه های غربی که 
توجهی به واقعیت های در صحنه چند روزگذشته حلب نداشتند 
عنوان کرد: جای تاســف است که برخي رســانه های غربی بدون 
توجه به واقعیت های در صحنه در چند روز گذشته سعی می کردند 
ایران را مانعی بر سر راه خروج معارضین و خانواده هایشان در حلب 
معرفی کنند. عده ای مغرض نیز با سوءاستفاده از این جریان تالش 
کردند که مردم بی اطالع را برای اعتراض به جلوی ســفارت های 
ایران بکشانند و بدین ترتیب مردم ایران را نیز متقابال به تحریک 

علیه سفارتخانه های خارجی دعوت کنند.

معاون امنیتی اســتانداری تهران گفت: هلی شاتی که در منطقه 
پرواز ممنوع میدان انقالب و بیت رهبری ســاقط شــد متعلق به 
صدا و سیما بوده است. محسن همدانی با بیان اینکه قرارگاه ثارا...

گزارش داده که این هلی شــات متعلق به صدا و سیما بوده است 
اظهار کرد: این هلی شــات به دنبال تصویربرداری هوایی از محل 
نماز جمعه تهران بوده، اما به منطقه پرواز ممنوع بی توجهی کرده 
و وارد این منطقه شده و توســط پدافند هوایی مورد شلیک قرار 

گرفته است. 
وی همچنین گفت: تیمی که مســئول پرواز این هلی شات بوده 
باید به طول و عرض جغرافیایی منطقــه و محدوده پرواز ممنوع 
توجه می کرده که در این زمینه دچار سهل انگاری شده است. این 

تیم نسبت به محدوده پرواز ممنوع بی اطالع بوده است.

عالءالدین بروجردی درباره اینکه معموال جلســات کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی توســط سخنگوی این کمیسیون 
اعالم می شــود و اینکه چرا اخیرا یکی از اعضا موضع گیری کرد، 
اظهار داشــت:  مطالبی که وزرای اطالعات، خارجه، دفاع و کشور 
و یا هریک از مقامات در جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس اعالم می کنند، ما با اســتناد به مجموعه قوانین 
و مقررات نظام در عرصــه طبقه بندی، دربــاره آن مطالب دقت 
بیشــتری می کنیم. رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس اظهار داشــت: آقای کریمی قدوسی در دوره قبل 
هم این عقیده را داشتند که »به نظر من مطالب محرمانه نیست و 
قابل افشاست« و این موضوع موجب شد که در تعامل کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجــی مجلس و وزارت امــور خارجه 
خدشه ای ایجاد شــود و عمال کمیســیون از اطالعاتی که باید در 

اختیار داشته باشد محروم شود.

عکس روز

عیادت حسین فریدون از 
حجت االسالم نقویان

دســتیار ویژه رییس جمهور از حجت االســالم والمسلمین 
نقویان عیادت کرد.

اخبار

کافه سیاست

»مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه در نشســت خبری در مسکو 
طی پاسخ به ســوال یکی از خبرنگاران، حزب ا... را یک گروه تروریستی 
عنوان کرد. بنا بر این گزارش، این اقدام ضدایرانی وزیر خارجه ترکیه در 
جمع خبرنگاران با واکنش الوروف مواجه شد که به گفته شبکه العربیه 
»دل ظریف خنک شــد«. به گزارش العربیــه، الوروف گفت که مراد از 
گروه های تروریســتی النصره و داعش است که ســازمان ملل مشخص 
کرده است. ظریف هم نســبت به اقدام ضدایرانی همتای ترکیه ای خود 
در تروریســتی خواندن حزب ا... واکنش نشــان داد و گفت: دوستان ما 
در سوریه را نمی توان تروریســت خواند. خاطر نشان می شود که وزیر 
امور خارجه روسیه اعالم کرد مســکو، تهران و آنکارا بر سر یک »بیانیه 
مشــترک« باهدف یافتن راه حلی برای پایان بحران در ســوریه توافق 
 کردند.نشســت ســه جانبه روســیه، ترکیه و ایران، درباره سوریه روز 

سه شنبه ۳۰ آذر/۲۰ دسامبر در مسکو برگزار شد.

قلب کشورهای عربی
به درد آمد!

دل ظریف
خنک شد!

عربستان سعودی بعد از شکســت ســنگین پادوهایش در حلب، اینک 
دست به دامن سازمان منافقین شده اســت و درخواست بی شرمانه این 
گروه تروریستی درباره ایران را از بنگاه های تبلیغاتی خود تبلیغ می کند. 
شبکه العربیه که به خاطر ســرخوردگی از شکست تروریست ها در حلب 
مدتی است تحوالت این شــهر را به اخبار حاشــیه ای خود تبدیل کرده 
است، در ارتباط با پیروزی ســوریه و هم پیمانانش در حلب به درخواست 
سازمان مجاهدین پرداخت و گزارش داد: »سازمان مجاهدین، معارضان 
نظام ایران در خارج در پی تحوالت حلب خواســتار بیرون کردن ایران از 
سازمان همکاری اســالمی شــدند.« العربیه در ادامه مدعی شد: »بعد از 
وحشــیگری هایی که علیه مردم مســلمان حلب صورت گرفت، سازمان 
مجاهدین در پی  نشســت فوق العاده ســازمان همکاری اسالمی درباره 
حلب، خواستار اخراج ایران از این سازمان شد؛ چرا که ایران در حلب قلب 

کشورهای عربی و همه مسلمانان جهان را به درد آورد« )!(

بین الملل

به گزارش شبکه المســیره، نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در جریــان عملیات خود برای پاکســازی 
منطقه وقز در بخــش المصلوب در الجــوف، ۱5 مزدور 
عربســتان را به هالکت رســانده و ۱۳ نفر را نیز زخمی 
کردند. این در حالی اســت که منابع یمنی اعالم کردند 
که ۶7 تن از نیروهای وابســته به ائتالف متجاوز سعودی 
طی چند روز اخیر در عملیات ویــژه ارتش و کمیته های 
مردمی یمن به هالکت رســیده اند. بر اساس این گزارش، 
مزدوران ســعودی از وقوع تلفات بزرگ در میان نیروهای 
خود دچار شوک و ترس شده اند و درباره سرنوشت عناصر 
گردان مذکور، سکوت کرده اند و به خانواده های آنان هم 

در این باره اطالع رسانی نکرده اند.

مجمع عمومی ســازمان ملل متحد روز پنجشــنبه 
قطعنامه ای تصویب کرد که در آن رژیم صهیونیستی 
ملزم به پرداخت غرامتی نزدیــک به یک میلیارد دالر 
به لبنان به علت آلوده کردن آب های ســاحلی لبنان 
با مواد نفتی شده اســت. رژیم صهیونیستی در تجاوز 
ســال ۲۰۰۶ به لبنان، مخازن ســوخت نیروگاه برق 
منطقه الجیه لبنان را بمباران کــرد که این امر باعث 
آلوده شدن آب های ساحلی این کشــور با مواد نفتی 
شد. سایت روســیا الیوم گزارش کرد: این یازدهمین 
قطعنامه ضد اســراییلی مجمع عمومی سازمان ملل 

است. 

جنگنده های ترکیه از بامداد پنجشــنبه حمالت خود 
به شــهر »الباب« را افزایش دادند و این حمالت تا روز 
جمعه ادامه داشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که 
در جریان ایــن حمالت ٨٨ غیر نظامی ســوری جان 

خود را از دست داده اند.
خبرگزاری »اعماق« وابســته به داعــش نیز خبر داد 
که در جریان ایــن حمالت جنگنده هــای ترکیه در 
الباب، دســت کم ۳5 غیر نظامــی از جمله چند زن و 
کودک کشته شــدند. در همین راســتا، منابع خبری 
وابســته به معارضان اعالم کردند کــه عناصر داعش 
 توانستند نیروهای وابسته به ترکیه در اطراف الباب را

 به عقب برانند.

 ضربه مهلک نیروهای یمنی 
بر پیکر مزدوران سعودی

رژیم صهیونیستی محکوم به
 پرداخت غرامت به لبنان شد

جنگنده های ترکیه  88  
غیرنظامی سوری را کشتند 

این موضوع نگرانی محافظ ظریف که ناشی از موج ناامنی 
و عدم امنیت در کشــور ترکیه تعبیر شد از سوی ناظران 
به کشته شــدن سفیر روســیه در ترکیه به دست یکی از 
پلیس های تامین امنیت این کشــور در حین سخنرانی، 

مرتبط دانسته شد.
یک نیروی باســابقه و بازنشسته ســپاه در امور حفاظتی 
و مربی ارشــد آموزشــی در امور حفاظت از شخصیت ها 
در این رابطه گفت: دراین باره چندیــن عکس دیدم، در 
چنین مــواردی باید به عقب برگشــت و دید که محافظ 
شــرایط خاصی دارد و هر حرکت آن بــا زمینه ای همراه 
خواهد بود. با توجه به اینکه چند سال است در کشور کار 
حفاظتی از شخصیت های مختلف را انجام می دهم، بعد از 
حادثه ای که برای سفیر روسیه پیش آمد، می توان زمینه 
حضور چنین نیروی های حفاظتی در مراسم مورداشاره و 

رفتارهایی ازاین دست را به آن اتفاق مربوط دانست.
وی در رابطه با وضعیت ســفیر روســیه در ترکیه اظهار 
داشت: شــرایط مکان و جغرافیای نمایشگاهی که سفیر 
در آنجا بود جای تأمل دارد. ســفیر روسیه بدون محافظ 
و پوشــش به آن مکان رفته بود و فردی که ترور را انجام 
داد، به عنوان پلیس حاضرشده بود؛ اما اجالس مورداشاره 

در این گفت و گو بالفاصله بعدازاین حادثه برگزار شــد که 
افراد خاصی مانند وزیر خارجه ایران، ترکیه و روســیه در 
آن حضور داشتند. مربی ارشد آموزشی در امور حفاظت از 
شخصیت ها درباره نقش محافظان در چنین نشست هایی 
تاکید کرد: اصوال محافظان محدودیــت ایجاد می کنند 
زیرا نباید در این فضا ازنظر امنیتی به هرکسی اجازه ورود 
دهند؛ بنابراین تمامی افراد مورد بازرســی قرار می گیرند 
و هر فردی اجازه حضور نخواهد داشــت. البته با تمام این 
تمهیدات احتمال ورود نفوذی ها وجود دارد. وی در ادامه 
اضافه کرد: محافظی که پشت سر آقای ظریف قرار داشت 
به احتمال زیاد بر اســاس توصیه ســرتیم چنین ایستاده 
بود، زیرا محافظان وزیر امور خارجه بسیار حرفه ای عمل 
می کنند؛ البته شــاید بحث عکاســی هم باشد و عکس 
به گونه ای گرفته شده که صورت محافظ به سمت دیگری 

است.
سرتیم ســابق تیم های حفاظتی یادآور شد: با تمام اینها 
بازهم تاکید می کنم که ترور ســفیر روســیه توسط یک 
پلیس ویژه در ترکیه در این رفتــار محافظ آقای ظریف 
بی اثر نبوده و به عاملی برای دقت بیشــتر انجامیده، البته 
زاویه سر محافظ وزیر امور خارجه بیش ازاندازه به سمت 

راست گرایش پیداکرده، اما حرکتش کامال طبیعی بود.
وی افزود: ازآنجاکه محافظ ها همیشه به صورت آماده باش 
هستند و احتماالت را در نظر می گیرند که خطر از سوی 
هرکسی حتی یک گارسون یا موتورسوار می تواند باشد، 
رفتار این محافظ هم به خاطر انجام دقت بیشتر بوده است. 
این نیروی باسابقه و بازنشسته سپاه در امور حفاظتی در 
پاسخ به این سوال که آیا نمونه ای از چنین سوءقصدهایی 
وجود دارد، پاسخ داد: تنها موردی که در حال حاضر درباره 
آن حضور ذهن دارم، ترور خانم گاندی توسط محافظش 
بود، براین اســاس بــه محافظان انگیزه های تــرور برای 
جلوگیری از آن آموزش داده می شــود. وی دراین باره که 
آیا محافظان در چنین نشســت هایی می توانند با اسلحه 
حاضر شــوند، گفت: بله. البته از قبــل اعالم می کنند که 
ســالح به همراه دارند. بیان خاطــره ای  می تواند در فهم 
رفتار تیم حفاظتی آقای ظریف بیشتر کمک کند. در سال 
۶۰-۶۱ نخست وزیر ترکیه ســفری به ایران داشت وقتی 
برای همراهی او به فرودگاه رفتیم، مالحظه شد ایشان با 
محافظان بسیار ورزیده ای به ایران آمده است که انگار در 
حال ورود به منطقه جنگی هستند، اما پس از یکی دو روز 
که به لحاظ امنیتی اطمینان حاصل کردند، ســالح ها را 

کنار گذاشتند.
این مربی ارشد آموزشــی در امور حفاظت از شخصیت ها 
تاکید کرد: مطابــق روال معمول کشــور میزبان وظیفه 
دارد تا حفاظت میهمان را بــر عهده بگیرد، اما حفاظت از 
فرد درجه یک صرفا بر عهده آنان اســت. برفرض همسر، 
رییس دفتر، خبرنگار یا پزشک شامل آن نمی شود و این 
وظیفه بر عهده محافظانی اســت که میهمــان با خود به 
کشــور مقصد می برد. وی در این رابطه که شیوه حفاظت 
در مراســم های بین المللی در پروتکلی از قبل توسط تیم 
امنیتی کشــور میهمان و میزبان طراحی می شود، اظهار 
داشت: تمام کشور ها یک پروتکل کلی دارند که بر اساس 
موقعیت و فضا تعداد محافظ ها را مشخص می کنند؛ مثال 
تمامی مشخصات حتی نوع ســالح از قبل اعالم می شود 
زیرا برفرض اگر آن سالح دزدیده یا به هر دلیلی از دست 
محافظ خارج شــود باید بدانند که نوع آنچه بوده است، 
درواقع تمام این سواالت از وزارت خارجه پرسیده می شود 
و درنهایت کارت هایی برای آنان از طرف کشــور میهمان 
صادر می کنند که برای ورود تیــم امنیتی به برخی جا ها 
محدودیت وجود نداشــته باشــد. وی در پاســخ به این 
ســوال که چرا در یک برنامه ســه جانبه تعداد محافظ ها 
از مذاکراتی مانند ۱+5 بیشــتر بوده اســت، گفت: از این 
تعداد محافظ من هــم تعجب کردم زیــرا همان طور که 
ترک ها دو محافظ در سالن داشــتند ما هم از دو محافظ 
در آنجا اســتفاده کردیم، به هرحال حتما هماهنگ شده 
و شاید شــرایط به لحاظ حضور متعدد خبرنگاران و افراد 
غیرسیاســی به گونه ای بوده که این نیاز احســاس شده 

است.

ترور سفیر 
روسیه توسط 

یک پلیس ویژه 
در ترکیه در این 

رفتار محافظ 
آقای ظریف 

بی اثر نبوده و 
به عاملی برای 

دقت بیشتر 
انجامیده

مربی ارشد آموزشی می گوید رفتار آقای محافظ کامال طبیعی بود؛

مورد عجیب محافظ ظریف!

نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه در حالی برگزار شد که رفتار یکی از محافظ های محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه در این اجالس حاشیه ساز شــد.تصاویری که از این نشست به انتشار درآمد، نشان می دهد که یکی از 

محافظان وزیر امور خارجه کشورمان با دقت فراوان محافظ وزیر خارجه ترکیه را زیر نظر دارد و چشم از وی برنمی دارد.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2033 | December 24,  2016  | 16 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILrezaei.zayanderoud@gmail.com



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2033| شنبه 4 دی  1395| 24 ربیع االول  1438

يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
»می شود؛ می توانیم« به سبک اصفهان

اخبار

مدیر امور نمایشگاه های داخلی و بین الملل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه نمایشگاه پزشــکی اصفهان پس از نمایشگاه 
ایران هلث تهران، برترین نمایشــگاه حوزه پزشــکی کشــور است، گفت: در 
نمایشگاه امسال، 70 درصد از مشــارکت کنندگان را تولیدکنندگان داخلی 

تشکیل می دهند.
مجید نایب زاده دراین باره، اظهار داشت: در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع و تجهیزات پزشــکی، دندانپزشکی و آزمایشــگاهی، بیشترین تعداد 
مشــارکت کنندگان به ترتیب به بخش های تجهیزات پزشــکی، تجهیزات 

آزمایشگاهی و دندانپزشکی تعلق دارد.
وی بیان داشت: رویکرد نمایشگاه امسال بیشتر به ســمت تولیدکنندگان و 
واردکنندگان حرکت کــرده و کمتر به بخش توزیع و فــروش می پردازد که 
این امر باعث افزایش جامعیت نمایشــگاه و جبران خأل ســال های گذشته 

شده است.
وی با اشاره به حضور قطعی 150 مشــارکت کننده در این نمایشگاه، افزود: 
شــرکت های صا ایران و بهیار صنعت به عنوان صادرکنندگان برتر اســتان، 
شــرکت ســینا حمد آریا به عنوان یکی از تولیدکننــدگان برتر تخت و کمد 
بیمارستانی که بخش مهمی از تخت و کمد بیمارستانی استان اصفهان را نیز 
تامین می کند و شرکت صفاطب به عنوان یکی از با سابقه ترین شرکت های 

تولید باند و گاز کشور، از جمله مشارکت کنندگان نمایشگاه امسال هستند.

در شــرایطی که بازار خودروی کشــور ایــن روزها در رکود به ســر می برد، 
پارس خودرو قیمت تندر90 خــود را افزایش داد. پــارس خودرویی ها یک 
میلیون تومــان به قیمت تنــدر90 مــدل E2 اضافه کــرده و در نتیجه این 
محصول هم اکنون 38 میلیون و 450 هزار تومان در نمایندگی های شرکت 
عرضه می شود. البته گفته می شود پارس خودرو افزایش قیمت مدنظر را در 
دعوتنامه های رسالی آذر ماه  لحاظ نکرده و آنها که در گذشته اقدام به پیش 
خرید تندر90 کرده اند، مشمول افزایش قیمت مربوطه نخواهند شد. افزایش 
قیمت تندر90 اما در حالی اســت که این محصول در بازار، قیمتی برابر با 40 
میلیون و 300 هزار تومان دارد. هنوز مشــخص نیست پارس خودرو افزایش 
قیمت تندر90 را با هماهنگی شــورای رقابت انجام داده، یا به میل خود یک 

میلیون تومان به قیمت این محصول اضافه کرده است.

مدير امور داخلی و بین الملل شرکت نمايشگاه های بین المللی اصفهان:

 70 درصد مشارکت کنندگان نمايشگاه 
پزشكي، از تولیدکنندگان داخلي هستند

تندر 90 همچنان می تازد!

خودرويی که در بازار
گران شد

مدیرمنطقه سازمان ســرمایه گذاری مالزی در امارات، با تاکید بر 
اینکه مالزی می تواند پخش کننــده محصوالت ایرانی در منطقه 
آسه آن باشد، گفت: مالزی آماده خدمت گزاری در زمینه خدمات 
و آموزش به کمپانی های ایرانی است. شــکری ابوبکر در نشست 
بررسی فرصت های تجاری با کشور مالزی که با حضور یک هیئت 
اقتصادی و تجاری از این کشــور، در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 
شد، هدف از سخنرانی خود را معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
مالزیایی ها به ایرانی ها و مشخص شــدن چشم انداز این کشور تا 
ســال 2025 اعالم کرد. وی با بیان اینکه برای پنجمین بار است 
که به اصفهان سفر می کند، افزود: مالزی فرصت های زیادی برای 
سرمایه گذاری دارد که البته این پیشرفت ها تنها برای این کشور 
نیست. مدیرمنطقه سازمان ســرمایه گذاری مالزی در امارات، به 
جمعیت 30 میلیونی مالزی اشــاره کرد و گفت: برنامه هایی برای 

پیاده کردن تولید و صادرات در ایران داریم.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با تاکید بــر اینکه برای 
رضایتمندی مردم، ارائه خدمات با کیفیت اصل نخســت است، 
گفت: ساالنه شرکت گاز هزینه زیادی برای نشت یابی خطوط گاز 

و رفع نشت در سطح استان متحمل می شود.
مصطفی علوی، با بیان اینکه ناظرین نظام مهندســی همواره در 
اجرای لوله کشــی داخلی، هم از نظر رعایت اســتانداردها  و هم 
از نظر زیبایی و رنگ آمیزی و کیفیت اجــرای کار، دقت و توجه 
کنند، اظهار داشــت: بازدید ادواری از لوله کشی داخلی بر اساس 
ضوابط الزامی است و باید به تدریج در سطح استان اجرایی شود.

وی تصریح کرد: ســاالنه شــرکت گاز هزینه زیادی برای نشت 
یابی خطوط گاز و رفع نشت در سطح  اســتان متحمل می شود 
که بسیاری از این نشــت ها با رعایت حریم توسط دستگاه های 

ذی ربط و نظارت دقیق تر می تواند حذف شود.

فرصت سرمايه گذاری مالزيايی ها 
در اصفهان

مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان عنوان کرد:

تحمیل هزينه های باال برای رفع نشت 
خطوط گاز

کلید واژه دو کلمه ای اقتصاد مقاومتی که 
عالج اقتصاد ایران را باید در آن جست وجو 
کرد، اولین بار در دیــدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری 
 در شهریور سال 1389 مطرح شــد. رهبری در آن دیدار

»اقتصاد مقاومتــی« را معنــا و مفهومــی از کارآفرینی 
معرفی کــرده و دو دلیل »فشــار اقتصادی دشــمنان« 
و »آمادگی کشــور برای جهش« را نیاز اساســی کشور به 
کارآفرینی عنوان داشــتند. رهبر معظم انقالب در دیدار با 
دانشجویان در مرداد ماه سال 1391،  اقتصاد مقاومتی در 
شرایط فشار، تحریم، دشمنی ها و خصومت های شدید را 
تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور معرفی کردند و ضمن  
آنکه  آن را  الگوی علمی متناســب با نیازهای کشــور در 
شرایط فعلی دانســته، ارکانی را برای آن مشخص کردند.

حمایت از تولید ملی یکــی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی 
است که رهبری در بیانات مختلف خود به آن اشاره کردند 
و نامگذاری سال های91 و 95 به نام »تولید ملی و حمایت 
از کار و ســرمایه ایرانــی« و» اقتصاد مقاومتــی و اقدام و 

عمل« نیز درهمین راستا از سوی معظم له انجام شد.
عالم اصفهانی؛ اولین مجــری اقتصاد مقاومتی 

درکشور
اقتصاد مقاومتی محدود به کشــور ایــران و مقطع فعلی 
نیست و در گذشــته نیز می توان ردپای این مقوله مهم را 
در تاریخ کشورمان پیدا کرد تا جایی که مورخان، آقا نورا... 
نجفی اصفهانی را  اولین مجری اقتصاد مقاومتی می دانند 
که با تکیه بر مولفه های ضداســتعماری، الگوی جدیدی 
را تعییــن کرد تا بدیــن ترتیب اصفهان به خواســتگاهی 
برای اقتصاد مقاومتی تبدیل شــود؛ از این رو در زمانی که 
تاکیدات مقام معظم رهبری بر پایه تحقق اقتصاد مقاومتی 
قرار گرفته اســت، مروری بر فعالیت هــای اقتصادی این 
عالم اصفهانــی، تلنگری به جامعه امروزی اســت که این 
خواســته رهبری که زمانی جامعه عمل پوشیده است، در 

شرایط فعلی نیز می تواند به فعلیت برسد.
حاج آقا نــورا... اصفهانی، یکی از عالمان مبارز شــیعه در 
دوران معاصر اســت که کارنامه پربــاری از فعالیت های 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی دارد و نقش بسیار زیادی 
در تقویت کشــور در عرصه های مختلف داشته است. وی 
از آیت ا... میرزا حبیب ا... رشتی و آیت ا... میرزای شیرازی 
اجازه اجتهاد داشت و در میان مجتهدان و عالمان هم عصر 

خود، از مقام و اعتبار علمی باالیی برخوردار بود.
یکی از مهم ترین اقدامات اقتصادی وی که واقعا می تواند 
مصداق اقتصاد مقاومتی باشد، تاسیس شرکت اسالمیه در 
اصفهان، با همکاری تاجران اصفهانی است. بعد از پیروزی 
نهضت تنباکــو و پیامدهــای مهم سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی آن، حاج آقا نورا... اصفهانی با حمایت و همکاری 
برادر بزرگوارش آیــت ا... آقانجفی اصفهانی و با تشــویق 
بازاریان اصفهــان در ســال 1317ق، اقدام به تاســیس 
شرکت اقتصادی اســالمیه کرد. این شرکت که دارای یک 
اســاس نامه قوی با 43 فصل و یک خاتمه است، با اهداف 

مهمی در عرصه حفظ و تقویت اقتصاد ملی در مقابل نفوذ 
اقتصادی بیگانه تاسیس شــد. فصول مختلف اساس نامه 
این شرکت و اهداف تعیین شــده آن، حاکی از دید وسیع 
و متفکرانه این عالم دینی و توجــه دقیق وی به معضالت 
و مشــکالت اقتصادی جامعه زمان خود است که وی برای 
حل این مشــکالت، اقدام به تاســیس این شــرکت کرد. 
در اســاس نامه این شــرکت، اهداف کلی تاسیس شرکت 

این گونه بیان شده است:
1. دسترسی به سود بیشــتر اقتصادی از طریق راه اندازی 

کمپانی و شرکت در مقایسه با تجارت فردی
2. خروج از ذلت احتیاج به امتعه خارجی

3. تثبیت و تقویت هرچه بیشــتر تجــارت داخلی در برابر 
تجارت خارجی

4. جلوگیری از خروج ثروت داخلی به خارج از کشور
5. جلوگیری از مهاجرت نسل های آینده به خارج از کشور 

برای مزدوری و کارگری نزد بیگانگان

6. تســهیل در امر معیشــت مردم به علت ارزان تر بودن 
منسوجات و مأکوالت داخلی نسبت به نوع خارجی آنها

7. ارائه الگویی تجاری برای آینده ملت و دولت
8. جلوگیری از رواج معامالت ربوی بیگانگان.

چنان که مــی بینیم، تاکید بر کار جمعــی به جای فردی، 
رفع احتیاج از بیگانگان، جلوگیــری از خروج ثروت ملی و 
نیروی کار و تقویت اقتصاد ملی و حل مشکالت اقتصادی 
مردم، از اهداف اصلی شرکت بوده اند؛ مشکالتی که تقریبا 

همگی، امروز از مشکالت اقتصادی جامعه ما هستند.
تاســیس این شــرکت که برای تقویت اقتصــاد داخلی و 
مقابله با نفوذ اقتصادی بیگانگان و سلطه آنها بر کشورهای 
اسالمی شکل گرفت، با اســتقبال عظیم مردم مواجه شد. 
میزان سرور و بهجت مردم از توفیق این شرکت به اندازه ای 
بود که در برخی از شهرها مانند بوشهر و کاشان، به هنگام 
ورود اولین لباس های این شــرکت، مجلس جشــن و بزم 

به راه افتاد.

همچنیــن نوع ایــن اقدام که در راســتای حفــظ منافع 
اقتصادی جامعه اســالمی و مقابله با ســلطه بیگانگان بر 
امت مسلمان بود، مورد حمایت جدی عالمان مسلمان در 
مناطق مختلف واقع شد و عالمان بزرگی به طرق مختلف، 
مثل فتوا، اعالمیه، ســخنرانی و تالیف کتاب، به حمایت از 

آن برخاستند.
با این اقدامات و حمایت ها، شــرکت به ســرعت توانست 
توســعه و گســترش یافته، قلمرو فعالیت خود را از شهر 
اصفهان فراتر ببرد و به نوعی در اکثر شهرهای ایران شعبه 
ایجاد کند. گســترش و توفیق شــرکت تا حــدی بود که 
فعالیت آن فراتر از مرزهای ایران رفت و شعبه هایی از این 
شرکت در شهرهای پاریس، لندن، مسکو، بمبئی، کلکته، 

بغداد، بادکوبه، قاهره و... نیز ایجاد شد.
با توسعه فعالیت اقتصادی شرکت، حوزه کاری از نساجی 
فراتر رفته، برخی از امور مهم اقتصــادی در حوزه حمل و 
نقل و ســاخت راه آهن، راه اندازی کارخانه نخ ریسی یا به 

تعبیر آن زمان، »ریسمان تابی« نیز گسترش یافت.
ترس استعمار از گســترش روز افزون شرکت 

ايرانی
گسترش روز افزون شرکت اســالمیه که با هدف مقابله با 
نفوذ و ســلطه اقتصادی استعمارگران شــکل گرفته بود، 
موجب لطماتی به منافع بیگانگان شــد؛ بــه گونه ای که 
روزنامه ها و نمایندگان انگلیس، توســعه آن را ســکته به 

منافع انگلیس در تمام منطقه خلیج فارس اعالم کردند.
رشــد روزافزون معامالت و عایدات شــرکت اسالمیه به 
قدری زیاد بوده اســت که ســفارت انگلیس را در معرض 
موضع گیری و چاره اندیشی قرار می داد؛ بر همین اساس، 
انگلیسی ها برای جلوگیری از خطر شرکت، ناگزیر به حیله 
و نیرنگ می شوند و سعی می کنند با استفاده از اختالفات 
مسلمانان و اهل کتاب، به اقدامات شرکت لطمه زده، مانع 
موفقیت های آن شوند؛ اما این طرح ظاهرا بسیار به موقع، 
از جانب اندیشمندان طرفدار شرکت اسالمیه لو رفت و آنها 
از طریق اطالع رســانی به مردم، تا حد زیادی این نقشه را 

خنثی کردند.
در مجموع، حرکــت جهادی حــاج آقا نــورا... اصفهانی 
در عرصه اقتصادی کــه با همیاری و حمایت ســایر علما 
و اقشــار مختلف مردم همراه شــد، به حل شدن برخی از 
مشکالت جدی کشــور در عرصه اقتصادی با یک حرکت 
جهادگونه انجامید و باعث شد در عصری که عصر امتیازات 
استعماری روس و انگلیس در ایران بود، تا حدی از سلطه 
اقتصادی بیگانگان بر کشــور جلوگیری شــود. امروز که 
در عرصه های مختلف سیاســی جهان اســالم، جمهوری 
اســالمی ایران به موفقیت های روز افزون جهانی رسیده 
است، با اســتفاده از الگویی که حدود یک قرن قبل توسط 
یک عالم اصفهانی تدوین شده و به مرحله عملیاتی رسید 
و با تکیه بر اقتصــاد مقاومتی، می تــوان کارآمدی نظام 
اسالمی و حکومت دینی را در عرصه های مختلف به اثبات 

رساند.

پیشینه اقتصاد مقاومتی به نصف جهان می رسد؛

»می شود؛ می توانیم« به سبک اصفهان

 مروری بر 
فعالیت های 

اقتصادی اين 
عالم اصفهانی،  

تلنگری به جامعه 
امروزی است 

که اين خواسته 
رهبری که زمانی 

جامعه عمل 
پوشیده است، 

در شرايط فعلی 
نیز می تواند به 

فعلیت برسد

سمیه
مصور

 غالمحسین قاســمیان درباره وضعیت بازار خودرو اظهار داشت: 
»بازار خودرو همچنان در رکود به ســر می بــرد و وضعیت، تغییر 
چندانی نکرده است.« نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل 
با بیان اینکــه بازار به همــان صورت قبلی پیش مــی رود، افزود: 
»قیمت ها نیــز مانند دو هفته قبل بوده و تغییری نکرده اســت.« 
وی درباره پیش بینی سه ماه پایانی سال بازار خودرو، عنوان کرد: 
»در حال حاضر نمی شود پیش بینی کرد، چون فعال بازار در رکود 
است. البته این موضوع فقط به صنف ما مربوط نمی شود، بلکه اکثر 
صنف ها در رکود به ســر می برند.« قاسمیان تصریح کرد: »قیمت 
خودروهــای داخلــی را وزارت صنعت، معدن و تجــارت تعیین 
می کند. گاهی اوقات هم که قیمت هــا افزایش می یابد، وضعیت 
بهتر نمی شــود که بدتر هم می شــود.« وی متذکر شد: »قیمت 

خودروهای وارداتی نیز بستگی به قیمت دالر و درهم دارد .«

خودرو به خواب زمستانی رفت

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم 
)شماره 800/26885( 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 

شماره مجوز چاپ 
 1395/4164

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان. 
موضوع مناقصه: واگذاری امور مربوط به خودروهای استیجاری.

نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه خودروهای استیجاری به مبلغ 793/000/000 ریال. 
به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب ســیبای 4120075101008 با شناســه واریز 26100000026 به نام شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منطقه اصفهان و دریافت رسید وجه از خزانه منطقه اصفهان. 
نشانی محل دريافت و تحويل اسناد: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، جنب پمپ بنزین، امور قراردادها. 

جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه مراجعه حضوری نموده و یا از طریق سایتهای مشروحه ذیل مشاهده نمایند. 
تلفن تماس امور قراردادها 03136244618- تلفن تماس شرکت: 03136247001

مهلت دريافت اسناد:
- از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/10/11

مهلت تسلیم پاکات: 
- روز یکشنبه مورخ 95/10/26

تاريخ گشايش پاکات:
- ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95/10/27

شرايط متقاضی: 
- کلیه شرکت های توانمند  دارای گواهی صالحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور اجتماعی. 

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به سال 94 برای مناقصه گران مناقصه ایاب و ذهاب الزامی است. 
- عدم وجود سوء عملکرد در پیمانهای سنوات گذشته. 

شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکت های واجد شرایط توزیع خواهد شد. ضمنا متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IR قابل رویت می باشد. 
آدرس سايت: اسناد مناقصه در سایتهای ذیل قابل رؤیت می باشد. 

WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR
آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، جنب پمپ بنزین، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 

تلفن تماس ستاد: 5-0316247001 فاکس: 0316244427 کدپستی: 81737-67455

منطقه اصفهان
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

گوشت فرآوری شده،»آسم« را تشديد می کند

بعد از یک روز پرمشغله، شب زمان مناسبی برای استراحت و تجدید 
قواســت اما بی خوابی و بدخوابی بعضا ممکن است باعث خستگی و 

کسالت در روز بعد شود.
کارشناسان علل مختلفی را برای بیدارشدن های ناگهانی از خواب 
عنوان می کنند؛ اولین مورد اسپاســم عضالت پاست که به دالیل 
مختلف رخ می دهد و می تواند باعث بیدار شدن از خواب و احساس 
درد در افراد شــود. این اسپاســم که به ســندروم پای بی قرار نیز 
مشهور است به دالیل مختلف بروز می کند که از جمله آن می توان 
به کم خونی یا مشکالت استخوانی اشــاره کرد که طی آن فرد باید 
تحت مشاوره پزشک قرار گیرد. آپنه خواب یا همان خروپف هم یکی 
دیگر از دالیل بیدار شدن ناگهانی از خواب است که به دلیل کمبود 
اکسیژن و مسدود شدن مسیر تنفس ایجاد می شود و می تواند باعث 
بروز حمله قلبی یا سکته مغزی، کاهش سطح هوشیاری و خستگی 

و همچنین کم خوابی و بی خوابی در افراد شود.
عفونت مجاری ادراری، بیماری پروستات در آقایان، ابتال به دیابت، 
نوشــیدن مقادیر باالی نوشــیدنی به ویژه نوشــیدنی های حاوی 
کافئین در ساعات پایانی شب، همگی می تواند باعث بی خوابی در 
افراد شود. کارشناســان توصیه می کنند در صورت وجود بیماری 
زمینه ای، فرد حتما به پزشک مراجعه کند و همچنین برای خوابی 

راحت، از نوشیدن مایعات در ساعات پایانی شب خودداری شود.
از جمله دیگر عوامل بی خوابی می توان به تعریق شــبانه بدن اشاره 
کرد که به ویژه در عده ای بســیار شــدید بوده و مــی تواند باعث 
بدخوابی آنها شود. کارشناسان برای داشتن خوابی راحت استحمام 
قبل از خواب، استفاده از لباس مخصوص خواب و همچنین تنظیم 

دمای اتاق خواب را پیشنهاد کرده اند.

