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مردم اصفهان در سالروز انقالب سوم بازهم به میدان آمدند؛

یک شهر حماسه
15

مردم این شهر، همیشه پیشتاز در حماسه بوده اند. هرجا سخن از جهاد و حماسه و حق طلبی بوده، 
»اصفهان« حرف اول را زده و آمار شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم این استان، خود گویای این 
واقعیت است؛ واقعیتی که  به آن می بالیم و سربه آسمان می ساییم که در شهر شهیدان خدا زندگی 
می کنیم و نفس می کشیم. در شهری که مردم آن چنان بصیرتی دارند که قبل از تمام شهرهای دیگر 
و یک روز زودتر از سراسر کشور، حماسه 9 دی را رقم می زنند تا بصیرت، هوشیاری  و پیشتازی خود  

در دشمن شناسی و شناخت وظیفه خود در قبال توطئه های دشمن را یک بار دیگر همچون
دوران پیروزی انقالب اسالمی و دفاع مقدس به اثبات برسانند ...
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پیشنهاد سردبیر:
چه کسی در ایران می تواند پناه بردن به قبر را تحمل کند؟

سیاست خارجهپدافنددیدگاهدفاع

بــه نقــل از روابــط عمومــی وزارت دفاع، حســین 
دهقان وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
جمهوری اســامی ایران  با شــبکه »روســیاالیوم« 
گفت وگویــی داشــته که درایــن مصاحبه ســردار 
دهقــان دربــاره اســتفاده روس هــا از پایــگاه نوژه 
چنین می گویــد: بحثــی را عده ای مطــرح کردند، 
 اینکه ایران پایگاه در اختیار کشــور روســیه گذاشته 
در حالی که چنین چیزی نبوده؛ چــون این برمبنای 
 قانون اساســی مــا اصا خاف اســت یعنی کســی

  حــق نــدارد یــک پایــگاه را در اختیار یک کشــور 
 خارجی قرار بدهد ولی خب به طــور طبیعی ما چون

 در بحــث ســوریه در مبارزه بــا جریان تروریســتی 
 همــکاری داشــتیم بعضــی از تســهیات را بــرای 
آنهــا فراهــم کردیم بــرای نشســت و برخواســت 
هواپیماهایشــان تا بتوانند آن منطقه را پشــتیبانی 
کنند. هر زمانی که این ضرورت احســاس بشود و آنها 
درخواســت چنین تســهیاتی را بکنند ما با توجه به 
شــرایط، بررســی می کنیم و تصمیم می گیریم و در 

صورت لزوم مساعدت خواهیم کرد.

امیر عباس فرج پور علمداری سخنگوی رزمایش مدافعان 
آسمان والیت 7، درباره عاقه و تاش هواگردهای نیروهای 
فرامنطقه ای به جمع آوری اطاعات و شناســایی منطقه 
عمومی رزمایش پدافند هوایی ارتش، خاطر نشــان کرد: 
در روزهای گذشته بیش از ۱۲ مورد اخطار به هواپیماهای 
نیروهای فرامنطقه ای در خصوص عدم نزدیک شــدن به 
محدوده هوایی آسمان منطقه عمومی رزمایش داده شده 
است. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء )ص( پیش 
از برگزاری رزمایش مدافعان آســمان والیت 7 در نشستی 
خبری با بیان اینکه »این رزمایش در حســاس ترین نقطه 
کشور برگزار می شود«، خطاب به هواپیماهای فرامنطقه ای 
عبوری در بیرون از مرزهای هوایی خلیــج فارس و دریای 
عمان، تاکید کرد: توصیه همیشگی پدافند هوایی این است 
که این هواپیماها کما فی ســابق باید حریــم خود را حفظ 
کنند و از صحنه و منطقه رزمایش به دور باشــند. رزمایش 
مدافعان آســمان والیت 7 از روز دوشــنبه در استان های 
بوشهر، هرمزگان و خوزستان از سوی قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیــاء )ص( ارتش با مشــارکت یگان های مختلف 
ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج در حال برگزاری است. 

وزیر دفاع در گفت وگو با روسیا الیوم:

استفاده روس ها از نوژه فعال 
منتفی است

سخنگوی رزمایش مدافعان آسمان والیت 7 خبر داد :

بیش از 12 مورد اخطار به 
هواپیماهای  فرامنطقه ای 

رییس مجلس شورای اسالمی:

هوشیاری سیاسی و دینی 
بزرگ ترین سرمایه  ایران است 

سفیر ایران در آنکارا:

بدخواهان به دنبال اختالف 
میان ایران و ترکیه هستند

علی الریجانی در نطق پیش از دســتور خود در جلسه 
علنــی صبح دیــروز مجلس اظهــار کرد: ملــت ایران 
مدت هــا پس از فتنه گــری های گوناگــون مخصوصا 
پــس از اقدامات ســخیف و شــنیع در روز عاشــورای 
آن ســال با حضور یکپارچــه و تعیین کننــده خود در 
صحنه، تیغ بر ناراســتی ها و ظلم بر انقاب کشــیدند 
و اراده خویــش را مجــددا بر صــراط اصیــل انقاب 
حاکم کردند و بــا رهنمودهای پیشــوای معزز انقاب 
 حضرت آیت ا... خامنه ای مســیر حرکت آتی کشور را 

مشخص نمودند.
رییس مجلس در پایان گفت: این هوشــیاری سیاسی و 
دینی، بزرگ ترین ســرمایه ملت ایران بوده و هست که 
هیچ چیزی عیــن آن نمی توان یافــت. قدردانی از این 
همت عالی ملت نستوه، راست اندیشی در دین و مسیر 
روحانیت و صداقت در پیمودن راه امام )ره( و شــهدای 
عظیم الشــأن انقاب و پیــروی از راهنمایی های رهبر 
معظم انقاب و خدمت خالصانه به خلق است تا با وفاق 

ملی دژ انقاب را در مقابل بیگانان مستحکم کنیم.

مهر: »تمل کارامــا اوغلو« رهبر حزب ســعادت ترکیه 
در رأس هیئتی از مقامات حزب ســعادت بــا حضور در 
محل سفارت جمهوری اســامی ایران با محمدابراهیم 
طاهریان فرد سفیر جمهوری اسامی ایران در آنکارا دیدار 

و گفت وگو کرد.
رهبر حزب ســعادت ترکیه در این دیــدار گفت: روابط 
دیرینــه ایران و ترکیه بســیار ارزشــمند و ضامن صلح، 

برقراری ثبات و تامین امنیت منطقه و جهان است.
محمدابراهیم طاهریان فرد ســفیر ایران در ترکیه نیز در 
این دیدار گفت: دو کشور و ملت ایران و ترکیه در شرایط 

دشوار همواره در کنار یکدیگر بوده و خواهند بود.
وی با انتقاد ازفضا ســازی های منفی و یک سویه برخی 
رسانه ها تاکید کرد: اصحاب رسانه بایستی بسیار مراقب 
باشــند که در زمین دشــمنان روابط ایران و ترکیه بازی 
نکنند؛ چرا که تمام تــاش بدخواهان این اســت که با 
ایجاد فضای منفی احساسی همراه با جریان ساختگی و 
 کاذب خبری، مردمانمان را ازهم دور کرده تا اهدافشان را 

محقق کنند.

هم غزه،هم لبنان 
جانم فدای ایران

 نشست ویژه کمیسیون عمران
 با حضور وزیر راه

امروز سالگرد یک رویداد بزرگ تاریخی  سید رسول رضایی
در کشورمان است. 9 دی حماسه ای بود 
که اگر رخ نمی داد مشخص نبود چه بایی بر سر کشور آمده بود و به 
گفته بزرگان، این حماســه نظام ما را بیمه کــرد.  در آن روزهای 
فراموش ناشدنی سال 88 که فضای کشور به شدت غبارآلود بوده و 
تشخیص درست از غلط به ســختی اتفاق می افتاد، عده ای از سر 
نادانی و یا خیانت و قصد قبلی، از احساســات برخی جوانان کشور 
سوءاســتفاده کرده و شــعار » نه غزه، نه لبنان« را در دهان جوان 
هیجانی آن روزها گذاشته و گفتند: فریاد بزنید که حق ایرانیان در 
حال پایمال شدن است! گفتند فریاد بزنید که ما را به عرب چه کار 
است، ما ایرانی هستیم با تاریخی سراسر افتخار، گفتند فریاد بزنید 
که برای ما کسر شأن است که به اعراب کمک کنیم، فریاد بزنید که 
ما کوروش کبیر داریــم و آنقدر در حوزه تاریخ قوی هســتیم که 

دوستی ما با اعراب به صاحمان نیست و...
در اینکه ایران و ایرانی تاریخی سراسر افتخارآمیز دارد، هیچ شکی 
نیست؛ اما امروز مهم ترین ســوال جامعه از طراحان امثال چنین 
شعارهایی این اســت که » مگر نه اینکه شما صرفا تاریخ ایران را به 
طور مشخصی به دوره هخامنشیان و به طور مشخص تر به کوروش 
کبیر متصل می دانید تا بگویید که چقدر فرهیخته و ایرانی هستید؟ 
آیا با شــناختی که همه از تاریخ ایران و ایرانی دارند، آیا با شناختی 
که ما از کوروش کبیر داریــم، اگر امروز کوروش زنــده بود، مثل 
شما چنین شعارهایی را سر می داد؟ البته شــاید تاریخ ایران و به 
خصوص کوروش کبیری که شما می شناسید با آنچه ما شنیده ایم 
متفاوت است! شاید هم تاریخ به شدت پر از دروغ در مورد گذشته 
ایرانی و کوروش کبیر اســت! یا اینکه مدعیان عشق کوروش دروغ 
می گویند و کوروش و تاریخ ایران را مستمســکی برای رسیدن به 
امیال خود قرار داده اند. مگر نه اینکه در ترجمه موجود از منشــور 
کوروش آمده که پادشــاه ایرانی می گوید که هر کس از هر قوم و 
قبیله و مذهبی که باشد می تواند در قلمرو ایران زندگی کند؟ مگر 
نه اینکه کوروش برای نجات یهودیان از دســت بخت النصر به بابل 
حمله کرد و یهودیان را آزاد ســاخت؟ حال اگر ما فرزندان صالحی 
برای پدرانمان باشیم، آیا زشت و ناپسند نیست که بگوییم » نه غزه و 
نه لبنان، جانم فدای ایران«؟ آیا اینکه ما صرفا خودمان را مهم بدانیم 
و برای دیگر انسان ها ارزشی قائل نباشیم، دهان کجی به گذشته و 

تاریخمان  نیست؟!
طرفداران چنین شعارهایی باید توجه داشته باشند که نه تنها کمک 
کردن به دیگر انسان ها، ضربه ای به شــأن و منزلت و وجهه ایرانی 
نمی زند، بلکه نشان دهنده پشتوانه  غنی تمدن و تفکر ماست . آنچه 
واضح اســت ایران و ایرانی به هیچ وجه نمی تواند ساکت بنشیند و 
ظلمی را ببیند و یا زیر بار ظلمی بــرود و این خود یکی از مهم ترین 
عواملی است که ایرانیان را عاشق مرام امام حسین )ع( کرده است، 
مرامی که هدفش ارتقای شــأن و منزلت انســان است و آن همان 
اسام محمدی اســت و این موضوع را ایرانیان در حماسه 9 دی به 
اثبات رساندند و مطمئنا کسانی که از سر هیجان  چنین شعارهایی 
را تکرار کرده و می کنند باید متوجه این اشــتباه شوند. کما اینکه 
بسیاری نیز به اشــتباه خود پی برده اند. شهدای عزیز مدافع حرم 
گواه انسان هایی هستند که به معنای واقعی پیرو مرام و مکتب امام 
حسین)ع( هســتند. همان مکتبی که می گوید نباید زیربار ظلم 
رفت و باید از مظلوم هرکجای دنیا که باشــد دفاع کرد. مکتبی که 
به ما یاد می دهد مدافع حق باشــیم و در دفاع از حق و حقیقت و 

مظلومیت مرز نشناسیم.  
کوتاه سخن اینکه حماســه 9 دی پیام های متفاوت و متنوعی در 
حوزه های گوناگون برای منحرفان داخل و دشــمنان خارج داشت 
و اگر بخواهیم صرفا یک پیام ناسیونالیستی و وطن پرستانه از این 
حماسه استخراج کنیم، آن این اســت که: حفظ هویت ایرانی در 

گروی حفظ انسانیت است، نه در گروی حفظ قومیت.

صدیف بدری ســخنگوی کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسامی از جلسه ویژه کمیسیون عمران مجلس با حضور عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرســازی و متقاضیان استیضاح وی درباره 
حادثه ریلی ســمنان خبر داد و گفت: این جلسه در هفته آینده 

برگزار می شود.
وی با بیان اینکه بررسی برنامه ششم توسعه کل کشور در دستور 
کار پارلمان قــرار دارد، تصریح کرد: هیئت رییســه مجلس در 
مورد اینکه این جلســه در هفته آینده در چه روزی برگزار شــود 
تصمیم گیری می کند. روز جمعــه )5 آذر( در منطقه هفت خوان 
ـ ســمنان دچار سانحه شــد و 45 نفر از  سمنان قطار مشــهدـ 
هموطنانمان درگذشــتند. عباس آخوندی وزیــر راه پس از بروز 
این حادثه در گفت  وگویی بدون پذیرش مســئولیت وزارت خانه 
متبوع خود در قبال این حادثه گفته بود که »همه کشته شــده ها 
بیمه هستند و نگرانی از این بابت نیست.« طرح استیضاح عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی روز یکشــنبه )۱4 آذر( با84 امضا 

تقدیم هیئت رییسه مجلس شورای اسامی شد.

عکس روز

آیین بزرگداشت »فیدل کاسترو« 
در دانشگاه امام صادق  )ع(

آیین بزرگداشــت مبارزبدون مرز »فیدل کاســترو« با سخنرانی 
اســتاد رحیم پورازغدی و والدیمیر آندره گونزالس ســفیر کوبا و با 
 حضور سفرای کشورهای آمریکای التین در دانشگاه امام صادق)ع(

 برگزار شد.