 یک مطالعه جدید نشان داده است که فقدان خواب همراه با مرحله 
حرکت ســریع چشــم )REM( ، منجر به افزایش مصرف غذاهای 
ناسالم، به ویژه قند و چربی می شــود. خواب همراه با مرحله حرکت 
سریع چشم )REM(، یک مرحله منحصر به فرد از خواب در لحظات 
آخر قبل از به خواب رفتن بوده و مشخصه آن حرکت تصادفی چشم 
و رخوت کامل بدن اســت. این مطالعه نشــان داد هنگامی که افراد 
دچار بی خوابی می شوند، قشــر میانی جلوی مغز )ناحیه ای از مغز 
که هنگام تفکر در مورد خود به کار گرفته می شــود( می تواند نقش 
مستقیمی در کنترل میل ما به مصرف غذاهایی داشته باشد که وزن 
را باال می برند و دارای محتوای قند باالیی هســتند. در این مطالعه، 
محققان از یک روش جدید استفاده کردند تا با یک تکنیک شیمیایی 
ژنتیکی برای مسدود کردن سلول های عصبی جلویی مغز، خواب از 
دســت رفته REM  را در موش ها تولید کنند. این مطالعه نشان داد 
که مسدود کردن این ســلول های عصبی، اثر از دست دادن خواب 
REM  در مصرف قند را معکوس می کند، در حالی که هیچ تاثیری 
در مصرف چربی ندارد. قشر جلویی مغز در قضاوت در مورد دلپذیری 
غذاها از طریق طعــم، بو و بافت ایفای نقش می کنــد. عالوه بر این، 
افرادی که چاق هستند، هنگامی که در معرض مواد غذایی پرکالری 

قرار می گیرند، فعالیت قشر جلویی مغز در آنها افزایش می یابد.

فرهاد صبری متخصص طب سنتی گفت: مصرف چای بالفاصله پس از 
غذا، به کاهش جذب اسید فولیک، آهن و کلسیم در بدن منجر شده و 
به مرور مشکالتی همچون پوکی استخوان را در افراد به دنبال خواهد 
داشت. این متخصص طب سنتی بیان کرد: چای سیاه نیز از این قاعده 
مستثنی نیست و مصرف بیش از حد آن آســیب های فراوانی به بدن 
وارد می کند. این متخصص طب ســنتی تصریح کرد: نخستین نقطه 
در بدن که مورد آسیب مصرف بیش از حد چای قرار می گیرد، مینای 
دندان است که به عنوان یکی از عوامل مهم در تیره شدن و پوسیدگی 
دندان به شــمار می رود. صبری تصریح کرد: در چای سیاه ماده ای به 
نام تئین وجود دارد که موجب افزایش ضربان قلب می شــود و مصرف 
بیش از حد آن برای افرادی که ضربان قلب آنها بیشــتر از 80  اســت، 
توصیه نمی شــود. وی بیان کرد: وجود همین ماده در چای و مصرف 
بیش از حد آن، موجب تهییــج اعصاب و بروز عصبانیــت و در برخی 
خانم ها، بروز اضطراب می شود. این متخصص طب سنتی گفت: از آنجا 
که چای سیاه حاوی مقادیر زیادی کافئین و تئین است، به افراد مبتال 
به زخم معده توصیه می شود که مصرف آن را کاهش دهند یا حداقل 3 
ساعت بعد از غذا چای بنوشند. صبری در همین رابطه مطرح کرد: این 
مسئله مهم است که چای در چه ســاعتی از روز مصرف شود و توصیه 
من این است که به علت خالی بودن معده افراد، یک ساعت قبل از غذا 

از نوشیدن چای پرهیز کنند.
این متخصص طب سنتی اظهار داشــت: البته مصرف کم چای سیاه 
در طول روز، به عملکرد بهتر کلیه و آرامــش اعصاب کمک می کند و 
ما ایرانی ها باید یاد بگیریم که هر ماده ای را بــه مقدار کم و به میزان 

تعیین شده مصرف کنیم.

یک پژوهشگر طب سنتی اظهار داشت: استفاده از ترکیب آب جوشانده 
و نمک دریا در درمان برخی از بیماری های مجاری گوش و حلق و بینی 
بسیار موثر است.  یونس حیدری بیان کرد: چکاندن آب نمک در بینی 
با قطره چکان یا شست و شوی آن، خاصیت ضد عفونی کنندگی داشته 
و درمانگر پولیپ بینی است. این پژوهشــگر طب سنتی تصریح کرد: 
شست و شــوی دهان و گلو به کمک آب نمک موجب درمان عفونت 

دندان، لوزه و گلو می شود.
حیدری عنوان کرد: همچنین استفاده از آب نمک برای شست و شو و 

ضدعفونی کردن گوش و چشم مفید است.
 وی تاکید کرد: افراد برای درمان مشکل سینوزیت می توانند ترکیب 
آب و نمک را شــب قبل از خواب در مجاری بینی چکانده و با این عمل 

عفونت سینوس ها را به مرور زمان از بین ببرند.
 این پژوهشگر طب سنتی اشاره کرد: استفاده از آب نمک سبب تسکین 
درد ناشی از عفونت می شود و همچنین کمپرس نمک دریا در درمان 

عفونت و درد دندان بسیار موثر است.
 حیدری اضافه کرد: برای درمان آلرژی هایی که با آبریزش بینی همراه 
است، چکاندن آب نمک در بینی و شســت شوی آن مفید خواهد بود.  
وی افزود: استفاده از نمک صنعتی در درست کردن آب نمک، به دلیل 
ورود حجم زیادی از نمک، هنگام شســت و شوی مجاری گلو به حلق 
سبب باال رفتن فشار خون می شــود. این پژوهشگر طب سنتی یادآور 
شد: شست و شوی زیاد بینی با آب نمک، مخاط بینی و دهان را از بین 

می برد و ممکن است موجب ضعف حس بویایی فرد شود.

چرا از خواب می پريد؟!

محققان می گويند:

 کمبود خواب؛ عامل افزايش اشتها 
به مصرف قند و چربی

چه ساعتی چای بنوشیم؟!

 خطر از بین رفتن حس بويايی 
به اعتقاد محققان وجود نگهدارنده نیتریت در گوشــت های با مصرف زياد آب نمک

فرآوری شــده تاثیر منفی بــر مجاری تنفســی دارد؛ با این 
وجود کارشناسان این ارتباط را تایید نکرده و به دنبال انجام 
تحقیقات بیشتر هستند. کارشناســان با بیان اینکه گوشت 
فرآوری شده با خطر ابتال به ســرطان مرتبط است، به افراد 
توصیه می کنند که همواره رژیم غذایی ســالم و متنوعی را 
دنبال کنند. همچنین افراد برای حفظ ســالمت خود نباید 
روزانه بیش از ۷0 گرم گوشــت قرمز و فرآوری شده مصرف 
کنند. در این بررسی، وضعیت سالمت و نوع خوراکی مصرفی 
۱000 نفر برای دوره ای سه ســاله مورد مطالعه قرار گرفت. 
نیمی از این افراد به بیماری آســم مبتــال بودند در حالی که 
مابقی آنان سابقه ابتال به آن را نداشــتند. محققان مشاهده 
کردند مصرف بیشتر گوشت فرآوری شده در میان مبتالیان 

به آسم، موجب تشدید عالئم بیماری در آنان می شود.

»دا سیلوا«، پیش خدمتی که در رستورانی در شمال شرقی 
برزیل مشغول به کار اســت، هنگام کار در اثر انفجار محفظه 
گاز، دچار سوختگی شدید در بخش هایی از بدن خود شد که 

با روش نوین پزشکان رو به بهبود است.
این خانم 36 ساله،  با اســتفاده از پوست ماهی تیالپیا تحت 
درمان قرار گرفت؛ پزشــکان معتقدند پوست ماهی  تیالپیا 
در بهبود زخم موثر است، پوســت را در برابر بیماری مقاوم 

می کند، عفونت را کاهش داده و مانند گچ عمل می کند.
به نظر می رسد اولین بار در طول تاریخ پزشکی، دانشمندان 
از پوســت ماهی به عنوان گــچ برای بهبود زخم اســتفاده 

کرده اند.
پزشکان برای درمان سوختگی با پوست ماهی، ابتدا پولک ها، 
بافت های ماهیچه ای و ســموم را از بین می برند که احتمال 

انتقال بیماری ها یا احساس بوی نامطبوع ماهی دفع شود.

درمان سوختگی  با پوست ماهی 
تیالپیا 

دانستنی ها

گوشت فرآوری شده،»آسم« را 
تشديد می کند

سالمت کودکخواص خوراکی ها

يافته های تحقیقاتی 
 نشان می دهد؛

کاهش ريسک ابتال 
به ديابت با مصرف 

هفتگی شکالت

 تحقیقات جدید تایید می کند افرادی که حداقل یک بار در هفته 
شــکالت می خورند، شــیوع دیابت در آنها کمتر است و کمتر در 

معرض خطر ابتال به دیابت تا چهار یا پنج سال بعد هستند.
این مطالعه همچنین نشان می دهد که رابطه بین دفعات مصرف 
شــکالت ممکن اســت ناشــی از یک انتخاب فعال در بخشی از 
بیماران دیابتی باشــد. به عنوان مثال، افراد مبتال به دیابت ممکن 
است در تالش برای کاهش مصرف شــیرینی، تصمیم بگیرند که 

میزان مصرف شکالت خود را کم کنند.

مطالعه ۹08  شــرکت کننده غیردیابتی و ۴۵ فرد دیابتی نشــان 
می دهد که خطر ابتــال به دیابت در افرادی کــه در هفته کمتر از 
یک بار شکالت خوردند، در مقایسه با کسانی که در هفته بیش از 
یک بار شکالت مصرف کرده اند، دو برابر است.در پنج سال آینده، 
افرادی که هرگز شکالت نمی خورند یا به ندرت از آن استفاده می 
کنند، در مقایســه با کســانی که در هفته بیش از یک بار شکالت 
می خورند، تقریبا دو برابر در معــرض خطر ابتال به دیابت قرار می 

گیرند.

صرف نظر از رابطه بین مصرف شــکالت و خطر ابتال به دیابت، با 
توجه به خواص درمانی شــکالت، مصرف آن حداقــل یک بار در 
هفته، برای کسانی که محدودیت های بهداشتی ویژه برای مصرف 
شکالت ندارند، بسیار مفید به نظر می رسد. در تحقیق فوق، مقدار 
شکالت خورده شده اندازه گیری نشــد؛ اما یافته های تعدادی از 
مطالعات نشان می دهد که مصرف متوسط  حدود ۲۵ گرم شکالت 
یک بار در هفته می توانــد خواص درمانی ماننــد کاهش تصلب 

شریان و عملکرد شناختی بهتر را به همراه داشته باشد.

سرکه  سیب را د  وست ســالمتی 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    . 
مطالعه این مطلب بیشتر شما را د  ر جریان خواص این ماد  ه غذایی 

قرار می د  هد  .
میزان قند   خون را تنظیم می کند  

د  ر ســال ۲00۵ مطالعات محققان سوئد  ی نشــان د  اد   که اضافه 
کرد  ن ســرکه )به میزان ۱۵ تا 30 میلی گرم( بــه غذاهایی که 
د  ارای گلوسید   است باعث حفظ تعاد  ل میزان قند   خون یا همان 
گلیســمی می شــود  . این خاصیت ســرکه مد  یون خواص اسید   
اســتیک موجود   د  ر آن اســت. اگر د  یابت نوع ۲ د  ارید   از مصرف 

سرکه غافل نشوید  . 
میزان مصرف: یک قاشق چای خوری ســرکه سیب را د  ر یک 
لیوان آب حل کرد  ه و به مد  ت سه ماه، روزانه 3 مرتبه )نیم ساعت 

قبل از غذا( میل کنید  .
به همراه عسل، گلو د  رد   را تسکین می د  هد  

همه سرکه ها ضد  عفونی کنند  ه اند   و با باکتری ها مقابله می کنند  . 
برای همین می توان از آن برای د  رمان گلو د  رد   استفاد  ه کرد  . 

میزان مصرف: یک قاشــق چای خوری سرکه ســیب را با یک 
قاشق چای خوری عسل د  ر یک لیوان آب گرم، حل و روزانه ۴بار 

میل کنید  . این کار را تا زمان از بین رفتن د  رد   و تب تکرار کنید  . 

با گوش د  رد   مقابله می کند  
بر اســاس مطالعات محققان آفریقای جنوبی د  ر ســال ۱۹۹8، 
سرکه قد  رت آنتی باکتریایی د  ارد  . باکتری های استرپتوکوکوس و 
استافیلوکوکوس باعث ایجاد   گوش د  رد   می شود   و سرکه می تواند   

با عفونت و د  رد   گوش مقابله کند  . 
روش اســتفاد  ه: د  ر صورت بروز عفونت گوش، الله گوش را با 
سرکه پر کنید   و به مد  ت ۱ د  قیقه ســرتان را به گونه ای نگه د  ارید   
که سرکه بیرون نریزد  ، ســپس مایع را تخلیه و با د  ستمال تمیز 
خشک کنید  . این کار را د  و تا ۴ بار د  ر روز انجام د  هید   تا د  رد   و تب 

از بین برود  . اگر پرد  ه گوش تان پاره است ا  ز این کار امتناع کنید.

 استاد و روانپزشک دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به 
سه عالمت هشــدار بیماری اوتیسم، از امکان تشخیص و 

درمان به موقع آن خبر داد.
محمد قدیری روانپزشــک و استاد دانشگاه علوم پزشکی 
با تاکید بر اینکه والدین به داشــتن کودکان خیلی آرام، 
کم حــرف و به طور کلی بی ســر و صدا افتخــار نکنند، 
افزود: به علت آگاهی ناکافی عمــوم جامعه، خیلی ها به 
اینکه کودک خردسالشــان خیلی گوشه گیر، کم حرف، 

کم تحرک و تودار است، افتخار می کنند.
وی تاکید کرد: در حالی که آرامــش غیر معمول کودک 
نســبت به محیط و واکنش های اطراف می تواند از وجود 
اختاللی در روند رشــد و تکامل مغزی خردســال خبر 
دهد، در بســیاری از موارد نیز کودک مبتال به اوتیســم 
حتی در ســن یک الی دو ســالگی، هیچ واکنشی نسبت 
به رفتارهای هیجانی والدین و اطرافیانش برای بازی با او 
نشان نمی دهد و کال نسبت به محرک های محیطی اعم 

از شادی، غم و حتی شور و نشاط بی تفاوت است.
این روانپزشــک یادآور شــد: امروزه اوتیســم به عنوان 
دستاورد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شیوع 
نســبتا باالیی دارد و بنابراین تشخیص به موقع آن بسیار 
حیاتی اســت؛ زیرا در این زمان و در همان مراحل اولیه 

با اعمــال روش هایی همچون شــناخت درمانی، رفتار و 
گفتار درمانی، کودک مبتال به اوتیسم می تواند با کنترل 
وضعیتش به مدرســه برود، درس بخواند و در آینده فرد 

مفیدی برای جامعه شود.
وی یادآور شد: در صورت تشخیص دیر هنگام و پیشرفت 
بیماری، دیگر امیدی به کنتــرل و درمان آن نبوده و تنها 
راهکار فقط ایجاد شــرایط مراقبتی تخصصی و قوی آن 
صرفا برای ادامه حیــات فرد مبتال اســت؛ زیرا یک فرد 
مبتال به اوتیســم حتی قادر به برقراری ارتباط با اجتماع 

نیست.

از کجا بفهمیم کودکمان دچار »اوتیسم« است؟ )2( سرکه سیب؛ د  وست سالمتی شما )2(

زيبايی

لکه هــای تیــره روی زانوهــا معموال توســط یک 
هیپرپیگمانتاســیون )افزایش تولید رنگ دانه های 
پوســت( و به علت ضخیم و خشک بودن بیش از حد 

پوست ایجاد می شوند.
شما می توانید از شر این لکه های تیره خالص شوید. 
فقط کافی است هر هفته به اندازه کافی وقت بگذارید 
و بــه زانوهایتان توجه کنید تا دیگر تیره، خشــک و 
زبر به نظر نرســند و نرمی و رنگ سالم سابق شان را 

مجددا به دست آورند.
 برای درمان و از بین بردن لکه هــای تیره زانویتان، 
می توانیــد از چیزهایی که احتمــاال همین حاال در 

اختیار دارید، استفاده کنید.
قدم اول

یک لیمــو را نصف کنیــد و پالــپ و آب آن را روی 
لکه های تیره زانویتان بمالید. از تماس آن با هرگونه 
بریدگی یا زخم باز اجتناب کنید؛ زیرا اسیدی بودن 
لیمو باعث سوزش پوست خواهد شد. آب لیمو را به 
مدت ۱0 دقیقه روی پوســت بگذارید و اجازه دهید 
همان طور که به ســراغ مرحله بعدی می روید، روی 

پوستتان بماند.
قدم دوم

پوســت های مرده زانوهایتان را با الیه برداری جدا 
کنید. تیرگی زانوهایتان احتماال به این علت اســت 
که پوست شــما در آن ناحیه ضخیم و خشک شده 
است. پوست روی زانوها، آرنج ها و پاها به علت مقدار 
کششــی که این نواحی تحمل می کننــد، به طور 
طبیعی ضخیم تر و خشــک تر از جاهای دیگر بدن 
شماست. از یک کرم الیه بردار بدون نسخه استفاده 
کنید یا با مخلوط کردن شکر قهوه ای و روغن زیتون، 
یک الیه بردار خانگی درســت کنید. آن را با حرکات 
دایره ای روی پوستتان مالش دهید و سپس بشویید.

قدم سوم
آب لیمو و کرم الیه بردار را با آب بشویید و به آرامی 
با حرکت ضربه ای حوله خشــک کنید، سپس یک 
مرطوب کننده غلیظ و تسکین دهنده را که با فرمول 
مخصوص پوســت های فوق العاده خشــک درست 
شده، به پوستتان بمالید. هنگامی که این ناحیه کامال 
پوشانده شد، روی آن یک پوشــش پالستیکی قرار 
دهید تا مطمئن شوید که این لوسیون، کامال توسط 

پوستتان جذب می شود. 
هنگامی که جذب شد، پوشش پالستیکی را بردارید 

و دور بیندازید.

چگونه از شر تیرگی روی 
زانوها خالص شويم؟!

در طول روز، ما با ســطوح مختلف بدن در تماس هستیم که 
می توانند پر از باکتری باشــند و از این رو، شســتن دست ها 

اقدامی موثر برای مقابله با آنها محسوب می شود.
اگر از بهداشــت مناسبی برخوردار نباشــید، باکتری ها روی 
دســت ها تجمع کرده و به راحتی سالمت شــما را در معرض 
خطر قــرار می دهنــد. در این میــان، برخــی از نواحی بدن 
آسیب پذیرتر هســتند و نباید با دســت آلوده و کثیف آنها را 

لمس کرد.
چرا شست وشوی دست ها اهمیت دارد؟

پانزدهم دسامبر توســط یونیســف به عنوان روز بین المللی 
شست وشوی دســت نامگذاری شده اســت. این ابتکار با ایده 
ایجاد آگاهی هر چه بیشتر درباره اهمیت شست وشوی دست 
آغاز شد. یونیســف بر این موضوع تاکید داشت که بسیاری از 
بیماری ها به واسطه بهداشت ضعیف و تماس برخی از مناطق 

بدن با منبع آلوده منتقل می شود.
شاید با خود فکر کنید از بهترین شــرایط بهداشتی برخوردار 
هستید و از آنجایی که با محصوالت سمی در ارتباط نیستید، 
هیچ گونه خطری نیز شــما را تهدید نمی کنــد. اما پیش از 
اطمینان کامل، این پرسش را با خود مطرح کنید که هر آنچه 

لمس می کنید نیز آیا به واقع تمیز است؟
اگر هر روز از رایانه یا گوشــی هوشمند اســتفاده می کنید، 

احتمال انتقال میکروب ها از این دستگاه ها به دست و سپس 
دهان شما وجود دارد. اینکه دفتر کار شما تمیز است دلیل بر 
آن نیست که هیچ مشــکل دیگری وجود ندارد. انواع مختلف 
میکروب ها می توانند از طریق هوا منتقل شوند و این وضعیتی 
اســت که نمی توانید کنترلی بر آن داشته باشــید. در ادامه با 
بخش هایی از بدن که نباید با دست کثیف آنها را لمس کنید 

بیشتر آشنا می شویم.
چشم

بینایی یکی از ارزشمندترین حواس انسان محسوب می شود 
و بر همین اساس عفونت چشم می تواند شرایطی آزاردهنده 
را ایجاد کند. مالش چشم ها با دست اقدامی معمول بین مردم 
است که به منظور کنار زدن یک مژه یا ماده ای از درون چشم 
صورت می گیرد. با این وجود، لمس چشــم ها با دســت های 
کثیف می تواند موجب شکل گیری عفونت های جدی شود. 
بیشتر اوقات ما چشم های خود را بدون اینکه متوجه انجام این 

کار باشیم، لمس می کنیم.
از جمله توصیه هایی کــه باید همواره مد نظر قــرار بگیرند، 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- پیش از لمس کردن چشم ها دســت های خود را به خوبی 

بشویید.
- در صورت نیاز از یک دســتمال کاغذی یا دستمال حوله ای 

برای پاک کردن اشک یا کنار زدن مژه استفاده کنید.
- از ورود هر گونه جسم خارجی به چشم اجتناب کنید.

مراقبت هايی برای لنزهای تماسی
دست ها هرگز نباید به صورت مستقیم با چشم تماس داشته 
باشد، مگر اینکه به خوبی با آب و صابون شسته شود. اگر قصد 
استفاده از لنزهای تماســی را دارید، فراگیری دقیق چگونگی 
برداشــتن لنزها توصیه می شــود. پیش از مصــرف لنزهای 
تماسی، با مراجعه به یک چشم پزشــک چگونگی گذاشتن و 
برداشــتن آنها را به طور دقیق یاد بگیرید. چشم های خود را 
به هر دلیلی نمالید زیرا اندام هایی حساس هستند و به راحتی 

آسیب می بینند.
پس از یک روز کاری خسته کننده و پیش از خارج کردن لنزها 
از چشم، شست وشوی دست های خود را فراموش نکنید. به یاد 
داشته باشید مایعی که برای نگهداری لنزها مورد استفاده قرار 

می گیرد نمی تواند تمامی میکروب ها را از بین ببرد.
پیش از خارج کردن لنزها از چشــم، دست های خود را با یک 
قالب صابون خنثی و آب گرم بشویید. صابون های مایع به طور 
معمول الیه ای از مواد شــیمیایی را روی دســت ها باقی می 
گذارند. این وضعیت مــی تواند پس مانــده ای روی لنزهای 
تماســی برجا بگذارد و با گذشــت زمان، موجب کاهش عمر 

مفید لنزهای تماسی شود.
گوش

یکی از قســمت های بدن که هرگز نباید با دست های کثیف 
آن را لمس کرده یا خراش دهید، داخل گوش هاست. این کار 
می تواند موجب جراحت بخش داخلی گوش و با گذشت زمان 

عفونی شدن این زخم ها شود.
در وهله نخست، به یاد داشــته باشید که داخل گوش ماده ای 
موم مانند )که به عنوان جرم گوش شــناخته می شود( وجود 
دارد کــه از ورود باکتری هــا جلوگیری می کنــد. بر همین 
اساس، نباید کل جرم داخل گوش را خارج کنید. اگر احساس 
می کنید جرم بیش از اندازه در گوش شــما وجود دارد به یک 
پزشک متخصص مراجعه کنید تا شرایط موجود بررسی شود. 
پزشک در صورت نیاز اقدام های الزم را برای خارج کردن جرم 

اضافی از گوش انجام می دهد.
صورت

از لمس صورت خود با دســت های کثیف پرهیز کنید. همه 
ما گاهــی اوقات به صــورت غیر ارادی صورت خــود را لمس 
می کنیم، اما باید سعی کنید تا تا حد ممکن این عادت را کنار 
بگذارید. هنگام لمس صورت با دســت، آنچه روی دست های 

شما وجود دارد می تواند به صورت منتقل شود.
اگر از شرایط بهداشتی ضعیف برخوردار باشید، منافذ پوست 
به راحتی می توانند مســدود شــوند که این شرایط به شکل 
گیری جوش و لکه های قرمز رنگ روی پوست منجر می شود. 
درنتیجه، پیش از شستن دست ها، صورت خود را لمس نکنید.

لمس این بخش های بدن با دست کثیف ممنوع!

طی دوران کودکی، والدين احتماال زمان زيادی را صرف آموزش نظافت و بهداشــت شخصی می کنند و شست وشوی 
دست ها يکی از مهم ترين عاداتی است که بر آن تاکید می شود.

اينکه دفتر کار شما 
تمیز است دلیل بر 
آن نیست که هیچ 

مشکل ديگری 
وجود ندارد.انواع 

 مختلف میکروب ها
 می توانند از طريق 
هوا منتقل شوند و 
اين وضعیتی است 

که نمی توانید 
کنترلی بر آن 
داشته باشید
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پیشنهاد سردبیر: 
چه کسانی از وای فای من استفاده می کنند؟

مایکروسافت 
مشاور فناوری پنتاگون شد

P10 هوآوی با صفحه نمایش منحنی 
از راه می رسد

 رمزگشایی از اسرار 
میدان مغناطیسی زمین

بدون میدان مغناطیســی زمین که در برابر تابش های 
مرگبار کیهانی از این سیاره محافظت می کند، حیات 

نمی توانست به شکل امروزی وجود داشته باشد.
اگرچه اکنون مشخص شــده که حرکت آهن مایع در 
هســته بیرونی زمین، ایــن میــدان را تولید می کند، 
چگونگی ایجاد آن در ابتدا از مدت ها پیش به شــکل 
یک راز باقی مانده اســت. به گفته کارشناســان، این 
ســپر حفاظتی به دلیل شیوه ای شــکل گرفته که فلز 
مایع در هســته زمین گرما را هدایت می کند. تیمی از 
محققان موسسه علوم کارنگی در واشنگتن توانسته اند 
سنجش های مواد هســته ای را تحت شرایط مرتبط با 

هسته به دست آورند.
تصور می شود که سن زمین کمی بیشتر از 4/5میلیارد 
سال بوده و از انباشت تدریجی مواد سنگی که خورشید 
را در زمان جوانی اش احاطه کرده بودند، شکل گرفته 
است. با گذشت زمان، متراکم ترین ماده یعنی آهن به 
سمت داخل فرو رفته و الیه های هسته، جبه و پوسته 
زمین را تشکیل داده است. در هسته داخلی که حدود 
دو ســوم اندازه ماه اســت، آهن جامد به همراه مقادیر 
کمی از سایر مواد قرار دارد که طی فرآیند الیه بندی به 

اینجا کشیده شده اند.
در هســته خارجی اما آلیاژ آهن مایع وجــود دارد که 
حرکت آن، میدان مغناطیسی زمین را توسعه می دهد. 
این میدان توسط جریان های الکتریکی در ماده رسانای 
هسته آن تولید می شود که توسط جریان های انتقالی 
ناشی از گرمای منتشر شده از هســته ایجاد شده اند. 
فشــار زیاد گرانش، از مایع شدن هســته جلوگیری 
می کند؛ بــه این معنی که رفتار این بخــش از زمین با 

سایر الیه ها متفاوت است.
 محققــان در ایــن تحقیــق از ابــزاری موســوم به 
»LHDAC« بــرای تقلید از شــرایط هســته زمین و 
بررسی چگونگی هدایت گرما توسط هسته در زیر آنها 
استفاده کردند. این دســتگاه نمونه های کوچک ماده 
را بین دو الماس فشــار می دهد و فشــار شدید اعماق 
زمین را در آزمایشگاه شبیه سازی می کند. از یک لیزر 
نیز برای گرم کردن ماده و رساندن آن به دمای هسته 

استفاده شد.
نتایج نشــان داد که نمونه های آهن می توانند حرارتی 
مشــابه حرارت هســته زمین منتقل کنند که طبق 
برآوردهای پیشین، بین ۱۸ تا 44 وات در متر در کلوین 
است. محققان بر این باورند که انرژی الزم برای حفظ 

ژئودینامو از اوایل تاریخ زمین وجود داشته است.

اپلیکیشــن Prisma کــه چند ماه پیش ارائه شــد، به ســرعت 
مورد توجه کاربــران مختلف قرار گرفت؛ نرم افزاری که به شــکل 
شــگفت انگیزی عکس ها را ویرایش می کرد و تصاویری بســیار 
هنری را به وجود می آورد. سازندگان این برنامه با استفاده از هوش 
مصنوعی جالبی که برای آن ساخته اند، می توانند تصاویر کاربران را 
به شکل جالب توجهی تغییر دهند. اپلیکیشن پریزما  به روزرسان 
جدیدی دریافت کرده که به واســطه آن قابلیت های جدیدی در 
اختیار کاربران قرار می گیــرد. از جمله مهم تریــن این تغییرات 
می توان به قابلیت اشتراک گذاری تصاویر در شبکه های اجتماعی 
اشاره کرد. اکنون کاربران می توانند در این برنامه برای خودشان یک 
حساب کاربری درست کنند و عکس های خلق شده را با افراد دیگر 
به اشتراک بگذارند. در واقع این شبکه اجتماعی، محلی را برای به 
اشــتراک گذاری تصاویر در اختیار کاربران قرار داده تا همه بتوانند 
عکس های مختلفی را ببینند. البته در به روزرســان جدید کیفیت 
تصاویر هم بیشتر شــده و اکنون می توانید تصاویر با کیفیتی را در 

شبکه های اجتماعی خودتان قرار دهید.

 پریزما به رقیب اینستاگرام 
تبدیل می شود؟

 فناورانه

حتما شما هم گاهی اوقات کند شدن سرعت وای فای خانه یا 
محل کارتان را تجربه کرده اید. این اتفاق می تواند چند دلیل 

داشته باشد که ما در اینجا به یکی از آنها اشاره می کنیم.
همیشه این احتمال را بدهید که کاربر یا کاربرانی به صورت 
غیر قانونی و با هک پســورد وای فای شما در حال استفاده از 

آن هستند. 
در این حالت برای شناســایی این افــراد می توانید از چند 

نرام افزار کمک بگیرید:
who is on my WiFi 1. نرم افزار

این نرم افزار به صورت رایگان در اختیار شــما قرار دارد. برای 
استفاده از آن مراحل زیر را انجام دهید:

* نســخه ویندوز این نرم افزار را دانلود و و طبق دستورعمل 
روی رایانه خود نصب کنید.

*پس از نصــب، روی گزینــه Scan Now کلیک کنید تا 
کاربرانی را که به وای فای شــما متصل هستند نمایش دهد. 
هرگاه دســتگاه ناشــناس جدیدی به وای فای شما متصل 
شود، در صفحه ویندوز پیامی برایتان ارسال می شود که شما 

را از آن آگاه می کند.

who is on my WiFi دانلود نرم افزار ***
WiFi Guard .2

این نرم افزار هم مانند who is on my WiFi عمل می کند 
با این تفاوت که عالوه بر نسخه ویندوز، روی پلتفورم مک نیز 

قابل اجراست.
3. نرم افزارهای ویژه موبایل

who is on my WiFi نرم افزار *
Fing نرم افزار *

با اســتفاده از دو نرم افزار فوق می توانید عملیات شناسایی 
ســارقان وای فــای را روی تلفــن همراه تان انجــام دهید، 
ضمن اینکه می توانید مشــخصاتی از قبیل آدرس آی پی، 
نام ســازنده، نام دســتگاه و اطالعات بســیار دیگری را نیز 

کسب کنید.
تغییر رمز مودم

روش دیگری که می توانید از دست سارقان وای فای خالص 
شــوید تغییر رمز مودم اســت. تغییر رمز مودم وای فای در 
مدل های مختلف، متفاوت اســت؛ برای این کار کافی است 
مراحل آن را روی یک مودم انجام دهید و پس از آن، رمز هر 

نوع مودمی را به راحتی تغییر دهید.
نحوه کار:

* ابتــدا یــک جســت وجوگر اینترنتــی را بــاز و آدرس 
۱92.۱6۸.۱.۱ را تایپ کنید.

* ســپس نام کاربری و رمز عبور مودم  را وارد کنید. با وارد 
کردن نام کاربری و رمز عبور، صفحه تنظیمات باز می شود. 
تا این مرحله همه مودم ها شبیه هم هستند اما برای ورود به 
قسمت تنظیمات وای فای، 2 راه وجود دارد که در مودم های 

مختلف یکی از دو روش اعمال شده است:
1- در صفحــه اصلی تنظیمات مودم گزینــه ای وجود دارد 
با عنوان Network که با کلیــک روی آن، صفحه دیگری 
باز می شــود. گزینه ای با عنوان Wireless یــا WiFi و یا 
WLAN را پیدا کنید و وارد صفحه تنظیمات WiFi شــوید. 
در بخش تنظیمات WiFi به قسمت Security بروید و در 
 این قســمت گزینه Password یا Preshared Key یا 

Passphrase را پیدا کنید و به دلخواه تغییر دهید.
 2- در صفحــه اصلــی تنظیمــات، گزینــه ای بــا عنوان

Wireless یــا WiFi و یا WLAN وجــود دارد. هر کدام از 
 WiFi این گزینه ها را انتخاب کنید و در بخــش تنظیمات
 Password بروید و از آنجا گزینه Security به قســمت
یا Preshared Key یــا Passphrase را پیــدا کرده و 

رمزعبور تان را تغییر دهید.

همیشه این 
احتمال را 

بدهید که کاربر 
یا کاربرانی 

به صورت 
غیرقانونی و 

با هک پسورد 
وای فای شما در 
حال استفاده از 
آن هستند. در 
این حالت برای 
شناسایی این 

افراد می توانید 
از چند نرم افزار 

کمک بگیرید

چهکسانیازوایفایمناستفادهمیکنند؟

شرکت مایکروســافت طی قراردادی به ارزش  92۷ میلیون دالر 
که  با وزارت دفاع آمریکا بســته اســت، تعهد کرد که پشتیبانی 
تکنولوژیــک و ارائه خدمات مشــاوره این وزارتخانــه را برعهده 
بگیرد. کمپانی مایکروسافت عالوه بر قرار داد 92۷ میلیون دالری 
جدیدش، اوایل سال جاری نیز طی قراردادی با وزارت دفاع کشور 
آمریکا، متعهد شده بود که سیســتم های کامپیوتری 4 میلیون 
کارمند وزارت  دفــاع آمریکا را  طی مدت  ۱2 مــاه، به ویندوز ۱۰ 
ارتقا دهد. شرکت مایکروســافت در آن هنگام، قرارداد مزبور را به 
عنوان بزرگ ترین معامله ویندوز ۱۰ از ابتدای انتشار آن تا به حال، 
معرفی کرده بود و اکنون نیز بعد از  گذشــت ۱2 ماه، وزارت دفاع 
قصد دارد وظیفه پشــتیبانی تکنولوژیک سیستم های کارمندان 
خود و ارائه خدمات مشاوره تکنولوژی را نیز به عهده مایکروسافت 
بگذارد. شــایان ذکر اســت که ســال 2۰۱۳ نیز این وزارتخانه با 

شرکت مایکروسافت قرارداد مشابهی برای ویندوز ۸ امضا کردند.

به تازگی کاربــرreviewer_xiaokang در شــبکه اجتماعی 
ویبوی چین، تصویری رندر شــده از P10 منتشــر کــرد که به 
صفحه نمایش منحنی مجهز است؛ جانشــین P9 که سنسور اثر 
انگشت آن در بخش عقب جای گرفته است. گزارش ها همچنین 
به سیستم شارژ بی سیمی اشاره دارند که سامسونگ چند سالی 
اســت آن را به عنوان یکی از پرچمداران خود بــه کار می گیرد. 
بیشتر پرچمداران فعلی شــرکت های چینی به بدنه فلزی مجهز 
هســتند و انتظار می رود P10 با بدنه شیشــه ای و فلزی همراه 
باشد. چند ماهی تا معرفی رسمی P10 فاصله است و برای کسب 

جزئیات رسمی، حداقل باید تا MWC 2017 به انتظار نشست.

اگر سرعت وای فایتان کم شــده و احتمال می دهید فرد یا افرادی از آن اســتفاده غیرقانونی می کنند، این مطلب را 
بخوانید.

طی ســال های اخیر دولت تالش های متعددی برای فعالیت 
شــبکه های اجتماعی در ایران انجام داده و تالش کرده است 
فضایی مناسب جهت دسترســی مردم به این برنامه ها فراهم 
کند. وزیر ارتباطات طی این ســال ها بارهــا تاکید کرده که 
دولت مخالف قطع دسترســی مردم به این نوع نرم افزارها به 

دلیل موضوعات اقتصادی اســت. البته محمود واعظی بر این 
نکته نیز تاکید بسیار داشــته که رعایت موضوعات اخالقی و 
ارزش های اســالمی، خط قرمز فعالیت این شبکه ها به شمار 
می رود. بر همین اساس طی ماه های گذشته از سوی دولت و 
وزارت ارتباطات، مذاکرات متعددی با مدیران تلگرام صورت 
گرفته و قرار بر همکاری این شــرکت با دولت شــد. حال با 
توجه به اهمیت مسئله امنیت فضای مجازی، مدتی است که 
شبکه پیام رسان تلگرام اقدامی جدید صورت داده و پیام های 

امنیتی خود را عالوه بر متن انگلیسی، با ترجمه فارسی برای 
کاربران ارســال می کند. بدین ترتیب به عنوان مثال اگر شما 
قصد داشته باشــید تلگرام خود را روی لپ تاب، تبلت، رایانه 
یا دســتگاه دیگری نصب کنید، در ابتدا برای شــما یک کد 
امنیتی ارسال می شود که این کد در گذشته با توضیحاتی به 
زبان انگلیسی ارسال می شد؛ اما به تازگی ترجمه فارسی این 
پیام نیز ارسال می شود تا مشکالت کمتری درخصوص هک 

کاربران و سوء استفاده از حساب های آنها صورت گیرد.

 پیام های امنیتی تلگرام 
فارسی شد
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
آغاز اکران فیلم های جشنواره عمار در اصفهان

کنسرت

همراه با استاد فریدون شهبازیان در تاالر وحدت، با ارکستر ملی 
کنسرتی برگزار خواهیم کرد.

علیرضا افتخاری خواننده، در خصوص فعالیت های اخیر گفت: 
قرار است با مهرداد پازوکی کاری درباره خواجه عبدا... انصاری 

داشته باشیم.
همچنین در حال جمــع آوری آلبومی دربــاره خواجه عبدا... 
انصاری هستم تا غزل و آوازهایش را آماده کنیم. وی درخصوص 
برگزاری کنســرت عنوان کرد: همچنین قرار اســت به همراه  
اســتاد فریدون شــهبازیان در تــاالر وحدت با ارکســتر ملی 

کنسرتی برگزار کنیم. 
افتخاری درخصوص حضور جوانان در عرصه موســیقی اظهار 
داشت: این اتفاق خیلی خوبی است و جوانان با کسب تجربه، راه 

خود را پیدا می کنند و ان شاءا... که موفق باشند.

علیرضا افتخاری با فریدون 
شهبازیان کنسرت برگزار می کنند

رییس تاالر هنــر اصفهان گفــت: نمایشــنامه خوانی »وکیل 
تسخیری« نوشته جان مورتیمر، در ســه مرکز هنری اصفهان 

برگزار شد.
محمدرضا رهبری، با بیان اینکه نمایشنامه خوانی، از برنامه های 
جدید تاالر هنر اصفهان در راســتای ترویج هنــر تئاتر در میان 
جامعه است، اظهار داشــت: در ادامه برنامه های گذشته، این بار 
نمایشــنامه خوانی »وکیل تســخیری« نوشــته جان  کلیفورد 
مورتیمر نمایشــنامه و فیلمنامه نویس ایتالیایی و به کارگردانی 
معین وصال، در سه مرکز هنری اصفهان اجرا شد. وی افزود: در 
نمایشنامه وکیل تسخیری، تفسیر نوین قانون، نه تنها در مفهوم 
و کاربرد قضایی، بلکه در نگرش به ابعاد مختلف هســتی مطرح 
می شود و تراژدی کمدی می آفریند؛ به نوعی که یم وان گفت که 

خنده ها و گریه های تماشاگران حد و مرزی ندارد.
رییس تاالر هنر اصفهان با بیان اینکه برنامه نمایشــنامه خوانی 
تاالر هنر در ابتــدای هرماه شــامل نمایشــنامه های خارجی 
بوده و در انتهای هر ماه نیز از نمایشــنامه های ایرانی اســتفاده 
می شــود، افزود: ایــن برنامه روز چهارشــنبه در تــاالر هنر و 
روز پنجشــنبه نیز ازســاعت ۱۷ در موزه هنرهای معاصر  اجرا 
شــد؛ همچنیــن دیــروز از  ســاعت ۱۷ در موسســه رویش 
 مهــر شــاهد برگــزاری نمایشــنامه خوانی وکیل تســخیری

بودیم.

نمایشگاهی از آثار نقاشی »کاترین روحانی« با عنوان »هزارتو« 
در گالری سایان برگزار می شود.

این هنرمند گفت: تعــداد ۱5 اثر که یک مجموعه را تشــکیل 
می دهند در نمایشــگاه »هزارتو« به نمایش درمی آید که برای 
خلق این آثار ابتدا فوم روی بوم قرار گرفته و سپس با استفاده از 

تکنیک اکریلیک نهایی شده است.
وی افزود: در این نقاشی ها از نوشــتار به صورت وارونه نویسی 

استفاده شده که کمکی به خروج از »هزارتو« نمی کند.
این هنرمند با اشــاره به اینکه ایده »هزارتو« از اســطوره های 
یونانی گرفته شــده، ادامه داد: »هزارتو« زندانی است که خروج 
 از آن ممکن نیســت و این مجموعه آثار، ســرگردانی انسان را

نشان می دهد.
گفتنی است »کاترین روحانی« رشته نقاشــی را در هنرستان 
گذرانده و در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نقاشی نیز 

از دانشگاه هنر اصفهان فارغ التحصیل شده است.
نمایشگاه نقاشی »هزارتو« دیروز از ساعت ۱6 تا 20 افتتاح شد 
و عالقه مندان برای بازدید از این نمایشــگاه می توانند همه روزه 
تا ۱5 دی ماه ســاعت ۱6 به گالری ســایان واقــع در اصفهان، 

خیابان ابوذر، بن بست ٣2 )امین(، شماره۱۷ مراجعه کنند.

نمایشــنامه نویــس اصفهانی گفت: باید به ســی ســال آینده 
چشــم امید دوخت؛ شــاید بتوان به تعداد انگشــتان دســت 

نمایشنامه  نویس داشت.
خســرو ثقفیان با بیان این مطلب گفت: اصفهانی که عین هنر 
است، با  کاشی الجوردی،  معماری آسمانی،  نقاشی عاشورایی و 
تئاتر؛ اما از لرزاننده سلول های حسی و انسانی، نویسنده نمایش 

در شأن و مرتبه  اش خالی است.
او بیان کرد: اگر بخواهیم فهرستی از نمایش  های مهم سال های 
46 تا 86 اصفهان ارائه دهیم، باید آثاری باشند که حداقل یکی 
از ویژگی  های اجرای عمومی و مطرح در سطح شهر، چاپ متن 
یا منتخب بودن در یکی از جشنواره  های معتبر ایران یا منتخب 

مسابقات نمایشنامه  نویسی را داشته باشند.
او اضافه می  کند: از این فهرســت اطالعات مفیــدی می  توان 
دریافت، ازجمله اینکه مهم  ترین نمایشنامه  نویسان چهل سال 
اخیر اصفهان کدام  اند، از لحاظ موضوعی شاخصه آثار چیست و 

کدام ژانر نمایشی بیشتر مورد توجه بوده است؟
او بیان می کند: نمایشــنامه  نویســانی که در این مدت بیش از 
ده اثر داشته  اند، کســانی چون ابراهیم کریمی، خسرو ثقفیان، 
منصور کوشــان، حسین حشــمتی، فریدون خسروی و مهدی 
ممیزان و از نویسندگان مقیم هم جمشید خانیان و محمدرضا 

آریان فر بوده  اند.
وی افزود: نمایش  های شــاخص ایــن دوره هم آثــاری چون 
کبــری«،  »راز  »نبــرد حطیــن«،  »نفــت«،  »داش آکل«، 
»گلریزون«، »ســه شــب راحت«، »ماراتن مرگ«، »سوسوی 
خاکســتری«،  »نعل طالیی«، »رویای نیمه شــب«، »بهشت 
گمشــده«، »پنهــان در صــدف«، »معرکــه در تاریکــی«، 

»شازده کوچولو«، »شمع و شیخ« و »پوریای ولی« هستند.
وی ادامه داد: در این مدت از میان نمایشنامه  نویسان اصفهانی، 
5درصد بیش از ده اثر نمایشی، ۱8درصد 4 تا 9 اثر و ۷۷درصد، 

٣ اثر نمایشی داشته  اند.

رییس تاالر هنر اصفهان:

نمایشنامه خوانی »وکیل تسخیری« 
در اصفهان برگزار شد

تا 15 دی ماه ادامه دارد؛

در گالری سایان به »هزار تو« بروید

نمایشنامه  نویس اصفهانی:

چشم امید تئاتر اصفهان به آینده

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

صدا وسیما و شبکه های استانی 
باید صدای تمام اقوام ایران باشد

اخبار

فروش »خشکســالی و دروغ« خیره کننده بود و از میزان فروش آن 
راضی هستم. پدرام علیزاده، کارگردان،  درخصوص میزان رضایتش 
از وضعیت فیلم خشکسالی و دروغ اظهار داشت: خدا را شکر از میزان 
فروش فیلم راضی هســتم، چون به هر حال وقتی یک فیلم با تحریم 
حوزه هنری مواجه می شــود حدود صد و ده ســالن و بیست و یک 

شهرستان را از دست می دهد و این اتفاق به فیلم ضربه می زند.
وی ادامه داد: این فیلم سال گذشته نیز از جشنواره فجر کنار گذاشته 
شد؛ پس با وجود همه این حواشی، میزان فروش خشکسالی و دروغ 

که حدود سه میلیارد تومان بود، قطعا راضی کننده است.
علیزاده درخصــوص میــزان رضایت مــردم از فیلم، عنــوان کرد: 
خوشبختانه این روزها ارتباط با مردم راحت تر شده است و می بینم 

که اغلب مردمی که به تماشای فیلم می نشینند، از کار راضی هستند.
وی ادامه داد: فیلم درباره جامعه متاهلین است و بیشتر مورد استقبال 

این قشر از جامعه قرار می گیرد.

اولین اثر ســینمایی محســن ماهینی به نام »عشــقوالنس مرکز 
فوریت های عشقی« در جشنواره فیلم فجر رونمایی می شود.

عبــدا... باکیــده، تهیه کننــده، درخصوص آخریــن وضعیت فیلم 
»عشــقوالنس مرکز فوریت های عشــقی«، عنوان کرد: هنوز پروانه 
نمایش فیلم صادر نشده اســت، اما فرم حضور در جشنواره فجر را پر 
کردیم و امیدواریم که فیلم به جشنواره سی و پنجم راه پیدا کند و با 

استقبال خوبی مواجه شود.
وی درخصوص مفهــوم و موضوع فیلم گفت: فیلــم، مفاهیم الهی را 
مدنظر دارد و از تبدیل عشــقی زمینی به آســمانی سخن می گوید. 
باکیده ادامه داد: ما برای موفقیت فیلم، همه کار کردیم و در این فیلم 

شانزده بازیگر حرفه ای سینما حضور دارند.
این تهیه کننده درخصوص سختی های ساخت فیلم های اینچنینی 
اظهار داشــت: به هر حال ســختی هایی دارد و باید منتظر باشیم و 

ببینیم که موفق شده ایم یا نه.

از وضعیت اکران فیلم 
راضی هستم

رونمایی از سینمایی 
عشقوالنس در جشنواره فجر

جشنواره

فیلم کوتاه تجربی با نام »فقط پنج دقیقــه« بدون هیچ گونه 
تصویــر و تصویربردار، تالش کرده تا بخشــی از مشــکالت 
نابینایان را فقط با صــدا روایت کند و توانســته به هفتمین 

جشنواره بین المللی فلوریدا راه یابد.
به گزارش فارس، اولین فیلم بــدون تصویر جهان در اصفهان 
تولید شــده که تاکنون به بخــش رقابتی چهار فســتیوال 

بین المللی راه یافته است.
محمد محمدیان نویســنده و کارگــردان و حمید محمدی، 
تهیه کننده این فیلم کوتاه تجربی با نــام »فقط پنج دقیقه« 
هستند که بدون هیچ گونه تصویر و تصویربردار، تالش کردند 

تا بخشی از مشکالت نابینایان را فقط با صدا روایت کنند.
محمدیان از یک اتفاق ســاده که جرقه شــکل گیری اثر بوده 
است، چنین می گوید: »ایده ســاخت این اثر بر اساس اتفاقی 
ساده شکل گرفت که در این رابطه بسیار خوش شانس بودم؛ 
ســاعت ٣ صبح بود که بی هیچ دلیلی از خواب پریدم و طبق 
عادتی که داشتم برای نوشیدن آب به سمت آشپزخانه رفتم، 
برحسب اتفاق برق منطقه ما قطع شــده بود و در همین چند 
متر مسیر بسیار کوتاه، دقیقا مشابه با انیمیشن های کودکان 
چندین بــار به در و دیــوار برخــورد کردم تا به ســختی به 

آشپزخانه رسیدم.«

بعد از این اتفاق ســاده که ممکن اســت برای هرکسی پیش 
بیاید، ذهن وی ناخــودآگاه به نابینایان و مشــکالت آنها در 
ترددهای روزمره سطح شهر معطوف می شود. او تا بعد از اذان 
صبح آن روز بهت زده به ایده ای می اندیشــیده است که بتواند 
حتی برای پنج دقیقه هم که شده مخاطب را در قالب یک فرد 

نابینا قرار دهد تا مشکل اصلی آنها را لمس کند.
او در انتخــاب نویســنده و بازیگــر هــم به تعبیــر خودش 
خوش شانسی می آورد و با خانم شیرین حسینی که خود نابینا 
بوده و لیسانس ادبیات دارد و در کتابخانه مشغول به کار است، 
آشــنا می شــود تا بتواند درخصوص جزئیات مورد نیاز برای 

ساخت اثر و حتی بازی در فیلم، از او کمک بگیرد.
محمدیان از ســاخت این اثر خشنود اســت چرا که می داند 
براساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از ٣9 میلیون نفر 

نابینا در دنیا زندگی می کنند.
او به جشــنواره های بین المللی که فیلم کوتاهش توانســته 
 به آن راه پیدا کند نیز اشــاره می کند: »این فیلم در جشنواره 
 Solidando Film در شــهر کالیــاری ایتالیا، فســتیوال 
آلمــان،  برلیــن  در   Sunlight International Film
جشــنواره Sayulita Film در شــهر ســایولیتای مکزیک 
شرکت داده شده اســت و به تازگی به هفتمین دوره فستیوال 
بین المللی Prince of Prestige Academy Award در 
فلوریدای آمریکا راه یافته است که در تاریخ ٣0 جوالی 20۱۷ 

برگزار خواهد شد.«
محمدیان کارگردان اولین فیلم صوتی دنیا، در پایان با تقدیر 
از عوامل این فیلــم، از همه آنها چنین نام برد: »نویســنده و 
کارگردان محمــد محمدیان، تهیه کننــده حمید محمدی، 
بازیگران شــیرین حســینی و محمد محمدیــان، صدابردار 
اسماعیل امینی، تدوین محسن جوانمردی، دستیار کارگردان 
و برنامه ریز شهاب کازرونی، مدیر تولید حامد حسینی و منشی 
صحنه باران رضایی بوده و مجری طرح، موسســه سینمایی 

نمای باز سپاهان است.«

کتاب »عکاس مینیمالیســت« تالیف استیو جانسون و 
ترجمه  کریم متقی، پوریا زینال زاده و افســانه آدیگوزل، 

توسط نشر کتاب پرگار به چاپ رسید.
در پیشگفتار این کتاب به قلم »کریم متقی« چنین آمده 
اســت: »دوربین خوب و ابزارآالت متعدد تضمین  کننده  
عکس های عالی و بی نقص نخواهند بود؛ نور، ترکیب بندی، 
درک سوژه و مســائلی از این دســت از اهمیتی حیاتی 
برخوردارنــد. بنابراین بــا در نظر گرفتن موضــوع و نوع 
فعالیت خود، باید ابزار مکفــی را انتخاب کــرده و از بار 
غیرضروری بکاهیم.« در مراجعه به تاریخ هنر و عکاسی 
مالحظه خواهیم کرد که تاثیرگذارترین عکس ها، مانند 
»مرگ ســرباز جمهوری خــواه« رابرت کاپــا، »کودک 
گرسنه ســودانی و الشــخوری در کمین« کوین کارتر، 
»اعدام ویت کنگی غیرنظامی در ســایگون« ادی ادمز، با 
ابزاری ساده تهیه شده اند و از سوی دیگر از تعدد عوامل و 

نشانه های بصری نیز در این عکس ها خبری نیست.
از خالل تجارب تاریخی آموخته  ایــم که راز تاثیرگذاری 
روایت های ادبی و بصری، در پرهیــز از تراکم داللت های 
معنایی مضاعف و بهره گیــری از حداقل عناصر تخیلی و 
بصری نهفته است. رباعیات خیام، حکایت های سعدی، 
ناصر خسرو و عبید زاکانی، داســتان و فیلم های کوتاه و 
هایکوهای ژاپنــی، در نتیجه نقصان فناوری یا اشــراف 
نداشتن به ابزار شکل نگرفته اند، بلکه زاییده ذهن خالق 

و  کمینه گرای)مینیمالیستی(  هنرمند بوده اند.
آثار بــه جامانده بر دیــوار غارها و بدنه ظروف ســفالین 
عهدهای پیشین، ما را در سادگی این اشکال و همچنین 

سادگی ابزار خلق و تولیدشان به فکر وا می دارد. 
کتاب »عکاس مینیمالیست« از ســوی انتشارات کتاب 
پرگار، در 224 صفحه و با تیراژ 2000 نسخه در تابستان 
۱٣95 خورشــیدی به قیمت ٣00 هزار ریال منتشــر  

شده است.

ســاخت فیلم کوتاه »التاری« به کارگردانی محمدرضا 
یکانی در آمریکا به پایان رسید. فیلم »التاری« از تولیدات 
جدید موسسه هنری تصویر ستاره هنر که به تازگی در 
کشور آمریکا تصویربرداری آن به پایان رسیده است، در 

مرحله صداگذاری و موسیقی است.
کارگردانی و تهیه کنندگی این فیلم توسط محمدرضا 
یکانی انجام شده است و داســتان این فیلم درباره زن و 
شوهری اســت که از طریق برنده شــدن در التاری به 
آمریکا مهاجــرت می کنند ولی زندگی در این کشــور 
مشکالت و معضالتی را برای آنها به وجود می آورد. یکانی 
هدف از ســاخت این فیلم کوتاه را نشان دادن گوشه ای 
از معضالت و مشکالت زندگی برای افرادی دانست که 

قصد مهاجرت دارند .
عوامل سازنده فیلم عبارتند از: تهیه کننده و کارگردان: 
محمد رضا یکانی، نویسنده: مســعود شهری و دستیار 

کارگردان:  نیلوفر ایلخانی.

قرار اســت موضوع قحطی انتهای قــرن ۱2 در ایران، 
دستمایه یک سریال عاشقانه در سازمان اوج شود.

»گیلــه وا« جدیدترین محصول مرکز فیلم و ســریال 
ســازمان هنــری رســانه ای اوج، قرار اســت در قالب 
مینی سریال ســاخته شــود که این اثر توسط اردالن 
عاشوری نوشــته شده اســت. این مینی ســریال که 
هم اکنون در مرحله پیش تولید قرار دارد، یک ملودرام 
عاشــقانه اســت که در بســتر حوادث انتهای قرن ۱2 
شمسی و قحطی بزرگ ایران رقم می خورد. تهیه کننده 
این مینی سریال امیر بنان اســت و اردالن عاشوری هم 
کارگردانی آن را بر عهده دارد.  سریال »گیله وا« در حال 
حاضر در مرحله بازبینی و انتخاب لوکیشــن قرار دارد و 

تولید آن نیز از اوایل بهمن ماه آغاز خواهد شد.

اولین فیلم صوتی جهان تولید اصفهان، به جشنواره فلوریدا راه یافت؛

صدا، بدون تصویر؛ حرکت
»عکاس مینیمالیست«
تالیف استیو جانسون

پایان »التاری« در آمریکا

سریالی با موضوع
قحطی بزرگ ایران

معرفی کتاب تازه های روز

ویژه

شــهردار اصفهــان هنــر را بهتریــن ابــزار بــرای 
گفتمان ســازی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: 
جشــنواره ملی فیلم کوتاه مســتند زنده رود، یکی از 
ابتکارات مــردم اصفهان در تحقق اقتصــاد مقاومتی 
اســت. مهدی جمالی نژاد، تحقق اقتصاد مقاومتی را 
یکی از مطالبــات اصلی و جدی رهبــر معظم  انقالب 
عنوان کرد و اظهار داشت: ایشان طی سه سال گذشته  
و به مــرور، سیاســت های اقتصاد مقاومتــی را ابالغ 
کرده اند و مسئوالن باید با هوشیاری این سیاست ها را 

به مرحله اقدام برسانند.
وی ماهیت اقتصاد مقاومتــی را فرهنگی و دارای ابعاد 
مختلف و گســترده فرهنگی دانســت و ابراز داشت: 
ازاین رو ضروری اســت که برای تحقق این امر، در گام 

نخست گفتمان سازی را در دستور کار قرار دهیم.
شــهردار اصفهان  با بیان اینکه برای گفتمان ســازی 
اقتصاد مقاومتــی، باید از همه ابزارهــا و ظرفیت های 
موجود نهایت بهره برداری را داشــته باشیم، افزود: در 
این راستا می توان گفت آنچه در این زمینه کمتر مورد 
توجه بوده است، اســتفاده از هنر سینماست که بعضا 
این ظرفیت در کشــور به فراموشی سپرده شده است. 
وی برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند 
زنده رود را در واقع نشــانی از ابتــکار و خالقیت مردم 
اصفهان در راستای گفتمان ســازی اقتصاد مقاومتی 
عنوان کرد و اظهار داشت: آغاز این حرکت از اصفهان، 
می تواند نمره مثبــت و خوبی در کارنامه مســئوالن 
استان در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقالب 

در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
جمالی نژاد در ادامه با بیان اینکه جشــنواره ملی فیلم 
کوتاه مســتند زنده رود می تواند با استفاده از ظرفیت 
هنرمنــدان داخلــی و خارجــی، گفتمان ســازی و 
فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی را به صورت فراگیر در 
کشور و در ســطح بین المللی ایجاد کند، ادامه داد: در 
این راســتا ما همه توان خود را در شهرداری اصفهان 
برای نهادینه ســازی گفتمان اقتصاد مقاومتی به کار 
گرفته ایم ودرخصوص تبدیل این مهم به اقدام و عمل، 

حمایت های الزم را خواهیم داشت.
وی در ادامه  تحقق اقتصاد مقاومتــی در جامعه را به 
نوعی اصالح ســبک زندگــی مردم و ترویج ســبک 
زندگی اســالمی تلقی کرد و ابراز داشت: با تحقق این 
امر، می توانیم شاهد ایجاد شــادابی در زندگی مردم و 
همچنین چرخش چرخ های صنعت و تولید در شهرها 

و روستاهای کشور باشیم.

شهردار اصفهان:

هنر، بهترین ابزار گفتمان سازی 
اقتصاد مقاومتی است

دبیر هفتمین جشــنواره مردمی فیلم عمــار در اصفهان، 
این جشــنواره مردمــی را از بــرکات و خدمــات انقالب 
دانست و اظهار کرد: جشــنواره عمار نشان دهنده مردمی 
بودن حرکــت های انقالبی اســت؛ انقالبی کــه مردم آن 
می توانند حرف خود را با زبان فیلم و رســانه، به دورترین 

و محروم ترین نقاط کشور منتقل کنند.
معین مومنیان در ادامه با مهم دانســتن اکران جشــنواره 
فیلم عمــار گفت: یکــی دیگــر از برکات این جشــنواره 
این اســت که جوانان انقالبــی و دغدغه منــد، با دغدغه 
مردم بیشتر آشنا شــده و عالوه بر آن، با قدرت رسانه که 
امروزه یکی از ابزارهای تاثیرگذار در عرصه فرهنگ اســت 
آشنا می شــوند. وی با اشــاره به آغاز اکران های عمومی 
هفتمین جشنواره عمار افزود: توزیع بسته  های اکران که 
شامل شش حلقه DVD است، شــروع  و در هر شهرستان 
نماینده ای به عنــوان توزیع کننده انتخاب شــده که این 

فیلم ها در اختیار آنها قرار می گیرد.
مومنیــان ادامه داد: فهرســتی از مراکز توزیــع تولیدات 
جشنواره عمار در نقاط مختلف کشور در پایگاه عمار فیلم 
قرار داده شده و هر کســی که توانایی اکران دارد می  تواند 

این فیلم ها را با مراجعه به این مراکز دریافت کند.
وی با بیان شــرایط اکران گفت: هر رابط به صورت رایگان 
باید این محصوالت را در اختیار اکــران کننده قرار دهد، 
ولی تنهــا نکته مهــم در خصوص اکران ها این اســت که 
استفاده شخصی تحت هر عنوان از این فیلم  ها جایز نبوده 

و فیلم ها باید در جمع های حداقل 5 نفره اکران شود.

دبیــر هفتمین جشــنواره عمــار در اصفهــان، پیرامون 
برنامه های جانبی در کنــار اکران فیلم ها گفت: برنامه های 
قابل توجهی برای اکران در نظر گرفته شــده اســت که از 
این بیــن می توان به برگزاری نمایشــگاه کتــاب با هدف 
ترویج فرهنگ کتاب خوانی که بسیار مورد تاکید حضرت 
آقاست و همچنین اکران های اختصاصی و جلسه نقد ویژه 
اصحاب رسانه )به مناسبت 9 دی( اشاره کرد. وی با اشاره 
به اینکه  فیلم های جشــنواره عمار حول موضوعاتی است 
که امروزه در بســتر جامعه با آن روبه رو هســتیم، گفت: 
فیلم  های زیادی برای این دوره بــه دبیرخانه تحویل داده 
شده اســت که شــامل موضوعاتی مانند ســبک زندگی، 

اقتصاد مقاومتــی، فتنه 88، بیداری اســالمی و جهانی و 
همچنین بزرگداشت مدافعان حرم است.

مومنیان اضافــه کرد: در ایــن بخش ها فیلــم  های قابل 
تحســینی مانند »بی  خوابــی« و »روزگار اکبر« در حوزه 
ســبک زندگی، »فرمانده جواد« در بخش مدافعان حرم، 
»نبرد پنهــان« در بخش بیــداری اســالمی و جهانی و 

»قابلمه« در بخش اقتصاد مقاومتی تدوین شده است.
اکران اختصاصی فیلم »فرمانده جواد«

این فعال فرهنگی ادامه داد: دبیرخانه جشــنواره عمار در 
اصفهان، از اصحاب رســانه دعوت می کند که در جلســه 
اکران و نقد »فرمانده جواد« حاضر شــوند و درخواســت 
حضور خود را از طریق پیامک به شماره 09۱٣288682۷ 
اعالم کنند. وی در توضیح این فیلم گفت: »فرمانده جواد« 
روایتــی مســتقیم از زندگی جهادی »جواد حســناوی« 
فرمانده گردان »سرایا خراسانی« اســت که جهاد خود را 
در ریف دمشــق آغاز کرده و در عراق ادامــه داد. مومنیان 
ادامه داد: از نکات برجســته این فیلم، صحنه  های واقعی 
درگیری با تروریســت  ها از جمله درگیــری  های منطقه 
کوباشی است که باعث خلق مســتندی موثر و گیرا شده 
اســت؛ فرمانده جواد در فروردین ســال 94 به شــهادت 

رسید.
وی در پایان با جریان ســاز خواندن فیلم های عمار گفت: 
امید اســت که جوانان انقالبی برای دیده شدن فیلم های 
جشــنواره عمار تالش کنند، زیرا جشــنواره عمار پاسخ 
مناســبی به خواســته های فرهنگی انقالب اســت و این 
فیلم ها می تواند در زمینه اقتصادی، فرهنگی و سیاســی 
جریان ســاز باشــد؛ برای مثال یکی از روســتاهای توابع 
اصفهان پس از اکران فیلم »عروس وامنان« تصمیم جدی 
گرفتند که طرح هایی نظیر طرح های روستای وامنان را در 

روستای خود پیاده کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: صدا وسیما و شبکه های 
اســتانی با پرهیز از تک صدایی، باید صدای تمام اقوام ایران 
باشــند و از ظرفیت فرهنــگ و هنر برای انتقــال مفاهیم 
استفاده کنند. سید رضا صالحی امیری، در آیین اختتامیه 
نوزدهمین جشــنواره تولیدات صدا وســیما در سالن امام 
رضا)ع( اهواز، به جایگاه و ویژگی رســانه ملی اشاره کرد و 
افزود: از صدا وسیما و مدیران آن انتظار داریم که به نیازهای 

متنوع و متکثر جامعه به ویژه جوانــان و الگوهای فرهنگی 
پاسخ دهند. وی ادامه داد: صدا وسیما و شبکه های استانی 
باید صدای تمام اقوام ایران باشد. همچنین به ظرفیت های 
مختلــف فرهنگ و هنر در کشــور اشــاره و تاکیــد کرد: 
صداوســیما از این ظرفیت ها و هنرمندان و زبان هنر برای 
انتقال مفاهیم اســتفاده کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: روزگار تک صدایی گذشــته اســت، لذا صدا و سیما 
باید صدای همه ایرانیان و قومیت های مختلف کشور باشد. 
به گفته صالحی امیری، رویکرد چند صدایی صدا و ســیما 
می تواند گرایش مخاطبان را به این رســانه بیشتر و بیشتر 
کند. عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه خاطرنشان 

شد: این رسانه عالوه بر افزایش فضا و زمان برنامه های نقد 
و گفت وگو، باید در جهت ایجــاد همگرایی و همدلی آحاد 
مردم گام بردارد. صالحی امیری یادآورشد: گفت وگو و ایجاد 
فضای بیان، نقدی سازنده درجهت کاهش عصبانیت و درک 

بهتر حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت خواهد شد.
وی در ادامه تغییر انتقال پیام در دنیا را یادآور شــد و گفت: 
امروز زبان هنر بهترین ابزار برای انتقال مفاهیم فرهنگی و 
هنری شــامل انیمیشن»پویا نمایی«، شــعر، کتاب، فیلم، 
سینما و... است؛ لذا اســتفاده از ظرفیت های هنری به ویژه 
موسیقی، شعر و ادبیات برای انتقال مفاهیم بسیار تاثیرگذار 

خواهد بود.

دبیر هفتمین جشنواره فیلم عمار خبر داد:

آغاز اکران فیلم های جشنواره عمار در اصفهان
معین مومنیان گفــت: توزیع بســته  های اکران، 
شــروع و در هر شهرســتان نماینده ای به عنوان 
توزیع کننده انتخاب شده که این فیلم ها در اختیار 

آنها قرار می  گیرد.
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پیشنهاد سردبیر:
رتبه برتر استان در ثبت بیشترین ازدواج و کمترین طالق

اخبار

حجت االســام محمدعلی  نکونام در دیدار بــا جمعی از 
جانبازان قطع نخاعی اســتان و خانواده های آنان، خانواده 
شــهدا و جانبازان را تاج سر همه مســئولین و ملت ایران 
دانســت و گفت: هیچ چیزی از عظمــت و بزرگی جایگاه 
این قشر ایثارگر نمی کاهد. وی با اشــاره به تاکیدات امام 
خمینی )ره( و مقام معظم رهبری بر عدم غفلت مسئوالن 
از خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان دفاع مقدس، اضافه 
کرد: غفلت مسئوالن از جانبازان و ایثارگرانی که سامتی 
خود را در راه خدمت به اسام و انقاب اسامی فدا کردند 
و تا آخر عمر هم باید این ســختی ها را تحمل کنند، قطعا 
خسارت و ضایعه ای بزرگ است.  نماینده ولی فقیه در استان 
چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شــهرکرد با اشاره به 
رنج ها و مشکات جسمی جانبازان، صبر و تحمل همسران 
و خانواده های آنان را دارای اجــر باالیی نزد خدای متعال 
دانست و گفت: خدمت صادقانه با روی خوش به جانبازان، 
از بزرگ ترین ایثارها و از برجسته ترین جهادهاست.  نکونام 
با یادآوری وظایف سنگین مسئوالن به ویژه مسئولین بنیاد 
شهید و امور ایثارگران در قبال جانبازان، افزود: مسئولین 
باید این مســئله را درک کنند که جانبازان و خانواده های 
آنان، سختی ها و فشــارهای زیادی را متحمل می شوند و 
باید قدردان شان باشیم. وی با بیان اینکه مسئولیت بنیاد 
شهید در قبال خانواده شهدا و جانبازان به مراتب سنگین تر 
و فراتر از دیگر دستگاه هاست تاکید کرد: بنیاد شهید باید به 
طور مستمر در خدمت این عزیزان باشد و با سرکشی مداوم، 
برای رفع مشکاتشان تاش کند. قاسم سلیمانی استاندار 
و جمعی از مســئوالن اســتان نیز در این نشست حضور 
داشــتند.چهارمحال و بختیاری در حال حاضر دارای 15 
جانباز قطع نخاعی، 3 هزار و 920 جانبار باالی 25 درصد 
و 3 هزار و 200 جانباز زیر 25 درصد می باشــد؛ همچنین 
بیش از 2 هزار و 430 شهید و 526 آزاده تقدیم نظام مقدس 

جمهوری اسامی ایران کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان :

 خانواده شهدا و جانبازان
تاج سر همه ما هستند

مدیرکل ثبت احوال اســتان با اشــاره به آمار موالید گفت: 
21 هزار و 847 مورد موالید در ســال 94 ثبت شد که از این 
تعداد 12 هزار و 320 مورد در شهر و 9 هزار و 526 والدت در 
روستا رخ داده است؛ همچنین از این میزان 11 هزار و 305 
مورد والدت پســر و 10 هزار و 541 مورد والدت دختر بوده 
است. وی به آمار والدت در هشــت ماهه امسال اشاره کرد و 
گفت: 14 هزار و 646 مورد والدت در این مدت ثبت شــده 
اســت که از این میزان 7 هزار و 516 والدت پسر و 7 هزار و 
130 مورد والدت دختر ثبت شده اســت، از این میزان آمار 
ثبت شده 8 هزار و 370 مورد والدت در شهر و 6 هزار و 276 
مورد والدت در روستا رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته آمار والدت یک دهم کاهش داشته است. 
رفیع پور به ثبت 4 هزار و 68 مورد فوت در ســال 94 اشاره و 
تصریح کرد: از این میزان 2 هزار و 397 مــورد مرد و هزار و 
671 مورد وفات زن بوده و 2 هزار و 11 مورد در شهر و هزار 
و 557 مورد در روستا آمار میزان وفات ثبت شده است. وی با 
اشــاره به اجرای نظام جامع سامت در کشور گفت: کاهش 
یک درصدی آمار وفات سال 94 نسبت به سال های گذشته 
آن می تواند دلیل این کاهش باشد و در حال حاضر نرخ وفات 

در استان 99/7 درصد اســت که نسبت به استان    های دیگر 
کاهش را نشان می دهد و از استان های برتر کشور هستیم. 
رفیع پور به ثبت 9 هزار و 780 مورد ازدواج در ســال 94 در 
استان اشــاره کرد و گفت: 8 هزار و 75 مورد از این میزان در 
شهر و هزار و 705 مورد در روستا ثبت شده که چهارمحال و 
بختیاری به همراه استان های خراسان رضوی، اردبیل، زنجان 
و کردستان از پنج استان برتر کشور از نظر میزان ثبت ازدواج 
بوده است. وی همچنین به ثبت یک هزار و 319 مورد طاق 
در دفاتر ثبت استان اشاره کرد و گفت: از این میزان یک هزار 
و 189 مورد در شهر و 130 مورد طاق در روستا ثبت بوده و 
در این زمینه نیز از استان های برتر از نظر میزان کاهش ثبت 

طاق بوده ایم. 
رفیع پور با اشــاره به اینکه اداره کل ثبت احوال اســتان به 
110 دســتگاه  دولتی و غیردولتی خدمات رسانی می کند 
خاطرنشان کرد: هر ســاله دو بار عملکرد این دستگاه مورد 
ارزیابی قرار می گیرد که تاکنون در زمینه های مختلف کاری 
خود درخشیده و در 107 مورد عملکرد خود، شاخص بوده 
است. وی به ایجاد آرشیو الکترونیکی در اداره کل ثبت احوال 
کشور و استان اشــاره و عنوان کرد: با فعال شدن این آرشیو 

مردم می توانند خدماتی همچون صدور مجدد شناســنامه 
و یا کارت ملی را در هر نقطه از کشــور  درخواســت کنند و 
مانند قبل نیاز ارجاع به محل صــدور ندارند. مدیرکل ثبت 
احوال استان با اشاره به شناسایی، تصدیق هویت، انتخابات 
الکترونیکی، امنیت ســایبری و امضای  دیجیتال به عنوان 
6 هدف و خدمات اصلی صدور کارت ملی هوشــمند گفت: 
تاکنون در سطح استان درخواست صدور بیش از 350 هزار 
کارت ملی هوشمند ثبت شده است. رفیع پور گفت: در سال 
93، 18 هزار و 722 مورد و 170 هزار و 355 مورد در ســال 
94 و در هشت ماهه نخست ســال جاری 164 هزار و 143 
مورد درخواست صدور کارت ملی هوشمند ثبت شده است 
که چهارمحال و بختیاری در زمینه ثبت درخواست و تعهد 
در اجرای عملکرد در ســال 94 و 95 رتبه اول کشوری را به 
خود اختصاص داد. وی، به فعال شــدن و صدور کارت ملی 
هوشمند نیز اشاره و بیان کرد: 32 مورد کارت ملی هوشمند 
در ســال 91 و 92 یک هزار و 293 مورد در ســال 93، 18 
هزار و 333 مورد در ســال 94 و 81 هــزار و 197 مورد در 
هشت ماهه سال 95 فعال و صادر شدند.این مسئول با بیان 
اینکه کارت های ملی قدیمی تنها تا سال 96 مورد استفاده 
هستند، گفت: از مردم اســتان  درخواست داریم با توجه به 
تراکم احتمالی پس از اتمام ایــن مدت از هم اکنون به دفاتر 
پیشــخوان دولت مراجعه و درخواســت خود را ثبت کنند.