یادداشت

خبر

کافه سیاست

بین الملل

به گزارش خبرگزاری روســی اســپوتنیک، در برنامه 
»لحظه حقیقــت« که از شــبکه پنج روســیه پخش 
می شــود، درباره چند ســوء قصد ناموفق علیه رییس 
جمهور روسیه صحبت شد که اطاعات چندانی درباره 
آنها منتشر نشد. آناتولی کارائولوف، مجری این برنامه، 
بر اســاس گزارش های منتشره از ســوی منابع آزاد به 
این نتیجه می رسد که از ســال ۱999 میادی شش 
بار برای ســوء قصد به جان پوتین تاش شده است. در 
این برنامه گفته شد که در سال ۲00۲، رییس جمهور 
وقت آذربایجان و وزیر وقت امنیت ملی این کشــور، از 
تدارک سوء قصد به جان پوتین در باکو صحبت کردند. 
شبکه پنجم تلویزیون روســیه در این باره مصاحبه ای 
با وزیر وقت امنیت ملی جمهوری آذربایجان، از آرشیو 
خود پخش می کند کــه در این مصاحبه وی می گوید: 
»امسال این پر تحرک ترین عملیات وزارت امنیت ملی 
جمهوری آذربایجان بود. عامل سوء قصد کنعان احمد 
رستموف، شــهروند عراق است. به دشــواری می توان 
گفت که طرح سوء قصد به جان پوتین کی تهیه شده، 

اما وی دارای زرادخانه بزرگ مواد منفجره بود.«

ایسنا: میری ریگیو، وزیر فرهنگ اسراییل روز سه شنبه 
تونل جدیدی را که محله وادی حلوه در شــهرک سلوان 
در قدس را به میدان باب المغاربه متصل می کند، افتتاح 
کرد. میدان باب المغاربه به دیوار جنوبی مسجد االقصی 
چسبیده است. به گزارش یک مرکز غیردولتی فلسطینی، 
این پروژه جزو طرح یهودی ســازی منطقه است. مرکز 
اطاعات وادی حلوه در سلوان گفت: میری ریگیو، تونل 
را در میان تدابیر امنیتی شــدید افتتــاح کرد به طوری 
که بخش هایی از محله بسته شــده بود. این مرکز افزود: 
مقامات آثار باستانی اســراییل و جمعیت شهرک سازی 
العاد که در محله سلوان فعال هســتند حفاری تونل را 
دو ســال پیش آغاز کردند. این روزنامه افزود:  افتتاح این 
تونل همزمان شــکاف ها و ترک هایی در منازل ساکنان 
این منطقه ایجاد کرده است. ســاکنان وادی حلوه از این 
وضعیت رنج می برند و علت آن را حفاری های اسراییل در 
زیر محله برای شبکه ای از تونل ها می دانند که اسراییل 
می خواهد از طریق آنها برخی مناطق دیوار البراق را به هم 
متصل کند. افتتاح این تونل گامی دیگر در مسیر اشغال 

قدس و مسجد االقصی و یهودی سازی آن خواهد بود.

 شش سوء قصد ناکام
 به جان پوتین

 افتتاح تونل جدید
زیر مسجد االقصی

 چرا با این همه دســتگاه نظارتی در کشــور باز هم شاهد 
تخلف بزرگ هستیم. چگونه می شــود یک تخلف عظیم 
و بزرگ حدود 3 میلیارد دالر در دولــت قبل اتفاق بیفتد. 
این همه دستگاه نظارتی بودند، کدام یکی نظارتش دقیق 
نبوده؟ یــا قوانین و مقــررات نظارتی ما اشــکال دارد و یا 
 افرادی که مســئولیت های نظارت را برعهــده دارند دارای

 اشکال هستند .
 مگر یک نفر خودش به تنهایی می تواند 3 میلیارد دالر به 
جیب بزند. به کجا وصل بوده؟ چه کسانی به او کمک کردند؟ 
شریک ها چه کسانی بودند؟ در چه رده هایی بودند؟ چگونه 
نفت در اختیار فرد قرار گرفته؟ چگونه اموال در اختیار یک 
 فرد قرار گرفته؟ چگونه میلیــارد دالر و صدها میلیون دالر 
غیر از نفت پول در اختیار او قرار گرفته؟ دســتگاه قضایی 
 رســیدگی کرده و بــه حکمی رســیده که بنــده راجع

 به دستگاه قضایی یا حکم آن فرد بحثی ندارم. آن مربوط به 
دستگاه قضایی اســت. به هر حال قاضی مربوطه و دستگاه 
قضایی رسیدگی و بررسی کرده و به حکمی رسیده است؛ 
اما سوال مردم همچنان باقی اســت. حاال یک فردی اعدام 
 شود خیلی خب اعدام شد. پول چه شد؟ پولی که در اختیار

این آقا بود چه شد و کجا رفت؟ چه کسانی موثر بودند و نقش 
داشتند؟ 

 بزرگ ترین ســرمایه ای که نظام جمهوری اسامی دارد 
سرمایه اجتماعی است و ما غیر از مردم که کسی را نداریم. 
قدرت ما قدرت مردم اســت. موشــک و هواپیما و نیروی 
نظامی سر جای خودش محفوظ اســت و دست آنان درد 

نکند؛ اما قدرت دوم  هستند. 
یکی از وظایف قوه قضاییه اصاح مجرم و اقدام مناســب 
برای پیشگیری اســت نه اینکه دستگاه پیشگیری درست 
کنیم. یک دولت درســت کنیم به نام پیشگیری. ظاهرا ما 
متوجه قانون اساسی نشده ایم. قانون اساسی می گوید عمل 

قوه قضاییه باید پیشگیری کننده باشد. 
 اگر یک پرونده در پیچ و خم های دســتگاه قضایی سال ها 
معطل بماند خب جلوی پیشــگیری گرفته می شود. طرف 
می گوید اگر جرمی مرتکب شــود تا رسیدگی شود سال ها 
طول می کشد. یکی از عوامل پیشگیری این است که مردم 
به دستگاه قضایی مطمئن باشند،  سامت دستگاه قضایی 

در پیشگیری کردن   است. 
 چرا عده ای در کشور حاشــیه امنیتی دارند. این حاشیه 

امنیتی از کجا آمده؟ چرا برخــی خبرگزاری ها و روزنامه ها 
 و ســایت ها حاشــیه امنیتی دارنــد، هرچه بنویســند و

 هرچه بگویند و هرچه فحاشی کنند و هرچه تهمت بزنند، 
گاهی تشویق می شوند و اگر آن تهمت ها مربوط به دستگاه 
اجرایی و دولت باشد بیشتر تشویق می شوند. دستگاه های 
دیگر را که جرئــت نمی کنند چیزی بنویســند؛ اما الاقل 
دستگاه اجرایی که آزاد است احســاس تشویق می کنند. 
 این را نه برای این می گویم که از دســتگاه اجرایی یا دولت 

حمایت کنم.
 برخی به خاطر مسائل جناحی وقتی روزنامه می خوانند 
و فحاشــی و توهین و افترا را می بینند که اینها یعنی گناه، 
از گناه خوشحال می شوند؛ سقوط اخاقی در جامعه زمانی 
است که کسی از گناه خوشحال شــود. گاهی برخی افراد 
افراطی در داخل جناح ها اینگونه هستند که می گویند دروغ 
نسبت به جناح ما بد اســت؛ اما نسبت به جناح دیگر خوب 
است. نباید خرده حساب ها، دشمنی ها و دعواها موجب شود 

ما از عدالت فاصله بگیریم. 
 اگر در بازرسی ها به حریم خصوصی مردم رسیدیم نباید 
آن را افشا کنیم. ممکن است در یک شــنود تلفنی و یا در 
بازرســی از محل کار فرد به نکته ای برسیم که جزو زندگی 
خصوصی طرف باشــد. ما حق نداریم افشا کنیم و توضیح 
دهیم. متاسفانه بعضی ها ذهن اساسا بیماری دارند. اسرار و 

زندگی خصوصی مردم را دنبال نکنیم.
 باید در مقابله با فساد کمربندها را محکم ببندیم . 

 ) در واکنــش به نامه اصغــر فرهادی دربــاره گورخوابی 
عده ای(: وقتی نامه را خواندم برایم بسیار دردناک بود. شنیده 
بودیم بعضی ها از فقر، بیچارگی و اعتیاد کارتن خواب هستند 
و زیر پل ها می خوابند. قبرخواب را کمتر شنیده بودیم. این 
طرف از ســرما به قبر پناه برده بود تا جای گرمی پیدا کند. 
چه کسی می تواند در جامعه بزرگی مثل ایران این وضعیت 
را ببینید.این مردم که عشــق به امام حسین)ع( و خاندان 
رسالت دارند چطور می توانند ببینند یکی از همنوعانشان 
آسیب اجتماعی دیده و شــب به خاطر بی پناهی و سرما به 
قبر پناه می برد، این نه برای دولت و نه برای مردم قابل تحمل 
نیست. به هر حال او انســان است و شب به خاطر بی پناهی 
به قبر پناه برده است. اینکه می گویند زنده به گور مثل این 
است که خود فرد برای اینکه شب را به صبح بیاورد خودش را 

در گور می کند و به داخل گور می رود. 
 ) با اشاره به حماسه 9 دی (: شــما دیدید مردم احساس 
کردند به امام حسین)ع( توهین شده، در 9 دی چه کردند؟ 
9 دی به خاطر عشــق ملت ایران به امام حسین )ع( بود. باز 

نرویم از این استفاده جناحی کنیم.  

بزرگ ترین 
سرمایه ای که 

نظام جمهوری 
اسالمی 

دارد سرمایه 
اجتماعی 
است و ما 

غیر از مردم 
که کسی را 

نداریم. قدرت 
ما قدرت مردم 

است

روحانی در نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت:

چه کسی در ایران می تواند پناه بردن به قبر را تحمل کند؟

حسن روحانی رییس جمهور کشــورمان صبح روز گذشته در نشســت تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت که 
در محل اجالس سران برگزار شد، شــرکت کرد. در ادامه گزیده ای از اهم ســخنان رییس جمهور در این نشست را 

می خوانید:

وبسایت خبری »نبأ العرب« مدعی شد: »تلویزیون 
دولتی مصر هدف ایران قرار گرفته و عوامل وابسته 
به ایران در آن فعالیت می کنند.« این وبسایت گفت: 
» برخی مجری ها و گزارشگرهایی که در شبکه های 
ایرانی مانند »پرس تــی وی« فعالیت می کنند، در 
تلویزیون دولتی مصر راه پیــدا کرده اند.« نبأ العرب 
ادعا کرد: »کریم جمال که در شــبکه ایرانی »پرس 
تی وی« فعالیت دارد، با ظاهر شدن در شبکه »نیل« 
از پیشــرفت ها اقتصادی ایــران و برنامه های این 
کشور سخن می گوید که این مسئله نشان از هدف 

قرار گرفتن تلویزیون رسمی مصر است.«

وزیر خارجه عمــان در رابطه با ایــران گفت: ایران 
همسایه واقعی ماست و باید به این واقعیت اعتراف 
کرد. به گزارش ایســنا به نقل از خضرموت، یوسف 
بن علوی وزیر خارجه عمان گفت: کشورمان عمان 
منافع مشترکی با تمام کشورها دارد و برای تحقق 
اهدافش از این منافع محافظــت خواهد کرد و هر 
کشوری برای تحقق منافع و اهدافش روش خاص 
خود را دارد. او در ادامه گفت:  تا به امروز هیچ کس 
قدرت آن را نداشته تا دالیل حقیقی به وجود آمدن 
بهار عربی را بشناسد و به دلیل ترس از حقیقت هیچ 

کس نمی خواهد به این موضوع بپردازد.

فعالیت عوامل ایران درتلویزیون دولتی مصر؟! اعتراف وزیر عمانی به یک واقعیت در مورد ایران
پایگاه خبری تایمز آو اسراییل در گزارشی نوشت 
که ایران در راســتای افزایش قابلیت های نظامی 
خود قصد ســاخت ناو هواپیمابــر را دارد. در این 
گزارش آمده اســت: ســاخت نــاو هواپیمابر نیز 
جزو اهداف نیروی دریایی ایران اســت. این پایگاه 
می افزاید: وزارت دفاع و نیــروی دریایی ایران در 
حال ســاخت انواع موشــک های بومی هستند. 
تایمز آو اســراییل می نویسد: »حبیب ا... سیاری« 
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران برای اولین بار 
در سال ۲0۱4 اعام کرد که ایران قادر به ساخت 

ناو هواپیمابر و زیردریایی با فناوری باالست.

 ایران به دنبال ساخت ناو هواپیمابر؟!
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
اصفهان؛ معین پايتخت در مواقع بحران

با مسئوالن

رییس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهــان، قیمت گذاری منطقی 
خدمات فنی و مهندســی را برای افزایش رضایت مشتری ضروری 
دانســت و گفت: اهداف کمیســیون تخصصی خــودروی انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با اهداف و سیاســت های اتاق 

اصناف مرکز استان اصفهان همخوانی دارد.
رسول جهانگیری در دیدار با اعضای کمیسیون تخصصی خودروی 
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان اســتان اصفهان اظهار 
داشت: در گذشــته اغلب انجمن ها در مقابل اتحادیه های صنفی 
قرار داشتند اما خوشبختانه شــاکله این کمیسیون، حاکی از عدم 

تقابل این انجمن با اتحادیه های صنفی است.
وی با تاکید بر حمایــت از حقوق مصرف کننــده در اتاق اصناف 
مرکز اســتان اصفهان، افزود: اتاق اصناف در کمیسیون نظارت، دو 
نماینده دارد که  این ظرفیت می تواند در پیشبرد اهداف مشترک 

مثمر ثمر باشد.
رییس اتاق اصناف مرکز اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: واژه 
حمایت از حقوق مصــرف کنندگان در مســائل اقتصادی نباید ما 
را وادار به تصمیمات اشــتباه کند، در واقع برخــی به نام حمایت 
از حقوق مصرف کننده، به شکســتن غیرمنطقــی قیمت ها اقدام 
می کنند و این موضوع را به نفع مصرف کننده می دانند؛ در صورتی 
که این گونــه  اقدامات در بلندمدت، ضربــات جبران ناپذیری را به 

دنبال خواهد داشت.
 وی خواســتار تعامل نزدیــک و دوجانبه این دو نهــاد با یکدیگر 

در راستای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده شد.

فرمانده ناجا در حاشیه نشست تخصصی روسای پلیس آگاهی، 
هدف از برگزاری این همایش را بررســی عملکرد پلیس آگاهی 
درخصوص ماموریت های از پیش تعیین شــده عنــوان کرد و 
اظهار داشــت: تقویت قرارگاه مبارزه با سرقت برای استان های 
هدف، ارتقای توان کشــف علمی 2 در پلیس آگاهی، اســتفاده 
از ابزارها و تجهیزات نوین و تاکیــد ویژه بر مبارزه با قاچاق کاال، 
از دیگر اولویت هایی اســت که در این همایــش مورد بحث قرار 
گرفت و این در حالی اســت که در ســال جاری به نسبت سال 
گذشته، شــاهد افزایش 43 درصدی کشــفیات کاالی قاچاق 
در کشــور بودیم و در حــوزه مبارزه با مفاســد اقتصــادی نیز 

دستاوردهای خوبی داشتیم.
سردار حسین اشــتری  در پاسخ به این ســوال که کدام یک از 
خودروهــای موجود در کشــور از نظر ایمنی در برابر ســرقت، 
ضعیف تر و کدام یــک قوی ترند، گفت: این موضــوع قبال اعالم 
شــده ولی اخیرا مکاتبه ای با شــرکت های بزرگ خودروسازی 
انجام دادیم و به صورت جدی از آنها خواستیم تا ایمنی تولیدات 
خود را ارتقا دهند و اگر به اخطــار جدی پلیس در این خصوص 
تا ســال آینده توجه نکنند و اقدامات الزم را انجام ندهند، طور 
دیگری برخورد خواهیم کرد و حتما مانع شــماره گذاری ناایمن 

از نظر سرقت و از نظر تصادفات خواهیم شد.

ريیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان تاکید کرد:

همکاری نزديک کمیسیون 
خودرو با اتاق اصناف اصفهان 

 هشدار جدی پلیس
به خودروسازان داخلی 

مدیرکل فرودگاه های استان اصفهان با اشاره به میزبانی 
اصفهان از هواپیماهای مختلف در روزهای اخیر اظهار 
داشت: برخی روزها به دالیل مختلف از جمله نامساعد 
بودن هوا و بســته شــدن باند پروازی، امکان نشست و 
برخاست در فرودگاه های کشور وجود ندارد و به همین 
دلیل پروازها به سمت فرودگاه اصفهان، هدایت و به آن 

وارد می شوند.
حســن امجدی با بیان اینکه ظرفیت توقفگاه هواپیما 
در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به اندازه 
10فروند اســت، گفت: گاهی این فــرودگاه تا بیش از 
دو برابر ظرفیت موجــود، پذیرای انــواع هواپیماهای 

پهن پیکر و متوسط بوده است.
حســن امجدی با اشاره به اینکه توســعه رمپ پروازی 
فــرودگاه اصفهان، یکــی از اولویت های نخســت این 
اداره کل اســت، افزود: با پیگیری های انجام شده و نظر 
مساعد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، مشاور 
ذی صالح برای طراحی توســعه رمپ پروازی انتخاب 
شده است. امجدی اضافه کرد: مطالعه طرح توسعه رمپ 
پروازی و افزایش 2 برابــری تعداد توقفگاه های هواپیما 
از 10 روز قبل در دســتور کار قرار گرفته است و نتیجه 

مطالعات اولیه طی سه ماه آینده تکمیل خواهد شد. 
وی ادامه داد: در صورت تخصیــص اعتبار مورد نیاز در 
ردیف بودجه سال آینده، عملیات اجرایی پروژه یاد شده 

با برگزاری مناقصه انجام خواهد شد.
مدیــرکل فرودگاه های اســتان اصفهــان تاکید کرد: 
باتوجه به مصوبه دولــت درخصوص تعیین اصفهان به 
عنوان استان معین پایتخت در مواقع بروز بحران های 
طبیعی و همچنیــن ظرفیت باالی اســتان اصفهان 
در زمینه جذب گردشــگر، توســعه فرودگاه اصفهان 
بخصوص رمپ پروازی و ترمینال ها ضروری اســت و 
نگاه ویژه مسئوالن استان و شرکت فرودگاه ها و ناوبری 

هوایی ایران را می طلبد.

مديرکل فرودگاه های استان خبر داد:

 اصفهان؛ معین پايتخت
در مواقع بحران

خبر

قبل از انتخابات ســال 88 دشــمنان به این باور رســیده 
بودند که تمــام ارگان های نظام، استکبارســتیز و مخالف 
سیاست های آنان هستند و در مسئله هســته ای به دنبال 
توافق با ایران و پذیرفتن قدرت آن بودنــد که ناگاه عده ای 
جاهل و خائن، دشــمنان را دوباره به تسلط بر ایران امیدوار 

کردند.
فتنه، جایگاه منطقــه ای ایران را درجهــان و منطقه غرب 
آسیا و شمال آفریقا به شدت پایین آورد و فتنه گران نه تنها 
بر خود ستم کردند بلکه بسیاری از ســرمایه های کشور را 
 با بی خردی، خودخواهــی، قدرت طلبــی و توهم پردازی 

از بین بردند.
ساختار تحریم های فعلی ایران، ریشــه در قطعنامه 1929 
شــورای امنیت دارد که 25خــرداد1389 )ژوئن 2010( 
صادر شد.تمام تحریم های یک جانبه ای که اکنون به عنوان 
تحریم های موثر علیه ایران از آنها یاد می شود )تحریم های 
انرژی و مالی(، در واقع براساس زیرساخت حقوقی که در این 
قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است. اما این قطعنامه، اساسا 
نه یک قطعنامه هسته ای اســت و نه با هدف واکنش نشان 

دادن به سیاست های هسته ای ایران اعمال شده است.
قطعنامه 1929 ؛ تالشی برای احیای فتنه 88

قطعنامه 1929 که دقیقا در ســالگرد فتنه 88 تصویب شد، 
محصول کار اســتراتژیک آمریکا و بقیــه متحدانش درباره 
نحوه کمک به فتنه 88 در ایران اســت که رو به افول نهاده 
بود و یکی از خروجی های بازنگری اســتراتژیک آمریکا در 
سیاست خود درباره ایران پس از فتنه 88 است. در زمستان 
88 و بهار 89 بحث های مفصل و بســیار مهمی در آمریکا 
صورت گرفت دربــاره اینکه آمریکا چگونه بایــد با توجه به 
تحوالت داخلی ایران، راهبرد خود را بازنویســی کند تا در 
تغییر محاسبات مردم و حاکمیت در ایران موفق باشد؟! این 
بازنگری، اگرچه در اصل یک فعالیت به شــدت پنهان درون 
دولت آمریکا بوده است، اما کامال محرمانه نمانده و در همان 
ایام، بخش های مهمی از آن به محیط علنی و رسانه ای راه 
یافته است. بهار 1389، با اوج گرفتن بحث ها درباره ضرورت 
اعمال تحریم های جدید علیه ایران در اروپا و آمریکا آغاز می 
شود. اروپایی ها هم وارد صحنه شــدند و آنگال مرکل صدر 
اعظم آلمان، بــه نمایندگی از دیگران گفــت: به زودی باید 

تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال شود.
به موازات این تالش ها و به قول آمریکایی ها تحریم های فلج 
کننده، آمریکایی ها همچنین سعی کردند یک تهدید نظامی 
معتبر علیه ایران ایجاد کنند. از دل این اســتراتژی، پدیده 
نو و خطرناک داعش ســازی در دکترین امنیت ملی آمریکا 
طراحی شــد و هیالری کلینتون شــخصا این پروژه را برای 

هدف قرار دادن جمهوری اسالمی، در دستور کار قرارداد.
با اجرایی شــدن تحریم های جدید علیه ایران، مردم ایران 
بیشترین آسیب را از این تحریم ها بردند و بسیاری از اصناف 
و مشاغل در معرض نابودی و ورشکستگی قرار گرفتند و باید 
دراین باره تصریح کرد که سران فتنه و کسانی که درتضعیف 
نظام در سال 88 نقش داشــتند، نه تنها مقصر آشوب های 
هشت ماهه، بلکه عامل اصلی ضررهای اقتصادی به کشور و 

مردم ایران هستند.
عده ای در تالشند که با انحراف افکار عمومی، جریان انقالبی 
را مقصر وضــع تحریم های ناجوانمردانــه طرف های غربی 
علیه ایران اعالم کنند و تنها راه پیشــرفت کشور را تسلیم 
در برابر آمریکا و مذاکره بدانند؛ که حنای این عده نیز بعد از 

نقض صریح آمریکایی ها برای مردم رنگی ندارد.
سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده سرخس در مجلس 
شورای اسالمی، در این باره معتقد است: ایران اسالمی پیش 
از فتنه 88، در یک مسیر توســعه در عرصه های هسته ای و 
هوا و فضا قرار گرفته بود و این مســئله برای کشور ما اقتدار 
جهانی در پی داشــت. وی ادامه داد: هدف حوادث سال 88 
این بود که چهره جهانی جمهوری اسالمی ایران را به عنوان 
یک کشور مقتدر و روبه پیشــرفت در اذهان عمومی جهان 
خراب کند. قاضی زاده هاشــمی به وضع تحریم های ثانویه 
علیه ایران اســالمی پس از فتنه 88 اشــاره و تصریح کرد: 
بســیاری از تحریم های ثانویه از مهر و آبان سال 88 به بعد 
علیه ایران اســالمی، وضع و به یک عامل فشار برای کشور 

تبدیل شد. 
عبدالمجید شــیخی کارشــناس اقتصادی نیز با بیان این 
مطلب که سران فتنه عامل مستقیم تحریم ها بر علیه ایران 
بودند، اظهار کرد: دشــمن با ناامیدی از جریــان فتنه 88، 
متوســل به تحریم ها شــد و تحریم های کاالیی، خدماتی، 

پولی و مالی، از آثار این فتنه بود. 
وی تصریح کرد: اگر مسئوالن به حافظه تاریخ تورم مراجعه 
کنند دقیقــا به این نتیجه می رســند که فتنه 88، منشــأ  
تحریم های ســنگینی بود که در زمســتان 90و تیرماه 91 

اعمال شد.
این کارشــناس اقتصادی با تاکید براینکه دشمن توانست از 
جریان فتنه 88 نتیجه الزم را بگیــرد، اضافه کرد: به همین 
خاطر دشمن از آن ابزار، ناامید و به تحریم های مالی و پولی 
برعلیه نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران متوسل شد. 
وی با اشاره به این نکته که پوشــش کامل و وسیع در حوزه 
کاالیی، خدماتی، مالی و پولی، ثمره جریــان فتنه 88بود، 
تصریح کرد: آثار فتنه با رنگ تحریم، بر ســیمای اقتصاد و 

سایر حوزه های دیگر دیده می شود.

بازخوانی نقش فتنه 88 در افزايش فشارهای اقتصادی علیه ايران؛

آبی که فتنه گران به آسیاب دشمن ریختند

سران فتنه و کسانی 
که درتضعیف نظام 

در سال 88 نقش 
داشتند، نه تنها 

مقصر آشوب های 
هشت ماهه، 

بلکه عامل اصلی 
ضررهای اقتصادی 

به کشور و مردم 
ايران هستند

بعد از انتخابات رياست جمهوری در سال 88، سران فتنه با ادعای تقلب در انتخابات و نپذيرفتن رای ملت، 
خواسته يا ناخواسته وارد بازی خطرناکی شدند که آمريکا و دشمنان اين ملت طراحی کرده و تا هشت ماه 

کشور را وارد شرايط اضطراری و خطرناکی کردند.
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

ترفندهايی برای پی بردن به کمبود آهن

 زهرا مرادی متخصص مغز و اعصاب، بــا بیان اینکه بیماری های مغز 
و اعصاب، سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهند، گفت: 
کســب آگاهی از نوع بیماری، باعث تشــخیص زودهنگام و درمان 
ســکته می شــود. این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه مصرف 
سیگار منجر به ســکته مغزی در افراد می شود، تصریح کرد: مواردی 
مانند افزایش وزن و فشار خون، مســمومیت با گاز مونوکسید کربن، 
فعالیت شدید عضالنی، مصرف چربی و نمک، شیوه زندگی، ژنتیک، 
استرس، جراحت شدید، سن باالی 60 سال و بیماری دیابت، سکته 

مغزی را در افراد تشدید می کند.
 مرادی با اشــاره به بیماری هــای مغز و اعصاب بیان کــرد: آلزایمر، 
میگرن، صــرع، ام اس و پارکینســون، از جمله بیمــاری های مغز و 

اعصاب است. 
 وی با بیان اینکه میزان اکســیژن در کارکرد مغز تاثیر بسزایی دارد، 
عنوان کرد: برای ســالمت مغز، قلب و جلوگیری از بروز سکته، خون 
باید در رگ های مغز جریان داشته باشد. این متخصص مغز و اعصاب 
درباره عالئم بروز ســکته مغزی اظهار داشت: مسدود شدن شریان و 

لختگی خون، از عالئم بروز سکته مغزی است.
به گفته مرادی، بــه دلیل مشــکالت اقتصادی و مالــی خانواده ها، 
آمار ســکته مغزی در کشــور باالست که متاســفانه بیشترین گروه 

آسیب پذیر، جوانان هستند.
 وی درباره راه های کاهش بیماری مغــز و اعصاب بیان کرد: کاهش 
عواملی مانند استرس، فشــار خون و مصرف غذاهای پرچرب و شور، 
ســکته مغزی را کاهش می دهد و 50 درصد از دالیل این نوع سکته، 

ضربه های وارد شده به سر و بروز خونریزی است.
 این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه اختالالت در ســکته مغزی 
در افراد متفاوت است، یادآور شــد: الیه ای با جنس های مختلف از 
مغز محافظت می کند که ممکن اســت در مقابل فشــار آسیب پذیر 
باشند و کوچک ترین اختالل در مغز، باعث ایجاد آسیب و مشکل در 

کل بدن می شود.

 D مطالعه روی موش ها نشــان می دهد که مصرف بیشــتر ویتامین
می تواند باکتری های مفید روده را افزایش دهد و امیدی برای مقابله 

با سندروم متابولیک باشد.
 ســندروم متابولیک به گروهی از عوامل خطر شامل چربی دور کمر، 
چاقی شکمی، فشار خون باال، دیابت، تری گلیسیرید باال و پایین بودن 
HDL یا چربی خوب خون است که با هم رخ می دهند و خطر ابتال به 

بیماری های قلبی، سکته و دیابت را افزایش می دهند.
کافی بودن میزان ویتامین D در بدن بــرای عملکرد مطلوب بافت ها 
و ســلول ها ضروری اســت و مطالعات متعدد هم مؤیــد اهمیت این 
ویتامین برای سالمتی انسان اســت. اساسا ویتامین D یک ریزمغذی 
ضروری برای سالمت اســتخوان ها تلقی می شود و مطالعات مختلف 
نشــان می دهد که این ویتامین در پیشــگیری از مشکالت جدی تر 
همچون ســرطان، بیماری قلب، عفونت ها و اســکلروزهای متعدد، 
نقش مهمی ایفــا می کند. در ایــن میان، یک مطالعه جدید نشــان 
می دهد که مصرف بیشــتر ویتامین D برای محافظت از بدن در برابر 
ســندروم متابولیک که می تواند به دیابت و بیماری قلبی منجر شود، 
الزم اســت. مطالعه مرکز پزشــکی سدارس-ســینا در آمریکا نشان 
می دهد کــه کمبود ویتامیــن D باعث ابتالی موش ها به ســندروم 

متابولیک می شود.
براساس این تحقیق، کمبود ویتامین D همچنین اختالل در ترکیب 
فلور روده را تشــدید می کند که همین امر به کبد چرب تمام عیار و 
ســندروم متابولیک منجر می شــود. فلور روده به تنوع باکتری های 
روده اشاره دارد که بسیاری از آنها برای عملکرد سیستم گوارش مفید 

هستند.
 پروفسور اســتیون پندول از مرکز پزشــکی سدارس-سینا گفت: بر 
اســاس این مطالعه، ما معتقدیم که باال بودن ویتامین D در بدن، در 

پیشگیری و درمان سندروم متابولیک روشی موثر است.
رژیم غذایی پرچــرب یا کربوهیدرات، عمدتا زمینه ســاز ســندروم 
متابولیک است و برخی از مطالعات، این سندروم را به کمبود ویتامین 
D ربط داده انــد. ویتامین D مورد نیاز بدن را می تــوان ازطریق قرار 

گرفتن در معرض نور خورشید یا مصرف مکمل ها تامین کرد.