رفیع پور با اشــاره به اینکه در دولت تدبیــر و امید واگذاری 
بخشی از خدمات و امکانات دولتی به بخش خصوص مطرح 
شد، گفت:  تاکنون 63 دفتر پیشخوان دولت در نقاط مختلف 
استان  فعال است که در این دفاتر 11 مورد از خدمات دولتی 
ارائه  و تاش می شود دیگر خدمات نیز به این دفاتر سپرده 
شود.وی، تعویض شناسنامه المثنی نوبت اول و دوم، تغییر 
نام و نام خانوادگی ، ازدواج و طــاق، ثبت و صدور مفقودی 
کارت ملی هوشمند سری اول و دوم، صدور گواهی تجرد و 
ثبت درخواست صدور کارت هوشمند را از جمله مهم ترین 
خدمات محول شــده به دفاتر پیشــخوان دولت در استان 

برشمرد. 
وی به انتشار سالنامه این اداره          کل روی پایگاه اطاع رسانی 
ثبت احوال کشور و استان اشــاره و خاطرنشان کرد: مردم و 
مسئوالن می توانند از خدمات ارائه شده در این پایگاه و آمار 
و اطاعات موجود به صورت دقیقه ای و به روز شده استفاده 
کنند. رفیع پور افتتاح دفتر پیشــخوان دولــت در جونقان، 
واگذاری خدمات دولتی ثبت احوال به 11 دفتر پیشــخوان 
در نقاط مختلف استان، شناســایی مناطق روستایی دارای 
شرایط ویژه برای افتتاح دفاتر ICT را از مهم ترین برنامه ها در 

هفته ثبت احوال در استان برشمرد.

هر ساله دو 
بار عملکرد 

این دستگاه 
مورد ارزیابی 
قرار می گیرد 

که تاکنون 
در زمینه های 
مختلف کاری 

خود درخشیده 
و در 107 مورد 
عملکرد خود، 
شاخص بوده 

است

با مسئوالن
 مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری خبر داد:

رتبه برتر استان در ثبت بیشترین ازدواج و کمترین طالق
فرماندار شهرســتان کوهرنگ گفت: معاون شهردار چلگرد، شامگاه 
سه شــنبه حین انجام ماموریت و نظارت بر کار برف روبی جاده های 
 درون شــهری، به زیر چرخ لودر کشــیده شــد و جان خــود را از 

دست داد. 
به نقل از روابــط عمومی فرمانداری شهرســتان کوهرنگ، مرتضی 
زمانپور تاکید کرد: سوارعلی بدری حین انجام ماموریت که در رکاب 
لودر برای پاکســازی برف قرار گرفته بود، دچار لغزش شد و جان به 
جان آفرین تسلیم کرد. وی افزود: به دنبال بارش آخرین برف پاییزی 
به ارتفاع 40 ســانتی متر در شــهر چلگرد، ماموران خدمات شهری 
شهرداری این شهر عملیات برف روبی را آغاز کردند. زمانپور تصریح 
کرد: با توجه به حجم زیاد برف، معاون شهردار چلگرد برای مدیریت 
و ساماندهی عملیات پاکسازی و برف روبی به عنوان راهنما وارد عمل 

شد که با افتادن زیر چرخ لودر جان باخت.

 معاون شهردار چلگرد 
حین انجام وظیفه کشته شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت: ماموران یگان حفاظت 
محیط زیســت اســتان موفق به شناسایی و دســتگیری پنج نفر 
شکارچی غیر مجاز در ارتفاعات کوه ســالداران شدند. به نقل از اداره 
روابط عمومی حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری، شهرام 
احمدی اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان پنج 
نفر شکارچی غیرمجاز را در شهرســتان اردل شناسایی و دستگیر 

کردند.
 وی افزود: از این متخلفان که با همکاری نیروی انتظامی شناسایی 
و دستگیر شده اند، چهارقبضه ساح و دو قطعه کبک وحشی شکار 
شده کشف و ضبط شد. احمدی خاطرنشان کرد: این متخلفان برای 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان فارسان از کشــف 4 کیلو و 500 گرم 
تریاک و دستگیري یک سوداگر مرگ خبر داد.

به گزارش ایسنا ،سرهنگ ســیروس میرزایي اظهار کرد: ماموران 
 پلیس مبــارزه با مواد مخدرشهرســتان فارســان مطلع شــدند 
فردي اقدام به توزیع مواد مخدر در شهرســتان مي کند که بررسي 

موضوع در دستور کار قرار گرفت. 
وي ادامه داد: مامــوران پس از هماهنگي با مقــام قضایي به محل 
اختفاي وي اعزام و در بازرســي از آنجا مقــدار 4 کیلو و 500 گرم 

تریاک کشف کردند.
این مقام انتظامي تصریح کرد: در این خصوص پرونده اي تشــکیل 

و متهم برای سیر مراحل قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شد.
فرمانده انتظامي شهرســتان فارســان خاطر نشــان کرد: نیروي 
انتظامي با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر برخورد قاطع 

و قانوني خواهد کرد و اجازه فعالیت به آنها نخواهد داد.

پنج شکارچی غیرمجاز در استان 
دستگیر شدند 

کشف بیش از چهار کیلوگرم تریاك 
در فارسان 

محمدعلی رفیع پور مدیر کل ثبت احوال استان در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته ثبت 
احوال اظهار کرد: در ســال 1297 نخستین شناسنامه در کشور به نام فاطمه ایرانی و در 3 اسفند 1309 

نخستین شناسنامه به نام محمد حسن شکری در استان صادر شد.
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حوادث ایران

دو متجاوز بــه عنف، در نخســتین دقایق صبح پنجشــنبه در 
مهرشهر کرج به جزای اعمال شان رسیدند.

این مجرمان کــه متهم به آدم ربایی و تجاوز بــه عنف بودند، در 
نخستین دقایق صبح  پنجشــنبه به دار مجازات آویخته شدند. 
این مجرمان در اردیبهشت ماه ســال ۹۰ با شکایت یک دختر 
دانشجو مبنی بر آزار و اذیت و تعرض وحشیانه، مورد شناسایی 
نیروی انتظامی قرار گرفتند و تحویل مراجع قضایی شــدند. در 
ادامه این روند، پلیس با شناسایی این دو فرد متهم، در کمترین 
زمان ممکن، آنها را که دارای نســبت فامیلی هستند، دستگیر 
کرد و تحویل دســتگاه قضایی داد. بعد از دستگیری این دو نفر، 
تشکیل پرونده و وجود شــاکی توسط دادســتان استان، اشد 
مجازات برای مجرمان تقاضا شــد که باتوجه به عدالت دستگاه 
قضا، احکام آنان توســط دستگاه قضایی اســتان و کشور تایید 

شده، به اعدام در مأل عام محکوم شدند.
 همچنین حکم اعدام متهمان توســط شــعبه ۳۳ دیوان عالی 

کشور نیز تایید شد. 
سرهنگ سیدحسین حقیقی فرمانده انتظامی شهرستان کرج، 
در مراســم اجرای حکم ایــن متهمان اظهار داشــت: این افراد 
غده های سرطانی هســتند که باید از بطن جامعه خارج شوند تا 

صحت و سالمت به پیکره اجتماع برگردد. 
وی تاکید کــرد: »ق. ج« و »م.ر« دو فردی بودنــد که در قالب 
راننده، اقدام به مسافرکشــی کــرده و براین اســاس به ربودن 
دختر دانشــجوی جوانی که به آنها پناه آورده بود، دست زدند. 
فرمانــده انتظامی کرج با بیــان اینکه این دو متهــم در یکی از 
باغات کمال شهر به صورت وحشــیانه به این دختر جوان تعرض 
جنســی کرده اند، گفت: دســتگاه قضایی و نیروی انتظامی با 

برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه برخورد می کند.

14 نفــر از اعضای یک خانواده در شهرســتان فهرج در شــرق 
استان کرمان، توسط داماد خانواده، کشته و زخمی شدند.

»خلیل همایی راد« مدیــر کل امنیتی و انتظامی اســتانداری 
کرمان، درخصوص جنایت هولناک رخ داده در شهرستان فهرج 
گفت: شامگاه پنجشنبه دوم دی ماه به علت اختالف خانوادگی، 
یک داماد 1۰ نفر از خانواده همسر خود را کشته و 4 نفر  دیگر را 
زخمی کرده است. وی ادامه داد: این جنایت به دلیل اختالفات 

خانوادگی و این امر نیز ناشی از فقر فرهنگی بوده است.

سخنگوی اورژانس بابل گفت: بر اثر ســقوط تیربرق روی 
راننده جرثقیل، در جاده گنج افروز روســتای ســید کالی 
بابلکنار بابل یک نفر کشته شد. مهدی غالم نیا روشن اظهار 
کرد: پنجشــنبه  دوم دی مــاه در ســاعت 1۰ و ۳۰ دقیقه 
صبح طــی تماس مردمی بــا اورژانس 11۵ بابل، ســقوط 
تیربرق روی راننده جرثقیل در جاده گنج افروز روســتای 

ســید کالی بابلکنار بابل گزارش شــد. وی بــا بیان اینکه 
تکنسین های اورژانس 11۵ هلیدشت طی مدت 12دقیقه 
در صحنه حادثه حاضر شــدند، تصریح کرد: در این حادثه 
راننده جرثقیل به علت رعایت نکردن اصول ایمنی کار، جان 
خود را از دســت داد. او که قصد بلند کردن تیر برق از پشت 
کامیون و کاشتن آن در محل مورد نظر را داشت، با سقوط 

آن روی سر خود مواجه شد. سخنگوی اورژانس بابل یادآور 
شد: متاسفانه به علت ســنگینی تیر برق و شدت جراحات 
و خونریزی، راننــده جرثقیل فاقد عالئــم حیاتی بود. این 
مسئول یادآور شد: تکنسین های اورژانس 11۵ تالش های 
فراوانی برای احیا کردند که متاســفانه تاثیری نداشت، اما 
با این حال به بیمارســتان شهید بهشــتی بابل منتقل شد 
 که باز هــم تالش های کادر درمانی بیمارســتان برای احیا 

بی فایده بود.

عاقبت تجاوز وحشیانه
 به دختر دانشجو در کرج

کشتار فجیع در فهرج بم

سقوط تیربرق، جان راننده جرثقیل را گرفت

 پیشنهاد  سردبیر: 
قتل عام خانوادگی به خاطر خواستگاری

خبرگزاری میزان: هر سه عضو خانواده اش را کشته و برایم 
غیر قابل باور بود که یک پسر ۳۵ ســاله بتواند با چاقو جان 
اعضای خانواده اش را بگیرد! اواخر مرداد ســال گذشــته 
کشیک قتل بودم. این چندمین باری بود که روز چهارشنبه 
نوبت کشیک من می شــد. از صبح بر ســر دو صحنه قتل 
حاضر شــده بودم و پس از اینکه به پرونده کشف جسد مرد 
معتاد رســیدگی کردم، بار دیگر تلفن کشیک زنگ خورد و 
مامور کالنتری یافت آباد از مرگ مــرد نگهبان در کارخانه 
رب خبر داد. حوالی ســاعت 1۵ بود که رســیدگی به این 
پرونده تمام شــد. خســته به خانه رفتم تا کمی استراحت 
کنم؛ ســاعت 1۹ بود که بــار دیگر تلفن کشــیک قتل به 
صدا درآمد. وقتی تلفن را جواب دادم آن ســوی خط افسر 
تجســس کالنتری شــهرک غرب، از قتل هولناک اعضای 

یک خانواده به دســت پســر خانواده خبر داد. می دانستم 
پرونده سنگینی است. سریع با خودروی ویژه قتل به محل 
قتل در خیابان بهار شــهرک غرب رفتم. محل جنایت یک 
ساختمان چهارطبقه بود که قتل در طبقه آخر آن رخ داده 
بود.  وقتی وارد ســاختمان شــدم ماموران اداره تشخیص 
هویت و افسر قتل پلیس آگاهی، مشــغول عکس برداری و 
بررسی صحنه بودند. ابتدا افســر پرونده گزارش مختصری 
داد و گفت پسر ۳۵ســاله ای پس از درگیر شدن با اعضای 
خانواده، پــدر، مادر و خواهــرش را با چاقــو مجروح کرده 
که طی آن، پدر جانش را از دســت داده و مادر و خواهر به 
بیمارستان منتقل شدند. پزشک جنایی هم پس از معاینه 
اولیه جسد، علت مرگ پدر 66 ساله خانواده را اصابت چاقو 
به قلب اعالم کرد. پس از گزارش آقای دکتر، از بیمارستان 

تماس گرفتند و اعالم کردند که دختر خانواده نیز جانش را 
از دست داده اســت.  تمام خانه پر از خون بود، برایم جالب 
بود بدانم پسر جوان چرا مرتکب چنین جنایتی شده است؟! 
به اتاق خواب رفتم تا از پســر جوان بازجویــی کنم. حامد 
خیلی خونســرد روی تخت کنار افسر کالنتری نشسته بود 
و سیگار می کشید. علت کارش را پرســیدم که مدعی شد 
خانواده ام برایم به خواســتگاری نمی رفتند؛ آنها را کشتم. 
دلیلش قانع کننــده نبود. دســتور دادم او را به اداره آگاهی 
ببرند و چون می دانســتم با متهم سرسختی روبه رو هستم 
از افسر پرونده خواستم تا او را فردا برای بازپرسی به دادسرا 
بیاورد. روز سختی بود. امیدوار بودم مادر بی گناه حامد زنده 
بماند. سری به بیمارستان زدم و شرح پرونده مادر را مطالعه 
کردم؛ اما ســاعتی بعد طی تماس مامور کالنتری اعالم شد 
که مادر ۵۹ ساله خانواده نیز جانش را از دست داد.  تا صبح 
به پرونده و دلیل حامد فکر می کردم. مگر می شود یک نفر 

به خاطر خواستگاری نرفتن، خانواده اش را بکشد؟!
 روز شنبه پسر جوان را به دادسرا آوردند. درخواست سیگار 
کرد و برای اینکه به او نزدیک شوم، دستور دادم سیگار تهیه 
کنند. از حامد خواســتم از روز جنایــت بگوید که او مدعی 
شــد به علت اینکه قرص های اعصابم را نخورده بودم حال 
خوبی نداشتم؛ از خانواده خواســتم به خواستگاری دختر 
مورد عالقه ام بروند اما آنها مخالفت کردند. به همین خاطر 
با مشت به تلویزیون کوبیدم که پدرم گفت باز دیوانه شده، 
باید زنگ بزنیم بیایند و او را به دیوانه خانه ببرند؛ به همین 
خاطر چاقویی از آشــپزخانه برداشته و هر ســه نفرشان را 
کشتم. برادرم چند سال قبل در نزاع به قتل رسید و دیه اش 

را هم گرفته بودیم. بعد مرگ برادرم، من دیوانه شدم. 
به حرف هایش فکر می کردم که چگونــه با یک عصبانیت 
ساده، جان سه نفر از عزیزترین هایش را گرفته است. حامد 
را دوبار به کمیســیون پزشکی قانونی فرســتادم که در هر 

دوبار جنونش تایید شد.
 هیچ اولیای دمی نداشت؛ به همین خاطر فامیل های دورش 
پیگیر کارش بودند و بعــد از تایید جنــون او، راهی مرکز 
نگهداری و درمان بیماران روانی شد. اما هنوز هم به آن قتل 
فکر می کنم؛ چــرا که اگر پدر و مادر حامد بیشــتر در دوره 
درمان مراقبش بودند و با او دعوا نمی کردند، هیچ وقت این 

جنایت رخ نمی داد.
سعید احمد بیگی- بازپرس سابق ویژه قتل تهران

مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
9/237 شماره آگهی: 139503902004000249 شماره پرونده: 9100400200400710 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالســه: 9101819 ششــدانگ یک باب خانه پالک شماره 2 
فرعی از 419 اصلی باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بــه آدرس: اصفهان خیابان 
نظر غربی روبروی اداره تعزیرات حکومتی جنب دارالقــرآن الکریم اصفهان پالک 131 
ساختمان یاسمن که سند مالکیت آن در صفحات 525 و 153 دفاتر 1125 و 1143 امالک 
ذیل شــماره ثبت 206539 و 31308 و با شــماره های چاپی 060695 و 102773 ثبت و 
صادر شده است با حدود: شمااًل به طول 15 متر به پی حفر شده زمین پالک 419/13 شرقًا 
اول به طول سه متر پی حفر شده است به کوچه شش متری احداثی دوم بطول 37/60 متر 
پی حفر شده اســت به زمین 419/17 جنوبًا بطول 15/15 متر پی حفر شده است به پیاده 
رو خیابان نظر غربًا بطول 36/25 متر بدیوار زمین 419 حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر 
کارشناس رسمی پالک فوق شش دانگ یک مجتمع مسکونی است مطابق پروانه ساختمانی 
به شماره 15/2179 مورخ 84/2/7 مساحت موجود زمین 576/24 متر مربع می باشد که 
مجوز احداث زیرزمین به صورت 10 واحد پارکینگ و انباری با مســاحت کل 430/5 متر 
مربع و در طبقه همکف یک واحد آپارتمان با مساحت 150 متر مربع و رمپ و پارکینگ با 
مساحت 75 متر مربع و البی و نگهبانی و راه پله با مساحت 160 متر مربع در نیم طبقه واحد 
مسکونی با مساحت 371 متر مربع و در باالی همکف 4 واحد با مساحت کل 1278/5 متر 
مربع و جمع زیربنای کل 2465 متر مربع صادر گردیده است. ملک مذکور در زمان بازدید 
عبارتست از یک ساختمان 5 طبقه جمعًا 9 واحد مسکونی با اسکلت بتونی و سقف تیرچه 
و بلوک که در طبقه همکف یک باب مغازه تجاری با مساحت 120 متر مربع دارای سرویس 
بهداشتی و آشپزخانه با کف و بدنه سنگ ویترین شیشه ای به عالوه یک واحد مسکونی 
ساختمان مسکونی و البی و نگهبانی در طبقه اول و دوم و سوم هر طبقه 2 واحد مسکونی و 
در طبقات چهارم و پنجم هر طبقه یک واحد مسکونی می باشد مشخصات فنی آپارتمان ها 
عبارتست از پوشش کف اتاق خوابها و سالنها با سرامیک و بدنه رنگ روغنی و آشپزخانه 
اوپن با کابینت ام دی اف با سیستم گرمایش پکیج و سیستم خنک کننده کولرآبی سرویس 
بهداشتی و حمام با بدنه کاشی و کف سرامیک می باشد آپارتمان دارای انشعابات برق گاز 
تلفن و آب می باشد کل ششدانگ ملک مذکور به شرح ذیل ارزیابی می گردد مغازه تجاری 
طبقه همکف به مبلغ نوزده میلیارد و دویست میلیون ریال و مسکونی طبقه همکف به مبلغ 
پنج میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال و مسکونی طبقه اول شمالی به مبلغ شش میلیارد 
و یکصد و بیست میلیون ریال و مسکونی طبقه اول جنوبی شش میلیارد و سیصد میلیون 
ریال و مسکونی طبقه دوم شمالی به مبلغ شــش میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ریال 
و مســکونی طبقه دوم جنوبی به مبلغ هفت میلیارد ریال و مسکونی طبقه سوم شمالی به 
مبلغ پنج میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال و مسکونی طبقه سوم جنوبی به مبلغ پنج 
میلیارد و نهصد و بیست میلیون ریال و مسکونی طبقه چهارم به مبلغ پنج میلیارد و پانصد 
و شصت میلیون ریال و مسکونی طبقه پنجم به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال 
می باشد ملکی آقای محمد علی ترکی باغبادرانی و خانم بهناز امینی باغبادرانی )بالسویه 
هر کدام نسبت به سه دانگ مشــاع( که طبق سند رهنی شماره 17135-86/3/8 دفترخانه 
129 اصفهان در رهن بانک صنعت و معدن تهران واقع می باشد و طبق اعالم بانک دارای 
بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 95/10/25 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده می 
شود. مزایده کل مورد وثیقه از مبلغ پایه 73/320/000/000 ریال ) هفتاد و سه میلیارد و 
سیصد و بیست میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می 
گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/10/04 
درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک ملی 
در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده کالسه فوق به همراه تقاضای کتبی و ارائه 
کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  

م الف:28431 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)836 کلمه، 9 کادر(
ابالغ رای

10/1 شماره دادنامه: 9509973727101860 شــماره پرونده: 9409983728400106 
شــماره بایگانی شــعبه: 951008 شــاکی: آقای علی یگانه فرزند عبدالحسین به نشانی 
شهرستان نایین خ 12 بهمن کوچه 3 پ 57 منزل آقای پور بافرانی، متهم: آقای احمد منجزی 
جهانگیری فرزند محمد علی به نشــانی 1- اهواز- محله زیتون کارمندی- خ فاضل- بین 
زیتون و زمزم- ساختمان جاوید- پالک 82 و 2- تهران- پونک – بوستان – 153، اتهام: 
سرقت گوشــی تلفن همراه، گردشــکار: دادگاه عمومی نایین به تصدی امضا کننده زیر 
تشکیل است. با مالحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند منان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای احمد منجزی جهانگیری فرزند محمد علی دایر بر سرقت از یک دستگاه گوشی تلفن 
همراه نوکیا حسب شکایت آقای علی یگانه فرزند عبدالحسین دادگاه با عنایت به شکایت 
شاکی خصوصی، استعالم صورت گرفته از شــرکت ایرانسل و استفاده متهم از گوشی 
سرقتی، عدم حضور متهم علیرغم احضار از طریق نشــر  آگهی و کیفرخواست صادره 
از دادسرای عمومی و انقالب نایین بزهکاری ایشان را محرز و مسلم دانسته و عملش را 
منطبق با ماده 661 قانون مجازات اســالمی از کتاب پنجم می داند و وی را به تحمل چهار 
ماه حبس و سی ضربه شــالق تعزیری محکوم می نماید و با اســتناد به ماده 667 همان 
قانون عالوه بر مجازات تعیین شده سارق را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل 
یا قیمت مال مسروقه نیز محکوم می نماید. رای صادر شده غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از انقضاء 

 مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان می باشد. 
 م الف: 303  شعبه اول دادگاه عمومی نایین )289 کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
9/447 کالسه پرونده: 950335 شماره دادنامه:1486-95/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســید محمد مقدم میری به نشانی اصفهان خ 
محتشم کاشانی پ 110، خوانده: شرکت بهنام صنعت سپاهان به مدیریت مجتبی موسوی 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای سید محمد مقدم میری 
به طرفیت شرکت بهنام صنعت سپاهان به مدیریت مجتبی موسوی به خواسته مطالبه مبلغ 
سی میلیون و پانصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هشت ریال وجه چک 
به شماره 9364/5603169 به عهده بانک اقتصاد نوین به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســی میلیون و پانصد و شصت و شش 
هزار و ششصد و شــصت و هشــت ریال ) 30/566/668 ریال( بابت اصل خواسته و نه 
میلیون و دویست و نه هزار و نهصد ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/12/25(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. در 
خصوص دعوی تامین خواسته شورا با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی به دلیل عدم 
پرداخت خسارت احتمالی رد دعوی می شود. م الف:29136 شعبه 14 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان )364 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

9/449 کالسه پرونده اصلی: 519/95 )794/95( شــماره دادنامه: 850-95/8/29 تاریخ 
رسیدگی: 95/8/11 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
علی یوسفی به نشــانی اصفهان اتوبان چمران خ آل محمد خ نبوت بلوار آل یاسین کوچه 
یاس 3 پالک16 با وکالت محمد علی شــمس و امیر محمد شمس هر دو به نشانی اصفهان 
چهارباغ باال مجتمع پارک ورودی 2 طبقه ســوم واحد 606 دفتــر وکالت، خوانده: اصغر 
روح اللهی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه سه فقره چک به شماره های 
140299-93/8/20 و 140261-93/9/23 و 140268-94/5/30 به مبلغ 192/000/000 
ریال بانک اقتصاد نوین، گردشــکار: به تاریخ 95/8/11 شــعبه 42 با عنایت به محتویات 
پرونده کالسه 95-519 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن ختم رسیدگی 
با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: 
در خصوص دعوی علی یوســفی با وکالت 1- محمد علی شمس 2- امیر محمد شمس به 
طرفیت اصغر روح اللهی به خواسته مطالبه وجه ســه فقره چک فوق الذکر جمعًا به مبلغ 
192/000/000 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 اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
وقت رسیدگی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک محکمه پسندی 
در خصوص دعوی مطروحــه مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه نننموده شــورای دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده و مســتنداً به مواد  198- 515-519-522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 192/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 567/000 ریال بابت هزینه  دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست )93/8/20-93/9/23-94/5/30( لغایت زمان وصول بر  اساس آخرین 
 شــاخص 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. ضمنًا چون خواهان از درخواست 
خود دائر بر صدور قرار تامین خواســته اعالم انصراف نموده لذا شورا با تکلیفی مواجه 
نیست و قرار رد درخواست صادر و اعالم می گردد. م الف: 29158 شعبه 42 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )384 کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

9/448 کالسه پرونده: 199/94 شــماره دادنامه: 4-95/1/18 مرجع رسیدگی: شعبه 49 
شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: منصور نیکونژاد به نشانی خانه اصفهان میدان 
نوبهار 12 متری گلبهار کوچه گلبرگ بن بست سادات، خوانده: مهرداد صالحی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 170138-94/8/15 به مبلغ 
6/650/000 ریال، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست منصور نیکونژاد به 
طرفیت مهرداد صالحی به خواســته مطالبه مبلغ 6/650/000 ریال وجه یک فقره سفته به 
شماره 170138 عهده بانک ملی به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت 
و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مســتندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به 
خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 
522 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/650/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 

285/000 ریال به عنوان خسارت دادرســی  به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید )94/8/15(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
وا خواهی در این شعبه و ســپس مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:29144 شعبه 49 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان) 291 کلمه، 3 کادر(
احضار متهم )نوبت دوم(

9/313 شماره ابالغنامه: 9510100370301391 شماره پرونده: 9409983733000725 
شماره بایگانی شــعبه: 950015  مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست، محاکم 
کیفری یک دادگستری شهرســتان اصفهان به موجب کیفرخواست شماره 950048 در 
پرونده کالسه 950998373000725 برای سعید صیادی فرزند نعمت اله به اتهام مشارکت 
در آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/11/11 ســاعت 9 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب دو نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 28656 

شعبه 5 دادگاه کیفری یک )ویژه اطفال و نوجوانان( شهر اصفهان)146 کلمه، 2 کادر(
اخطاریه)نوبت اول(

9/450 شماره: 250-1395/5/14 بدینوسیله به آقای ســید میالد رضویان فرزند مهدی 
شــغل آزاد به نشــانی مجهول المکان اخطار می گردد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار 
آگهی در روزنامه جهت اجرای حکم طالق صادره از شــعبه دوم دادگاه حقوقی گلپایگان 
به شماره بایگانی 930505-1395/05/6 به دفتر طالق 8 خوانسار میدان امام پاساژ مانی 

طبقه 3 واحد 9 مراجعه نمائید. م الف: 380 سردفتر طالق 8 خوانسار)67 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/451 شــماره صادره:1395/02/310866 چون تحدید حدود ششــدانگ یکدرب خانه 
وباغچه پالک شــماره 6050  اصلی واقع در بافران بخش  دو نائین که طبق پرونده ثبتی 
به نام خانم ســکینه پوربافرانی فرزند محمد  در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز  سه شنبه 1395/10/28  ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی بــه کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید. تاریخ انتشار:1395/10/04  م الف:302 اداره ثبت اسناد و امالک نایین)177 

کلمه، 2 کادر(
مزایده

10/2 اجرای احکام حقوقی شــوراهای حل اختالف نایین در نظر دارد اموال توقیفی ذیل 
متعلق به محکوم علیه امین برفی دریایی به شماره پرونده 172/95 حقوقی اجرائی شورای 
حل اختالف نایین جهت وصول مطالبات محکوم له محمد علی خامسی از طریق مزایده به 
فروش برساند لذا متقاضیان خرید می توانند روز شنبه مورخ 95/11/2 ساعت 10 صبح 
در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری حاضر و در مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده 
کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. ضمنًا متقاضیان خرید باید 10 درصد مبلغ 
کارشناسی را پرداخت و با در دســت داشتن فیش مذکور در جلســه حاضر و مابقی را 
قبل از یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگســتری نایین واریز نمایند. حضور 
متقاضیان خرید در جلسه الزامی بوده و طالبین می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده از 
 اموال مشروحه ذیل واقع در شــهرک صنعتی )کارگاه جواد قاسمی( بازدید فرمایند. یک

 دستگاه کفی تریلی سواری کش فاقد شــماره انتظامی و به صورت اوراق شده دارای دو 
محور و بدنه ساخته شده با تیرآهن 27 و 24 فاقد هر گونه الستیک دارای چهار عدد رینگ 
و دو عدد جک باال برنده. ضمنًا قیمت کارشناســی یکصد و پنجــاه میلیون ریال) پانزده 
میلیون تومان( می باشد.  م الف:304 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف نایین)207 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

10/3 خواهــان: آقای محمد کاوه فرزند احمد ســاکن نایین بلوار بعثت فروشــگاه کاوه، 
خوانده: آزاد شــهریاری راد فرزند یداله به نشــانی مجهول المکان، ک.پ: 396/95 ش 2 
شورا، خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر دائر بر مطالبه وجه یک فقره چک 
به مبلغ 5/600/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ) چک شماره 
543009 مورخ 93/7/10 عهده بانک ملی به این دفتر و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی و تعیین وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/10/29 ساعت 10 صبح و با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه 
های عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا نامبرده جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورا مراجعه و در وقت رسیدگی 
تعیین شده در جلسه شــورا حضور یابد و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  

م الف:307  شعبه 2 شورای حل اختالف نایین )158 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/4 شــماره صادره: 1395/43/311657 نظر بــه اینکه آقای خســرو آگین جونقانی 
فرزند قلی با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 7507 مورخه 95/8/15 به انضمام 
دو برگ استشهادیه شهود شــماره 89160 مورخه 95/7/19 دفتر خانه 26 شاهین شهر  
مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 19839 فرعی از 
68 اصلی  واقع در بخــش 14 اصفهان که ذیل ثبــت 165312 در صفحه 215 دفتر امالک 
جلد 900 امالک تحت شماره چاپی 268941 الف/ 87 صادر و تسلیم گردیده که به موجب 

سند انتقال شماره 164338 مورخه 88/1/29 دفترخانه شماره 26 شاهین شهر به نامبرده 
انتقال یافته و اظهار داشته که ســند مالکیت آن به علت جابه جایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند.  لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 29881 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان 

اصفهان )245 کلمه، 3 کادر(
اجراییه

10/5 شماره اجراییه:9510423637100161  شــماره پرونده:9409983637101096 
شــماره بایگانی شــعبه:941629 بموجب درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 
9510093637102467 و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9509973637100712 مورخ 
1395/03/31 محکوم علیه یعقوب رهی فرزند حمید به نشــانی شــیراز بلوار عدالت 10 
متری امیری درب اول محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و سی و پنج میلیون و هفتصد 
و شصت هزار ریال به عنوان اصل خواسته ) وجه یک فقره چک به شماره 714392 مورخ 
1394/8/20( و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال به عنوان خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ 1394/08/20 لغایت زمان پرداخت دین که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن و 
دریافت از خوانده و پرداخت به خواهان می باشد و نیز پرداخت مبلغ 4/872/800 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له همایون خامهء 
فرزند نعمت اله به نشــانی اصفهان خوانسار خ 15 خرداد ک شــهید کفایتی پ 20. ضمنًا 
هزینه عملیات اجرایی به عهده محکوم علیه می باشــد. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 
له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فــرار از اجرای حکم، حبس تعزیری 
درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم بــه یا هر دو مجازات 
می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 381 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

خوانسار)466 کلمه، 5 کادر(
مفاد آراء

9/426 آگهی مفاد آراء)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان

آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
که در اجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیئت حل اختالف مســتقر در ثبت جوشقان 
صادر گردیده ودر اجــرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت بــه فاصله 15روز از طریق 
روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به آراءمذکور 
اعتراض دارند از تاریخ انتشــار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
جوشقان مبادرت به صدور ســند مالکیت مینماید صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نمی باشد  .  
1- رای شماره 139560302119000129 مورخ  1395/09/15- آقای رمضانعلی صادق 
پور فرزند براتعلی به شماره ملی 1262616476 ششدانگ یکباب مغازه  پالک شماره 749 

فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 60/59 متر مربع.
2- رای شماره 139560302119000131 مورخ  1395/09/15- آقای احمدرضا ناظری 
فرزند میرزا آقا به شماره ملی 1262678390  سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین محصور 
محل مغازه پالک شماره 494 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 

48/96 متر مربع.
3- رای شــماره 139560302119000132 مورخ  1395/09/15- آقای علیرضا ناظری 
فرزند میرزا آقا به شماره ملی 1263530631  سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین محصور 
محل مغازه پالک شماره 494 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 

48/96 متر مربع.
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 04 / 10  /1395

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه  19  /10 /1395
م الف: 29884 حسین نوروز رئیس ثبت اسناد و امالک جوشقان       

حوادث جهان 

یک شهروند زن سوری، از شــیوه های شکنجه و آزار 
زنان شهر حلب توسط تروریست ها پرده برداشت.