یکی از نصحیت های مــداوم والدین به فرزندان در فصل ســرما، 
اســتفاده از لباس گرم هنگام خروج از خانه است؛ چراکه احساس 
می کنند با انجــام این کار فرزند خود را از بیمار شــدن محافظت 

می کنند. 
در شرایطی که ممکن اســت برخی این نصیحت را نادیده گرفته و 
حتی آن را مسخره کنند، مطالعه جدید پژوهشگران دانشگاه ییل 

نشان داده است که این نصحیت قدیمی کامال درست است.
پژوهشگران دریافتند که تکثیر ویروس سرماخوردگی در دماهای 
سردتر مسیرهای هوایی بینی نســبت به دمای گرم تر مرکز بدن، 
به طرز چشمگیرتری انجام می شود. به نظر می رسد این می تواند 

دلیل واقعی بیمار شدن مردم در روزهای سرد سال باشد. 
پیش از این، بســیاری نرخ باالتر ابتال به سرماخوردگی را با تمایل 
بیشــتر مردم به گرد هم آمدن در فضای داخل ساختمان هنگام 
سرد شدن هوا و تکرر این کار نســبت به روزهای گرم سال مرتبط 

می دانستند. 
نظریه این بود که تماس بیشــتر با افراد دیگر که بیمار هستند، به 

تسهیل تبادل میکروب بین افراد منجر می شود.
پژوهشــگران دانشــگاه ییل اینگونه نتیجه گیری کــرده اند که 
ویروس ســرماخوردگی در بینی های ســرد به جــای ریه های 

مرطوب و گرم بهتر دوام می آورد و تکثیر می شود.
در این مطالعه، پژوهشگران دانشــگاه ییل واکنش سیستم ایمنی 
بدن به ویروس سرماخوردگی در دمای 37 و 33درجه سلسیوس 

را مقایسه کرده اند. 
بر همین اســاس، مشخص شــد که واکنش سیســتم ایمنی به 
ویروس سرماخوردگی در دمای سردتر، در مقایسه با دمای گرم تر 

بخش مرکزی بدن دچار اختالل می شود.
اگرچه این مطالعه با استفاده از سلول های موش انجام شده است، 
اما تلویحا می تواند نشــانه هایی را درباره چگونگــی مقابله بدن 

انسان با ویروس سرماخوردگی ارائه کند. 
پس نصیحت والدین خود را جدی گرفته و با گرم نگه داشتن بدن 
و پوشاندن بینی در هوای سرد، هر چه بیشتر از خود در برابر ابتال 

به بیماری محافظت کنید.

علت نیمی از سکته های مغزی
 ضربه به سر است

آيا سندروم متابولیک و فلور روده 
با اين ويتامین درمان می شود؟!

آب و هوای سرد موجب بیماری 
می شود!

محققان اعالم کردند چای سبز سلول های سرطانی دهان را 
از بین می برد و به سالمت فرد کمک شایانی می کند، بدون 

آنکه به سلول های سالم، آسیبی برسد.
بر اســاس مطالعه محققــان، ترکیبــی به نــام »اپی گالو 
کاته کین ســه گاالت« با نام اختصاری  ای.جی.ســی.جی 
)EGCG( در چای سبز وجود دارد که آغازگر روندی داخل 
میتوکندری ها برای کشتن ســلول های سرطانی می شود؛ 
البته بدون آنکه به سلول های ســالم، صدمه ای برسد. این 
ماده به عنوان آنتی اکسیدانی شناخته شده بود که در برابر 
بیماری های تخریبی مرتبط با سن می ایستند. محققان بر 
این باورند که ماده EGCC قادر اســت یادگیری را افزایش 
دهد و قــدرت حافظه را بهبود بخشــد.  ماده یاد شــده به 
میتوکندری سلول های ســرطان دهان، حمله و روندی را 

آغاز می کند که در   نهایت به تخریب این سلول ها می انجامد.

 یک فــوق تخصص غدد و متابولیســم گفت: قنــد خون باال، 
رگ های خونی کوچک در چشــم مبتالیان به دیابت را دچار 
آسیب می کند.  دکتر حســن گنجی زاده زواره با بیان اینکه با 
گذشــت زمان، قند خون باال می تواند رگ های خونی کوچک 
در چشم مبتالیان به دیابت را دچار آسیب کند و به رتینوپاتی 
دیابتی منجر شــود، افزود: همچنین قند خون باال می تواند به 
کاتاراکت و گلوکوم در مبتالیان به دیابت منجر شــود. وی با 
تاکید بر اینکه  بیماران دیابتی باید حداقل یک بار در ســال به 
چشــم پزشــک مراجعه کنند، اضافه کرد: پزشک، رگ های 
خونی چشــم را برای مشخص شدن نشــانه های اولیه آسیب 
بررسی خواهد کرد. این فوق تخصص غدد و متابولیسم گفت: 
چنانچه قند خون در بیماران دیابتی در حد پایین و ثابت نگه 
داشته شود، آســیب به عروق خونی کوچک در چشم نیز کند 

خواهد بود.

ديابت چه باليی بر سر چشم ها 
می آورد؟

دانستنی ها

چای سبز سلول های سرطانی 
دهان را از بین می برد

سالمت کودکورزش درمانی 

 

سیر بخوريد
 تا خوب بخوابید

اینکه سیر بیماری های متعدد را درمان می کند یافته جدیدی نیست 
اما آیا می دانستید که برای یک خواب خوب، سیرمی تواند بسیار مفید 

واقع شود؟
 کمبود خواب می توانــد فرد را بدخلق، خواب آلود و گرســنه کند که 
افزایش وزن، کاهش عملکردسیســتم ایمنی و ذهــن را در پی دارد. 
اگرچه داروهای OTC  متعدد برای ایجاد خواب مناسب وجود دارد اما 
خیلی ها دوست ندارند به مصرف آن عادت کنند؛ زیرا می تواند عارضه 
جانبی به همراه داشته باشد. خوشبختانه درمان های خانگی متعددی  

برای مقابله با بی خوابی وجود دارد که از آن جمله می توان به  دمنوش 
بابونه، آب گیالس ترش، موز، روغن استوقودوس و سیر اشاره کرد.

به سه روش می توان از سیر استفاده کرد:
مواد غذايی حاوی سیر مصرف کنید: بــه  ویژه اگر از عفونت 
لوله فوقانی تنفسی رنج می برید، ســیر مصرف کنید تا با رفع التهاب، 
مانع از گرفتگی سینه یا راه تنفسی شود. سیر را یا به مواد غذایی اضافه 
کنید یا اینکه 2تــا3 حبه آن را خام بخورید. البته در صورت داشــتن 
مشــکل ریفالکس، از مصرف آن هنگام شــب صرف نظر کنید تا در 

خواب اختالل ایجاد نکند.
همراه با شیر: اگر معده شما به ســیرکمی حساس است، رنده 
شده آن را به یک لیوان شیر داغ اضافه کنید و بگذارید کمی دم بکشد 

و سپس از صافی رد و میل کنید.
يک حبه سیر تازه را زير بالشت خود قرار دهید: سال هاست 
که مردم برخی کشورها از این روش برای داشتن خواب خوب استفاده 
می کنند. ترکیب سولفوریک و بوی ســیر، اثر آرام بخشی روی ذهن و 

بدن دارد.

ضربان قلب شما روی تردمیل متفاوت است. بدون وجود 
عوامل خارجی مانند تپه، باد، گرما و...، ضربان قلب شــما 
روی تردمیل، باید پایین تر از ضربان قلب در محیط خارج 
از خانه باشد. این ضربان همچنین به دلیل اینکه تردمیل 
پاهای شــما را به عقب می رانــد، متفــاوت خواهد بود. 
بنابراین، ضربان قلب شــما در حین دویدن روی تردمیل 
در هر ســرعتی، در مقایســه با دویدن در جاده پایین تر 

خواهد بود.
 بنابراین بــا به کارگیــری و ترکیب شــیب های متنوع 
تردمیل در برنامه تمرینی خود، می توانید ضربان قلب تان 

را باال بیاورید.
البته همیشــه در تمرینات تردمیل خود حداقل از شیب 
۱درصد استفاده کنید. دویدن یا راه رفتن در شیب صفر 
تردمیل، مانند پایین آمدن از یک ســرازیری کم شــیب 
اســت. همچنین حفظ فرم صحیح دویدن نیز روی این 
شیب بسیار ســخت اســت؛ بنابراین اســتفاده از شیب 
۱درصد بدین معنی اســت که شانس شــما برای ایجاد 
اســتایل و نوع دویدن )مانند نوع گام ها و خمیدگی بدن 

و...( افزایش پیدا می کند.
فراموش نکنید اگر شیب را تا حد زیادی افزایش می دهید 
و حالت باال رفتن از تپــه را شبیه ســازی می کنید، این 

اطمینان را حاصل کنید که کمی از ســرعت تردمیل کم 
کرده اید. همه ما در هنگام باال رفتن از تپه یا سراشــیبی 
کمی از سرعت خود می کاهیم، ولی ســرعت تردمیل تا 

وقتی به آن دستور ندهیم، کم نخواهد شد.
همچنین هر زمان که می توانید، برای ایجاد تنوع، نشاط 
و افزایش بازده تمرینات تردمیل، ســرعت ها و شیب های 
مختلف را در کنار یکدیگر امتحان کنید. اگر به باشــگاه 
بدنســازی می روید و در خانه خود نیز از تردمیل استفاده 
می کنید، می توانیــد تمرینات جدی تر و دشــوارتر را به 
تردمیل موجود در باشگاه بدنســازی اختصاص دهید و 

تمرینات شادتری را به خانه بیاورید.

داروهایی که برای کودکان بیش فعال اســتفاده می شــود 
خطرناک نیستند؛ اما می توان با رعایت کردن اصولی، میزان 
داروهــای مصرفی را کاهش داد و شــرایط کــودک را تحت 
کنترل درآورد؛ چــون هیچ چیز جای شــیوه های طبیعی و 

تغذیه درست را نمی گیرد.
الزم اســت در کنــار داروهای تجویز شــده بــرای کودکان 
بیش فعال، تغذیه ســالم و متعادل را جــدی بگیرید و عالئم 
این اختالل را بیشــتر کنترل کنید. بدون شک از تاثیر مفید 
اسیدهای چرب امگا 3 در کنترل بیش فعالی آگاه هستید. در 
عین حال باید بدانید که برخی از مواد غذایی باید در بچه های 
مبتال به بیش فعالی محدود شــده و حتی از تغذیه آنها حذف 
شود. در این مطلب شــما را با این مواد غذایی بیشتر آشنا می 

کنیم. لطفا با ما همراه باشید.
بستنی

بستنی جزو محصوالت لبنی اســت و باوجود اینکه تمام این 
محصوالت الزاما باعث تشــدید عالئم بیش فعالی نمی شود 
اما برخی از کودکان نمی توانند کازئین )پروتئین مخصوص 
شیر( را تحمل کنند. در نتیجه ممکن است عالئم آنها تشدید 
شده و شما بیشتر به دردسر بیفتید. اگر کودکتان بیش فعال 
اســت در مصرف بســتنی احتیاط کنید. نیازی نیست آن را 
قدغن کنید اما تا حد امکان مصرف آن را محدود کنید. مصرف 

هفته ای یک بار بستنی مشــکل چندانی ایجاد نمی کند؛ اما 
مصرف روزانه بستنی مسئله دیگری است و شما را به معنای 

واقعی دچار دردسر می کند.
ماست ها

ماست نیز مانند بستنی باعث تشــدید عالئم بیش فعالی می 
شود. البته محصوالت لبنی به خودی خود برای ایجاد اختالل 
کم توجهی یا بیش فعالی کافی نیســت. فعالیت بیش از حد 
و رفتارهای تکانشی ناشی از مصرف مواد غذایی تهیه شده از 
شیر، در بیشتر مواقع ناشــی از عدم تحمل کازئین است. در 
نتیجه برای مقابله با هر نوع احتمالی، بهتر است میزان ماست 

مصرفی در کودکان بیش فعال محدود شود.

خوراکی های ممنوعه برای کودکان بیش فعال )1( ورزش کردن روی تردمیل در زمستان و داليل علمی )3(

زيبايی

روغن آرگان مزایای تایید شده زیادی دارد؛ ازجمله اینکه 
می توانید از آن برای بهبود شــرایط مــو و لب های خود 
اســتفاده کنید. در این مبحث همراه ما باشید تا برخی از 

کاربردهای این روغن را با هم مرور کنیم.
 رطوبت مورد نیاز پوســت خــود را از روغن 

آرگان دريافت کنید
زنــان مراکشــی معمــوال از روغــن آرگان بــرای 
رطوبت بخشیدن به پوســت خود استفاده می کردند. این 
روغن سرشار از ویتامین E و سایر اسیدهای چرب ضروری 
اســت و می تواند رطوبت مورد نیاز پوست را تامین کند و 
مواد مغذی مورد نیاز را در اختیار آن قرار دهد. تنها چند 
قطره از روغن آرگان را روی دست خود بریزید و به آرامی 
روی پوست صورت، گردن و سایر بخش های خشک بدن 
بکشید. برای اینکه صبح زود به هنگام بیدار شدن از خواب، 
صورت درخشنده ای داشته باشید می توانید قبل از رفتن 
به رختخواب این روغن را روی پوست خود بمالید و پس از 
بیدار شدن از خواب، از درخشندگی و زیبایی صورت خود 

شگفت زده شوید.
موخوره را با روغن آرگان درمان کنید

همان طور کــه قبال نیــز بیــان کردیم، روغــن آرگان 
می تواند رطوبت مورد نیاز پوست را فراهم آورد و موهای 
آسیب دیده را بهبود بخشد. به عنوان یک درمان طبیعی، 
روغن آرگان می توانــد برای بهبود شــرایطی همچون 
موخوره اثرات شگفت انگیزی داشــته باشد. برای اینکه 
از فواید موجود آن بهره مند شوید، مقداری روغن آرگان 
را روی موهای خود بریزید و اجازه دهید یک شــب روی 
آن باقی بماند؛ صبح روز بعد موهای خود را به طور کامل 
شست وشــو دهید. بعد از انجام اینــکار متوجه خواهید 
شد که موخوره و موهای مجعد شــما بهبود یافته است. 
از این روغن همچنین برای تســکین جای تیغ استفاده 
می شود. دیگر نیازی نیست به فکر کرم های بعد از اصالح 
گران قیمت باشید. از روغن آرگان برای تسکین سوختگی 
ناشی از جای تیغ اســتفاد کنید. کافی است چند قطره از 
روغن آرگان را روی پاها یا سایر قسمت های بدن بریزید و 
ماساژ دهید. سپس با تیغ، موهای زائد بدن را اصالح کنید.