خبرگزاری اســپوتنیک روسیه نوشــت: »حیات که 
21ساله است، گفت که تروریست ها جسد شوهرش 
را بعد از قتــل، بدون اعضای داخلی بــه وی تحویل 
دادند.« او افزود که شکنجه فقط گرسنه نگه داشتن 
نیست، بلکه قتل و تجاوز نیز هست؛ زنان بدون آنکه 
راضی باشند باید ازدواج کنند در غیر این صورت در 

میدان الفردوس حلب سنگسار می شوند.
حیات گفت: »آنها اعضای بدن همســرم را ربودند و 
مانند کیســه خالی آن را به من تحویل دادند، حتی 
پزشک حاضر نشد ســوختگی ام را معالجه کند؛ آن 
هم به این دلیل که نباید مردی غیر از همســرم بدنم 

را ببیند.« 
این زن جوان ســوری اضافه کرد: »مردانی که بدون 
آگاهی تروریست ها غذا به دست می آورند، به بهانه 
اینکه غذا دزدیده اند، حد بر آنان جاری می شود. آنها 
وارد خانه های مردم می شدند، همه جا را می گشتند 
و غارت می کردند و هر کســی را که به آنان اعتراض 

می کرد، به قتل می رساندند.«

به گزارش جام نیـوز به نقل از وب سایت خبری بوابه 
القاهره، زن مصری گفته اســت که دوست پسر خود 
را زیر تختخوابی که شــوهرم روی آن خوابیده بود، 
پنهان کردم و بعــد از آن ماجرا بود که شــوهر خود 

را کشتم.
بنابر این گزارش، این زن خائــن به دادگاه می گوید 
دوستی من با آن مرد جوان به حدی رسید که همه از 
کارمان سر درآوردند؛ ولی به هم وابسته شده بودیم و 

نمی توانستیم از هم دل بکنیم. 
این زن ادامه داد: مادرم هم از کارمان سردرآورد ولی 
به او گفتم که او همکارم است تا اینکه همسرم عکس 

من را با آن مرد دید. 
این زن ادامــه داد: بعد از لو رفتن عکــس ها و فاش 
شــدن رازم، تصمیم به کشتن شــوهرم گرفتم. من 
هوش خود را از دســت داده بودم و تنها می خواستم  
از دســت شــوهرم نجات پیدا کنم؛ چون از راز من و 

دوست پسرم مطلع شده بود.

کاری که تروریست ها 
با زنان شهر حلب می کردند 

به خاطر دوست پسرم، 
همسرم  را کشتم

به علت اینکه 
قرص های اعصابم 

را نخورده بودم 
حال خوبی 
نداشتم؛ از 

خانواده خواستم 
به خواستگاری 

دختر مورد 
عالقه ام بروند 

اما آنها مخالفت 
کردند

خاطرات یک بازپرس جنایی؛

قتل عام خانوادگی به خاطر خواستگاری
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پیشنهاد سردبیر: 
احیای امامزاده ها از بزرگ ترین توفیقات الهی است

اخبار کوتاه

آیت ا... محمد جواد فاضل لنکرانی، مجتهد شــیعی  و اســتاد 
ســطوح برجســته حوزه علمیه قم، در دیدار با عوامل اجرایی 
آســتان مقدس حضرت محمد هالل بن علی )ع( با اشــاره به 
اینکه احیای بقاع متبرکه و حرم مطهر امامزادگان امری بســیار 
ارزشــمند و با اهمیت اســت، افزود: خدمت بــه امامزادگان و 
فرزندان ائمه معصومین علیهم الســالم از بزرگ ترین توفیقات 

الهی است که نصیب برخی افراد می شود.
وی تصریح کرد: تالش شــما خادمین برای احیای این مضجع 
شریف و نورانی تالشی در راستای تقویت مسائل دینی و انقالبی 

مردم و احیای باورهای دینی در جامعه است.
وی این امر را بسیار ارزشــمند تلقی کرد و افزود: خادمین حرم 
مطهر امامزادگان بایــد به خود ببالند که در کنار کســب و کار 
و زندگی روزمره خود چنین توفیق بزرگــی از جانب پروردگار 
شامل حالشان شــده که در راه تقویت امور دینی خود و جامعه 

گام بر می دارند.
فاضل لنکرانی برگزاری کنگره ملی محمــد هالل بن علی )ع( 
در خرداد ماه امسال  را کاری بســیار بزرگ و قابل تقدیر دانست 
و ضمن تشکر از عوامل اجرایی و شــرکت کنندگان این کنگره، 

توفیقات روزافزون الهی را برای این آستان مقدس آرزو کرد.

مدیــر موسســه خیریــه امیرالمومنیــن )ع( حماسه ســازان 
شاهین شــهر با انتقاد از اخذ هزینه از خیریه هــا اظهار کرد: در 
قانون اساســی آمده که آموزش  و پرورش رایگان است، اما االن 
می بینیم که آمــوزش  و پرورش باالجبار از مــردم پول دریافت 

می کند.
حجت االسالم مهران مرادی افزود: حتی به مددجویان خیریه ای 
مثل خیریه امیرالمومنین )ع( هم رحم نمی کنند و برای ثبت نام 

فرزندانشان از آنها پول دریافت می کنند.
مدیر موسســه خیریه امیرالمومنین )ع( حماسه ســازان ادامه 
داد: هنگامی کــه این موضوع را بــا رییس آمــوزش  و پرورش 
شاهین شــهر مطرح می کنیم اظهــار می کنند کــه موضوع را 
پیگیــری خواهیم کرد ولی همــه می دانند این پــول باالجبار 
از مــردم دریافت می شــود و کســی هــم در برابر آن پاســخ 

قانع کننده ای نمی دهد.
مرادی با بیان اینکه شــهرداری شاهین شهر نزدیک به یک هزار 
و 300 نفر پرسنل دارد، خاطرنشان کرد: امروز اتفاق به  گونه ای 
شده است که مردم شاهین شــهر باید حقوق نیروهای مازاد را 
همراه با قبــوض عوارض باالجبار پرداخت کننــد که این نوعی 

اجحاف در حق مردم است.

کارشــناس مســئول اداره هواشناسی شــهرضا گفت: مجموع 
بارش های صورت گرفته از ابتدای ســال زراعی جاری تاکنون 
در شهرستان، 31 درصد نســبت به میانگین بلند مدت کاهش 

داشته است.
  اسماعیل قربانی با اشاره به بارش باران در چند روز گذشته در 
این شهرســتان عنوان کرد: میزان بارش هــا در آخرین مرحله 
بارندگی در این شهرســتان 3/8میلی متر بوده که با احتســاب 
این میزان، مجموع بارش های شهرستان از ابتدای سال زراعی 

جاری تاکنون به 27 میلی متر رسیده است.
وی اظهار کرد: مجموع بارش های شهرســتان در ســال زراعی 
امســال در مقایســه با میانگین بلند مدت 31 درصد کاهش و 
در مقایســه با مدت مشابه در سال گذشــته 84 درصد افزایش 

یافته است.

آیت ا... فاضل لنکرانی:

احیای امامزاده ها از بزرگ ترین 
توفیقات الهی است

مدیر موسسه خیریه امیرالمومنین )ع( شاهین شهر:

 نباید درآمد غیرقانونی برخی ادارات 
را شهروندان تامین کنند

کارشناس مسئول اداره هواشناسی شهرضا خبر داد:

کاهش 31درصدی میزان بارش ها 
در شهرضا کوتاه از شهرستان ها

چهارم دی ماه روز حماسه و ایثار فریدونشهر نام گذاری شده است. 
همزمان با روز حماسه و ایثار شهرستان فریدونشهر که به مناسبت 
سالروز شهادت پنج تن از شهدای غواص این شهرستان در عملیات 
کربالی چهار، نام گذاری شده است نشســت های بصیرتی از طرف 

ناحیه مقاومت بسیج فریدونشهر برگزار می شود.
این نشســت ها ســاعت هشــت صبح در حــوزه علمیــه حضرت 
ولی عصر)عج( فریدونشــهر، ســاعت 9:30 در ســالن اجتماعات 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی و ســاعت 14:30 در بارگاه امامزاده 
مشعلدار)ع( برگزار می شود.چهارم دی 13۶۵ در عملیات کربالی 
چهار، شهرســتان فریدونشهر پنج معلم شــهید غواص به نام های 
شــهیدان سیدســعید انوری، احمدرضا طاهری، عزت ا... لچینانی، 
علی محمد رحیمی و محمود لچینانــی تقدیم انقالب کرد و این روز 
در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان در تاریخ 31 فروردین 

1394 به عنوان روز حماسه و ایثار فریدونشهر نام گذاری شد.

معاون آموزش حوزه علمیه کاشــان از قبولی بالغ بر 80 درصد طالب 
پایه های ۶ تا 10 مدارس علمیه شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، 
نطنز و نراق در یک آزمون علمی خبرداد. حجت االسالم محمدجعفر 
محمدی با اعالم این خبر افزود: از مجموع 294 نفر شرکت کننده در 
آزمون علمی طالب منطقه کاشــان که توسط اساتید مدعو قم حجج 
اسالم خزائلی و غایبی و در مدرســه علمیه آیت ا...یثربی )ره( کاشان 
برگزارشد، به تفکیک 133 نفر در پایه شش، 112 نفر پایه هفت، 42 
نفر پایه هشــت و هفت نفر در پایه ده حضور داشتند. معاون آموزش 
حوزه علمیه کاشان خاطرنشــان کرد: قبولی اکثریت طالب منطقه 
کاشان در این آزمون عملی، نشان ازسطح علمی و قدمت بسیار باالی 
حوزه علمیه کاشان می باشد. حجت االسالم محمدی با اشاره به ایام 
امتحانی ترم اول طالب منطقه کاشان ابراز داشت: درایام امتحانی ترم 
اول، برای اساتید مدارس علمیه شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، 

نطنز و نراق، برنامه ریزی آموزشی خواهیم داشت.

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان تیران و کرون 
اظهارداشت: عدم وجود نشــریه محلی در شهرستان تیران وکرون از 
چالش های جدی فرهنگی و اطالع رســانی این شهرســتان بود که 
 رفع این دغدغه کمتر مورد اهمیت و پیشــگیری قــرار گرفته بوده 
است.صادق صالحی،  افزود: با پیگیری و تبیین اهمیت نیاز شهرستان 
به نشــریه، پیگیری برای اخذ مجوز انجام شد که ماهنامه تیران صبا 
به عنوان نخستین نشــریه محلی تیران و کرون موفق به اخذ مجوز 

فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرســتان تیران و کرون بیان 
داشت: خبرنگاران رسانه های ملی و اســتانی در شهرستان تیران و 
کرون فعالیت دارنــد که این همکاری و فعالیت خبرنگاران به رشــد 
شهرستان کمک کرده اســت ولی یک نشــریه محلی برای انعکاس 
اخبار، اطالعیه ها و بستری برای فرهنگ سازی نیز احساس می شد 

که این اتفاق در شهرستان پس از سال ها انجام شد.

رییس شــبکه بهداشــت ودرمان شهرســتان دهاقان گفت: در این 
شهرستان هیچ مورد مشکوک به ایدز مشاهده نشده است.

حشمت ا... ثالثی در همایش پیشگیری از بیماری ایدز که در دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد دهاقان برگزارشد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: 
در استان اصفهان تعداد بیش از 2 هزار نفر مبتال به ایدز هستند که تا 
خرداد سال گذسته تنها721 نفر شناسایی شده اند که از تعداد افراد 
مبتال به ایدز شناسایی شده در اســتان،17درصد بانوان و ۵9درصد 

آقایان هستند.
وی باتوجه به اینکه بیشترین مبتالیان به ایدز جوانان هستند، اذعان 
داشت: علت آن هم شیوع رفتارهای پر خطر در میان آنهاست.ثالثی 
بهترین آموزش بــرای پیشــگیری از این بیمــاری را معرفی پایگاه 
مشــاوره بیماری های رفتاری جهت بیماریابی و کاهش ترس از ایدز 
عنوان کرد و گفت:در کشور ما حدود 80الی90 هزار نفر مبتال به ایدز 

هستند که تنها 32 هزار مورد شناسایی شده اند.

برگزاری نشست های بصیرتی در روز حماسه و ایثار فریدونشهر

قبولی حدود۸۰ درصد طالب کاشان در یک آزمون علمی 

نخستین نشریه محلی تیران و کرون مجوز فعالیت گرفت

هیچ موردی از ایدز در دهاقان مشاهده نشده است

با مسئوالن

رییس اداره تامین اجتماعی شهرضا در جلسه ســتاد صیانت از حریم امنیت عمومی و 
دفاع از حقوق شهروندی با اشاره به عملکرد این اداره درباره صیانت از حقوق شهروندان، 
اظهار داشت: اداره تامین اجتماعی شهرضا با بیش از 100 هزار نفر بیمه شده اصلی یکی 
از اداراتی است که ارباب رجوع بسیاری دارد. محســن عشقی با بیان اینکه روزانه به طور 
میانگین ۶00 نفر به این اداره مراجعه می کنند، افزود: براساس ماهیت کار نیاز است مردم 
ماهی یک بار به این اداره مراجعه کنند که بدین منظور سه دبیرخانه در اداره ایجاد کرده ایم.

رییس اداره تامین اجتماعی شــهرضا با بیان اینکه تامین اجتماعی شهرضا در دو بخش 
مطالبات با دریافت حق بیمه و ارائه خدمات فعالیت می کند، اظهارداشت: بیشتر خدماتی 
که تامین اجتماعی ارائه می دهد، مادام العمر اســت. وی با اشاره به تبلیغات محیطی در 
راستای دسترسی راحت و سریع ارباب رجوع به واحدها، بیان کرد: در راستای صیانت از 

حقوق شهروندی در بدو ورود به شعبه تمام واحدها تابلونویسی شده است. عشقی با اشاره 
به آگاه سازی بیمه شدگان نسبت به خدمات کوتاه مدت سازمان در مدت بیمه پردازی از 
طریق توزیع بروشور، اظهارداشت: با همکاری اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت 
افرادی که می خواهند پروانه کسب بگیرند را نسبت به قوانین بیمه راهنمایی می کنیم. وی 
بیان کرد: شهرستان شهرضا یکی از معدود شهرســتان هایی است که بخشی از خدمات 
تامین اجتماعی و امور بیمه شدگان را برون سپاری و به کارگزاری بیمه واگذار کرده است.

رییس اداره تامین اجتماعی شهرضا با اشاره به اینکه بیمه زنان خانه دار تحت عنوان بیمه 
مشاغل آزاد شناخته می شود، گفت: بیمه زنان خانه دار تمام شرایط بیمه مشاغل آزاد را 
دارد و زنان با پرداخت 30 ســال و ۵0 سال سن و یا 20 ســال و ۶0 سال سن بازنشسته 

می شوند.

تجهیز 2۰ کانون فرهنگی روستایی در شهرضا
بخشــدار مرکزی شهرضا در ادامه جلســه با ارائه گزارش عملکرد بخشــداری در حوزه 
صیانت از حقوق شهروندی در روستاهای شــهرضا، گفت: شهرستان شهرضا دارای 23 
روستای دارای سکنه اســت و اقدامات خوبی بعد از انقالب در راستای محرومیت زدایی 
در روستاهای شهرستان انجام شده است. محسن یونسی با بیان اینکه 21 روستا دارای 
دهیاری است، افزود: احداث و تکمیل ساختمان دهیاری ها، آزادسازی و زیرسازی آسفالت 
معابر روستایی، نام گذاری معابر روستایی و ساخت و تکمیل پارک و بوستان های کودک 
در روستاهای شهرضا بخشی از خدمات عمرانی در بخش مرکزی روستاهای شهرستان 
است. وی با اشــاره به اینکه بیش از 70 درصد روستاها از ســاختمان مجهز دهیاری با 
امکانات کامل برخوردار هستند، بیان کرد: حداقل های بهداشتی مانند وجود غسال خانه 
و آرامستان در روســتاهای بخش مرکزی وجود دارد.بخشدار مرکزی شهرضا با اشاره به 
وجود ایستگاه آتش نشانی با تجهیزات کامل در روستای اسفرجان، بیان کرد: 20 کانون 
فرهنگی روســتایی داریم که تا پایان ســال با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

بخشداری تجهیز می شوند.
جامعه بدون فرهنگ، هویت ندارد

فرماندار شــهرضا نیز در این جلســه با اشــاره به برگزاری هفته فرهنگی در شــهرضا، 
اظهارداشت: در معرفی شهرضا هفته فرهنگی نخســتین گام بود.محسن گالبی با بیان 
اینکه فرهنگ مسئله ای جناحی و خطی نیست، افزود: شرکت در مراسم هفته فرهنگی 
شهرضا، پاسداشــت از حریم و حرمت شهرستان است و شــرکت در جلسات مرتبط با 
سیاست نیســت. وی با بیان اینکه جامعه بدون فرهنگ هویت ندارد، بیان کرد: افرادی 
با شایعه ســازی می گویند که برای برگزاری برنامه های هفته فرهنگی 10 میلیارد ریال 
هزینه شده در حالی که هیچ اعتبار دولتی برای این منظور اختصاص نیافته است. فرماندار 
شهرضا تصریح کرد: در برگزاری مراســم های هفته ای که در آن سرداران شهید و دیگر 
رزمندگان و ایثارگران شهرســتان شــهرضا که بخش مهمی از فرهنگ ایثار و مقاومت 
مردم هستند، معرفی می شــوند و یا رونمایی از ۵0 عنوان کتاب نویسندگان شهرضایی 
و یا معرفی عالمان و دانشمندان بزرگ این شهرستان هیچ اعتبار دولتی هزینه نشده است.

رییس اداره تامین اجتماعی شهرضا:

بخشی از امور بیمه شدگان در شهرضا به کارگزاری بیمه واگذار شد

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای:

 مجتمع رفاهی بین جاده ای 
در اردستان احداث می شود

سرپرست اداره راهداری و  حمل و نقل جاده ای اردستان اظهار 
کرد: کلنگ شــروع عملیات احداث مجتمع بین راهی باران در 

مسیر جاده ترانزیت اردستان  با حضور مسئوالن زده شد.
احمد کاشکی گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت 30 هزار 
مترمربع و بــا زیر بنای یک هــزار و 92۵ مترمربع در مدت یک 

سال احداث می شود.
وی افزود: این مجتمع شامل رســتوران، پمپ بنزین، سرویس 
بهداشــتی و نمازخانه، مراکــز خدماتی خودرو های ســبک و 

سنگین و پارکینگ شبانه روزی است.
این مسئول با بیان اینکه هزینه احداث فاز اول این مجتمع بالغ 
بر 1۵ میلیارد ریال اســت تصریح کرد: مجتمع باران پنجمین 
مرکز خدماتی بین راهی در شهرســتان اردســتان است که با 
راه اندازی آن برای ۵0نفر به صورت مســتقیم و غیر مســتقیم 

اشتغال زایی می شود.

پنجمین جلسه شورای اداری شهرســتان آران و بیدگل در 
محل سالن جلســات فرمانداری برگزار شد. در این جلسه که 
به عنوان آیین افتتاحیه ســالن 4 دی فرمانداری شهرستان 
به شمار می آمد، حسین سیستانی، معاون مدیریت و توسعه 
منابع انسانی اســتاندار اصفهان نیز حضور داشت. امام جمعه 
آران و بیدگل در ابتدای این نشست با قرائت فرازهایی از نامه 
امیرالمومنین)ع( به مالک اشتر اظهار کرد: مردم در حکومت 
اسالمی صاحب کشــور هســتند و دولتمردان و مسئوالن 
حکومت، همگی نوکر آنان به شــمار می آیند. آیت ا... ســید 
حسین موسوی با گرامیداشــت روز چهارم دی ماه به عنوان 
روز حماســه و ایثار آران و بیدگل اضافه کرد: مــردم آران و 
بیدگل از ابتدای طلوع آفتاب انقالب در صحنه های مختلف 
حاضر بودند و چهارم دی ماه بــه خوبی بیانگر افتخارآفرینی 
آنان است. وی در ادامه حل برخی مشکالت را نیازمند کمک 
ادارات کل استانی عنوان کرد و گفت: طرح هایی مانند جاده 
کنارگــذر آران و بیدگل که یک طرح ملی به شــمار می آید، 
باید مورد توجه اســتان نیز باشد و بودجه های بیشتری به آن 
اختصاص پیدا کند.آیت ا... موسوی با گالیه از عملکرد برخی 
مسئوالن شهرستان خاطرنشان کرد: تعامل ادارات مختلف 
از جمله راه و شهرســازی و منابع طبیعی باید به خوبی شکل 
گیرد تا طرح های مختلف راه سازی به پیش رود و بودجه های 
اختصاص یافته، بازنگردد. امام جمعه آران و بیدگل حل مسائل 

ادارات در خود شهرســتان را ضروری دانست و تصریح کرد: 
مشــکالتی مثل تخریب برخی آثار تاریخی یا مسائل حوزه 
پزشکی و ســالمت باید در همین جا حل شــود و به استان 
کشیده نشود.آیت ا... موســوی اضافه کرد: من توقع نداشتم 
از سوی برخی مســئوالن برای امام جمعه محترم ابوزیدآباد 
به خاطر تخریب آثار تاریخی که به ایشــان ارتباطی نداشت، 
شــکایت شــود. وی در پایان رفع مشکالت دانشــگاه علوم 
پزشکی را علی رغم استقالل آن، نیازمند کمک استان عنوان 
کرد. معاون مدیریت و توسعه  منابع انسانی استاندار اصفهان 
نیز در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس اظهار کرد: امنیتی که امروز در ایران 
اسالمی برقرار اســت، ناشی از جانفشــانی ها و رشادت های 
شهدای بزرگوار است.حسین سیستانی با تقدیر از تالش مردم 
و فعالیت های اقتصادی آنان ابراز امیدواری کرد: با همت واالیی 
که مردم این شهرستان دارند، مســیر رسیدن به پیشرفت و 
توسعه در آران و بیدگل طوالنی نخواهد بود و افق ها به زودی 
فتح می شود. معاون مدیریت و توسعه  منابع انسانی استاندار 
اصفهان با بیان کمبود آب در آران و بیدگل اذعان کرد: با وجود 
تمام کمبودهایی که در حوزه کشاورزی آران و بیدگل وجود 
دارد، مردم این شهرستان می توانند با بهره گیری از شیوه های 
نوین و کشــت محصوالت ســازگار، در این زمینه نیز نمونه 

باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از کارخانه 
موتور و شــهرک صنعتی اردســتان و نواحی صنعتی مهاباد و 
زواره در جمع خبرنگاران با بیان اینکــه مجموع اراضی که در 
نواحی و شهرک صنعتی شهرستان اردستان وجود دارد بالغ بر 
232 هکتار است، اظهار داشت: در حال حاضر قرارداد احداث  
70واحد صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی این شهرستان 
منعقد شده که از این تعداد 3۶ واحد پروانه بهره برداری گرفتند 
تعدادی هم که اقدام به ساخت و ساز نکرده اند قرارداد آنها باطل 
و به سرمایه گذاران جدید زمین واگذار خواهد شد. علی یزدانی 
به وجود اشکاالت زیرساختی در شهرک و نواحی صنعتی این 
شهرستان اشاره کرد و افزود: در جهت اصالح ورودی شهرک 
و نواحی صنعتی، اتصال به جاده ترانزیت و هویت بخشــی به 
شهرک ها و نواحی تصمیماتی اتخاذ شد و در جهت همگونی 
ارائه خدمات و زیباسازی شهرک صنعتی اردستان واحدهای 
صنعتی که در خارج از شــهرک مستقر هستند به این شهرک 
صنعتــی متصل خواهند شــد.مدیرعامل صنایــع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه در نواحی صنعتی زواره 
و مهاباد بابت هزینه پرداخت زمین که صرف ایجاد زیرساخت ها 
خواهد شد ۵0 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است، تصریح 
کرد: با تصمیمی که گرفته شد این تخفیف در شهرک صنعتی 
اردستان هم اعمال خواهد شــد.یزدانی یکی از اقدامات انجام 
شده در جهت حمایت از بنگاه های کوچک را ورود به فرابورس 

اعالم کرد و ادامه داد: این اقدام از جهت تامین مالی بســیار به 
نفع بنگاه هاست و البته باید محصوالت قابل رقابت و صورت های 
مالی بنگاه ها مشخص باشــد. وی به انعقاد تفاهم نامه ورود به 
بورس کاال اشــاره کرد و گفت: اقدام دیگر در جهت آموزش و 
توجه به امر تحقیق و توسعه است که کمتر به آن در بنگاه های 
کوچک به دلیل هزینه بر بودن توجه شــده، در صورتی که این 
به نفع بنگاه هاست و سازمان در این راستا تسهیالتی را فراهم 
کرده و امسال هم در چارچو ب سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در کل کشــور آموزش  100 هزار نفــر در برنامه قــرار دارد. 
معاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت با بیان اینکه بر اســاس 
برنامه ریزی های صــورت گرفته و در راســتای منویات مقام 
معظم رهبری و سیاســت های دولت مقرر بود در سال جاری 
تعداد 7۵00 واحد تولیدی راکد و زیرظرفیت را به بهره برداری 
و یا ظرفیت اسمی برسانیم، تصریح کرد:خوشبختانه تا امروز 
نزدیک به 9هزار واحدصنعتی با بانک ها عقد قرارداد کرده اند. 
وی افزود: در کل کشــور بــه بنگاه هایی که از طریق ســامانه 
بهین یاب و یا مســتقیم بــه بانک ها مراجعه کردنــد بیش از 
130هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.مدیرعامل 
صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه این 
تسهیالت جهت تامین نقدینگی و فعال شدن بنگاه ها پرداخت 
شده است، گفت: یک کمیته پایش و نظارتی هم شکل گرفته و 

جهت مصرف صحیح اعتبارات داده شده است.

معاون مدیریت و توسعه  منابع انسانی استاندار:

مسیر آران و بیدگل برای رسیدن به 
توسعه کوتاه است

معاون وزیر صنعت در اردستان خبر داد:

پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به بنگاه های اقتصادی

 اقدام دیگر در 
جهت آموزش و 
توجه به امر تحقیق 
و توسعه است 
که کمتر به آن در 
بنگاه های کوچک 
به دلیل هزینه بر 
بودن توجه شده، 
در صورتی که این 
به نفع بنگاه هاست

 مردم در حکومت 
اسالمی صاحب 
کشور هستند و 
 دولتمردان
 و مسئوالن 
حکومت، همگی 
 نوکر آنان 
به شمار می آیند
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10
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان:

فراگرفتن آموزش های امدادی
 شرط آمادگی در بحران است

معاون سازمان نوسازی مدارس خبر داد:

احداث ۵ هزار و ۹00 مدرسه 
در دولت تدبیر و امید

رییس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان مهم ترین شرط 
آمادگی در بحران را فراگرفتن آموزش های الزم امدادی دانست.

اردشــیر محقق در جلســه شــورای هماهنگی مدیریت بحران 
شهرســتان اصفهان اظهار داشــت: هالل احمــر یک جمعیت 
غیر سیاسی اســت و در شــرایط بحرانی وظیفه کمک رسانی، 
برنامه ریزی در برابرحوادث، امدادرسانی و ارائه کمک های اولیه 

و همچنین جمع آوری کمک های مردمی را دارد.
وی افزود: اگــر نگاهی به کارگــروه امداد و نجــات در جمعیت 
هالل احمر بیندازیم پیشــگیری، آمادگی، مقابلــه و بازتوانی در 

صدر اولویت کار جمعیت هالل احمر قرار دارد.
محقق با بیان اینکه مهم ترین شرط آمادگی در بحران، فراگرفتن 
آموزش های الزم امدادی اســت، خاطرنشــان کرد: کالس ها و 
دوره های متعدد آموزش امداد و کمک هــای اولیه برای عموم 
مردم در هالل احمر شهرســتان اصفهان برگزار می شــود و در 
ادامه از بین افراد آمــوزش دیده و عالقه مند تیــم های امدادی 

جهت کمک به حادثه دیدگان سازماندهی می شوند.
رییس جمعیت هــالل احمر شهرســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکه آموزش های عمومی و همگانی امــداد و کمک های اولیه 
شامل ســه عنوان اســت که عالقه مندان می توانند با توجه به 
تمایل خویــش در هریک از دوره ها شــرکت کنند،تصریح کرد: 
عناوین دوره ها شــامل آموزش حضوری ، نیمه حضوری و غیر 
حضوری اســت ، دوره آموزش حضوری کمک های اولیه به دوره 
ای اطالق می شــود که فراگیــر در کالس های نظــری و عملی 
آن حضــور می یابد. این دوره 22 ســاعته خواهد بــود و اهداف 
کلی آن شــامل: ارتقای میــزان آگاهی عموم مــردم در زمینه 
 کمک های اولیه و تقویت مهــارت های عموم مردم در این زمینه     

می باشد.

معاون ســازمان نوســازی مدارس گفت: با آغــاز فعالیت دولت 
یازدهم، ۵ هزار و ۹۰۰ مدرسه با مشــارکت ۳۰ درصدی خیرین 

احداث شده است. 
داوود نعیمی در نخستین همایش تجلیل از بانوان خیر مدرسه ساز 
استان که در سالن غدیر استانداری گیالن برگزار شد، با بیان اینکه 
با آغاز فعالیت دولت یازدهم، ۵ هزار و ۹۰۰ پروژه مدرســه سازی 
در قالب ۳۳ هزار کالس درس با ۴ میلیــون و ۷۰۰ هزار مترمربع، 
با اعتبار ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در کشور احداث شده اظهار 
کرد: ۳۰ درصد این مقدار با مشــارکت خیرین احیا و احداث شده 
است.  معاون توســعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکت های مردمی 
سازمان توسعه و تجهیزات مدارس کشــور بیان داشت: امیدوارم 
زمانی فرا برسد که مدرســه مطلوب و مناســبی داشته باشیم و 

مدارس ما محلی برای رشد خالقیت و پرورش دانش آموزان باشد.

اخبار

خبر

معاون درمان ســازمان تامین اجتماعــی با یادآوری 
اینکــه طی ســه ســال گذشــته 1۰ هــزار تخت 
بیمارســتانی در کشور ایجاد شده اســت ، گفت: این 
ســازمان هم اکنــون 1۷ بیمارســتان و 8 کلینیک 
تخصصــی و فــوق تخصصــی در نقــاط مختلف از 
 جملــه مناطق محروم کشــور در دســت ســاخت 

دارد.
محمدعلی همتــی افزود: هم اکنون ســازمان تامین 
اجتماعی ۷۹ بیمارســتان ملکی دارد ضمن اینکه در 
شهرهای بزرگ با چند شرکت خارجی در حال انعقاد 
قرارداد برای ســاخت بیمارســتان  های نسل جدید 

است.
وی با بیان اینکــه هزینه  های درمــان از درآمدهای 
ســازمان تامین اجتماعی بیشتر شــده است، اضافه 
کرد: اگر با طرح تحول ســالمت همکاری نداشــتیم 
با شکســت مواجه می شــد و یکی از دالیل باالرفتن 

هزینه های سازمان همین موضوع است.
وی بــا یــادآوری اجــرای هتلینــگ در برخــی 
در  گفــت:  اجتماعــی  تامیــن  بیمارســتان های 
بیمارستان های سازمان اتاق های احیا و زایمان بدون 
درد و زایمان در آب تاسیس کرده و سال آینده تعداد 

اینگونه امکانات افزایش خواهد یافت.
 همتی یــادآور شــد: در این ارتباط در ســال 1۳۹۴ 
۳2 بیمارســتان مجهز شد و امســال ۴8 بیمارستان 
 دیگــر تجهیز مــی شــود؛ همچنین بــرای تجهیز 
اتاق های زایمان در این بیمارستان ها تاکنون 2 هزار 
و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه یا پیش بینی شــده 

است.
معاون درمان ســازمان تامین اجتماعی به طرح های 
بیمارستانی گلســتان نیز اشــاره و اظهار کرد: 1۰۰ 
تخت بــه بیمارســتان شهرســتان گنبــدکاووس 
اضافه شــده و در مراکز ملکی اســتان کلینیک  های 
تخصصی در دســت احداث اســت؛ تــالش خواهیم 
 کرد همه این موارد تا ســال آینده آماده بهره برداری 

شود.
وی ادامــه داد: درمانــگاه تخصصــی شهرســتان 
بندرگز، کلینیک امــام خمینی )ره( و بیمارســتان 
حکیــم جرجانی گرگان بــه بهره برداری رســیده و 
درمانگاه های شهرســتان های علی آباد ، آزادشــهر، 

مینودشت و کالله هم در حال بازسازی است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی:

10هزار تخت به بیمارستان های 
تامین اجتماعی اضافه شد

پیشنهاد  سردبیر:
حیف اسم »رفاه« برای وزارت رفاه

دکتر سید حسن هاشــمی در سومین نشست هم اندیشی 
اساتید بسیجی دانشگاه های علوم پزشــکی بازهم انتقاد 
کرد.  باز هم تکــرار کرد که »مشــکالت مــا از میان هم 
لباســی های خودمان اســت« وگفت: من تکلیفم را انجام 
داده ام و به مقام معظم رهبــری و مجلس و همه گفته ام تا 
بیمه درست نشود سالمت مردم سامان  نمی گیرد.  در ادامه 

اهم سخنان وزیر بهداشت در این نشست را می خوانید؛ 
کل پولی که می خواســتند برای طرح تحول سالمت 
بدهند، 6 هزار و 2۵۰ میلیارد تومان بوده است. در آن زمان 
قرار شــد یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به وزارت 
بهداشت اختصاص دهند، که بخشــی از آن را هم ندادند و 
کل اعتباری که برای طرح تحول نظام سالمت که آنقدر آن 
را در ســر ما زدند از نایب رییس مجلس گرفته تا برخی از 
دولتی ها 6 هزار و 2۵۰ میلیارد تومان در ســال طالیی ما، 
یعنی سال ۹۳ بوده که طی دو سال بعد این اعتبار کاهش 

یافته و از آن حمایت نشده است.
رتبه حقوق ما بعد از 1۴ وزارتخانه قرار دارد. وقتی این 
صحبت را می کنم، عده ای می خندند، مســخره می کنند و 
در سایت هایشان کاریکاتور می کشــند. باید بگویم بنده با 
ســی و چند ســال کار، حقوقم ۹ میلیون تومان است، اما 
طوری به مردم ایران القا و روی افکار عمومی کار کردند، که 
وقتی ایــن موضــوع را می گویم، مردم خنــده می کنند و 
می گویند مگر می شــود متخصصی فارغ التحصیل شود و 

حقوقش 2 میلیون باشد. مردم حق دارند، چون می بینند 
شب یلدا قیمت غذایی ۳۵۰ هزار تومان است، یا آرایشگری 
چند میلیون دســتمزد دارد، اما با این افراد کاری ندارند و 
تنها روی افرادی با پایگاه های اجتماعی که ســرمایه های 

کشور هستند، زوم می کنند.
می گویند چرا قانون را اجرا نکردید، جالب است که یک 
بند آن را درنظر می گیرند، اما به بقیه بندها کاری ندارند و 
درباره بیمه صحبت نمی کننــد. در حالی که طبق همان 
قانون بیمه مکلف بود 6۰ درصــد پرداخت انجام دهد و ۴۰ 
درصد آن را ظرف ســه ماه بپــردازد و در صــورت تاخیر، 

جریمه دهد.
 رهبری مظلوم اســت، عده ای از اســم ایشــان به نفع 
خودشان استفاده می کنند. بعضی ها بنا دارند از بزرگان ما 
خرج کنند، باید گفــت ببینید که مراجــع و رهبری چه 
گفته اند. این افراد اگر ادامه بدهند معنایش این اســت که 

کسی را قبول ندارند و متاسفانه راست نمی گویند.
 بنده خدمت رهبری رسیدم و گزارش حوزه سالمت را 
به ایشان دادم. بنده ســراغ حقوق ها رفتم و به ایشان گفتم 
پزشــکی که ۵۷۰ عمل انجــام داده و ۵۴۰ میلیون درآمد 
ایجاد کرده است، ۳۰ درصد این رقم به او تعلق گرفته است، 
وقتی شهر محل خدمت پزشک را به ایشان گفتم ایشان با 
تعجب پرسیدند مگر کسی به آنجا می رود؟. بنده در ادامه 
گفتم فقط 18 متخصص در آن شــهر داریم و ایشــان در 

جواب مــن گفتند حقــوق نجومی که مــا می گوییم این 
نیســت، بلکه آن 6۰ میلیون تومان اســت کــه درباره آن 
تعبیراتی داشتند و در ادامه فرمودند این مانند حق الکشف 

می  ماند، یعنی پول برای کشور و مردم ایجاد کرده است.
بنده این حرف ها را چند بار به این دوستان گفتم که اگر 
اعتقــاد دارید بروید بپرســید و اگر نه، پــس چرا تخریب 
می کنید؟ آیا به نظر خودتان دارید خدمت می کنید؟ شما 
هر نقل قولی از رهبری کنید، باالخره کنترلی هست، کسی 
حق نــدارد هــر چــه دلــش خواســت بگویــد. دروغ 
می گویند،کســی هم چیزی به اینها نمی گوید. پشت این 
مسائل یکی از هم لباسی های بنده که قبل از من در همین 
لباس خدمت می کرده قرار دارد. شــما دارید جامعه ای را 
بدنام می کنید که مردم هر شبانه روز به آن احتیاج دارند. آیا 
این اسالم است؟ اگر انقالب نبود شماها کجا بودید؟ زمان 
انقالب کجا بودید؟ چون مفت انقالب را به دست آورده اید، 
مفت نیز آبروی انقــالب را هدر می دهید و ســرمایه آن را 

خرج می کنید. 
 ظلم بزرگی دیگری که کرده ایم این است که 12 سال 
پیش سالمت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم. بنابراین 
سالمت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و 
بنده معتقدم حیف این اســم اســت. این وزارت چه چیز 
برایش مهم است؟ برای او حقوق و سرمایه گذاری مهم است 
و بعد هــم می گوید حقــوق باید بــه دســت کارگران و 
بازنشستگان برسد زیرا پزشکان وضعیت مالی خوبی دارند 

و این بدبختی ما شده است.
 بنده می گویم تا بیمه درست نشــود از طرح تحول که 
هیچ، از ســالمت مردم هم چیزی نمی مانــد. بیمه کارش 
ریسک پذیری است، کارش حمایت از مردم است، حکومت 

وظیفه اش تامین امنیت، رفاه و دانش مردم است.
 کار ما دست مجموعه ای افتاده که در آسمان هواپیما و 
در دریا کشتی و بانک و.. دارد. بر همین اساس فکر می کند 
باید کار اقتصادی اش را انجام داده و حقوق بازنشسته هایش 
را بدهد و به فکر بیماران، پزشــکان و پرســتاران نیست. 
عده ای حاضر نیســتند بیمه ها تجمیع شود، تا مشکالت 
برطرف شوند و چرا نمی خواهند ســاختار را اصالح کنند؛ 

چون منافع آنها به مخاطره می افتد.
قرار بود در قالــب طرح تحول ســالمت، پنج میلیون 
 نفر بیمه رایگان شــوند، اما 11 میلیون نفر را بیمه کردند. 
 این اتفاق درحالی انجام شــد که منابع کافــی برای انجام 
 این کار نداشــتند و حاال مشــکل را گردن طــرح تحول 

می اندازند.
در طول ۳۰ ســال گذشته ســهم درمان کارگرانی که 
سنگشان را به سینه می زنند، خرج درمان آنها نشده است. 
در همین یک سال گذشــته از کارگر پول گرفتند؛ اما برای 
درمان کارگران هزینه نکردند و اکنون هم 11 هزار میلیارد 

تومان بدهی دارند. 
شورای عالی بیمه همه کاره است و وزیر بهداشت در این 

شورا فقط یک رای دارد. 