از درخشندگی موجود لذت ببريد
خوابیدن زیر نور آفتاب را فرامــوش کنید. دیگر نیازی به 

کرم های غیر طبیعی نیز نخواهد بود.
بهترین روش بــرای ایجاد درخشــندگی در پوســت، 
استفاده از روغن آرگان اســت. شما می توانید از خاصیت 
درخشندگی، محافظت کنندگی و مرطوب کنندگی این 

روغن نهایت استفاده را ببرید.

روغن آرگان چه خاصیتی 
برای پوست دارد؟

آهن بخش مهمی از پروتئین هموگلوبین را تشــکیل داده 
که در حمل اکسیژن از ریه به سایر بخش های بدن، حیاتی 

و ضروری است.
 زنان، بخصوص در طول ســال های باروری، باالترین خطر 
ابتال به کمبود آهن را به دلیل از دست دادن خون در دوران 
قاعدگــی دارند. مراکز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری ها 
پیشــنهاد می کنند که روزانه ۱۸ میلی گرم آهن برای زنان 
۱۹ تا 50 ساله و ۸ میلی گرم در روز برای مردان باید مصرف 
شــود. شــما می توانید آهن را از دو منبع متفاوت به دست 
آورید: گیاهان و حیوانات. منابع حیوانی، حاوی آهن »هم« 
بوده و منابع گیاهی دارای آهن »غیر هم« هستند. با اینکه 
آهن هم می تواند به آســانی توســط خون جذب گردد اما 
برخی از مطالعات انجام شــده، ارتباطی بین آهن هم و ابتال 
به بیماری عروق کرونری قلبی پیدا کرده اند. منابع مبتنی بر 
گیاهان شامل غالت غنی شده، لوبیای سفید، شکالت تلخ، 

عدس ، اسفناج ، سویا و نخود است.
از آنجایی که بیشــتر افراد دارای کمبود آهن هستند شما 

باید به دنبال رفع و پیشــگیری از آن باشید. در زیر 5 نشانه 
کمبود آهن را ذکر می کنیم:

1- داشتن احساس خستگی به طور مداوم
در حالی که خستگی می تواند نشانه بیماری های مختلف در 
بدن باشد، اما بهتر اســت در اینگونه موارد سطح آهن خون 
را بررسی کنید زیرا احساس خستگی یکی از عالئم کمبود 
آهن در بدن است. بر اســاس یافته های موسسه ملی خون، 
ریه و قلب، خستگی شایع ترین عالمت کمبود آهن است و به 
این خاطر رخ می دهد که بدن نمی تواند اکسیژن را به خون 
برساند. اگر شما در خون خود اکسیژن کافی نداشته باشید 
خیلی زود خسته خواهید شد. عالوه بر این، سلول های قرمز 
خون در بدن ممکن است هموگلوبین کمتری از حد نرمال 
و طبیعی داشته باشد و همین امر نیز موجب ایجاد خستگی 

در بدن شود.
2- بیمار شدن به طور مکرر

هنگامی که بدن با کمبــود مواد مغذی روبه رو می شــود، 
سیســتم ایمنی به طور طبیعی ضعیف تر خواهد شــد زیرا 

آنها مواد مورد نیاز بــرای مبارزه با عفونت هــا را در اختیار 
ندارند. دکتر مور معتقد اســت که ســلول های قرمز خون 
به حمل اکســیژن به طحال کمک می کننــد. طحال یک 
موقعیت کلیدی برای مبارزه با عفونت هاست. اگر بدن آهن 
کافی در اختیار نداشته باشد، نمی تواند جلوی عفونت ها را 
بگیرد. همچنین ســلول های قرمز خون، اکسیژن را به غدد 
لنفاوی حمل می کنند که شامل گلبول های سفید مبارزه 
کننده با عفونت هستند. اگر کمبود آهن دارید، بدن شما به 
اندازه کافی گلبول سفید تولید نخواهد کرد و همین امر نیز 

موجب ابتال به بیماری می شود.
3- داشتن ريزش مو

یکی از نشانه های دیگر کمبود آهن، ریزش موی سر است. 
اگرچه ریــزش ۱00 عدد تار مو در روز طبیعی اســت اما از 
دســت دادن قابل توجه آن می تواند نشان دهنده مشکالت 
جدی در بدن باشــد. بر اســاس مطالعات انجام شــده در 
دانشگاه پزشکی تگزاس، زمانی که فولیکول های مو نتوانند 
اکسیژن کافی دریافت کنند، وارد دوره استراحت می شوند و 
تا زمانی که کم خونی رفع نشود، به رشد خود ادامه نخواهند 
داد. اگر متوجه ریزش موی زیاد شــدید، رژیم غذایی خود 
را تغییر دهید و از غذاهای سرشــار از آهن اســتفاده کنید. 
همچنین استفاده از مکمل های دارویی به تجویز پزشک نیز 

می تواند موثر باشد.
4- داشتن پوستی رنگ پريده

اگرچه بیشــتر افراد دارای پوســتی رنگ پریده هستند و 
ممکن است بیماری و یا نقصی در بدن نیز نداشته باشند اما 
رنگ پریدگی در صورت می تواند نشــانه کمبود آهن باشد. 
هموگلوبین در خون به تولید رنــگ صورت کمک می کند 
و باعث خوش رنگ شــدن آن می شــود. زمانی که سطح 
هموگلوبین کم باشد، رنگ صورت، پریده و کم رنگ خواهد 
شد. هنگامی که سلول های خونی آهن کافی نداشته باشند، 
کوچک تر و ضعیف تر شــده و می توانند باعــث رنگ پریده 
شدن صورت گردند. بخصوص اگر پلک پایینی خود را نگاه 

کنید متوجه این موضوع خواهید شد.
5- متورم بودن زبان

زمانی که بدن اکســیژن کافی نداشته باشــد، ماهیچه ها 
می توانند متورم و دردناک شوند. ممکن است متوجه ایجاد 
ترک در اطراف دهان و زبان خود شــده باشید. تمامی این 
موارد نشــان دهنده کمبود آهن در بدن است. به یاد داشته 
باشــید که اگر متوجه کمبود آهن شــدید، بایــد هر چه 
سریع تر به پزشــک مراجعه کنید. او به شما کمک می کند 
رژیم غذایی خود را اصالح و از غذاهایی اســتفاده کنید که 
سرشار از آهن اســت. همچنین در صورت لزوم می توانید از 

مکمل های دارویی به تجویز پزشک نیز استفاده کنید.

ترفندهایی برای پی بردن به کمبود آهن

آيا می دانید که در جهان 2 میلیارد نفر يعنی حدود 3۰ درصد از کل جمعیت آن، به کم خونی ناشــی از فقر آهن مبتال 
هستند؟ آهن نقش بسیار حیاتی در بیشتر عملکردهای بدن مانند حمل اکسیژن به تمامی سلول ها دارد و عالوه بر آن، 

به حفظ سالمت پوست، مو و ناخن ها نیز کمک می کند.

 سلول های قرمز 
خون، اکسیژن 

را به غدد لنفاوی 
حمل می کنند که 
شامل گلبول های 

سفید مبارزه 
کننده با عفونت 

هستند. اگر 
کمبود آهن 

داريد، بدن شما 
به اندازه کافی 
گلبول سفید 

تولید نخواهد 
کرد و همین امر 

نیز موجب ابتال به 
بیماری می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
ساخت مواد قابل برنامه ریزی  از جنس ابریشم

مرورگر اینترنتی ویژه هدست های 
واقعیت مجازی از راه رسید

تعیین نمره عینک با موبایل 

اسفند ماه برگزاری می شود؛

جشنواره بازی های رایانه ای 
تهران در پله ششم

بازی هــای  جشــنواره  ششــمین 
رایانــه ای تهــران قرار اســت پنجم 
اســفندماه امســال در تهران برگزار شــود. به گزارش 
زاینــده رود تایم الیــن در ایــن جشــنواره افــراد تــا 
95/10/15 می تواننــد آثار خود را از طریــق پایگاه این 
 tehrangamefestival.irنشــانی بــه   جشــنواره 
بــه دبیرخانه آن ارســال کننــد. از این تاریــخ فرآیند 
انتخاب و دســته بندی آثار شــروع خواهد شد تا نهایت 
در تاریخ 95/10/25 آثار به داوری گذاشــته شود. بنیاد 
ملی بازی های رایانــه ای برگزار کننده این جشــنواره 
اســت و حســن کریمی قدوســی، مدیر عامــل بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای گفت: در دو ســال اخیر ســعی 
 کرده ایم تا جشــنواره حالتــی ملی تر به خــود بگیرد 
و ملی بودن یک جشــنواره به همکاری شهرســتان ها 
برمی گردد. به گــزارش زاینده رود برگزاری ششــمین 
دوره جشــنواره با تغییراتی همراه خواهد بود که متین 
ایزدی، دبیر ششــمین جشــنواره بازی هــای رایانه ای 
تهران در این رابطه گفت: بنیــاد ملی بازی های رایانه ای 
 در این چند ســاله در تالش بوده تــا داوری را ارتقا دهد 
و به ســطح مطلوبی برســاند و خوشــحالیم که ســال 
گذشته شــکل جدیدی از داوری را ارایه کردیم. داوری 
جشــنواره بازی هــای رایانــه ای تهران هماننــد اکثر 
جشــنواره ها حالت شــورایی ندارد و تجمیــع نظرات 
داوران داخلــی و خارجی برنده هر بخش را مشــخص 
می کند. عالوه بر بحث داوری، زمان برگزاری جشــنواره 
از عمده تغییرات اســت. دلیل این تغییر نیز این بود که 
 بهترین بازی ســال در پایان ســال معرفی شود. ایزدی 
در ادامه صحبت هایش افزود: ما ادارات ارشاد هر استان 
 را بازوی اطالع رســانی خــود در جشــنواره می دانیم 
و امیدواریم نهایت همکاری با ما در زمینه اطالع رسانی 

اخبار این جشنواره صورت گیرد.
خودنمایی جایزه فرهنگی برای اولین بار

 جشــنواره بازی های رایانه ای تهران که به طور ســاالنه 
با هــدف ارتقــای صنعت بازی ســازی کشــور برگزار 
 می شــود، امســال برای اولین بار جایــزه بهترین بازی 
 با محتوای فرهنگــی را معرفی خواهد کــرد. این جایزه 
به اثری تعلق می گیرد که بهترین محتوای فرهنگ ایرانی 
اسالمی را در خود گنجانده باشد. آثاری که در این بخش 
توسط هیئت داوران مورد بررســی قرار می گیرند باید با 
یکی از محورهــای ارتقای هنجار های ایرانی اســالمی، 
بازنمایی آثار مخرب ناهنجاری ها، انتقال مفاهیم دینی 

و اسم سال ) اقتصاد مقاومتی ( سازگاری داشته باشند.

برخی گزارش های رســیده از چیــن حاکی از آن اســت که اپل 
تصمیمات جالبی برای آیفون سال آینده گرفته است. با اینکه هنوز 
مطمئن نیستیم در ســال 2017 چند آیفون ارایه خواهد شد، اما 
آخرین اطالعات نشــان می دهند باید حداقل منتظر ســه مدل 
با شــماره های D20 ،D21 و D22 باشــیم. دو مدل اول احتماال 
آیفــون 7 اس و 7 اس پالس خواهند بود؛ اما جزییات مورد ســوم 
که احتمال می رود آیفونی ســطح باال باشد هنوز برای ما مشخص 
نیست. به نظر می رســد آیفون سایز متوســطی از مدل 7 اس در 
سال آینده رونمایی خواهد شد؛ نسخه ای که دارای صفحه نمایش 
5 اینچ خواهد بود. در حالی که گزارش ها حاکی از آن اســت که دو 
 آیفون 4/7 و 5/5 اینچی سال آینده توسط اپل تولید خواهند شد، 
این نسخه 5 اینچی می تواند همان نسخه ســوم باشد. همچنین 
منابعی از تامین کنندگان تایوانی خبر داده اند مشخصات این نسخه 

5 اینچی همچون نسخه های 7 اس و 7 اس پالس خواهد بود.

اپل، یک آیفون 5 اینچی 
با دوربین دو گانه معرفی خواهد کرد

 فناورانه

در این مطلب ده مورد از حقایق مهم و عجیب در مورد ماه را برای 
شما می گوییم.

 1- شــکل مردی که بر روی ماه می بینید ) یا تصویری شبیه نام 
» علی « که بر روی ماه دیده می شود ( طبق گفته سازمان فضایی 
آمریکا ) ناســا ( در واقع حوضچه هایی هستند که از تجمع سنگ 

های بازالت تشکیل شده اند.
2- تا کنون 12 انســان بر روی ماه قدم برداشــته انــد که اولین 
آنها نیل آرمســترانگ بوده و بعــد از وی باز آلدریــن و آلن بین 
در ماموریت آپولــو 12 بوده انــد. حقیقت جالبی کــه در مورد 
این ماموریت وجــود دارد این اســت که در هنگام بلند شــدن 
 و خــروج فضاپیمــا از جو زمیــن ایــن فضاپیما دو بــار هدف 
رعد و برق قرار گرفت و برای مدتی از سیستم اضطراری برقی خود 

استفاده می کرد و در سیستم برقی آن اخالل ایجاد شده بود!