 می گویند  چرا 
قانون را اجرا 

نکردید، جالب 
است که یک بند آن 
را درنظر می گیرند، 

اما به بقیه بندها 
کاری ندارند و 

درباره بیمه صحبت   
نمی کنند

انتقادهای تند وزیر بهداشت از بیمه ها و وزارت رفاه ؛

حیف اسم »رفاه« برای وزارت رفاه

No. 2033   | December  24  ,2016  |  16Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM E-MAIL



11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2033 | شنبه 4 دی  1395 |  24  ربیع االول  1438

پیشنهاد سردبیر: 
ترور هم مانع سفر ایرانی ها به ترکیه نشد!

اخبار

راه اندازی دانشگاه استاد فرشچیان 
به کجا رسید؟

ترور هم مانع سفر ایرانی ها 
به ترکیه نشد!

کشف گور تدفینی مرده سوزی 
در کاشان

سرخ پوستان اسکلت ۸۴۰۰ ساله را 
از دولت آمریکا پس می گیرند

رییس دانشــگاه علم و فرهنگ درباره جلســات برگزار شــده برای 
راه اندازی دانشگاه استاد فرشــچیان بیان کرد: طبق آخرین خبری 
که من در این باره دارم این موضوع در مرحله ابالغ رییس جمهور به 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری است. محمد 
حسین ایمانی خوشخو  بیان کرد: در زمان ریاست مسعود سلطانی فر 
در ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جلسه ای با 
حضور  دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی و معاون صنایع دستی و 
هنرهای سنتی در این باره تشکیل شــد. وی ادامه داد: نتیجه جلسه 
این شــد که از طرفی آقای سلطانی فر رییس ســابق سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و از طرف دیگر دبیر شورای عالی 
انقالب فرهنگی محمدرضا مخبر دزفولی این موضوع را پیگیری کنند 
و از طریق دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی مراحل پایانی این 

مصوبه طی شود تا به مرحله ابالغ برسد.
رییس دانشــگاه علم و فرهنگ بیــان کرد: آقای ســلطانی فر حتی 
جای این دانشــگاه را هــم هماهنگ کــرده بود تا بــه محض ابالغ 
این موضــوع اقدامــات الزم را انجــام دهد. حتی اصرار داشــت که 
این دانشــگاه در دهه فجر افتتاح شود.ایمانی خوشــخو افزود: این 
موضوع  یکی از آرزوهای اصلی اســتاد فرشــچیان اســت تا بتواند 
ایــن دانشــگاه را ببیند کــه جمعــی در قالب مجموعه رســمی، 
 هنــر او را پیگیــری می کنند و در این بــاره تربیت نیروی انســانی 

انجام شود.

ترکیه یک بار دیگر دچار آشفتگی شد. سفارت آمریکا از روز سه شنبه 
گذشته در الک حفاظتی فرو رفته؛ نمایندگی های ایران در این کشور 
نیز در حالت تعطیلی به ســر می برند، روسیه تصمیم گرفته در رژیم 
لغو روادید برای اتباع ترک، تجدیدنظر کند. وزارت خارجه ایران هم 
اطالعیه هایی را درباره خودداری از سفرهای غیرضروری به این کشور 
صادر کرده است. با این حال اما، سفر ایرانی ها به کشور همسایه کم و 
بیش و بدون توقف ادامه دارد.اگرچه طبق گزارش آژانس های ایرانی، 
شــمار پروازها و تورهای ترکیه این فصل در مقایسه با سال گذشته 
کاهش چشمگیری داشته، اما ترور سفیر روسیه در آنکارا و التهابات 
داخلی در این کشــور، آن چنان که باید ایرانی ها را از رفتن به ترکیه 
منصرف نکرده است.  قیمت بلیت پروازها و تورهای ترکیه نیز در این 
چند روز تغییر چندانی نداشته، هرچند آژانس دارها می گویند که این 
مقصد روزهای زیان دهِ خود را سپری می کند و تورهایش زیر قیمت 
عرضه می شــود. مدیر فروش تورهای ترکیه در یکــی از آژانس های 
داخلی می گوید: حوادث اخیر در ترکیه آن چنان بازار ســفر ایرانی ها 
را تکان نداده است،  چون همه ســفرها به این  کشور جنبه تفریحی 
ندارد، خصوصا در این فصل کــه خیلی ها برای کار و تجارت به ترکیه 
می روند. این قشر معموال کمتر برنامه سفرشان را تحت الشعاع اتفاقات 
 منطقه ای قرار می دهند. دســت کم در یک ســال اخیر که این گونه

 بوده است.

گور تدفینی مرده ســوزی عصر آهن دو، در کاوش باستانی جوشقان 
واسترک بخش مرکزی شهرستان کاشان کشف شد.

محســن جاوری رییس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری کاشــان گفت: این گور تدفینی چند گونه و چندگانه 
در فصل نخســت گمانه زنی و کاوش یک هکتاری محوطه باستانی 
جوشقان و استرک در مدت 2 ماه با بیش از 400 میلیون ریال هزینه 
کشف شد. جاوری افزود: گور تدفینی مرده سوزی با قدمت دوره آهن 
مصادف با ورود آریایی ها به ایران یعنی اواخر هزاره دوم پیش از میالد 
است. به گفته وی در این کاوش بیش از 15 مورد بقایای جسد انسانی 
با تدفین عادی و مرده ســوزی همچنین بقایای انســانی، داده های 
محدودی همچون ظروف سفالی و مهره های سنگی به عنوان هدیه 
در گورها کشف شــد. رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری دستی کاشان افزود: شــکل گورها نیمه مدور نزدیک به 
چهارگوش با پی چینی و سنگ های الشه و مالت گل و محل گورها 
بدون ســقف بوده که در دوره های مختلف در بازه زمانی حدود 200 
سال مکرر به عنوان محل تدفین استفاده می شده است. جاوری افزود 
عالوه بر برپایی نمایشگاه از ابزار به دست آمده در این کاوش، اطالعات 
به دست آمده درباره محوطه باســتانی جوشقان و استرک در کتابی 
با عنوان محوطه تدفین جوشقان و استرک، منتشر خواهد شد. وی 
همچنین از آغاز فصل دوم کاوش در این محوطه باستانی در صورت 
تامین اعتبار خبر داد و گفت: برای این فصــل بیش از یک میلیارد و 

200 میلیون ریال اعتبار نیاز است.
روســتاهای جوشــقان و اســترک از توابع بخش مرکزی به ترتیب 
با جمعیت دو هزار و هزار و 300 نفر در 22 و 17 کیلومتری کاشــان 
واقع هستند. دراین کاوش باســتانی به سرپرستی محسن جاوری، 
آرکادیوش سولتسیاک متخصص فیزیولوژی انسانی از دانشگاه ورشو 

و دو استاد باستان شناس از دانشگاه کاشان وی را همراهی کردند.

یکی از قدیمی ترین و سالم ترین اسکلت های انسانی کشف شده در 
آمریکا برای دفن به سرخ پوستان بازگردانده می شود.

»باراک اوباما« رییس جمهور پیشــین آمریکا الیحه بازگرداندن 
اســتخوان های باســتانی معروف به »مرد کنویکی« را به بومیان 
آمریکا بــرای دفن مجدد امضا  کرد.متخصصــان معتقدند بقایای 
این اسکلت انسانی که در سال 1۹۹۶ در نزدیکی رودخانه کلمبیا 
در واشنگتن کشف شــده حداقل دارای قدمتی ۸400 ساله است، 
کشــفی که موجب یک دعوای حقوقی طوالنی و دنباله دار ۹ ساله 
پیرامون دفن فوری اسکلت و یا مطالعه روی آن بین بومیان آمریکا 
و دانشمندان شد. در ســال 2004 دادگاه عالی ایاالت متحده رای 
رد رابطه فرهنگی میان »مرد کنویکی« و قبیله های سرخپوســت 
را داد و به همین دلیل دانشــمندان اجازه یافتند به تحقیقات خود 
روی این اســکلت ادامه دهند؛ اما در ســال 2015 شواهد ژنتیکی 
جدید نشــان داد  این اســکلت که یکی از کامل ترین اسکلت های 
یافت شده از انســان های ماقبل تاریخ می باشد، متعلق به بومیان 
مدرن آمریکا بوده است.بومیان آمریکای شمالی پس از یک تالش 
 20 ساله موفق می شــوند این اسکلت باســتانی را از دولت آمریکا 

پس  بگیرند.

هفته نامه

اقامت غیرمجاز چینی ها در ایران، سفر رییس سازمان میراث 
فرهنگی به سه کشور همســایه، پایان شایعات گنج فاروق از 
جمله خبرهای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در هفته 

گذشته بود.
در ایــن هفته زهــرا احمدی پــور رییس ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه رییس جمهور 
به ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان ســفر کرد. در جریان 
این ســفر چند تفاهم نامه و پنج ســند بین رییس سازمان 
میراث فرهنگی و رییس توســعه اقتصاد ارمنستان به امضا 

رسید.
همچنین این هفته شب یلدا را پشت سر گذاشته و در برخی 
از انجمن های دوســتدار میراث فرهنگی جشــنی به همین 

مناسبت برگزار شد.
شــب یلدا به عنوان میراث ناملموس ایران در فهرست چند 

ملیتی یونسکو پیشنهاد داده شــده است تا کشورهای دیگر 
که تمایلی به داشتن پرونده ای مشــترک هستند به پرونده 
شــب یلدا اضافه شــوند؛ اما آن طور که مدیرکل دفتر ثبت 
آثار تاریخی گفته هنوز هیچ کشوری تقاضای شرکت در این 

پرونده را نداده است.
در هفته ای که گذشــت؛ پس از انتشار اخباری درباره خروج 
ویالی نمازی از فهرســت میراث ملی و ارائه مجوز تخریب و 
ساخت هتل 5 طبقه به جای آن، خبرها درباره این ویال ادامه 
داشــت تا جایی که معاون میراث فرهنگی کشور در نامه ای 

به شهردار تهران نوشت که 
از تخریب این ویال ســریعا 

جلوگیری شود.
همچنین در این هفته پس 
از انتشار شــایعاتی درباره 
گنــج فــاروق در اســتان 
فــارس، خبرنــگار مهر به 
دیدن این روســتا رفت و با 
مشاهده و گفت وگو با اهالی 
روستا به محل گنج خیالی 
رفته و این شــایعه را مورد 
بررسی قرار داد و اعالم کرد 
که در محل ایــن گنج هیچ 

اثری پیدا نمی شود. اکنون مدعیان کشف این گنج در زندان 
به سر می برند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس در این باره به خبرنگار 
مهر گفت: چــرا نباید گنجی که پیدا می شــود را در معرض 
نمایش قرار داد دیگران شــایعه کرده اند کــه ما گنجی پیدا 
کرده ایم و نشــان نمی دهیــم در حالی که اگر این شــایعه 
درست باشد مایه افتخار استان خواهد بود و موجب می شود 

گردشگران بیشتری به این استان بیایند.
در این هفته یکی از فعاالن حــوزه تورگردانی و عضو جامعه 
تورگردانان ایــران گفت: به 
تازگی تجار و گردشــگران 
چینی حــدود ۶ آپارتمان 
را در تهــران اجاره کرده اند 
و با قرار دادن یک راهنما و  
آشــپز چینی از گردشگران 
این کشور میزبانی می کنند 
به این ترتیب چینی ها برای 
آمدن بــه ایــران هزینه ای 
برای اقامت  و غذا پرداخت 
نمی کنند و از ســوی دیگر 
حضور آنها در ایــران هیچ 
نفعی بــرای هتلــداران و 

آژانس داران ندارد. در حالی که اگر ایرانی ها بخواهند به این 
کشور سفر کنند با سختگیری های زیادی مواجه می شوند.

مصطفی شــفیعی شــکیب گفــت: چــرا باید بــرای ورود 
گردشــگران خارجی به ایــران روی آژانس هایــی مانند ما 
نظارت های گسترده ای انجام  شود؛ اما روی فعالیت این افراد 
که بدون مجوز اقدام به پذیرش مسافر می کنند هیچ نظارتی 

نیست.
این هفته با ترور ســفیر روسیه در آنکارا، ســفارتخانه های 
کشــورهای مختلف در ترکیه فعالیت خود را متوقف کردند. 
کنســولی های ایران در برخی شــهرهای گردشگری ترکیه 
نیز به دلیل این اتفاق تا اطالع ثانوی غیرفعال شــده اســت. 
به همین علــت وزارت امــور خارجه به شــهروندان ایرانی 
توصیه اکید کرده که فعال از ســفرهای غیرضروری به ترکیه 

خودداری کنند.

یک هفته با میراث فرهنگی و گردشگری؛

پایانی برای شایعات گنج خیالی

قاب  روز

فدراســیون جهانی راهنمایان گردشــگری درحالی سال 
گذشته رســما میزبانی هفدهمین کنوانســیون جهانی 
راهنمایان گردشگری را به ایران واگذار کرد که نایب رییس 
فدراسیون در سفری به کشــورمان پس از ارزیابی 10 روزه، 
مهم ترین فاکتور ایران در گردشگری را، میهمان نوازی مردم 
دانست و پس از وارد کردن ایرادهای فنی به زیرساخت هایی 
چون هتل ها، سرویس های بهداشــتی، نحوه  انتقال پول و 
صدور ویزا، در نهایت اعالم کرد که با وجود برخی نارسایی ها، 
ایران میزبان کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در 
سال 2017 است. این فدراسیون با 200 هزار عضو در سراسر 
جهان، هر دو سال یک بار به میزبانی یکی از کشورهای عضو، 
 کنوانسیون راهنمایان گردشــگری را برگزار می کند. ایران 
پیش بینی کرده در فاصله ششم تا هجدهم بهمن ماه که قرار 
است این کنوانسیون در کشــورمان برگزار شود، دست کم 

300 نفر شرکت کنند.
این کنوانسیون در شــرایطی قرار است حدود یک ماه دیگر 
در ایران برگزار شــود که نقش ســازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری که بارها از آن به عنوان یکــی از مهم ترین 
رویدادهای سال 13۹5 یاد کرده، چندان مشخص نیست و 
از طرفی هم تشکل دیگری از راهنمایان گردشگری ایران، 
اخیرا اطالعیه ای را صادر کرده که با اشاره به همکاری های 
ناموفق با این کانون در همایش های قبلی، از مشــارکت در 
اجرای این کنوانسیون رسما اعالم امتناع کرده است. علی 
باقر نعمتی زرگران ،مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری 
که به عنوان نماینده سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

موضوع ایــن کنوانســیون را پیگیری می کنــد، به برخی 
ابهام های موجود در این باره پاسخ داد و گفت: این کنوانسیون 
با ابتکار کانون انجمن هــای صنفی کارگــری راهنمایان 
گردشگری کشور و با حمایت کامل سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری برگزار می شــود. ما معتقدیم 
میزبانی این کنوانسیون با توجه به هجمه  تبلیغات منفی علیه 
کشورمان، یکی از مهم ترین فرصت ها برای معرفی درست 

ایران محسوب می شود.
وی دربــاره  نحــوه حمایت ســازمان میــراث فرهنگی و 
گردشــگری از این رویداد بین المللی توضیــح داد: یقینا 
برگزاری کنوانســیون بین المللــی که قرار اســت حدود 
300 تا 400 میهمان خارجی در آن حضور داشــته باشند، 
هزینه های باالیی را می طلبد و بــه تدابیر و هماهنگی های 
جدی و خاصی نیــاز دارد؛ البته ســازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری از نظر اعتباری با توجه بــه محدودیت های 
بودجه ای هم اکنون در شــرایطی نیســت که بتواند از پس 
تامین این هزینه های سنگین برآید  و شاید کمکی که به این 
رویداد بین المللی می کند 10 تا 20 درصد کل هزینه های آن 
را شامل شود.  زرگران  درباره  اعالم رییس فدراسیون جهانی 
راهنمایان مبنی بر قابل انتقال نبودن هزینه های شرکت در 
این کنوانسیون به ایران، به خاطر تحریم ها و بلوکه شدن این 
پول در خارج از کشــور، گفت: اینها ایرادهای بنی اسراییلی 
است که به این رویداد جهانی وارد می کنند، چون تا جایی 
که بنده اطالع دارم مشکل نقل و انتقال پول به داخل کشور 

نیز در حال حل شدن است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری اظهار کرد: کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی 
از منابع مهم ورود گردشگر به کشور ما بودند که با تحوالت 
رخ داده در یک سال اخیر در روابط مان با این کشورها، ضربه 
خوردیم و کاهش آمار ورودی از این حــوزه به کاهش آمار 

گردشگران خارجی در نیمه اول امسال منجر شده است.
مرتضی رحمانی موحد ، درباره صحبت ســخنگوی وزارت 
امور خارجه مبنی بر بازنگشــتن یک توریست فرانسوی از 
کویر، اظهار کرد: این موضوع مربوط به وزارت خارجه است 
و توریست ها تابع یکســری مقررات از جمله در صدور ویزا 
و... هستند و در حال حاضر دستگاه های مختلف برای حل 
مشــکل تالش می کنند. رحمانی موحد درباره گردشگری 
حالل نیز گفت: این نوع از گردشــگری 200 میلیارد دالر 
از اقتصاد گردشــگری دنیا را به خود اختصاص داده و ما نیز 
در کشور اقداماتی را در این حوزه انجام داده ایم و امسال در 
اختتامیه جشنواره مشــارکت های ملی در مشهد، برخی 
مجوزها را به تعدادی از تاسیســات اعطــا کرده ایم. وی با 
اشــاره به هدف گذاری میراث فرهنگی در سند چشم انداز، 
بیان کرد: در برنامه ششم پیشنهادات حوزه گردشگری در 
دو مرحله داده شــده و برنامه کامل و دقیقی در گردشگری 
از جمله در زیرساخت و توسعه هدف گذاری شده برای پنج 
سال داریم. رحمانی موحد درباره منطقه بندی کویر لوت از 
نظر امنیتی، بیان کرد: کمیسیون امنیت و توسعه پایدار کویر 
را در کشــور داریم  و اهدافی که می تواند به توسعه جوامع 
محلی و اقتصاد آن و نگهداری و جهانی شدن آن کمک کند، 

طراحی شــده و هرچه در این کمیسیون تصویب شد، قابل 
اجراســت و تاکنون رنگ بندی مناطق کویر تصویب نشده 
است. وی با اشــاره به اینکه آیین نامه کویرنوردی را در حال 
تصویب برای تورهای گردشگری داریم، گفت: در سال های 
۹1 تا ۹4 به طور متوسط ساالنه 10 درصد در ورود گردشگر 
به کشور رشد داشــته ایم.  وی همچنین تصریح کرد: پایه 
اصلی توســعه گردشــگری، روابط بین الملل است و هرجا 
تندروی شده، ضربه زده و دلیل دیگر کاهش ورود گردشگر، 
مشکالت اقتصادی همســایگان بوده است. ۸4 درصد آمار 
ورودی گردشــگران از عراق، جمهوری آذربایجان، ترکیه و 
افغانستان در سال گذشته بوده است. همسایگان حلقه اول 
جذب گردشگر در دنیا هستند. وی بیان کرد: بین 30 تا ۸0 
درصد رشد در ورود گردشگران از کشورهای اروپایی و غربی 
در شش ماهه نخست امسال نسبت به ســال قبل را شاهد 
بوده ایم.   معاون ســازمان میراث فرهنگی درباره اختالف 
بین اصناف و تاسیسات گردشــگری و میراث فرهنگی در 
زمینه پروانه کسب، اظهار کرد: پروانه کسب،هزینه اضافی 
به هتل ها تحمیل می کند و مصوبه کامــال غیرقابل قبول 
اســت و اعالم کرده ایم کــه ما تابع نظام صنفی نیســتیم. 
مــا وارد قانون تجارت نشــده ایم. ما صنعــت ایرانگردی و 
جهانگردی هستیم که قانون سال 77 را داریم و از مجلس 
ســال ۶1 نامه داریم که خارج از نظام صنفی هســتیم، اما 
متاسفانه در کشور عده ای احساس می کنند از اینکه هتل 
 و واحدهای پذیرایی را زیر چترشــان بیاورند، منافعشــان 

تامین می شود. 

کمتر از یک ماه تا میزبانی کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در ایران؛

هیچکس  میزبان نیست!
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

کاهش آمار گردشگران خارجی 

در برنامه ششم 
پیشنهادات حوزه 
گردشگری در دو 

مرحله داده شده و 
برنامه کامل و دقیقی 

در گردشگری 
از جمله در 

زیرساخت و توسعه 
هدف گذاری شده 

برای پنج سال داریم

ما معتقدیم 
میزبانی این 

کنوانسیون با 
توجه به هجمه  
تبلیغات منفی 

علیه کشورمان، 
یکی از مهم ترین 

فرصت ها برای 
معرفی درست 
ایران محسوب 

می شود

امروز می خواهیم به جایی برویم که از رمانتیک ترین مکان های دنیاست، جایی که مورد عالقه عشاق و دلداده هاست، به پل عشاق در پاریس می رویم شهری که به زیبایی شهره است و در جای جایش می توان عشق و دوستی را لمس کرد.
 پل عشاق پلی بسیار زیبا در قلب پاریس است که شیفتگان و عاشق ها روی آن می روند و غرق در عشــق معشوقشان می شوند. گاهی اشک در چشمانشان حلقه می زند و گاهی بغض گلویشان را می فشــارد، آنها به یاد عشقشان قفلی به پل عشق می زند و آرزو 

می کنند همیشه در کنار او بمانند و هزاران آرزوی زیبای دیگر… ترجیح می دهیم خودمان روی این پل زیبا قدم گذاریم و شاهد حضور عاشقان دلداده باشیم.

پل هنر پاریس ؛ فریاد عاشقانه های صمیمانه
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پیشنهاد  سردبیر:
تغییر اقلیم و تاثیر آن بر محیط زیست 

با مسئوالن

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: 
چهار شکارچی پیش از اقدام به شکار توسط ماموران این 

یگان در پناهگاه حیات وحش عباس آباد دستگیر شدند.
مرتضی جمشــیدیان، اظهار داشــت: هم اکنون با توجه 
به قرار داشــتن در فصل جفت گیــری در بدترین فصل 
شــکار حیات وحش قرار داریم که حیوانــات بی گناه به 
راحتی توســط متخلفان شکار می شــوند. بر این اساس 
میزان دستگیری متخلفان نیز به نسبت فصل های پیش 
بیشتر اســت. وی افزود: بر این اســاس گروه های گشت 
یگان را بیشــتر کرده ایم و ماموران مناطق به صورت ویژه 
گشت های شــبانه روزی برای مبارزه با متخلفان شکار را 
تشــکیل داده اند. فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت 
استان اصفهان بیان داشــت: بر این اساس در هفته جاری 
با توجه به دریافت اطالعاتی توسط یگان حفاظت محیط 
زیســت شهرســتان نایین در ارتباط با احتمال ورود یک 
گروه از شکارچیان حیات وحش به پناهگاه حیات وحش 
عباس آباد، ماموران این یگان به کنترل نامحســوس این 

منطقه پرداختند.
شکارچیان به بهانه گردشگری در روستا، قصد 

ورود به پناهگاه عباس آباد را داشتند
وی با بیان ماموران یــگان در این کنترل شــبانه به یک 
خودروی پراید مشکوک شــدند، افزود: این خودرو قصد 
داشت در قالب مســافر عبوری وارد پناهگاه حیات وحش 
عباس آباد شود. جمشیدیان با بیان اینکه چهار سرنشین 
خودرو مدعی بازگشــت از مشــهد مقدس و قصد ورود 
به یکی از روستاها به قصد گردشــگری را داشتند، تاکید 
کرد: ماموران پس از بازرسی از خودروی این افراد، اسلحه 
و ادوات شکار شامل یک قبضه سالح گلوله زنی برنو کوتاه، 
۱۶ تیر فشنگ، کوله پشتی، چاقو، اره و دوربین دو چشمی 
کشــف کردند. وی ادامه داد: پس از بررسی های تکمیلی 
مشخص شد دو نفر از این افراد حدود سه سال قبل سابقه 
دستگیری در همان محل به جرم شکار غیرمجاز یک رأس 
کل وحشــی را دارند و متخلفان پس از تکمیل پرونده به 

دادگستری شهرستان نایین معرفی شدند.
دستگیری شکارچیان یک رأس کل وحشی

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با 
بیان اینکه همچنین در هفته گذشــته متخلفان شکار در 
موته که به شکار یک رأس قوچ وحشی اقدام کرده بودند، 
دســتگیر شــدند، گفت: از این افراد یک قبضه اسلحه و 
دوربین چشــمی کشــف و ضبط و متخلفان بــه دادگاه 

محالت معرفی شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

دستگیری چهار شکارچی در 
پناهگاه حیات وحش عباس آباد 

تغییرات جوی، ســیاره زمین را تهدید می  کند که با ذوب 
یخچال  های قطبی شــروع و با باال آمدن آب دریاها پایان 
می گیرد. اگر می  خواهید به فرزندانتان درباره یخچال ها، 
برخی ماهیان و یا فیل ها بگویید بهتر اســت از حاال شروع 

کنید، قبل از اینکه دیر شود.
به گــزارش ایرنــا از پایگاه خبــری دویچه وله، ســازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی)او ای سی دی( هشدار می دهد 
که میانگین ســاالنه بــارش برف در رشــته کوه های آلپ 
کاهش چشمگیری داشته و میانگین بارش برف در مناطق 

کم ارتفاع  تر، کاهش بیشتری داشته است.
تعدادی از استراحتگاه ها در خالل فصل  های گرم، اقدام به 
پوشاندن یخچال  ها و رودخانه  های یخی کرده اند در نتیجه 
پوشش گیاهی برای رشد به مناطق مرتفع  تر منتقل شده 

و ذوب شدن یخچال ها را در پی داشته است.
نابودی صخره های مرجانی

افزایش درجــه حرارت بــه میانگین دو درجــه می تواند 
موجب تغییر رنگ آبســنگ های مرجانی به سفید شدگی 
شود و مرگ مرجان ها را به دنبال داشــته باشد، واقعه ای 
که آبســنگ های صخره های مرجانی اســترالیا را تهدید 
می کند، همانگونه که بــا افزایش جذب گاز دی اکســید 
کربن توسط آب اقیانوس، به اصطالح آب اسیدی می  شود 

و امکانی برای رشد دوباره مرجان ها وجود نخواهد داشت.
یک نوع ماهی به نام »نمــو« در میان این صخره ها زندگی 

می کند که با از بین رفتن آنها این ماهی هم نابود می شود.
به زیر آب رفتن ونیز

شــهر کم ارتفاع »ونیز« ممکن اســت به دلیل باال رفتن 
ارتفاع آب دریــا به زیر آب برود و یا به دلیل ســیالب  برای 
سکونت نامناسب شود. این تنها شهر ساحلی ایتالیا نیست 
که با این سرنوشت روبه رو اســت؛ شهرهای دیگری مانند 
نیویورک ، بانکوک، هنــگ کنگ، مومبای، اســکندریه و 

آمستردام هم در خطر چنین سرنوشتی قرار دارند.
ذوب شدن یخچال ها

ذوب شــدن یخچال ها ســبب پیدا شــدن داالن قطبی 
»شمالی  غربی« شــده که منجر به کوتاه شدن فاصله بین 

دو قاره اروپا و آسیا می  شود.
در ســال 2007 امکان کشــتیرانی در ایــن داالن وجود 
نداشت، در حال حاضر ســازمان فضایی اروپا کل داالن را 
برای دریانوردی معتبر اعالم کرده اســت، کشــتی  های 
تفریحی در این داالن که زمانی جوالنگاه ماجراجویان بود 

در حال حاضر تردد می  کنند.
برای دیدن فیل ها عجله کنید

اگر می  خواهید برای ســفرهای بیابان گــردی بروید باید 
ســریع تر برنامه  ریزی کنید.تغییرات جوی روی حیواناتی 
که در برابر خشکســالی  های بلند مدت و باال آمدن ارتفاع 

آب دریاها مقاوم هستند نیز اثر می  گذارد.
سازمان جهانی حیات وحش، فیل را به دلیل آسیبی که به 

محیط زیستش وارد شده، در فهرســت حیوانات در خطر 
انقراض قرار داده اســت، الک  پشــت های دریایی نیز در 

شرایط مشابهی قرار دارند.
گرما و نابودی درختان بادام و مزارع قهوه

تغییرات آب و هوایی سبب خشکسالی شدید در کالیفرنیا 
شده است. در سه سال اخیر در این منطقه باالترین درجه 
حرارت ثبت شــده ؛ این تغییرات آســیب  های فراوانی به 
درختان بــادام وارد کرده اســت. مزارع قهــوه در برزیل و 
شالیزارهای برنج ویتنام نیز با خطر نابودی روبه رو هستند.

نابودی مناظر و مکان های طبیعی با گرم شدن 
زمین

ســازمان میراث جهانی وابسته به یونســکو روی صفحه 
اینترنتی خود، مناظــر و مکان های زیبــای طبیعت را به 
نمایش می  گذارد؛ اما اگر حرارت ســه درجه ســانتی گراد 
 باال برود، از بین 700 منطقه طبیعی ۱3۶ منطقه در خطر

 قرار می  گیرد.
تا اواســط قرن نوزدهــم، نزدیک بــه ۱50 یخچال وجود 
داشت ولی با شــروع ســال 20۱0 از این تعداد فقط 24 
یخچال باقی مانده اســت، انتظار می  رود که با شروع سال 

2030 هیچ اثری از یخچال ها باقی نماند.
تاثیر تغییر اقلیم بر حیات خلوت خانه شما

تغییرات آب وهوایی روی حیاط خلوت خانه شما نیز تاثیر 
گذاشته است اگر شانس 
را از دســت نداده باشید 
برای دیدن این تغییرات 
حتی نیاز به بلند شــدن 
از روی مبلتــان یا حتی 

ترک منزل  ندارید.
ســازمان غیرانتفاعــی 
 »سلیمت ســنترال« - 
 -  Climat Central
پیش  بینی کــرده که با 
آغاز سال 2۱00 نزدیک 
به ۱50 میلیــون نفر در 
مناطقی با احتمال به زیر 
آب رفتن یا روبه رو شدن 
با سیالب های خطرناک 

مواجه هستند.
حتی اگــر میانگین گرم 
شــدن کره زمیــن که 
در مقایســه بــا پیش از 
عصر صنعتی، دو درجه 

افزایش داشته است را تا همین اندازه نگاه داریم، باال رفتن 
آب دریاها ادامه می  یابد که پیامد آن به زیر آب رفتن شهر 

آمستردام خواهد بود.
اگر انتشــار گاز کربن با میانگین کنونی ادامه یابد، تا سال 
2۱00 درجه حرارت کره زمین چهار درجه افزایش خواهد 

داشت و در پی آن شهر نیویورک به زیر آب خواهد رفت.

بررسي طرح جامع مدیریت پسماند 
شهرستان اصفهان

طرح جامع مدیریت پســماند شهرســتان اصفهان در ســومین 
کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان بررسي شد.

به گزارش »پارما« ســومین جلســه کارگروه مدیریت پسماند 
شهرستان اصفهان در فرمانداري این شهرستان با حضور فرماندار 
و معاون عمراني ، بخشــداران، شــهرداران و ســایر نمایندگان 

دستگاه هاي مرتبط برگزار شد.
در این جلسه مصوب شد، طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان 
اصفهان به منظور اجرایي شــدن و تامین اعتبار به استان ارجاع 
شــود. درخصوص مدیریت پســماند دامداري ها در مرحله اول، 
گاوداري هایــي با ظرفیت 200-300 رأس بــه باال طرح نظارت 

ادواري و کنترل پروانه بهداشتي آنها مورد توجه قرار گرفته است.
پیگیري تصفیه شیرابه کارخانه کمپوست  با تشکیل کمیته سه 
جانبه با محوریت شهرداري، محیط زیست و فرمانداري، بررسي 
وضعیت نخاله هاي ساختماني ســازمان حمل و نقل شهرداري و 
تصمیم گیري در شوراي شهر از مصوبات دیگر این جلسه بود. در 
خصوص محل هاي تخلیه نخاله ساختماني ظرف 20 روز آینده 
دستگاه هاي مرتبط بخش عمراني فرمانداري، جهاد کشاورزي، 
صنعت و معدن، منابع طبیعي، حفاظت محیط زیست و اداره کل 
حمل و نقل، مکان هایي را تعیین و با اولویت حفظ منابع طبیعي و 

رعایت بهداشت محیط در جهت تسهیل امور اقدام کنند.

ثبت اولین بارش برف در صحرای 
شمال آفریقا در 37سال اخیر

تصویر گرفته شــده از ماهواره لندست 7 ســازمان فضایی آمریکا 
)ناسا( نشان داد که روز ۱9 دســامبر ) 29 آذر( در صحرای شمال 

قاره آفریقا برای اولین بار در 37 سال اخیر برف بارید.
صحرای شــمال آفریقا بزرگ  ترین صحرای گرم جهان در شمال 
آفریقا با مساحتی حدود 9 میلیون کیلومتر مربع و قدمت دو و نیم 
میلیون ساله است. تصویر گرفته شــده از ماهواره لندست 7 نشان 
می دهد که منطقه ای در انتهای شمالی بیابان صاحارا در نزدیکی 

مرز مراکش، الجزایر و شهر عین صفره ، از برف پوشیده شده است.
با این حال ناسا متذکر شد که بارش برف در قاره آفریقا پدیده نادری 
نیست؛ به طوری که در قله های بلند مانند کلیمانجارو و مکان هایی 
در جنوب آفریقا که مــردم مرتب در آنجا اســکی بازی می کنند، 
بارش منظم برف وجود دارد. لندست 7، هفتمین ماهواره از سری 
ماهواره های لندست است که ۱5 آوریل ۱999 به فضا پرتاب شد. 
ماموریت اصلی لندست تهیه و به  روزرسانی تصاویر ماهواره ای کره 

زمین و تهیه تصاویر جدید و فاقد پوشش ابر از سطح زمین است.
مدیریت پروژه لندســت، جمع آوری تصاویر تهیه شــده توســط 
 لندســت 7 و انتشار آنها توســط ســازمان زمین  شناسی آمریکا 

صورت می  گیرد.