 3- دمای ســطح پوســته مــاه بــه مراتب بیشــتر یــا کمتر 
از زمین می رســد به طوری کــه دمای آن در ســردترین حالت 
 به منفــی 138 درجــه ســانتی گــراد و در گرم تریــن حالت 
به 127 درجه ســانتی گراد می رســد. دلیل این تغییرات دمایی 
 فوق العاده شــدید به وجود نداشــتن جو غلیظ در ماه نســبت 

داده می شود.
4- به طور تقریبی یک ماه طول می کشــد که مــاه به دور زمین 
بچرخد. دوره گردش ماه کامل به دور زمین 27 روز است که این 
 گردش کامل نامیده می شــود. اما دوره بین یک ماه تا ماه جدید 

از دید زمینی 29/53 روز است که آن را ماه قمری می نامند.
 5- در کشــورهای التیــن زبــان بــرای هــر ماه متناســب 
 با آداب و رســوم کشــور خودشــان نام های متفاوتــی در نظر 
می گیرند ولی آنچه مرســوم اســت بیــن اقــوام مختلف این 

 اســت: ماه ســپتامبر ) شــهریور ( را ماه برداشــت مــی نامند 
و ماه ژوئــن ) خرداد ( را بــه اصطالح ماه تــوت فرنگی می نامند 
 و معتقدنــد کــه در این ماه هر آرزویی انســان داشــته باشــد 
 به آن خواهد رســید و مــاه اوت ) مــرداد ( را ماه ماهــی خاویار 

و ماه جوالی ) تیر ( را ماه توفان می نامند.
6- در زمان های گذشــته، قبل از اینکه گالیله بــه عنوان اولین 
انسان آسمان شب را با تلسکوپ ســاده خود بررسی کند تصور بر 
این بود که نقاط تاریک تر روی ســطح ماه دریاهایی هستند که 
سطح این کره را پوشانده اند، اما پس از رویت ماه به وسیله گالیله 
این تصور نادرست باطل شد. اما باز هم نام دریاهایی که بر روی ماه 
 Sea( گذاشــته بودند تغییر نکرد مانند دریای آرامش بر روی ماه

!)of Tranquility
7- تصــور باطلی که تعــداد زیادی از ســاکنین زمیــن بر آن 
معتقدند این اســت کــه روی ماه جاذبــه ای وجود نــدارد در 
 حالی که ناســا تاکید بــر آن دارد کــه ماه دارای جاذبه هســت 

و مقدار آن به طور تقریبی 0/17 جاذبه زمین است.
8- طبق گفته ناســا ماه به طــور کامل کره و گرد نیســت بلکه 
به شــکل تخم مرغی اســت که ســمت برجســته آن به سمت 
 زمین اســت و بیشــتر جرم و جاذبه ماه در ســمتی اســت که 
رو به روی زمین قــرار دارد. ) همان طور که مــی دانید به دلیل 
هماهنگ بودن چرخش زمین بــه دور خودش ) حرکت وضعی ( 
و چرخش ماه به دور زمین همواره ساکنین زمین تنها یک سمت 

ماه را می توانند تماشا کنند. (
9- همــواره یکــی از جالــب تریــن اجرامــی که در آســمان 
زمین دیده می شــود کــره بزرگ مــاه در افق اســت به طوری 
 کــه خیلی از انســان هــا گمان مــی کنند کــه ماه بــزرگ تر 
شده است. در حالی که این پدیده به خطای دید ماه مشهور است 
و بزرگ دیده شــدن ماه در افق تنها به دلیل خطای دید و تحلیل 
نادرست مغز بر اثر مقایسه با اجرام بزرگ تر روی زمین و در نتیجه 

بزرگ تصور کردن ماه در افق است!
10- همان طور که گفته شــد بر روی ماه هیچ جوی وجود ندارد 
ولی طبق بررســی های صورت گرفته بر روی ماه یخ وجود دارد 
و دانشمندان ناسا معتقد بر آن هســتند که این یخ ناشی از ذرات 
رها شده از دنباله دارها هســت که در سطح سرد ماه تبدیل به یخ 

می شود.

به طور تقریبی 
یک ماه طول 

می کشد که ماه 
به دور زمین 

بچرخد. دوره 
گردش ماه کامل 
به دور زمین 27 
روز است که این 

گردش کامل 
نامیده می شود

10 حقیقت عجیب در مورد ماه

سامسونگ با ارتقای مرورگر اینترنتی خود برای هدست های واقعیت 
مجازی تجربه کاربری هیجان انگیزی را برای عالقه مندان به ارمغان 
 آورده اســت. کاربران گوشــی های گلکســی اس 7 که با هدست 
گیر وی آر سامسونگ سازگاری دارند می توانند از امکانات متنوع این 
مرورگر استفاده کنند. مرورگر یاد شده پس از نصب هدست بر روی 
سر و در برابر چشمان قابل فعال شدن است و دسترسی به ویدئوهای 
 3۶0 درجه و ســه بعــدی، اخبــار و اطالعات، عکس هــا، فایل ها 
و بازی های مختلف را ممکن می کند. یکــی از مهم ترین تغییرات 
در نسخه به روز شده پشتیبانی از WebVR 1/0 است که مرورگر 
 اینترنتی اســتاندارد واقعیت مجازی طراحی شــده توسط گوگل 
 و موزیال است. این امر مشــاهده طیف بیشتری از تصاویر سه بعدی 
 و محتــوای واقعیت مجازی را بر روی هدســت گیــر وی آر ممکن 
 می کند. نسخه به روز شــده که 4/20 نام گرفته وبگردی سه بعدی 
 و تماشــای عکس ها و ویدئوها بر روی نمایشــگر مجازی را ممکن 
می کند، به گونه ای کــه کاربر تصور می کند در یک ســالن بزرگ 

سینما در حال مشاهده محتواست.

تست بینایی معموال توسط اپتومتریست انجام می شود تا نمره عینک 
 شمارا تعیین کند، اما اســتارتاپ EyeQue با ابداع دستگاه متصل 
به موبایل شــمارا از رفتن پیش متخصص بی نیاز می کند. با صرف 
هزینه 39 دالری برای خرید دســتگاهی که می بینید، هر زمان که 
اراده کنید قادر به انجام تســت بینایی از خود و دیگران خواهید بود. 
 2017 CES قرار است این دستگاه در بخش ابداعات برتر نمایشگاه
الس وگاس به نمایش دربیاید. دستگاه شامل سخت افزاری است که 
روی گوشی اندرویدی و آیفون قرارگرفته و با اپلیکیشن نصب شده 
 داخل گوشی کار می کند. دستگاه به شــما بین 5 تا40 امتیاز داده 
و روی عدد تعریف شده به شما پیشنهاد استفاده از فالن عینک با نمره 
خاص را می دهد و این دقیقا کاری است که یک بینایی سنج در مراکز 

درمانی برای شما انجام می دهد.

محققان دانشــگاه تافتس آمریکا با اســتفاده از پروتئین 
ابریشم، مواد جدیدی ســاختند که می توان عملکردهای 

زیستی، شیمیایی یا نوری آن ها را برنامه ریزی کرد.
 محققان با اســتفاده از یــک روش تولید مبتنــی بر آب و 
با استفاده از ویژگی خودپیوندی پروتئین، مواد سه بعدی 
حجیمی از جنس فیبرون ابریشــم تولید کردند. فیبرون 
نوعی پروتئین است که موجب استحکام ابریشم می شود.

 ســپس این مواد را با اســتفاده از مولکول های قابل حل 
در آب دســتکاری می کنند تا قالب هــای جامد مختلفی 
از این مواد در ابعاد نانو و میکرو بســازند که هر یک دارای 

ویژگی های از پیش تعیین شده هستند.
برای مثــال محققان با اســتفاده از این شــیوه یک گیره 
جراحی ساختند که وقتی فشار بیش ازحد به آن وارد می 

شود، تغییر رنگ می دهد. 
همچنین پیچ هایــی تولید کردند که در اثــر تابش به نور 
مادون قرمز، گرم می شــوند. همچنین یک ابزار زیســتی 
ساختند که امکان آزادسازی مستمر عوامل فعال زیستی 

از جمله آنزیم ها را فراهم می کند.

 ســاختار کریســتالی منحصربــه فــرد ابریشــم آن را 
به یکی از مســتحکم ترین مواد موجود در طبیعت تبدیل 

کرده است. 
پروتئین فیبرون که در ابریشــم پیدا می شــود، قابلیت 
 محافظــت از ســایر مــواد را دارد و عالوه بر ســازگاری 
با ترکیبات زیســتی، قابلیت تجزیه در محیط را نیز دارد.

این شــیوه جدید تولید مواد، امکان ایجــاد قابلیت های 
موردنیــاز را در پلیمرهای زیســتی و همچنیــن امکان 
 کنترل خودپیونــدی و شــکل نهایی مــواد را در اختیار 
 می گذارد و زمینــه را برای تولیــد مواد بســیار کارآمد 

بر اساس ساختارهای زیستی فراهم می کند.

ساخت مواد قابل برنامه ریزی
 از جنس ابریشم

زاینده رود
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پیشنهاد سر دبیر: 
دخترانی که به قیمت زیبایی خود زندگی می کنند

نقد کتاب

آزاده تحویلی نایینی، نویسنده ُرمان »گسل« علت اصلی نگارش 
این داستان را درگیری ذهنی خودش با مسئله کار زنان می داند.

سلســله نشســت های نقد کتاب ماه تالش دارد تا کتاب هایی با 
محتوای اجتماعی و خانوادگی را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

»گسل«عنوان رمانی اســت که در آخرین نشست نقد کتاب ماه 
مورد بررسی قرار گرفت.

این کتاب داســتانی اجتماعی و حکایت زنی تحصیلکرده است 
که مادر دو دختر به حســاب می آید. نیال، شــخصیت اصلی این 
داستان نمادی از زنی است که در ابعاد علمی و اجتماعی، موفق 
و ســرآمد بوده اما از لحاظ هیجــان و مدیریت عواطف بســیار 

کم توان است.
سلسله نشست های نقد داســتان های اجتماعی از سوی کمیته 
فرهنگ روابــط اجتماعی و خانواده ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهان در اوایل دی مــاه به نقد و بررســی کتاب 

»گسل« اختصاص یافت.
آزاده تحویلی نایینی، نویسنده رمان »گسل« در این برنامه علت 
اصلی نگارش این داستان را درگیری ذهنی خودش با مسئله کار 
زنان دانست و اظهار داشــت: من از دوران کودکی با این مسئله 
درگیر بودم و همواره برای من ســوال بود کــه وظیفه یک خانم 
چیســت. در واقع ســوال من این بود که اگر قرار باشد یک خانم 
بین کار و وظیفه مادری یکی را انتخــاب کند کدامیک بهترین 

گزینه است.
وی با اشاره به افزایش تعداد مادران شاغل در دنیای امروز، گفت: 
همواره به این می اندیشــیدم زنی که در اجتماع فعال است آیا 
خستگی و اســترس های محیط به او اجازه نقش آفرینی در خانه 
را می دهد و برای ایجاد تعادل در این بخش چه اقدامی باید انجام 

داد.
تحویلی با اشــاره به جزئیات این رمان  بیان کرد: گسل، حکایت 
زنی 40 ساله است که از شغل و تحصیالت باالیی برخوردار بوده 
و با راه اندازی انجمنی برای زنان به آنان خدمت رســانی می کند. 
این در حالی است که نمی داند  خود در خانه، فرزند بیماری دارد 
که با سرطان درگیر بوده و زمانی که با بیماری او روبه رو می شود 

دچار سردرگمی و تردید می شود.
بدون شــک نقش مادر به عنــوان یکــی از مهم ترین نقش های 
بانوان، نیازمند تقویت اســت و نشســت های کمیتــه خانواده 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، برای نیل به سوی 

این اهداف گام بر می دارد.

نویسنده رمان »گسل«:

»گسل«؛ نگارشی از درگیری ذهنی 
نویسنده در مسئله کار زنان است

به گزارش ایلنا، سید جمال حاتمی بعد از سال ها فعالیت در 
سینما به عنوان دستیار کارگردان و برنامه ریز، اولین فیلم بلند 
سینمایی خود را به نام الک قرمز کارگردانی کرد. الک قرمز 
در جشنواره فیلم فجر سال گذشته با استقبال خوبی از سوی 
منتقدان همراه شد و در زمان اکران نیز به فروش خوبی دست 
یافت. در میانه اکران این فیلم با سید جمال حاتمی کارگردان 

و کامران مجیدی تهیه کننده فیلم گفت وگو کردیم.
فیلم الک قرمز یک فیلم  واقعی و تلخ است، این تلخی 
در فیلم حتی تبدیل به فاجعه نیز می شود به طور مثال 
سکانس فوت بازیگر نقش پدر )بهنام تشکر( بسیار 
دردناک است در حالی که می توانستید کمی از تلخی 

این مرگ کم کنید.
حاتمی: ما تالش داشتیم  داستان را به شکلی طراحی کنیم 
که در فیلم یک قهرمان نوجوان داشته باشیم قهرمانی که از 
دل یک جامعه ســطح پایین بیرون می آید و می خواســتیم 
نشان دهیم که نوجوانان و بخصوص نوجوانانی که از طبقات 
پایین اجتماع هستند این توانایی را دارند که در جامعه تبدیل 
به یک قهرمان شــوند زیرا در گذشــته نوجوانان چه دختر 
و چه پسر به محض آنکه به ســن تکلیف می رسیدند به آنها 
آموزش هایی داده می شــد که می توانستند مسئولیت پذیر 
شوند اما در وضعیت فعلی نگاه خانواده ها به شکلی است که 
می ترسند به نوجوانان خود مسئولیت بدهند، به همین دلیل 
باید در فیلم شخصیت نوجوان فیلم را در مواجهه با چالش های 
سنگین پیروز خارج می کردیم همچنین سعی داشتیم فیلمی 
اجتماعی بسازیم که حرفی خارج از واقعیت نزند و دروغ و سیاه 
نمایی نیز در آن  نباشد. نمونه  نوجوانانی که در فیلم می بینیم 

در اطراف ما بسیار هستند.
اما تا قبل از فوت پدر در فیلم هیچ نشانه ای از اینکه این 

نوجوان قابلیت مسئولیت پذیری را دارد نمی بینیم.
حاتمی: درســت اســت برای اینکه رفتار آدم هــا در لحظه 
مشخص می شود، هر چند تا قبل از فوت پدر در رابطه ای که 
بین دختر اصلی فیلم و برادرش وجــود دارد می بینیم که او 

احساس مسئولیت خوبی نسبت به برادرش دارد.
شما معتقدید که در فیلم الک قرمز سیاه نمایی نکردید 
تعریف سیاه نمایی از دید اشخاص متفاوت است برخی 
معتقدند اگر شما یک مســئله غیرواقعی را نمایش 
بدهید سیاه نمایی کرده اید و برخی دیگر می گویند اگر 
حتی واقعیات را به شکلی تعمیم دهنده در فیلم نشان 

دهیم سیاه نمایی کرده ایم.
حاتمی: اگر ما یک مورد را انتخاب کنیم و بعــد آن را به کل 
جامعه تعمیم دهیم قطعا سیاه نمایی است و قصد ما این نبوده 
اســت مثال در محله ای که خانواده اصلی فیلم حضور دارند و 
دچار مشکالت زیادی هستند شــاهد برگزاری یک مراسم 
عروسی هستیم؛ عروسی همیشه نمادی از امید است و فقط در 
این محل، این خانواده مشکل دارد و حتی در بقیه صحنه های 
فیلم نیز تالش کردیم که نشــان دهیم اگر بهزیســتی و یا 
نهادهای دیگر به این خانواده کمــک نمی کنند به دلیل آن 
نیست که به این خانواده ظلم شده است بلکه آنها نیز به وظیفه 
قانونی خود عمل می کنند و حتی در سکانس پایانی شخصیت 
قاضی هم انسان بدی نیست بلکه شرایط است که بر رفتار او و 

دیگران تاثیر گذاشته است.
فیلم تاکید زیادی روی نقش پــدر در خانواده دارد و 
حتی نشان می دهد حضور یک پدر معتاد و بداخالق 

بهتر از نبود آن پدر است.
حاتمی: در این فیلم درباره خانواده صحبت کرده ایم و هدف ما 
نشان دادن لزوم حفظ کانون خانواده است.یک خانواده قطعا 
بدون پدر مشکالت زیادی دارد شــاید از بین این مشکالت 
فرزند قوی پرورش یابد و یک شــخصیتی شــکوفا شود اما 
واقعیت این اســت که نفس حضور خانواده بسیار مهم و قابل 
احترام اســت. به همین دلیل نقش پدر و مادر و بخصوص با 
توجه به شرایط ایران نقش پدر بسیار مهم و محسوس است 

و هر چقدر پدری بداخالق و یا معتاد باشد بودن آن پدر بهتر از 
نبود اوست، در کل جامعه نیز این گونه است و نمی توان بدون 

نگاه پدرانه جامعه را اداره کرد.
دختر اصلی فیلم تالش زیادی بــرای حفظ خانواده 
و برادران و خواهرانش می کند امــا از لحاظ قانونی با 
مشکالت زیادی مواجه اســت و قانون نیز انگار هیچ 

کمکی به وی نمی کند.
مجیدی:سواالتی که  قاضی در 
برخی سکانس های فیلم مطرح 
می کند دقیقا   همان سواالتی 
است که در داستان های واقعی 
در قوه قضائیه مطرح می شود و 

یک معیار مشخص دارد.
حاتمی: کاغذ بــازی  در فیلم 
دست و پای شخصیت اصلی را 
بسته است و در برخی از موارد 
قانون و بروکراســی با شرایط 
جدیــد همخوانی نــدارد. در 
الک قرمز می بینیم که مسائل 
اداری جلوی فعالیت شخصیت 
اصلی فیلم را گرفته اســت. در 
فیلم الک قرمز، اجراکنندگان 
قانون به هیچ عنوان احساساتی 
نمی شــوند اما موضــوع فیلم 
را راجع بــه این مســئله قرار 
نداده ایــم. بلکــه ما  نشــان 

داده ایم که قانون در برخی موارد در زمان اجرا دارای خألهای 
مشهودی است به عنوان مثال، مسئوالن بهزیستی براساس 
قانون و عقل به دلیل آنکه سن شــخصیت اصلی کمتر از ۱۸ 
سال است خواهر و برادر وی را برای نگهداری به او نمی دهند 
که کار درستی است ولی خود این دختر را نیز که ۱۶ سال دارد 
و جایی برای زندگی ندارد پناه نمی دهند. مشکل قانونی دقیقا 
اینجا رخ می دهد که اگر این فرد کودک است، پس باید تحت 
پوشش قرار گیرد و اگر نیســت چرا اختیار نگهداری اعضای 
خانواده اش به وی داده نمی شــود.  از طرف دیگر نوع حمایت 
بعضی سازمان ها آن قدر کم و بی ارزش است که اصال پرداخت 
آن ارزشــی ندارد ، مثال از ما ســوال می شــد که چرا دختر 
شخصیت اصلی فیلم به ســراغ کمیته امداد نمی رود دلیلش 
آن است که کمیته امداد ماهی ۵0 هزار تومان به مددجویانش 

کمک می کند و این کمک اصال ارزش دریافت کردن ندارد.
اسم فیلم الک قرمز است و به نظر می رسد این اسم با 

این هدف انتخاب شده که نشان دهید وضعیت شهر و 
جامعه در ظاهر درست است اما در زیر پوسته این ظاهر 

بزک شده مشکالت زیادی وجود دارد.
حاتمی: ابتدا فیلم نامه را نوشتیم و بعد برای آن اسم انتخاب 
کردیم. الک درست است نشانه ای از آراستگی و زیبایی است 
و در آن زنانگی و دخترانگی وجود دارد اما روندی که این الک 
قرمز در فیلم طی می کند از یک عمل زیبایی در ابتدای فیلم 
تبدیل به کارکرد در انتهای فیلم می شــود و معنای آن تغییر 

می کند.
در سکانسی از فیلم مسعود کرامتی جمله ای به طعنه 
می گوید که شــاه را عوض کردند اما مرا نتوانستند 
عوض کنند انگار با وجود انقالب بزرگ باز بسیاری از 

مسائل اصالح نشده است!
حاتمی: دقیقا این جمله استعاری است و درست است اتفاقات 
بزرگی رخ می دهد و انقالبی صورت می گیرد اما باید بپذیریم 
که بسیاری از مسائل حل نشده است و همچنان وجود دارد و 

مانند چرخ فلک روزی در پایین قرار دارد و روزی در باال.
فیلم با آنکه پتانســیل پایانی تلخ  را دارد اما با تلخی 

تمام نمی شود.
حاتمی: همه تــالش خود را کردم تا فیلــم کامال منطقی به 
پایان برســد و یک امید در آن وجود داشته باشد زیرا با  وجود 
همه مشکالت امید و زندگی ادامه دارد و آدم هایی که در فیلم 
وجود دارند افراد بدذاتی نیستند بلکه به دلیل مشکالتی که در 
زندگی دارند مجبور به  انجام رفتارهای ناخوشایند می شوند. 
در این فیلم ما نقش منفی نداریم و تنها نقش منفی این فیلم، 
مشکالت وگرفتاری های  جامعه است و آدم های فیلم به  طور 
ذاتی آدم های خوبی هســتند که در مشکالت پیرامونی خود 
گرفتار شده اند و همین گرفتاری ها باعث شده تنها بشوند و در 
تنهایی زندگی کنند و آن قدر مشغول حل کردن گرفتاری های 
خود هســتند که فرصتی برای توجه به مشــکالت دیگران 

ندارند.
به نظر می رسد در چرخه اکران، سینماهای کمی به این 

فیلم اختصاص پیدا کرده و توجه خوبی به آن نمی شود.
مجیدی: واقعیت این اســت ســالن داران بخش خصوصی 
خیلی تخصصی فیلم ها را نمی شناسند و بیشتر به این مسئله 
توجه دارند که فیلم چند سوپراستار دارد و چقدر تصاویر این 
سوپراستار ها برای پوستر استفاده شده است. از طرفی بهترین 
زمان برای پخش فیلم الک قرمز تابســتان بود اما اگر فیلم را 
در همین فرصتی که به مــا دادند اکــران نمی کردیم دیگر 
نمی توانســتیم فیلم را به نمایش دربیاوریم به همین دلیل 
اکران فیلم در هشت سالن آغاز شد  و متاسفانه در شهرهای 
خوبی مانند اصفهان، مشهد و تبریز ما همچنان سینما نداریم.

از سویی ســینماداران فارغ از کیفیت فیلم به دنبال نمایش 
فیلم هایی  هستند که خوب می فروشد طبیعی است وقتی که 
فیلمی از فروش خوبی برخوردار است سینمادار سانس های 
آن را بــه فیلم دیگری نمی دهــد و هر جا ما توانســتیم این 
مقاومت را بشکنیم به آنها ثابت شد ه ا ست که الک قرمز نیز 

از استقبال خوبی برخوردار  است.

گزارشی از کارگردان و تهیه کننده فیلم الک قرمز مطرح شد؛

دخترانیکهبهقیمتزیباییخودزندگیمیکنند

به همین دلیل 
نقش پدر و مادر و 

بخصوص با توجه به 
شرایط ایران نقش 

پدر بسیار مهم و 
محسوس است و 
هر چقدر پدری 

بداخالق و یا معتاد 
باشد بودن آن پدر 
بهتر از نبود اوست

حاتمی معتقد است که در فیلم الک قرمز شخصیت 
نقش منفی وجود ندارد و تنها نقش منفی این فیلم، 

مشکالت وگرفتاری های جامعه است.

آیین اختتامیه نمایشــگاه »رود زنده  هنــر« در موزه هنرهای 
معاصر برگزار می شود.

نمایشگاهی از آثار نقاشی »اســتاد اکبر میخک« با عنوان »رود 
زنده  هنر« در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار شــد و آیین 
 اختتامیه این نمایشــگاه امــروز با حضور عالقه منــدان برگزار 

می شود.
اکبر میخک برنــده لوح افتخــار و جایزه اثر برتــر »خالقیت و 
نوآوري« از وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی ایران و لوح تقدیر 
وزارت امور خارجه ایران است، یکی از آثار او همچنین برگزیده 

جشنواره میرعماد قزوینی شده است.
عالوه بر این، میخک سابقه ســال ها تدریس در دانشگاه هنر را 
داشته و تاکنون بیش از 40 نمایشــگاه در ایران و خارج از ایران 

برگزار کرده است.
آیین اختتامیه نمایشــگاه »رود زنده  هنر« امروز ساعت ۱۶ در 

موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار می شود.

»پناه« به نویســندگی و کارگردانی احمد بهرامی تحویل دفتر 
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر شد.

پناه به نویسندگی و کارگردانی احمد بهرامی در سکوت خبری 
و در کویر مرکزی ایران ساخته شده است.

گروه ســازنده »پناه« در شرایط بسیار ســخت آب و هوایی در 
کویر مرکزی ایران و در روستای مصر این فیلم را تولید کرده اند. 
در خالصه داســتان آن آمده است: پســری جوان به نام پناه در 
یک روســتای کوچک در دل کویر، کمک حال خانواده و اهالی 

روستاست، او میان رفتن و ماندن مردد است.
ویژگی خاص این فیلم، ثبت تصاویر بکر کویر با اســتفاده از لنز 
آنامورفیک اســت که زاویه گســترده این لنز قابلیت به تصویر 
کشــیدن پالن های کویر را دارد. حسین براتی، هدی آهنگر، ندا 
کوهی، کامبیز قوام زاده، مجتبی قربانی و مریم داوری بازیگران 
»پناه« هســتند. بهرامی تاکنون ســاخت چند فیلــم کوتاه و 
همچنین تهیه و کارگردانی فیلم های بلند داستانی را در کارنامه 
خود داشته اســت. وی همچنین موفق به دریافت دیپلم افتخار 
بهترین فیلم بخش ترافیک جشــنواره فیلــم پلیس برای فیلم 
»عبور« و دیپلــم افتخار و لوح تقدیر بهتریــن کارگردانی فیلم 
ویدئویی از جشــنواره دفاع مقدس ۱۳۹۵ بــرای فیلم »تونل« 

شده است.

امروز برگزار می شود؛

آیین اختتامیه نمایشگاه »رود زنده  
هنر« در موزه هنرهای معاصر

»پناه« در راه سی و پنجمین 
جشنواره فیلم فجر

اخبار کوتاه

نسخه نهایی فیلم »بی ســایه« به کارگردانی ابوالفضل صفاری برای 
حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر، به دفتر جشنواره ارائه 

شد.
»بی سایه«  تازه ترین فیلم ابوالفضل صفاری در مقام کارگردان است 
که فیلم برداری آن بهمن ماه سال گذشته در شــهر یزد انجام شد. 
مراحل فنی این فیلم در طول یکسال گذشته سپری شد و در موعد 
مقرر نســخه کاملی از این فیلم در اختیار هیئت انتخاب این دوره از 

جشنواره فیلم فجر قرار گرفت. 
 تمامی لوکیشن های این فیلم در شــهر یزد بوده و قصه آن درباره 
مناسبات و روابط انسانی است. ســجاد افشاریان و ابوالفضل صفاری 
به طور مشــترک فیلم نامه این فیلم را نوشــتند و فیلم»بی سایه« 

اولین همکاری مشترک این دو نفر بوده است. 
روشــنک گرامی به عنوان بازیگر نقش اصلی زن در این فیلم حضور 

دارد و پژمان بازغی و نادر فالح بازیگران اصلی این فیلم هستند.
 تازه ترین ســاخته ابوالفضل صفــاری یک فیلم جــاده ای و اکثر 

لوکیشین های این فیلم در خارج از شهر فیلم برداری شده است.
طبق تصمیم این کارگردان و برنامه ریزی های انجام شده قرار است 
که نخستین اکران این فیلم در ســی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
باشــد و بعد از آن درباره حضور جهانی آن و اکران در جشنواره های 
خارجی برنامــه ریزی هایی صورت گیرد. امیــر رضا وزیری و منظر 

لشگری پور دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

محمد حمزه ای از آخرین وضعیت اولین تجربه بلند ســینمایی خود 
گفت.

محمد حمزه ای کارگردان ســینما در خصوص آخرین وضعیت فیلم 
سینمایی »آذر« گفت: این فیلم مراحل پایانی تدوین را انجام می دهد 
و نســخه اولیه آن طی یکی دو روز آینده تحویل دبیرخانه جشنواره 

فیلم فجر می شود. 
وی افزود:همزمــان در حال انجــام صداگذاری و ویــژوال افکت آن 
نیز هســتیم و نســخه نهایی را تا قبل از موعد مقرر جشنواره تحویل 
خواهیم داد.  در خالصه داستان »آذر« آمده است: ادامه زندگی بهای 
سنگینی دارد. »آذر« اولین فیلم بلند سینمایی محمد حمزه ای است 
که فیلم نامه آن توسط احسان بیگلری با همکاری پریسا هاشم پور به 
نگارش در آمده اســت. تهیه کنندگی این فیلم برعهده نیکی کریمی 

کارگردان و بازیگر سینمای ایران است.  
 نیکی کریمی، حمیدرضا آذرنگ، فرید ســجادی حســینی، هستي 
مهدوي، لیال زارع، مائده طهماســبی، مهران نایل، شیرین آقا کاشی، 
مانیا علیجانی با حضور پژمان جمشــیدی و هومن سیدی از بازیگران 

»آذر« هستند.  
عوامل تولید این فیلم عبارتند ازکارگردان: محمد حمزه ای، فیلم نامه 
احســان بیگلری با همکاری پریســا هاشــم پور، مجری طرح: مازیار 
میری، مدیر فیلم برداری: پیمان شادمانفر، فیلم بردار: ادیب سبحاني، 

صدابردار: پرویز آبنار و طراح لباس: غزاله معتمد. 