ویژه

ذوب شدن 
یخچال ها   سبب 
پیدا شدن داالن 

قطبی »شمالی 
 غربی«  شده که 

منجر به کوتاه شدن 
فاصله بین دو قاره 

اروپا و آسیا می  شود

خبر   تغییر اقلیم و تاثیر آن بر محیط زیست 
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
ارزش انسان

روزگاری کشاورزی در روســتایی زندگی می کرد و باید 
پول زیادی را کــه از یک پیرمرد قــرض گرفته بود، پس 
می داد. کشــاورز دختر زیبایی داشت که خیلی ها آرزوی 
ازدواج با او را داشــتند. وقتی پیرمرد طمعکار متوجه شد 
کشــاورز نمی تواند پــول او را پس بدهد، پیشــنهاد یک 
معامله داد  و گفت اگر با دختــر او ازدواج کند بدهی او را 
می بخشد. دختر کشاورز از شنیدن این حرف به وحشت 
افتاد و پیرمرد کالهبردار برای اینکه حســن نیت خود را 
نشــان بدهد گفت:  اصال یک کاری مــی کنیم، من یک 
سنگریزه سفید و یک سنگریزه ســیاه در کیسه ای خالی 
می اندازم، دختر تو باید با چشمان بسته یکی از این دو را 
بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد باید همسر 
من بشود و بدهی بخشیده می شود و اگر سنگریزه سفید 
را بیرون آورد الزم نیست که با من ازدواج کند و بدهی نیز 

بخشیده می شــود، اما اگر او حاضر به انجام این کار نشود 
تو باید  به زندان بروی.

این گفت و گو در جلوی خانه کشــاورز انجام شد و زمین 
آنجا پر از سنگریزه بود.

در همین حین پیرمرد خم شد و دو سنگریزه برداشت.
دختر که چشــمان تیزبینی داشــت متوجه شد که او دو 
سنگریزه سیاه از زمین برداشــت و داخل کیسه انداخت. 

ولی چیزی نگفت !
ســپس پیرمرد از دخترک خواســت که یکی از آنها را از 

کیسه بیرون بیاورد.
تصور کنید اگر شــما آنجا بودید چه کار می کردید ؟چه 
توصیه ای برای آن دختر داشــتید ؟اگر خوب موقعیت را 

تجزیه و تحلیل کنید می بینید که سه امکان وجود دارد :
۱ـ دختر جوان باید آن پیشنهاد را رد کند.

۲ـ هر دو سنگریزه را در بیاورد و نشــان دهد که پیرمرد 
تقلب کرده است.

۳ـ یکی از آن ســنگریزه های ســیاه را بیرون بیاورد و با 
پیرمرد ازدواج کندتا پدرش به زندان نیفتد.

لحظه ای به این شرایط فکر کنید.
هدف این حکایت ارزیابــی تفاوت بین تفکــر منطقی و 

تفکری است که اصطالحا جنبی نامیده می شود.
معضل این دختر جوان را نمی تــوان با تفکر منطقی حل 

کرد.
به نتایج هر یک از این سه گزینه فکر کنید، اگر شما بودید 

چه کار می کردید ؟!
و این کاری است که آن دختر زیرک انجام داد :

دست خود را به داخل کیسه برد و یکی از آن دو سنگریزه 
را برداشــت و به ســرعت و با ناشــی بازی، بدون اینکه 
سنگریزه دیده بشــود، وانمود کرد که از دستش لغزیده 
و به زمین افتــاده. پیدا کردن آن ســنگریزه در بین انبوه 

سنگریزه های دیگر غیر ممکن بود.
در همین لحظه دخترک گفت : آه چقدر من دســت و پا 
چلفتی هســتم ! اما مهم نیست. اگر ســنگریزه ای را که 
داخل کیسه است دربیاوریم معلوم می شود سنگریزه ای 

که از دست من افتاد چه رنگی بوده است.
چون ســنگریزه ای که در کیسه بود ســیاه بود، پس باید 
طبق قرار، آن ســنگریزه ســفید باشــد. آن پیرمرد هم 
نتوانســت به حیله گری خود اعتراف کند و شرطی را که 
گذاشــته بود به اجبار پذیرفت و دختر نیز تظاهر کرد که 
از این نتیجه حیرت کرده است. نتیجه ای که ۱۰۰ درصد 

به نفع آنها بود.
۱ـ همیشــه یک راه حل برای مشــکالت پیچیده وجود 

دارد.
۲ـ این حقیقــت دارد که ما همیشــه از زاویــه خوب به 

مسائل نگاه نمی کنیم.
۳ـ روزهای شــما می تواند سرشــار از افکار و ایده های 

مثبت و تصمیم های عاقالنه باشد.

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

برای اصالح و بهبود روش زندگی دیر نیست.
- چشم ها را محکم ببندید و پلک ها را روی هم فشار دهید 
و در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی چشم ها را باز 

کنید .
- زبان خود را به سقف دهان فشار دهید آن را چند ثانیه نگه 

دارید و سپس به آهستگی رها کنید.
- لب ها را به هم فشار دهید و چروک کنید. چند ثانیه نگه 

دارید و سپس به آهستگی رها کنید.
- شانه ها را باال بکشید و سفت نگه دارید و سپس به آهستگی 

رها  کنید.
- دست راست را مشت کنید و ساعد را روی بازو خم کنید 
و محکم فشــار دهید. در این حالت نگه دارید و سپس به 
آهســتگی رها کنید. این حرکت را با دست چپ نیز انجام 
دهید. یک نفس عمیق بکشید و ریه خود را از هوا پر کنید 
و نفس خود را حبس کنید و در این حالت به شکم خود فشار 
آورید. سپس به آهستگی نفس خود را بیرون دهید و ریه را 

کامال خالی کنید.
- کتف ها را تا جایی که می توانید به عقب ببرید و فشار دهید 

و در این حالت سفت نگه دارید، سپس به آرامی رها کنید.

- آزادی از جمله تجمالتی است که هر کسی توان کسب 
آن را ندارد. 

-برای کسی دل به دریا بزنید که همسفر بخواهد، نه قایق. 
- هیچ پاسخی آنقدر دندان شــکن نیست که بتواند یک 

احمق را متقاعد به سکوت کند. 
- ما به آنچه حقیقت اســت اعتقاد نداریم، بلکه به چیزی 
باور داریم که دوست داریم به عنوان حقیقت درکش کنیم. 
- انسانی که ســوال می پرســد پنج دقیقه احمق به نظر 
می رسد، کسی که سوال نمی پرسد برای یک عمر احمق 

می ماند!
- آدم ها، خیلی کم بلدند خودشان باشند، کاش آن دسته 
هم که نقش بازی می کنند، توانایی داشــتند دست کم 

همان نقش را به خوبی در آورند. 
- برای موفقیت این چهار سوال را از خود بپرس: چرا؟ چرا 

که نه؟ چرا من نه؟ چرا حاال نه؟ 
- هر اقدام بزرگ  ابتدا  محال به نظر می رسد. 

- تفــاوت ما با دیوانه ها در این اســت که مــا در اکثریت 
هستیم . 

انرژی مثبت 

هایالیت 

حرف هاي گفتني

- حسود را با نیکی به او تنبیه کنید.
- کسی که گمانش بد باشد باطنش بد می شود.

- آنچه بیش از هــر چیز با موفقیت و خوشــبختی همســویی دارد 
خوش بینی است.

- به جای اینکه تاریکی را نفرین کنی شمعی روشن کن.
- هر گاه بتوانیم بعد از هر شکست لبخند بزنیم شجاع خواهیم بود.

- استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود ندارد.
- بی مصرف ترین روزها روزی اســت کــه در آن نخندیده باشــید، 

شادمانی وظیفه ماست.
- پر حرفی و پر گویی مجال تفکر را از انسان می گیرد.

- هر گاه دیدید کسی به موفقیتی رسیده اســت که شما نرسیده اید 
بدانید او کارهایی کرده است که شما نکرده اید.

- شاد و خندان باشید و از بی حوصلگی و گوشه گیری بپرهیزید.
- کسی را که به شما نیاز ندارد؛ اما دوستتان دارد را از دست ندهید.

- ما نهایت تالشــمان را می کنیم تا حقیقت را نادیــده بگیریم ولی 
حقیقت می ماند.

- زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست.
- بسیاری از سخن ها از تیر نافذترند.

- آن قدر شکست بخور تا راه شکست دادن را بیاموزی.
- با تمام قدرت با افکار منفی مقابله کن.

- بدترین مردم کسی است که مردم از ترسش از او دوری کنند.
- برای اندرز خوب، قیمتی نیست.

- پرواز را به خاطر بسپارید ، پرنده مردنیست.
- قلب انسان حرم خداست غیر خدا را در آن جای ندهید.

موفقیت

نوشتن مشکالت و کار روی آنها 
همیشه مشکالتی وجود دارند که آنها را پشت گوش انداخته ایم؛ اما در 
واقع گوشه ای از ذهن مان را مشغول کرده اند و همیشه همراهی مان 
می کنند، ما را آزرده خاطر می کننــد و تمرکزمان را از بین می برند. 
یک فهرست از بزرگ ترین مشکالت زندگیتان که تمایل به حل آنها 
دارید و همچنین فهرستی از عادت های بدتان که تصمیم به تغییر آنها 
دارید، تهیه کنید و سپس بیشترین انرژیتان را روی یکی از آنها تا رفع 
آن مصرف کنید یا حداقل آن را به مشــکلی کوچک تر تبدیل کرده و 
سپس به سراغ مشکل بعدی بروید و به طور مداوم تالش کنید تا سایه 
آن مشکالت را کمرنگ نمایید. پیدا کردن عادت های بد کار ساده ای 
نیست، اما می توان این کار را انجام داد و این به طور عجیبی بر سالمت 

روانتان تاثیر خواهد گذاشت. 
احیای آرامش شخصی در هر روز 

در پایان روز یا هر زمانی که احساس می کنید دچار استرس شده اید، 
تنها، جای راحتی دراز بکشــید و چشــمانتان را ببندید و شــروع به 
کشیدن نفس های بلند و آرام کنید. زمانی که افکار شروع به وارد شدن 
به ذهنتان می کنند، بگذارید که عبور کنند و بیرون بروند. این کار به 
شما کمک خواهد کرد که احساسات خود را کنترل کرده و استرستان 

را کاهش دهید. 

کارهای ساده ای که زندگی شما را 
بهبود می بخشند ) 4 (

روش های آرام سازی ذهن)2(
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 یک سخنران معروف در مجلســي که چندین نفر در آن 
حضور داشتند، ۲۰ دالر را از جیبش بیرون آورد و پرسید: 
چه کسي مایل است این پول را داشته باشد؟   دست همه 
حاضرین باال رفت.   ســخنران گفت: بسیار خوب، من این 
پول را به یکي از شما خواهم داد ولي قبل از آن مي خواهم 

کاري بکنم.
 و ســپس در برابر نگاه هاي متعجب، پــول را هر طور که 
توانست با دســت خود مالید تا که پول دیگه خیلی کهنه 
شده بود و باز پرسید: چه کســي هنوز مایل است این پول 
را داشته باشد؟و باز دست هاي حاضرین باال رفت.   این بار 

مرد، این پول کهنه شده را به زمین انداخت و چند بار آن را 
لگد مال کرد و با کفش خود آن را روي زمین کشــید. بعد 
پول را برداشت و پرسید: خب، حاال چه کسي حاضر است 

صاحب این اسکناس شود؟ و باز دست همه باال رفت.
 سخنران گفت: دوستان، با این بالهایي که من سر این پول 
آوردم، از ارزش این پول چیزي کم نشد و همه شما خواهان 
آن هســتید و ادامه داد: در زندگي واقعي هم همین طور 
است، ما در بسیاري از موارد با تصمیماتي که مي گیریم یا 
با مشکالتي که رو به  رو مي شویم، خم مي شویم، خاک آلود 
مي شویم و احساس مي کنیم که دیگر ارزش نداریم، ولي 
اینگونه نیست و صرف  نظر از اینکه چه بالیي سرمان آمده 
است، هرگز ارزش خود را از دســت نمي دهیم و هنوز هم 

براي افرادي که دوستمان دارند، آدم با ارزشي هستیم.

سود وکو

ارزش انسان

یادمان باشد که
یادمان باشد که در خسته ترین ثانیه های عمر هم هنوز 

رمقی برای انجام برخی کارهای کوچک هست!
یادمان باشد که الزم اســت گاهی با خودم رو راست تر از 

این باشم که هستم.
یادمــان باشــد کــه  ســهم هیچکــس را هیــچ کجا 

نگذاشته اند،هر کسی سهم خودش را می آفریند.
یادمان باشــد  آن هنــگام کــه از دســت دادن عادت 

می شود،به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست.
یادمان باشد که  پیش ترها چیزهایی برایم مهم بودند که 

حاال دیگر مهم نیستند.
یادمان باشد که آنچه امروز برایم مهم است، فردا نخواهد 

بود.

یادمان باشد که نیازمند کمک هســتند آنها که منتظر 
کمکشان نشسته ایم.

یادمان باشد که من از این به بعد هستم، نه تا به حال.
یادمان باشــد که هرگز به تمامی ناامید نمی شــوی اگر 

تمام امیدت را به چیزی نبسته باشی.
یادمان باشد که  غیر قابل تحمل وجود ندارد.

یادمان باشد که گاهی مجبور اســت برای راحت کردن 
خیال دیگران خودش را خوشحال نشان بدهد.

یادمان باشد که  خوبی آنچه که ندارم این است که نگران 
از دست دادنش نخواهم بود.

یادمان باشد که دل های نازک با یک نگاه هم ممکن است 
بشکنند.

یادمان باشد که  به جز خاطره ای هیچ نمی ماند.
یادمان باشــد که وظیفه من این اســت: حمل باری که 

خودم هستم تا آخر راه.
یادمان باشد که انبار مهمات منتظر تنها یک جرقه است.

یادمــان باشــد کــه  کار رهگذر عبــور اســت، گاهی
 بر می گردد، گاهی نه.

یادمان باشــد که در هر یقینی می توان شک کرد و این 
تکاپوی خرد است.

یادمان باشــد که همیشــه چنــد قدم آخر اســت که 
سخت ترین قسمت راه است.

یادمان باشد که  امید، خوشبختانه از دست دادنی نیست.
یادمان باشد که به جستجوی راه باشم، نه همراه.

برگه ای در خیابان نصب شــده بود به این مضمون:  5 هزار تومان را گم کرده ام و 
خیلی به آن نیاز دارم زیرا هزینه زندگی ندارم، هر کسی پیدا کرد به آدرس فالن 

بیاورد که شدیدا به آن نیاز دارم. 
شخصی برگه را می بیند و مقداری پول به آدرس مورد نظر می برد می بیند پیرزنی 
ساکن منزل است، شخص پول را تحویل می دهد. پیرزن گریه می کند و می گوید 
شما نفر دوازدهمی هستید که آمدید و ادعا می کنید پولم را پیدا کرده اید. جوان 
لبخندی زد و به ســمت خروجی حرکت کرد، پیرزن که همچنان داشت گریه 
می کرد گفت: پسرم، ورقه را پاره کن، چون من آن را ننوشته ام و سواد نوشتنش را 
هم ندارم، احساس همدردی شماها با من، من را دلگرم و به زندگی امیدوار کرد و 

این بزرگ ترین خیر دنیا برای من است. 

مردی چهار پسر داشت. آنها را به ترتیب 
به سراغ درخت گالبی ای فرستاد که در 
فاصله ای دور از خانه شــان روییده بود. 
پســر اول در زمســتان، دومی در بهار، 
سومی در تابستان و پسر چهارم در پاییز 
به کنار درخت رفتند.سپس پدر همه را 
فراخواند و از آنها خواســت که بر اساس 
آنچه دیده بودند درخت را توصیف کنند.

پســر اول گفــت: درخت زشــتی بود، 
خمیده و در هم پیچیده.

پســر دوم گفت: نه.. درختی پوشیده از 
جوانه بود و پر از امید شکفتن.

پسر سوم گفت: نه.. درختی بود سرشار 
از شــکوفه هــای زیبــا و عطرآگین.. و 
باشکوه ترین صحنه ای بود که تابه امروز 

دیده ام.
پســر چهارم گفت: نه! درخت بالغی بود 

پربار از میوه ها.. پر از زندگی و زایش!
مرد لبخنــدی زد و گفت: همه شــما 
درســت گفتید، اما هر یک از شما فقط 
یک فصل از زندگــی درخت را دیده اید! 
شما نمی توانید درباره یک درخت یا یک 
انسان براساس یک فصل قضاوت کنید.

همه حاصل آنچه هستند و لذت، شوق 
و عشــقی که از زندگیشــان برمی آید 
فقط در انتها نمایان می شود، وقتی همه 

فصل ها آمده و رفته باشند!
اگر در » زمستان« تســلیم شوید، امید 
شکوفایی » بهار« ، زیبایی »تابستان« و 

باروری »پاییز«  را از کف داده اید!
مبادا بگذارید درد و رنج یک فصل زیبایی 
و شــادی تمام فصل های دیگر را نابود 

کند!
زندگی را فقط با فصل های دشــوارش 
نبینید؛ در راه های سخت پایداری کنید 

لحظه های بهتر باالخره از راه می رسند!

فصول زندگی!آگهی پیرزنی که پولش را گم کرده بود

چارچوبی هوشــمند برای طبقه بندی افکار ایجاد 
کنید

خوب هدف گیری کردن نشانه ای از زندگی خوب است. کسانی 
که برای زندگیشــان به خوبی برنامه ریزی مــی کنند زندگی 
خوبی هم دارند. حال سوال اینجاست که چرا مردم افکارشان را 
متناسب با اهدافشان سازماندهی نمی کنند؟ شاید به این خاطر 
است که ساختار هوشــمند برای طبقه بندی افکار خود ندارند. 
این روش شامل مراحل خاص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، 
واقع گرایانه و زمان مند از گام هایی است که برای انجام هر کاری 
الزم است. شــما ممکن اســت که تصمیم به کم کردن وزنتان 
بگیرید. یک اقدام معمولی برای عملی کردن این کار این اســت 
که گام های الزم برای رسیدن به این هدف را بنویسید و انگیزه 
الزم برای انجام آن را داشته باشــید؛ اما چقدر از وزن شما باید 
کاهش یابد؟ چه کارهایی برای پیگیری آن نیاز اســت؟ آیا این 
کار در شرایطی که پول و سالمتی فراهم باشد امکان پذیر است؟ 
چه زمانی برای انجام آن نیاز اســت و آیا در ایــن زمان انجام آن 
برای شما عملی خواهد بود؟ پاسخ به این سواالت تمرین خوبی 

برای سازماندهی افکارتان در انجام هر کاری خواهد بود. 
از تکنیک های تلفیقی استفاده کنید 

اســتفاده از تکنیک هــای جدید یکــی از راه هــای زندگی در 
جهان مدرن اســت. با وجود تکنیک های بهــره وری فراوان در 
قرن بیست و یکم، چه کســی عالقه به استفاده از این تکنیک ها 
ندارد؟اولین گام برای استفاده از این تکنیک ها، شناخت ماهیت 
بهره وری به صورت کلی اســت. ســعی کنید برای این کار هر 
جا مطلبی در مورد بهــره وری پیدا کردیــد، از جمله کتاب ها، 
مقاالت، وبالگ ها، مجله ها و ... آن را مطالعه کنید. تالش کنید 
ابتدا از تکنیک های ســاده اســتفاده کنید و بعد از آن به سراغ 
تکنیک های پیچیده تر بروید. مثال اســتفاده از یک تایمر برای 
زمانی مفید اســت که بین کارتان وقفه ایجاد شده و به پروژه ای 
جانبی می پردازیــد. در این حالت تایمر به شــما کمک خواهد 
کرد طبق برنامه عمل کنید. امکان یادگیری تکنیک های جدید 

تقریبا نامحدود است. 

تلنگری بر روح

وقتی کســی دروغ های خود را باور کرده باشد، این 
مثل را می آوردند.

آورده اند که ...
روزی مالنصرالدین دید گروهی از بچه ها میان محله 
شــلوغ می کنند. به منظور اینکه آنها را متفرق کند 

و گوش خــود را از داد و فریادهای گوش خراش آنها، 
آسوده ســازد، خطاب به آنها گفت: ســر بازار سیب 

مجانی پخش می کنند .
 بچه ها شروع به دویدن کردند . 

عده ای هم به دنبال آنها بنای دویدن را گذاشتند. مال 

ابتدا ایســتاد و از اینکه تیر تدبیرش به هدف اصابت 
کرده بود ، بنای خندیدن را گذاشت ولی پس از آنکه 
قدری خندید ، ناگهان آن فکــر برای او پیش آمد که 
مبادا خود من هم اشــتباه کرده باشم و خبری که به 
بچه ها دادم ، مقرون به حقیقت باشد و در این صورت 
بهره ای به خود من نرسد و به مجردی که این فکر از 
خاطرش گذشت  پاشنه گیوه ها را ورکشید و خودش 
هم به دنبال بچه ها و مردم دیگر رو به ســوی بازار ، 

بنای دویدن را گذاشت.

امر به خودش هم مشتبه شده استاز فکر تا عمل در 7 قدم )3(

ضرب المثل

کاریکاتور

پیرمرد بدهکار و دخترش
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پیشنهاد سردبیر: 
احداث 100 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در شهر

مستطیل سبزک

برخالف مسابقات لیگ برتر که در آن نزدیک به 70 درصد از کل 
گل های ذوب آهن را تنها 2 نفر به ثمر رســانده اند در جام حذفی 

هر بار یک بازیکن جدید برای این تیم گلزنی می کند.
 مهدی رجب زاده اولین گل خود در ایــن دوره از رقابت های جام 
حذفی را در مرحله یک چهارم نهایی به گســترش فوالد تبریز زد 
تا مثل فصل گذشــته باز هم در جام حذفی بــه این حریف، گل 
زده باشد. احســان پهلوان هم به فاصله پنج روز پس از سوپرگل 
 معروفش بــه پرســپولیس اولین گل خــود را در جــام حذفی

 به ثمر رساند.
گلزنان ذوب آهن در دیدار با گسترش فوالد تنها بازیکنان یک گله 
این تیم در این دوره از رقابت های جام حذفی نیســتند بلکه تیم 
اصفهانی به غیر از رجب زاده و پهلوان چهار بازیکن یک گله دیگر 

هم در این مسابقات دارد.
مرتضی تبریزی، جری بنسون، ســیدمحمدرضا حسینی و رضا 
شــکاری دیگر بازیکنان ذوب آهن هســتند که در مراحل قبلی 
موفق به گلزنی شــده بودنــد. تبریزی در یک شــانزدهم دروازه 
اکسین البرز را باز کرد و بنسون، حســینی و شکاری هم گلزنان 
ذوب آهن در دیدار برابر ماشین سازی از مرحله یک هشتم نهایی 

بودند.

پرافتخارترین باشــگاه یونان قصد دارد با فروش یکی از 2 مهاجم 
اصلی خــود، انصاری فرد را بــه جمع یاران اصلــی تیمش اضافه 
کند.کریم انصــاری فرد، این روزها در رأس بــازار نقل و انتقاالت 
زمســتانی در لیگ یونان قرار گرفته اســت و تیم هــای آ.اک و 
المپیاکوس سخت به دنبال مهاجم ایرانی هستند. پیش تر باشگاه 
پانیونیوس اعالم کــرده بود که به مبلغ کمتــر از 400 هزار یورو 
برای آزادی انصاری فرد رضایت نمی دهد؛ اما 2 باشــگاه در حال 

مذاکره با این باشگاه هستند. 

شش بازیکن یک گله در ذوب آهن؛

از انحصار لیگ تا مساوات حذفی

المپیاکوس مهاجمش را به خاطر 
کریم می فروشد

منهای فوتبال

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان در مجمع 
انتخاباتی هیئت دوچرخه ســواری اســتان اصفهان 
اظهار داشت: هیئت دوچرخه ســواری استان اصفهان 
امسال توانست در ارزیابی فدراسیون دوچرخه سواری 
رتبه دوم را در کشــور به دســت آورد که امیدوارم این 
رتبه ارتقا پیدا کند. محمد سلطان حســینی ادامه داد: 
حدود 700 دوچرخه ســوار ســازمان یافته در هیئت 
دوچرخه ســواری استان اصفهان مشــغول به فعالیت 
هستند.مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان بیان 
کرد: طبق تفاهم نامه   ای که با شهرداری اصفهان تنظیم 
شده قرار است 100 کیلومتر مســیر در شهر اصفهان 
به دوچرخه ســواری اختصاص داده شــود که ان شاا... 
این طرح هرچه سریع تر عملیاتی شــود تا در آینده ای 
نه چندان دور تمامی شــهروندان مثل گذشته که در 
خیابان های زیبــای اصفهان با دوچرخــه عبور و مرور 

می کردند، مجددا این اتفاق بیفتد.

شامگاه پنجشنبه اهالی بســکتبال در گردهمایی در 
سالن وزنه برداری ورزشگاه کوثر ملک شهر و با حضور 
مسئوالن شــهری از افتخارآفرینان این رشته تجلیل 
کردند. در ابتدای این مراسم احمد رضایی، سرپرست 
هیئت بسکتبال استان اصفهان اظهار داشت: در سال 
95، 14 اعزام به مسابقات قهرمانی کشور و 10 میزبانی 
در بخش های بانوان و آقایان را بر عهده داشتیم و هشت 
رتبه تیمی کســب کردیم. رضایی با اشاره به تغییرات 
ماه های اخیر در هیئت بســکتبال اســتان و استعفای 
محسن صادق زاده رییس پیشین این هیئت خاطرنشان 
کرد: بــا وجــود تغییرات صــورت گرفته، به مســیر 
برنامه ریزی شــده برای نتیجه گیری بسکتبال استان 
ادامه دادیم و اجازه ندادیم کارها متوقف شود.وی ادامه 
داد: کاندیدای ریاست هیئت بسکتبال استان اصفهان 
شــده ام و ممکن اســت برخی افراد برگزار کردن این 
مراسم تجلیل را اقدامی تبلیغاتی بدانند ولی باید بگویم 
این برنامه برای تقدیر از افرادی اســت که در موفقیت 
بسکتبال استان اصفهان نقش داشــتند و دارند. وی از 
عدم حمایت باشــگاه های اصفهانی از بسکتبال گالیه 
کرد و گفت: از باشگاه های خصوصی و دولتی اصفهان 

می خواهم به بسکتبال کمک کنند .

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:

احداث 100 کیلومتر مسیر 
دوچرخه سواری در شهر

به همت هیئت بسکتبال استان صورت گرفت؛

تجلیل از آسمان خراش های 
اصفهان

انگار همه چیز در استقالل پر سروصداست. از ابتدای فصل 
این طور بوده و این سروصداها چیز جدیدی نیست. از آمدن 
منصوریان که با فشــار لیدرهــا و هوادارانی کــه مقابل در 
وزارتخانه خواهان حضور او شــده بودند، انجام شد تا دیگر 
جنجال هایی که در این تیم رقم می خــورد و همه اتفاقات 
استقالل در بوق و کرنا می شود. آخرین جنجال های آبی ها 
نیز به مسائل و حاشــیه های دیدار با نفت در جام حذفی باز 
می گردد.استقالل پس از شکست مقابل نفت تهران با جام 
حذفی خداحافظی کرد تا خیلی از مســائل روشن شود. از 

همان روز بازی و هوادارانی که علیــه کادرفنی و بازیکنان 
شعار دادند و سپس جنجال های رســانه ای! از جمله اینکه 
علیرضا منصوریان بــا بختیار رحمانی به مشــکل خورده 
است و این مسئله هم به کسر قرارداد هافبک آبی پوشان باز 
می گردد. گفته می شود سرمربی استقالل فقط با بختیار به 
مشکل نخورده و چند بازیکن دیگر هم با سرمربی شان دچار 
مشکل شده اند. حتی مسائلی مطرح شده که گویا کاپیتان 
آبی پوشان هم با سرمربی تیمش مشــکل دارد و حتی این 
مســئله روی بازی با نفت هم تاثیر گذاشــته است. اینکه 

مهدی رحمتی پیــش از دیدار با نفت اعالم کرده کســالت 
دارد و نمی تواند در ترکیب حضور داشــته باشــد، اما به هر 
صورت رحمتی درون چارچوب ایستاد تا این موضوع برای 

استقاللی ها جنجالی بدتر ایجاد نکند.
این اتفاقــات البته پایانی بر جنجال های اســتقالل نبوده و 
نیســت. جنجال ها و بیشتر از همه چیز شــایعاتی نزدیک 
به واقعیت هر روز گرداگرد این تیم رشــد پیــدا می کند و 
موضوعی که نســبت به هــر روز دیگر داغ شــده، انتخاب 
جانشــینی برای علیرضا منصوریان اســت. اینکه بازی با 
سپاهان در هفته پانزدهم لیگ برتر آخرین شانس سرمربی 
جوان آبی پوشــان است و اگر اســتقالل مقابل این تیم هم 
نتیجه خوبی کســب نکند، باید نیمکت این تیــم را به فرد 
جدیدی بســپارد. گزینه های مختلفی هم از مربیان داخلی 
و خارجــی ) از جمله ماگات( مطرح شــده اســت تا بحث 

برکناری منصوریان بیشتر از هر زمان دیگری جدی شود.
با این شــرایط مشخص نیســت که در اســتقالل چه خبر 
است. تیمی که ابتدای فصل با ســروصدای زیادی علیرضا 
منصوریــان را به خدمت گرفت، در بــازار نقل وانتقاالت هر 
بازیکنی که می خواست و نمی خواست را جذب کرد و البته 
وارد خیلی از بازی های رســانه ای شــد. جایی که سرمربی 
جوان آبی پوشــان در اولین نشســت خبری رســمی اش 
صحبت های تنــدی را علیــه رقیبانش مطرح کــرد، قول 
نتیجه گرفتن در دربی و قهرمانی داد و حاال وقتی هواداران 
به صحبت های ابتدای فصل ســرمربی خــود باز می گردند 
می بینند که هیچ چیز شــبیه آن صحبت ها نیســت. این 
اتفاقات باعث شده وقتی حتی صحبت از برکنار منصوریان 
و رفتن او از استقالل می شود، هواداران هم حمایت خاصی 

انجام ندهند.
جدا از اینکه حمایتی از ســوی هواداران دیده نمی شــود، 
موضوع دیگری وجود دارد که بسیار جالب به نظر می رسد. 
اینکه مسئوالن باشگاه استقالل هم واکنشی به این شایعات 
نشان نداده اند. شــایعاتی که دهان به دهان چرخیده و هر 
لحظه امکان دارد همه چیز را در اســتقالل به هم بریزد، اما 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره استقالل ترجیح می دهند 
مقابل این شایعات سکوت کنند. شاید سکوت آنها به نوعی 
مهر تایید بر این شایعات باشــد و نتایج منصوریان آنها را بر 
این داشته تا دست به تغییرات بزنند؛ شاید خیلی زود؛ بعد 

از بازی با سپاهان.

فوتبال جهان

از اختالف منصوریان با رحمتی تا آوردن مربی خارجی؛ 

در استقالل چه خبر است؟

در صحنه ای عجیب و شــاید بی ســابقه که روی آنتــن یکی از 
شــبکه های تلویزیونــی در آمریکا رفــت، کریســتیانو رونالدو 
مورد تمســخر واقع شد.شــبکه »یونی ویژن« کــه بزرگ ترین و 
معروف ترین شــبکه اســپانیایی زبان آمریکا محسوب می شود، 
کلیپی را از مراسم اهدای جوایز پایان سال این شبکه منتشر کرده 
که در آن شخصی شبیه به کریســتیانو رونالدو و البته چاق تر از او 
با پیراهن رئال مادرید، در فضایی شــبیه به مراسم اهدای جایزه 
بهترین بازیکن جهان ســعی می کند با تقلید از شیوه حرف زدن 
مهاجم پرتغالی رئال مادرید و ژست های او پس از گلزنی، حضار را 
بخنداند.این کلیپ مدت کوتاهی پس از انتشارش از روی سایت 

شبکه یونی ویژن برداشته شد.

تمسخر رونالدو در یک شبکه 
تلویزیونی آمریکایی 

 حتی مسائلی 
 مطرح شده که 

گویا   کاپیتان 
آبی پوشان هم با 
سرمربی تیمش 

مشکل دارد و حتی 
این مسئله روی 

 بازی با نفت هم
  تاثیر گذاشته

 است

دو بازیکنی که پس از اضافه شــدن به جمع طالیی پوشان 
اصفهانی توقعــات را از خود برآورده نکــرده بودند به مرور 
به ستاره های سپاهان بدل شــدند.  احسان حاج صفی که 
در هفته های ابتدایی پس از بازگشــت به فوتبال باشگاهی 
ایران خیلی آماده نبود و به خاطر همین افول نســبی حتی 
در یک مسابقه جایگاه خود در ترکیب اصلی تیم ملی را هم 

از دست داد این روزها دوباره به ســتاره اول سپاهان بدل 
شده است. حاج صفی که تا به اینجا بهترین گلزن فصل تیم 
اصفهانی به حساب می آید در بازی با سایپا هم با گل کردن 
ضربه پنالتی سهم پررنگی در صعود سپاهان به نیمه نهایی 
جام حذفی ایفا کرد تا به روند درخشــان خود در ماه های 

اخیر ادامه داده باشد. 
مهرداد محمدی هم که به عنوان ســتاره نقــل و انتقاالت 
جذب سپاهان شد و اوایل حضورش در این تیم اصال آماده 
نشان نمی داد روند درخشانی را که از بازی با صبا در هفته 

سیزدهم لیگ برتر آغاز کرده بود در دیدار با تراکتورسازی 
از هفته چهاردهــم و بازی با ســایپا در مرحله یک چهارم 
نهایی جام حذفی هــم ادامه داد به ایــن ترتیب که در دو 
مسابقه لیگ برتری مجموعا ســه بار گلزنی کرد و در بازی 
ســوم در جام حذفی هــم در همان دقایــق ابتدایی برای 
سپاهان پنالتی گرفت. حاج صفی این پنالتی را وارد دروازه 
سایپا کرد تا سپاهان روی همکاری دو ســتاره افول کرده 
سابق و در حال حاضر آماده و احیا شده خود به گل رسیده 

باشد.

ادامه درخشش حاج صفی و محمدی؛

همکاری مشترک احیا شده ها 
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پیشنهاد سردبیر: 
اسراف در مدارس اصفهان

خطبه

امام جمعه اصفهــان در خطبــه اول نماز جمعه این هفته شــهر 
اصفهان، در رابطه بــا بحث توحید اظهار کــرد: توحید در عبادت 
در هفته قبل توضیح داده شــد که به غیر از خداوند  کسی را نباید 

عبادت کرد.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد افزود: همه مسلمانان در طول 
تاریخ اسالم در مســئله عبادت اختالفی نداشــتند اما در مصداق 
عبادت اختالفات زیادی در بین مسلمانان وجود دارد که اصال چه 
اقدامی را عبادت می گویند؛ برای نمونه وهابی ها نظرشان این است 

که احترام و دعا خواندن از ائمه اطهار، شرک است.
امام جمعه شــهر اصفهان با بیان اینکه هر خضوعــی را نمی توان 
عبادت به حســاب آورد، تصریح کــرد: احترامی که مــا به پیامبر 
می گذاریم، ابدا به این معنا نیست که آنها را در عرض خدا ببینیم؛ 
بلکه همه ائمه را در طول خدا می بینیم. وی با بیان  اینکه ســجده 
برای عبادت و فقط برای خدا جایز اســت، تاکید کرد: ما شیعیان 
در تعظیم بزرگان و ائمه، آنها را رب و خالق  نمی دانیم بلکه به دلیل 
اینکه برای خدا عزیز هستند، آنها را حجت خدا می دانیم که برای 

شفاعت به سراغشان می رویم .
طباطبایی نژاد ادامه داد: عاقالنه باید عبادت کنیم و احترام بگذاریم 
و نوع احترام به ائمه اطهار احتیاج به دلیل دارد و ندانســتن روش 
عبادت مانند سگ دانســتن خود در برابر ائمه، نادانی محض است 
و همین اعمال باعث می شــوند  کــه در شــبکه های اجتماعی و 

کانال های تلویزیونی غربی شیعیان  مورد توجه قرار می گیرند.
نماینــده ولی فقیه در اســتان اصفهــان با بیان اینکه متاســفانه 
آمریکایی ها و اروپایی ها خود را پیرو حضرت مسیح )ع(  می دانند در 
صورتی که بویی از رفتار این پیامبر بزرگ نبرده اند، بیان کرد: پنجم 
دی ماه، روز میالد حضرت عیسی مسیح است که این پیامبر بدون 
پدر متولد شد و بسیاری از انسان ها از این  موضوع در شگفت هستند 
اما وقتی خدا بخواهد کاری انجــام دهد، آن را به بهترین نحو انجام 
می دهد. طباطبایی نژاد با اشاره به حماسه نهم دی اضافه کرد: این 
روز، روز میثاق ملت با والیت است و شیطنت بزرگی انجام گرفت؛ 
اما  مشت  محکمی هم به دهن شیطان ها زده شــد و در سال 88 با 
یک برنامه واهی گفتند که در 13 هزار رای تقلب شده است و بارها 

رأس فتنه را مقام معظم رهبری از آنها تقاضا کرد.
امام جمعه شــهر اصفهان بیان کرد: کســی که بتواند با یک حرف 
جنایتی را فروکش کنــد، باید حرف خود را بزند اما آنان در ســال 
88 نه تنها بــا بی توجهی به جنایــت خود ادامه دادنــد که 8 دی 
مردم اصفهــان و 9 دی ماه کل مردم ایران حماســه ای را آفریدند 
که باید این روز را جشــن بگیریم. وی اظهار کــرد: افراد جنایتکار 
که مال مردم را تخریب و نوکــری جبهه های کفر کردند، حاضر به 
توبه نشدند و عاقالنه نیســت که برخالف نظر بعضی از مردم، افراد 

جنایتکار فتنه 88 از نظام های قضایی آزاد شوند.
طباطبایی نژاد با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقالب در رابطه 
با وحدت مســلمانان، عنوان کرد: رهبر درباره وحدت به این نکته 
اشاره کردند که شیعه انگلیسی و سنی های آمریکایی هر کدام دو 
لبه قیچی هســتند که هر دو لبه به ضرر اسالم  فعالیت می کنند و  
هدفشان اختالف بین  مسلمانان  است . امام جمعه شهر اصفهان در 
پایان با بیان اینکه تنها هدفشــان این است که کشورهای اسالمی 
را قطعه قطعه کنند تا زودتر نابود شــوند، اظهار کــرد: امیدواریم 
به زودی تمام مناطقی که در دست ســنی های آمریکایی یا همان 
داعش است، به زودی آزاد شوند و هرچه زودتر این افراد نابود شوند.

و باز هم تفاهم نامه! مهرماه امسال بود که رسانه 
های محلی از امضای تفاهم نامه میان استانداران 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری بر ســر حوضه زاینده رود منتشــر 
کردند؛ تفاهم نامــه ای که ما را امیدوار می کرد به اینکه شــاید بتواند 
مرهمی بردل کشاورزانی باشد که سال هاســت قربانی سیاست های 
غلط و مدیریت های اشتباه و ناتوان و خشکسالی و کم آبی و... شده اند؛ 
مردمی که در باالدســت زاینده رود برســر نحوه تخصیص و برداشت 
آب از ســوی دو استان، گالیه های بســیار دارند؛ دواستانی که از قضا 
قرابت و صمیمیت دیرینه ای با یکدیگر دارند و حاال »آب«، میانشان 
اختالف افکنده است. پس از امضای تفاهم نامه های گذشته، گفته شد 
که نحوه توزیع آب زاینده رود در چهارمحــال و بختیاری و اصفهان از 
سوی استانداران ۲ استان مشخص شده است. با این حال بازهم شاهد 
تجمعات اعتراض آمیــز و انتقادات مســئوالن و نمایندگان و اعضای 
شورای شــهر هردو اســتان دراین باره )نحوه توزیع آب زاینده رود( 

بوده ایم.
طرح 9 ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود در سال 1393، با هدف 
هماهنگی و اعمال مدیریت واحد بر این حوضــه آبریز در موضوعات 
منابع، مصارف و حقابه ها به تصویب شــورای عالی آب کشور رسیده 
است که هربار هم عنوان شده که امضای این تفاهم نامه ها به اجرای آن 
کمک زیادی خواهد کرد. تا اینجا که این تفاهم نامه اگر هم تاثیرات و 
نتایج مثبتی داشته، چندان ملموس نبوده است. بااین حال استانداران 
دو اســتان، این بار شیوه نامه اجرایی پیشــنهادی کمیته ساماندهی 
نظارت و کنترل بر توزیع آب بخش کشــاورزی در آبریز زاینده رود را 
امضا کردند؛ امضاهایی که امیدواریم تا جوهرش خشک نشده، بتواند 
برای حل مشکل چندساله دو اســتان، مثمرثمر واقع شود. استاندار 
اصفهان گفته که این اتفاق خواهدافتاد و البته رســول زرگرپور تاکید 
کرده که »نفس این کار مهم اســت«. نفس کار مهم است اما فراتر از 
امضا و جلسات پشت سرهم، گاهی بد نیست به مردمی فکر کنیم که 
»آب«، همه »نان«شان است و همه سهمشان از زندگی هایی که نفس 

آن به همین امضاها بسته شده است... .
      

رسول زرگرپور در این نشست با بیان اینکه دو تفاهم نامه با کشاورزان 
و آب منطقه ای دو استان به امضا رسیده است، گفت: این دو تفاهم نامه 
در راســتای نظارت روی برداشت ها و همچنین ســاماندهی حوضه 
آبریز زاینده رود اســت؛ چرا که اگر این اقدامات توســط کشــاورزان 
صورت گیرد نتایج بهتری خواهد داشــت. زرگرپور تاکید کرد:  آنچه 
از جزئیات تفاهم نامه مهم تر اســت، نفس این کار است و تفاهمی که 
بین دو استان ایجاد شده، می تواند مهم و مثمرثمر باشد و در پیشبرد 
برنامه ها نقش بسیار مهمی را ایفا کند. استاندار چهارمحال بختیاری 
نیز در این نشست گفت: یکی از دغدغه ها این است که این استان متهم 
به مصرف مازاد آب در باالدست اســت و از طرف دیگر کشاورزان این 
منطقه نیز با مشکالتی روبه رو هستند که مدیریت استان را تحت فشار 

قرار داده است.

امام جمعه اصفهان:

 مسلمانان در طول تاریخ اسالم
در اصل عبادت اختالفی نداشتند

شیوه نامه اجرایی کمیته ساماندهی توزیع آب کشاورزی 
حوضه زاینده رود تصویب شد

و باز هم تفاهم نامه! 

مشــاور عالی رهبر معظم انقــالب، در یــادواره ۴۵۰ 
شهید اطالعات قرارگاه سیدالشــهدا )ع( در استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در حسینیه ثارا... 
اصفهان، به نقــش پر رنگ شــهدای اطالعات عملیات 
در پیروزی های عملیات های دفاع مقدس اشــاره کرد 
و گفت: در بســیاری از موارد حتی خــود فرماندهان به 
جمع آوری اطالعات پیــش از عملیات ها می پرداختند 
و بدون اطالعات دقیق و جزئی این شــهدا، پیروزی در 
جنگ ممکن نبود. سردار سرلشــکر سید یحیی رحیم 
صفوی با بیان اینکه در واقع در طول دوران دفاع مقدس، 
فرماندهان با تکیه بر اطالعــات صحیح که از خط مقدم 
به لشکر می رسید تصمیم گیری می کردند، بیان داشت: 
اهمیت اشــراف اطالعاتی در دنیای امــروز از هر زمان 
دیگری بیشتر است و باید به نوعی عمل کنیم که همانند 
جنگ سوریه و عراق غافلگیر نشــویم. وی با بیان اینکه 
ائتالف ایران، سوریه، روســیه و حزب ا... در حلب، پیروز 
و موجب شکســت ائتالف دشمنان شــده است، اظهار 
داشت: ساز و کارهای سوریه نیز اگر چه سیاسی است اما 

روابط جدید در حال شکل گیری قابل تامل است.
سرلشــکر صفوی در بخش دیگری از ســخنان خود، با 
اشاره به اهمیت اشراف بر مشکالت و آسیب پذیری های 
داخل به منظور  پیشگیری از مشــکالت، تصریح کرد: 
حوادث اخیر کشــور مانند قطع شــدن آب و برق یک 
اســتان به دلیل بارش جزئی برف و باران، نشان می دهد 
که هنوز به مدیریت بحران درســتی دست نیافته ایم و 

مدیران ما این تخصص مهم را فرا نگرفته اند. 
وی با بیــان اینکه  عنصــر اطالعات در مســائلی مانند 
امنیــت ملــی، فرهنگــی و اجتماعی، سیاســی و در 
تصمیم گیری های مسئوالن کشــوری و لشکری دارای 
یک نقش ویژه اســت، اضافه کرد: ما باید در همه مسائل 
اعم از قاچاق، گمــرک، ترافیک، هوانــوردی، مدیریت 
سالمت و فضای مجازی و دیگر مسائل، اشراف اطالعات 
درستی داشته باشــیم؛ به نوعی که برنامه ۵ سال آینده 
ما برای رفع مشــکالت و ایجاد رفاه مردمی مشــخص 
باشــد. مشــاور رهبر معظم انقالب با تاکیــد بر اینکه 
نیروهای مســلح و جان برکف، شــهادت طلبانه امنیت 
کشــور را در منطقه ناامن اطراف ما برقرار کرده اند، ابراز 
داشت: هم اکنون راه مسئوالن کشــوری هموار است تا 
از این فرصت های افتخارآفریــن و در پناه امنیت فراهم 
شده توسط شهدا و نیروهای مسلح، برای رفع مشکالت 

گام های بزرگ تری بردارند.

مشاور عالی رهبر معظم انقالب در اصفهان :

نباید طوری عمل کنیم که مانند 
سوریه و عراق غافلگیر شویم

دیدگاه

استان اصفهان یکی از استان های دارای آب و هوای متنوع 
است. بین سردترین نقطه اســتان و گرم ترین آن مسافت 
زیادی وجود ندارد با این وجود به سبب جمعیت نسبتا زیاد 
اســتان، اصفهان یکی از پر مصرف ترین شهرها  در زمینه 

انرژی های طبیعی است.
ایران به ســبب بهره مندی از نعمت گاز، یکی از کشورهای 
مهم جهــان اســت و این ســوخت مهم را بــه روش های 

گوناگون مورد استفاده قرار می دهد.
اغلب خانه ها، مــدارس، اداره ها و کارخانه هــا و... از این 

سوخت برای سیستم گرمایشی خود بهره می برند. 
مدارس یکی از مهم ترین مکان هایی اســت که سیســتم 
گرمایشــی در آن اهمیت دارد و البته یکــی از مهم ترین 

فضاهایی اســت که انــرژی گرما در آن بــه گونه ناصحیح 
مصرف می شود.

پس از اینکه حوادثی در مدارس کشــور رخ داد و طی آن، 
دانش آموزان زیادی قربانی سیســتم ناصحیح گرمایشــی 
شــدند، وزارت آموزش و پــرورش نظارت دقیــق تری بر 

سیستم گرمایشی استاندارد مدارس داشته است.
به گفته مدیر کل نوســازی مدارس اصفهان، با استفاده از 
منابعی که به عنوان عوارض گاز به آموزش و پرورش تزریق 
می شــود، هم اکنون بیش از 6۰ درصد مــدارس اصفهان 
مجهز به سیستم گرمایش اســتاندارد شده اند و ۴۰درصد 
مدارس به همان ســبک قدیــم از بخــاری گازی و نفتی  

استفاده می کنند.

بررســی ها نشــان می دهد که میزان هدر رفتــن انرژی 
گرمایی در  مــدارس دارای بخــاری گازی و نفتی، بیش از 
مدارس مجهز به شوفاز اســت که این مسئله در کنار  دیگر 
خطرهای  بخاری هــای موجود در کالس هــا، هر لحظه 

می تواند فاجعه آفرین شود. 
با وجود گسترش شبکه گاز شــهری، هنوز هم در مناطقی 
از شهرستان فریدون شــهر برای فصل سرما و جلوگیری از 

کمبود سوخت، گازوییل ذخیره می کنند. 
وجــود مخزن های گازوییــل و نفت در جــوار کالس های 

درس، امری تعجب آور و خطرناک است.
در گوشه و کنار شــهرمان هم اگر سری به برخی از مدارس 
بزنید با خانه های اجاره ای یا قدیمی روبه رو می شوید که 
فضای مناســب برای دانش آموزان ندارد و عالوه براین، در 
چند قدمی دانش آموزان، یک بخاری یا کمترین تجهیزات 

ایمنی وجود دارد.
این امــر بخصوص در برخــی از مدارس غیــر دولتی قابل 
مشاهده است و حال  اینکه این مدارس چگونه توانسته اند 
مجوز نوسازی و ایمنی مدارس را کسب کرده و مشغول به 

کار شوند، امری است سوال برانگیز!
بخاری های برخی از مدارس معموال لوله مناســب و سالم 
ندارد و در طول روز با حرارت زیاد مشغول گرما دهی است. 
در مقابل، مدارسی هم هســتند که نکات ایمنی را به خوبی 
رعایت کرده و سیســتم های گرمایشــی جدیــد را به کار 

گرفته اند.
با این وجود  عدم نظارت مناسب  بر میزان گرمایش کالس 
سبب شــده اســت تا گرمای زیادی از فضای کالس خارج 

شود و به اصطالح هدر رود.
قرار گرفتن وســیله های گرم کننده در کنــار پنجره های 
کالس، یکســان بودن مقــدار گرمای تولید شــده و البته 
بی توجهی دانش آمــوزان، از جمله علت هــای هدر رفتن 
گرماســت. در ســاعات نزدیک به ظهر که هوا قدری گرم 

می شود، می توان مصرف گرما را کاهش داد.
با ســاخت کالس هــای رو به آفتــاب می تــوان از انرژی 
خورشــیدی بهره جســت. همچنین اگر دمــای کالس و 
راهروها تفاوت زیادی نداشــته باشد، دانش آموزان گرمای 
زیاد را حس نخواهند کرد و از شــدت آن کالفه نمی شوند. 
استفاده از لباس مناسب فصل هم می تواند اندکی از مصرف 
بی رویه گرما جلوگیری کند. پس بیایید در فصل سرد سال 
از این گرمای لذت بخش درست اســتفاده کنیم تا همه از 

این نعمت برخوردار باشند.

بررسی ها نشان 
می دهد که میزان 
هدر رفتن انرژی 

گرمایی در  مدارس 
دارای بخاری گازی 

و نفتی، بیش از 
مدارس مجهز به 

شوفاز است که این 
مسئله در کنار  دیگر 

خطرهای  بخاری های 
موجود در کالس ها، 

هر لحظه می تواند 
فاجعه آفرین شود

پاییز به پایان راه خود رســید و جای خود را به زمســتان داد  تا نفس سردش را به چهره 
غبارآلود شهر بدمد. سرما در اصفهان از مدتی قبل آغاز شده و مانند هر سال با فرا رسیدن 

فصل سرما، مصرف گاز در کشور بخصوص  در مناطق سردسیر سر به فلک می گذارد.

40 درصد مدارس شهر اصفهان از بخاری های گازی و نفتی استفاده می کنند؛

اسراف در مدارس اصفهان

معاون فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: این 
معاونت در نظر دارد تا به منظور جلب مشــارکت عمومی در 
آموزش همگانی و آگاه ســازی جامعه و ارائه هشــدارهای 
انتظامی درباره پیشــگیری از جرایم و آسیب ها و تهدیدات 
جنگ نرم، نخستین جشــنواره اســتانی علمی، آموزشی، 
فرهنگی و هنــری بــا عنوان»اصفهان، ایمن بمــان« را در 
بهمن ماه امسال برگزار کند. سرهنگ جهانگیر کریمی افزود: 
تخلفات راهنمایی و رانندگی، تهدیدات فضای مجازی، انواع 
سرقت ها، اســتعمال دخانیات و ســوء مصرف مواد مخدر، 
جرایم مالی) قاچــاق کاال و کالهبــرداری(، ناامنی اخالقی 
شــامل مدگرایی غربی و مزاحمت هــای خیابانی، مصرف 
مشــروبات الکلی، اختالفات خانوادگی و نــزاع و درگیری، 
محورهای اصلی این جشــنواره هســتند. معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان بیان کرد: عالقه مندان 
می توانند آثار هنری، آموزشــی، فرهنگی و علمی خود را در 
قالب انیمیشن، فیلم کوتاه، نماهنگ، کتابچه و مقاله علمی 
آموزشــی، مجموعه داستان های کوتاه، ســیر نمایشگاهی 
کاریکاتور، ســیر نمایشــگاهی نقاشی، ســیر نمایشگاهی 
تصاویر مستند، طراحی بروشور، پوستر و تراکت، به دبیرخانه 
جشــنواره واقع در میدان امــام )ره(، اداره آموزش همگانی 

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ارسال کنند.

رییس پلیس راهور شهرســتان اصفهان، درباره طرح های 
ترافیکی در حال اجرا در اصفهان بیان داشــت: با اشــاره به 
اینکه این طرح در قســمت مرکزی شــهر در حال اجرایی 
شدن است و در حل مشکالت زیست محیطی و آالینده های 
بسیار موثر واقع شده، یادآور شد: هر محدودیتی مشکالتی 
را در خصوص تــردد در خیابان های جانبی به دنبال خواهد 
داشت و مطمئنا با بســتن چهارباغ عباسی، برخالف اینکه 
خیابان پاســداران به مــوازات آن در نظر گرفته شــده، در 
مســیر شــمال به جنوب اما مشــکالتی را در خیابان های 
شمس آبادی، میدان امام حسین)ع( و خیابان اصلی شهید 
مطهری، خیابان کمال اســماعیل و میــدان انقالب ایجاد 
می کند. ابوالقاسم چلمقانی در ادامه اضافه کرد: شهروندان 
باید با اســتفاده از ناوگان حمل ونقل عمومــی، دوچرخه و 
پیــاده روی و عدم اســتفاده از خودروهای تک سرنشــین، 
درراســتای هرچه بهتر اجرا شــدن این طرح کمک کنند.

چلمقانی درباره افزایش ســوانح رانندگی با افزوده شدن بار 
ترافیکی در خیابان های اطراف طرح گفت: مطمئنا یکسری 
مشکالت ترافیکی مثل افزایش ورود به خیابان های اطراف 
طرح و سنگینی تردد بخصوص در اواخر شــهریور و اوایل 
مهرماه ایجاد می شود؛ ولی ســانحه و تصادفی به آن شکل 

ایجاد نشده است.

جشنواره »اصفهان، ایمن 
بمان« برگزار می شود

شهروندان به طرح های ترافیکی 
درحال اجرا کمک کنند

پلیس راهور اصناف ناجا

زمین های روباز در تمام 
مناطق شهر ایجاد می شود

تشکیل 1۳4 پرونده برای 
فروشنده های متخلف یلدا

شــهردار اصفهان در مراســم تجلیــل از قهرمانان و 
نام آوران بســکتبال اصفهان گفــت: ماموریت های 
شــهرداری بســیار متنوع اســت و برنامه هــا و امور 
اجرایی که توســط ســازمان ها و مناطق شهرداری 
انجام می شــود بسیار زیاد اســت. مهدی جمالی نژاد 
اظهار داشت: شــهرداری، حمایت از ورزش را در قالب 
برنامه های فرهنگی شهر اصفهان تدوین کرده است. 
بر اساس اســناد راهبردی، حمایت از ورزش قهرمانی 
بر عهده اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان است 
و شهرداری در حوزه ورزش همگانی و شهروندی نقش 
دارد که ایجاد سازمان ورزش شهرداری اصفهان نیز در 
همین راستا بوده است؛ با این وجود، وظیفه ما حمایت 
از ورزش همگانی است اما در بخش ورزش قهرمانی نیز 
در حد توان، کمک حال ورزش و شهر اصفهان خواهیم 
بود. جمالی نژاد ادامه داد: ایجــاد زمین های روباز در 
تمام مناطق شهری، به ویژه مناطقی که از نظر امکانات 
و فضاهای ورزشی دچار محرومیت هستند، در دستور 
کار شــهرداری قرار دارد. وی افزود: ســازمان ورزش 
شــهرداری، اقدامات خوبی را در دســتور کار دارد و با 
توجه به اینکه ســرانه ورزش اصفهان پایین است، این 

سرانه با برنامه های این سازمان ارتقا پیدا خواهد کرد.

 مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان اظهار 
کرد: در جریان بازرســی تیم های وی ژه شــب یلدا، دو 
هزار و ۴۵۲ مورد بازرسی انجام شــد که در نتیجه آن 
13۴ پرونده تخلف، تشکیل و برای سیر مراحل قانونی 

به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.
جواد محمــدی فشــارکی، ارزش ریالــی پرونده های 
تشــکیل شــده را 1۷8 میلیون و ۵۲ هزار و 63۰ ریال 
اعالم و اضافــه کرد: میزان تخلفات نســبت به ســال 

گذشته ۵8 درصد افزایش یافته است.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف اســتان اصفهان، تعداد 
بازرسی های انجام شده تا صبح روز چهارشنبه را دوهزار 
و ۴۵۲ مورد، اعالم و تصریح کرد: میزان بازرســی ها از 
میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان و همچنین خرده 
فروشی های صنف میوه و تره بار، شیرینی فروشی ها، گل 
فروشی ها و خواربارفروشــان، نسبت به ایام مشابه سال 
گذشــته، به میزان 13۲درصد افزایش یافته است. وی 
ادامه داد: با توجه به کمبود نیروی انســانی در بازرسی 
اصناف در مقایســه با تعدد واحدهای صنفی، ما برای 
نظارت دقیق تر بر بازار نیازمنــد حمایت و کمک مردم 
هســتیم؛ در واقع ما از مردم می خواهیم که بازرســان 

افتخاری ما در سطح عرضه باشند.

خبر

در نشســت خبری که به مناسبت هفته حمل و 
نقل و راهداری برگزار شــده بود، مهندس امانی 
مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در 
جمع خبرنگاران، از خصوصی ســازی 98 درصد از فعالیت های 
این اداره ســخن گفت و اعالم کرد که اســتان اصفهان در این 

زمینه رتبه اول را به خود اختصاص داده است. 
وی با اشــاره به اینکه 3 ماهی اســت از ادغام دو سازمان حمل 
و نقل و راهداری می گذرد، گفت: امســال نخســتین ســالی 
 اســت که هفته حمل و نقــل و روز راهدار را در یــک اداره کل

جشن می گیریم. 

امانی همچنین از کســب رتبه اول اصفهان در زمینه های آزاد 
راه، زیر ســاخت ها، ان جی اوها و تعداد نــاوگان جابه جایی بار 
خبر داد و گفت: در مبحــث ترافیک الزم اســت ابتدا فرهنگ 
آن در بین مردم نهادینه شــود و این موضــوع همکاری تمامی 

ارگان ها را می طلبد.  
به گفته فــرزاد دادخواه معــاون راهــداری اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان نیز در این نشســت، از 
آغاز طرح زمســتانه خبر داد و گفت: این طرح که همه ســاله از 
تاریخ 1۵ آذر ماه آغاز می شــود و تا 1۵ فروردین سال بعد ادامه 
می یابد، امســال نیز کار خود را با تعداد 1۰۰ نفر در محورهای 

مواصالتی استان آغاز کرده است. 
وی با اشــاره به ادامــه تمامی فعالیــت هــای اداره راهداری 
گفت: هم اکنون ۷۵ پروژه روکش آســفالت بــا اعتباری بالغ بر 

۲۷۰میلیارد تومان در محورهای مواصالتی اســتان اصفهان در 
حال انجام است. دادخواه افزود: هم اکنون 1۰9 نقطه پرتصادف 
در اســتان شناســایی شــده که از این تعداد، تنها 6۷ نقطه در 

میانگین نقاط پرتصادف مصوب کشور به ثبت رسیده است.  
  معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل
  جــاده ای اســتان اصفهــان با بیــان اینکــه  اصفهــان جزو

 ۵ اســتان پرتصادف کشــور شــناخته شــده اســت، تاکید 
کــرد:  آزادراه فــرودگاه در محــدوده حصــه، پرتصادف ترین 
نقطه در اســتان اصفهــان بوده و دلیــل آن غیرقابــل کنترل 
بودن تــردد عابران پیــاده در این نقطه اســت؛ زیــرا برخالف 
نصب تــوری روی نیوجرســی این جــاده و نصــب متعدد پل 
 عابــر پیــاده، بی احتیاطی هــای زیادی توســط شــهروندان

صورت می گیرد.

معاون  راهداری اداره کل راهداری و  حمل و نقل جاده ای استان:

استان اصفهان دارای 109 نقطه پر تصادف است
ویژه

سعید 
نریمانی

زاینده رود

هاجر 
مرادی
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب » توصیه ها وهشدارها« دربردارنده مجموعه ای از توصیه ها 
و هشــدارهای اســتاد مطهری با موضوع اجتماعی اســت که به 
همت»حجت االســام حمید کمالي اردکاني« از آثار و کتاب های 

ایشان استخراج و منتشر شده است.
یک جریان یا خط فکری همواره ممکن اســت دچار آفت شــود و 
هرقدر این خط فکری ابعاد گســترده تری داشته باشد باید نسبت 
به آفات آن نیز توجه و حساســیت بیشــتری نشــان داد. علما و 
اندیشمندان اســامی عاوه بر معرفی خط اصیل اسامی ، همواره 
در اندیشــه آفت زدایی از آن بــوده اند که در این میــان  و در بین 
متفکرین عصر حاضر می توان از عامه شهید »مطهری« به عنوان 
یک اسام شناس برجســته که همواره به دنبال انجام این وظیفه 

بوده اســت نام برد.کتاب پیش رو نیز که به همت » حجت االسام 
حمید کمالي اردکاني«  تالیف شــده در واقع دربردارنده مجموعه 
ای از توصیه ها و هشــدارهای اســتاد مطهری با موضوع اجتماعی 
 است که از آثار ایشان استخراج شده و در قالب کتاب حاضر فراهم

 آمده است.
برخی از عناوین و موضوعاتی که در این اثر به آنها پرداخته شــده 

عبارت اند از:
»خطرناک ترین دشــمنان« ، »عاطفه های بجــا و نابجا« ، »تاثیر 
عدالت اجتماعی در افکار و عقاید« ، »بخت و شانس از دیدگاه دین 
و عقل« ، »راه اخاص و عمل« ، »تقلید کورکورانه« ، »بزرگ ترین 

کشف بشری« ، »رشد بشری« و...
گفتنی است؛ کتاب حاضر را انتشارات »بهار دل ها« در قطع رقعی 

و شمارگان 3هزار نسخه چاپ  کرده و به بازار کتاب فرستاده است.

چگونه جلوی نوسان وزن را بگیریم؟)1(  نانک سیاه دانه و زیره

لبخندک

گوناگون

کالس زبان

  از اینکه با یک برنامه غذایی و ورزشی وزن کم کنید و سپس همان وزن را دوباره برگردانید خسته 
شده اید؟ راه های زیادی برای جلوگیری از این نوسان وزن وجود دارد و شاید عاقه مند باشید که 

از این نکات استفاده کنید. 
 تحقیقــات نشــان داده خانــم هایی کــه مرتــب نوســان وزن را تجربــه می کنند ســرعت 
سوخت و ساز بدنشان کاهش می یابد که باعث می شود در آینده بیشتر در معرض اضافه وزن قرار 

بگیرند.
پس چگونه می توانیم جلوی این نوســان را بگیریم؟ بسیار ساده! کافی اســت برخی از این نکات 
سبک زندگی ســاده را به کار ببرید تا بتوانید به راحتی جلوی چرخه ای که در آن گیر افتاده اید را 

بگیرید.
آب بنوشید:  قبــل از اینکه وارد هوس غذایی اواسط روز شــوید، سعی کنید یک لیوان آب   
بنوشید. بیشــتر مواقع بدنتان در واقع تشنه است؛ اما مغز طوری به شما نشــان می دهد که گویا 
گرسنه هستید. اگر شکمتان 15 دقیقه پس از نوشیدن آب همچنان به غریدن ادامه داد، یک میان 

وعده  سالم میل کنید.
 از یک دفترچه یادداشت غذایی اســتفاده کنید: دنبال کردن غذاها، یکی از بهترین 
روش هایی اســت که می توانید بفهمید در طول روز چه چیزهایی می خورید. با داشــتن چنین 

دفترچه ای می دانید غذایی که در حال حاضر پیش رو دارید حق شماست یا خیر.
 بازنگری قهوه و چای: اگر از افرادی هســتید که صبح را با قهوه یا چای شــروع می کنید، 
ممکن است با کمی دقت متوجه مقدار زیادی شــکر شــوید ) و حتی خامه در قهوه (. بهتر است 
مواظب مقدار قندی که به فنجان صبحگاهی خود اضافه می کنید باشید و همچنین آنها را با غذایی 

مناسب ترکیب کنید ) نه شیرینی و دونات (.

سوتی، گاف، از دست در رفتن و هر عنوان دیگری 
را می توان برای این اتفاق گذاشت، اما در نهایت 
نتیجه این است که کارگردان جایی از فیلم، چه 
در طراحی لباس و صحنه، چــه در تاریخ روایت، 
چه در محتوا و چه در نوع ســاخت از دســتش 
خارج شده و از سر حواس پرتی چیزهایی را نشان 

می دهد که نباید نشان دهد! 
گاهی برخی از این ســوتی ها به قــدری پررنگ 
هستند که خیلی ها متوجه آنها می شوند و گاهی 
هم تا چند باری فیلم دیده نشــود، خودشان را 
نشــان نمی دهند، به هر صورت این فیلم ها هم 
در سینمای ایران و هم در سینمای جهان وجود 
دارند و برخــی از مهم ترین آنهــا را اینجا جمع 

کرده ایم.
آسمان محبوب

داریوش مهرجویی »آسمان محبوب« را در سال 
۸۸ ساخته بود و در جشــنواره بیست و نهم فجر 
هم توانست سیمرغ بهترین کارگردانی را بگیرد، 
اما در طراحی صحنه با ســوتی عجیبی روبه رو 
می شویم. در یکی از صحنه های فیلم از گل هایی 
به رنگ آبی استفاده می شود که در نماهای بسته 
کاما مشخص است گل ها را رنگ کرده اند و حتی 
می توان گفت برای این کار از گواش استفاده شده 

است.
رستاخیز

فیلمی که هنوز هم مشکل اکرانش حل نشده و 
احمدرضا درویش امیدوار اســت به زودی بتواند 
آن را روی پرده ســینماها ببیند؛ امــا در همان 
اکران های محدود و معدود هم ســوتی هایی از 

فیلم گرفته شد. 
شــب دهم ماه محرم زمانی که امام حسین)ع( 
با یارانش صحبت می کند، ماه باالی ســرش را 
می توان دید، اما با این تفاوت که ماه شب دهم را با 
»پرگار« کشیده اند و از ماه شب چهارده هم گردتر 
به نظر می رسد! یکی دیگر از ایرادهایی که به فیلم 
می گیرند مربوط به شــهادت ُحر می شود، چون 
ُحر نخستین شهید روز عاشوراست، در صورتی 
که تمام حوادث ظهر عاشــورا در »رستاخیز« از 
نگاه این شهید نشان داده می شود و او تا پایان با 

خون ریزی مقاومت می کند.

از گاف های سینمایی
 چه می دانید؟)3(

تابستان برای ما یعنی کاس زبان. آن روزها 
اطرافمان هیــچ کاس دیگری نبود و تنها 
می شد همین یک استعداد را شکوفا کرد. برای همین یکی دو هفته 
بعد از تمام شدن امتحانات خرداد باید می رفتیم و در تنها موسسه 
زبان محل ثبت نام می کردیم. اگر دیر می رسیدیم همان جا هم پر 
می شد آن وقت باید کاس های ســاعت 7 صبح را برمی داشتیم. 
گاهی برای اینکه روزهایمان را پر کنیم، صبح ها می رفتیم کاس 
گرامر و بعد از ظهرها هم مکالمه، باقی روز را هم مشق می نوشتیم 
و تمرین حل می کردیم. تنها دلخوشــی آن روزهای ما فاصله دو تا 
کاس بود که برای ناهار، هر روز خانه مادربزرگ جمع می شدیم. 
سفره کوچک مادرجان با آن بشقاب های مامین طرح دار لنگه به 

لنگه که همیشــه سرشان 
دعوایمــان می شــد. حاال 
بزرگ شــده ایم، زبان مان 
قوی شــده و آن سفره هم 
خیلی وقت است دیگر پهن 
نمی شود؛ اما تابستان هنوز 
بوی نم کولرهــای کاس 

زبان را می دهد. 
لحظه کابوس وار

باید صبر می کردیم تا روزنامه بیاید و ببینیم که چه رشته ای قبول 
شده ایم. فکر نمی کنم هیچ وقت در زندگی ام آنقدر منتظر مانده 
باشم تا ببینم کدی که جلوی اسمم درآمده سرنوشتم را توی کدام 

شهر رقم می زند.
 دکه روزنامه فروشی با خانه ما خیلی فاصله نداشت. همه می آمدند، 
بعضی ها هم با خانواده. باید ســاعت ها دور و بر دکه این پا و آن پا 
می کردیم، دنبال سایه می گشــتیم، روی چمن ها ولو می شدیم 
و ســرمان را با چیزی گرم می کردیم. هم منتظر رسیدن ماشین 
روزنامه بودیم و هم از آن لحظه کابوس وار می ترســیدیم؛ از پهن 
کردن روزنامه روی زمین و گشتن دنبال یک اسم. همین طور که 
انگشتمان روی ستون اســم ها پایین می آمد و از روی پسوندها و 
فامیلی های سرهم و جدا می گذشــت، نفس کشیدن یادمان می 
رفت و وای اگر انگشت مثل یک قطار فراری از روی همه آن حروف 
آشنا رد می شد و هیچ جا توقف نمی کرد. ما و همه دنیای کوچکمان 

همان لحظه از خط خارج می شدیم.

توصیه ها وهشدارها

مواد اولیه برای تهیه نانک سیاه دانه و 
زیره:

آرد گندم ســبوس دار120 گرم، ســبزی های 
معطر خشــک و بیکینــگ پودر یک قاشــق 
مرباخوری،روغن آفتابگردان یا هسته انگور دو 
قاشق غذاخوری، ماســت دو و نیم درصد چربی 
100 گرم،زیره و سیاه دانه یک قاشق غذاخوری

طرز تهیه نانک سیاه دانه و زیره:  
-   آرد را بــا بیکینگ پودر و ســبزی های معطر 

مخلوط می کنیم. روغن آفتابگردان یا هســته انگور و ماست را به آرد اضافه کرده تا یک دست 
شود.

-  خمیر را به 15 قسمت مساوی تقسیم کرده و هر قســمت را به صورت نان های کوچک 10 
سانتی متری و مربع شکل باز می کنیم.

-  زیره و سیاه دانه را در ظرفی ریخته و نان ها را در آن می غلتانیم.
-  روی نان ها را پوشانده به مدت یک ساعت در یخچال می گذاریم.

-  کف سینی فر را کمی چرب کرده و نان ها را روی آن قرار داده و در فر می گذاریم و با حرارت 
1۸0 درجه سانتی گراد حدود 1۸ دقیقه می پزیم.

 نکتـه:
-  کسانی که رژیم غذایی دارند این نان را به صورت میان وعده یا برای صبحانه استفاده کنند.

-  از سبزی های معطری مانند ترخون، نعنا، شوید و مرزه استفاده کنید.

ندا شاه نوری
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امام علی )علیه السالم(:
خوشبخت ترين مردم، كسی است كه لذت گذرا را به خاطر لذت 

ماندگار ترک كند.
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