»بی سایه« به جشنواره 
فیلم فجر رسید

نسخه اولیه »آذر« تا 2 روز 
دیگر در دبیرخانه فجر

ویژه

داستان از سال ها پیش آغاز شد، درست زمانی که عروسکی ساده 
و اســفنجی با بلوزی با خطوط راه راه آبی، کالهی قرمز و 
چکمه ای ســبز که از ادامه تحصیل ناامید شده بود، با 
حرف های آقای مجری آن هم از پشت قاب تلویزیونی 
در ویترین مغازه، پا به خیال و فانتزی کودکان دهه 
شصتی گذاشــت. »کاله قرمزی« شاید به خاطر 
سادگی و شــاید هم به این دلیل که به واقعیت 
کودکان و دنیــای آنها نزدیک بــود، از همان 
ســال ۶0 به یکی از ماندگارترین عروسک ها 
بدل شــد. این روزها عروســک محبوب 
همه ما بــه همان روزهــای اول خود 
بازگشــته و حال خوشی ندارد. کاله 
قرمزی هــم همان طور که در 
کنار همه اقوام و حیوانات 
تلویزیونی  این مجموعه 
و در یک چمدان بزرگ 
در دفتــر تهیــه کننده 
خوابیده، هــر روز به فکر 
حال مادرش اســت که در 
این سال ها هیچ عروسکی 
را میهمان دستانش نکرده 
تا عشــق به یک عروسک 
را در دلش زنــده کند. این 

عروسک شاد و ســرحال با همان شیطنت های همیشــگی اش، در شرایطی که 
تمرین های سخت و فشرده مجموعه تلویزیونی »کاله قرمزی« آن هم بعد از دو 
سال وقفه آغاز شــده، هنوز از چمدانش بیرون نیامده و منتظر مادرش است که 
به زودی پا به پالتوی محل تمرین گذاشته و خودش کاله قرمزی را در دستانش 
گرفته و بازی دهد اما دریغ که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد و آخرین دیدارشان 
در تقویم، همان روزهای پایانی نوروز ۹4  خواهــد بود. کاله قرمزی در ابتدا یک 
مورچه عروسکی بود که در ســال ۶0 در برنامه »ســقائک و شانه به سر دانا« به 
کارگردانی ایرج طهماسب حضور داشت و سازنده آن مسعود صادقیان بروجنی 
بود. بعد از آن در مجموعــه ای تلویزیونی به نام جغجغه و فرفره ظاهر شــد که 
در سال ۱۳70 پخش می شد و ســپس در سه فیلم ســینمایی »کاله قرمزی و 
پسرخاله«، »کاله قرمزی و سروناز« و »کاله قرمزی و بچه ننه« بازی کرد. در این 
فاصله کاله قرمزی در یک مجموعه 4 اپیزودی با نــام کاله قرمزی در فرنگ در 
شبکه نمایش خانگی نیز حضور پیدا کرد. کاله قرمزی از سال ۱۳۸۸ با همراهی 
چند عروســک دیگر در قالب ُجنگ نوروزی دوباره به تلویزیون راه یافت و در آن 

سال پرمخاطب ترین برنامه نوروزی شد. 
 فنی زاده: عاشقانه کاله قرمزی را دوست دارم

دنیافنــی زاده در گفت وگویی درباره این شــخصیت عروســکی گفته اســت: 
کاله قرمزی دهــه۱۳۹0 هنوز همــان کاله قرمــزی دهه۱۳70 اســت و تنها 
ُخلق وخویــش امروزی تر شــده  اســت. این شــخصیت دیگر بزرگ شــده اما 
خصلت های خوب خود را از دســت نداده، بلکه یک ســری از اخالق های او که 
مختص دوران کودکی اش بود تغییر کرده اســت، به عنوان مثال حاال دیگر آقای 
مجری حرف های او می فهمد و نیازی به ترجمه حرف های او نیست. کاله قرمزی 
در این ســال ها یاد گرفته که درســت حرف بزند و بعضــی از رفتارهای خود را 
کنترل کند. وی ادامه داده  اســت: هنوز مثــل همــان روز اول کاله قرمزی را 
عاشقانه دوست دارم و با توجه به گذر زمان و تغییر در جنس دیالوگ گویی این 

عروسک، به تغییر در بازی دادن کاله قرمزی تاکید فراوانی دارم.

مادری که ۳ دهه عاشقانه به پسر اسفنجی اش جان بخشید؛

کاله قرمزی به سوگ نشست 

جشنواره فیلم فجر

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول
شرکت نوید گشت نطنز )سهامی خاص (

ثبت 684

بدینوســیله به اطــالع می رســاند : آگهی دعوت 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( 
سهامداران شــرکت نوید گشــت نطنز )سهامی 
خاص ( با شماره ثبت ۶۸4 که در ساعت ۱0 صبح 
روز شــنبه ۹۵/۱0/2۵ در محل قانونی شرکت به 
نشــانی : اصفهان- نطنز- بلوار طالقانی - مجتمع 
تجاری سینا - شرکت نوید گشــت نطنز تشکیل 

می گردد،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان  -۱
انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  -2

               هیئت مدیره شرکت 
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پیشنهاد سردبیر:
دستور رییس جمهور، اجرایی شود

با مسئوالن

اعضای هیئت رییســه اتحادیه های صنفی شهرستان 
شهرکرد در مراســمی با دریافت اعتبار نامه برای مدت 
چهار سال انتخاب شدند. رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان در این مراسم با بیان اینکه توافق برجام 
کماکان ادامه دارد، گفت: با فعالیت های انجام شــده در 
ســال اقتصاد مقاومتی، افق اقتصادی کشــور در آینده 
روشــن و امیدوار کننده است. ســیدنعیم امامی افزود: 
در راستای شــفاف ســازی فعالیت های اقتصادی باید 
اصناف به سمت اســتفاده از ترازوی دیجیتال و صندوق 
مکانیزه ســوق یابند. به گفته وی، هــم اینک تنها 10 
درصد اصناف از ترازوی دیجیتال و 18 درصد از صندوق 
مکانیزه اســتفاده می کنند. امامی افــزود: مدت زمان 
استاندارد استعالم و صدور پروانه کســب برای اصناف 
15 روز است که این روند اداری در شهرستان شهرکرد 
55 روز و در شهرستان بن 13 روز انجام می شود. معاون 
بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری نیز در این مراسم گفت: با برگزاری دوره جدید 
انتخابات اتحادیه اصناف، 294 نفر اعضا شــامل پنج نفر 
اعضای اصلی و یک نفر بازرس برای 49 اتحادیه صنفی 

شهرستان شهرکرد انتخاب شدند.

فرمانــده انتظامی شهرســتان لردگان از کشــف 800 
کیلوگرم چوب جنگلی بلوط قاچاق در بازرســی از یک 
دستگاه سواری پژو در این شهرستان خبر داد. به گزارش 
تابناک، سرهنگ خســرو نجفی افزود: ماموران پاسگاه 
انتظامی سردشت در حین کنترل محورهای مواصالتی 
این شهرستان، یک دستگاه خودروی سواری پژو حامل 
چوب قاچاق را متوقف و فرد متخلف را دستگیر کردند. 
وی همچنین از توقیف یک دستگاه سواری حامل انواع 
کاالی قاچاق در این محور خبر داد و گفت: در بازرســی 
از این خودرو یک هزار و 890 جفت دستکش، یک هزار 
عدد عروســک، یک هــزار و 140عدد فیلتــر خودرو و 
10عدد باتری خودرو به ارزش 450 میلیون ریال کشف 
شــد. نجفی گفت: در این زمینه قاچاقچی دســتگیر و 
تحویل مراجع قضایی شــد. محور ارتباطــی بروجن - 
لردگان - یاســوج یکی از محورهای پرتردد و ارتباطی 
جنوب به مرکز کشور اســت که روزانه بیش از 30 هزار 

تردد در این محور انجام می شود.

معرفی اعضای هیئت رییسه 
اتحادیه های صنفی شهرکرد

کشف 800 کیلوگرم چوب 
جنگلی قاچاق در لردگان

اخبار

مدیرکل محیط زیســت اســتان، آالیندگی رودخانه زاینده رود در 
محدوده استان را بسیار ناچیز دانست.

به گزارش تابناک، شــهرام احمدی در نشســت شــورای حفاظت 
کیفی زاینده رود افزود: بــرای حفاظت کمی و کیفــی زاینده رود 
درحال ارتقای تصفیه خانه شــهر سامان با اســتانداردهای جدید 

زیست محیطی هستیم.
وی ادامه داد: مراحل اجرایی ارتقای تصفیه خانه ســامان آغاز شده 
که با نصب سیســتم پایش آنالین و انتقال پســاب تصفیه شده آن 
برای آبیاری فضای سبز غیرمثمر می توان بخش زیادی از منابع آب 

زاینده رود را حفاظت کرد.
معاون امور عمرانی استانداری نیز در این نشست با اشاره به مهم ترین 
سرفصل های مورد بررسی اظهار کرد: تعیین حریم و بستر رودخانه 
زاینده رود از مهم ترین تصمیمات این نشســت است که مقرر شد از 
صدور مجوزهای ساخت و ســاز در محدوده های حفاظت شده در 

حاشیه زاینده رود جلوگیری شود.
رییس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان نیز در این نشســت از 
تدوین ســند حوضه زاینده رود خبر داد و گفت: براســاس این سند 
 حقابه های کشاورزان از زاینده رود به طور دقیق مشخص شده است. 
ذبیح ا... غریب تصریــح کرد: برای دفاع از منافع مردم و کشــاورزان 

استان در حوضه آب از هیچ تالشی دریغ نمی کنیم.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری:

استان، سهم ناچیزی
در آلودگی زاینده رود دارد

ابراهیم شــیرانی مدیــر باغبانی جهادکشــاورزی اســتان گفت: 
50 واحــد پرورش محصــوالت گلخانه ای در اســتان چهارمحال 
و بختیاری شــامل 42 واحد ســبزی، صیفی جــات و توت فرنگی 
 با مســاحت 11 هکتــار و 8 واحد گل شــاخه بریده با مســاحت

شش هکتار است.
وی با اشاره به مزایای کشــت گلخانه ای، اســتفاده بهینه از آب و 
خاک، افزایش درآمد در واحد ســطح، تنوع کشت، کنترل آفات و 
 بیماری ها و افزایش عملکرد ســاالنه را از مزیت های این نوع کشت

عنوان کرد.
مدیــر باغبانی جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری از 
اشــتغال زایی در این واحدها خبر داد و افزود: میزان اشــتغال زایی 
 در واحدهای پرورش محصوالت گلخانه ای 10 تــا 15 نفر به ازای

هر هکتار است.
شیرانی ادامه داد: بر اســاس برنامه ریزی های وزارتخانه، فضاهای 
گلخانه ای باید ساالنه 2 هکتار توســعه یابد و یک هکتار نیز اصالح 
 و نوســازی شــود که خوشــبختانه اســتان ما از این برنامه ریزی

جلوتر است.
شــیرانی اضافه کرد: در خصوص پرداخت تسهیالت به متقاضیان 
احداث گلخانه هیچ محدودیتی وجود نــدارد و این افراد می توانند 
با مراجعه به ادارات جهاد کشــاورزی شهرستان خود اقدامات الزم 

را انجام دهند.

مدیر باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال خبر داد:

فعالیت 50 واحد پرورش محصوالت 
گلخانه ای در استان ایرنا : استاندار چهارمحال و بختیاری تسریع در اجرایی شــدن دستور رییس جمهوری در خصوص تبدیل این 

استان به قطب گردشگری کشور را از معاون رییس جمهوری خواستار شد.

قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه دوشنبه در نشست با زهرا 
احمدی پور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری تاکید کرد: اجرای 
این دســتور نقش مهمی در افزایش اشــتغال، کاهش نرخ 
بیکاری و رونق اقتصادی اســتان دارد. اســتاندار افزود: هم 
اینک تمامی زیرســاخت های الزم برای تبدیل چهارمحال 

و بختیاری به قطب گردشگری کشور فراهم است.
سلیمانی دشــتکی تصریح کرد: مســئوالن چهارمحال و 
بختیاری به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
برای ســرمایه گذاری در حوزه های مختلف و به ویژه بخش 
گردشگری آمادگی کامل دارند. وی همچنین در نشست با 
مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان مسائل مرتبط با 
این حوزه را به طور کامل مورد بحث و بررســی کارشناسی 

قرار دارد.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری یادآور شــد: تکمیل و 
بهره برداری کامــل از طرح ها و پروژه هــای حوزه ورزش و 
جوانان این استان باید در اولویت قرار گیرد. وی اظهارکرد: 
البته بررســی های الزم بــرای واگذاری برخــی طرح ها و 
پروژه های نیمه تمام ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری 
به بخش خصوصی با هدف تسریع در تکمیل و بهره برداری 

صورت گرفته و این اقدام به زودی عملیاتی می شود.
سلیمانی دشــتکی در نشستی با شــجاع الدین بازرگانی، 
معاون امور حقوقی و مجلس وزیــر نفت به منظور پیگیری 
حقوق اهالی خســارت دیده ســرخون در حادثه اخیر لوله 
انتقال نفت مارون گفت: وزارت نفــت باید ضمن پرداخت 
کامل خسارت به آسیب دیدگان این حادثه برنامه ریزی های 
الزم به منظور پیشــگیری از تکرار حوادث مشــابه را انجام 
دهد. وی تاکید کرد: برآورد کامل خسارت وارد شده به آب 
آشامیدنی، کشاورزی و مجتمع های پرورش ماهی در این 

منطقه باید در اولویت کاری وزارت نفت قرار گیرد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری افــزود: ترمیم وضعیت 
کنونی، پیشــگیری از اتفاقــات احتمالــی، تعیین تکلیف 
مشکالت و خسارات پیشــین و بررســی کامل مشکالت 
زیست محیطی ناشی از این حادثه از مهم ترین خواسته های 
مردم سرخون محسوب می شود. وی تصریح کرد: هم اینک 
58 مزرعه پرورش ماهــی، 220 هکتار زمین باغی و 2 هزار 
و 500 هکتار از زمین های کشاورزی منطقه سرخون دچار 

خسارت ناشی از آلودگی نفتی شده است.
سلیمانی دشتکی در نشست دیگری با سیدموسی خادمی 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مسائل مشترک 

بین 2 اســتان بحث و تبادل نظر کردند. وی یادآور شــد: 
چهارمحال و بختیــاری و کهگیلویه و بویراحمد مســائل 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مشترکی دارند.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: افزایش تعامالت 
حوزه های مختلف بین هر دو اســتان نقش مهمی در رونق 

اقتصادی منطقه ایفا می کند.
سفر استانی حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 
رییس جمهوری اســالمی ایــران و اعضــای هیئت دولت 
یازدهم بــه چهارمحال و بختیــاری 15 و 16 مرداد 1393 
انجام شد که در این سفر با توجه به ظرفیت و پتانسیل باالی 
چهارمحال و بختیاری در زمینه گردشــگری و اکوتوریسم، 
رییس جمهوری دستور ویژه ای برای تبدیل این استان به 
قطب گردشــگری صادر کرد. به دنبال بارندگی های اخیر 
بخشی از خط انتقال نفت خام خوزستان 12 آذر امسال در 
بخش میانکوه شهرستان اردل شکست و باعث جاری شدن 

نفت خام در رودخانه سرخون شد.
به گزارش ایرنا، قاسم سلیمانی دشتکی در ادمه  فعالیت های 
خود،  در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان شرکت 
کرد و گفت: تمام تالش مدیریت اســتان بر این اســت تا از 
طریق مبادی قانونی بتواند از حقوق مــردم در حوضه آب 
دفاع کند. وی ادامه داد: در همین راســتا با هر حرکتی که 
منجر به هرج و مرج و تحریک اذهان عمومی شود، مخالفیم 
و انتظار است تا افراد به جای استفاده نادرست از تریبون ها و 

فضای مجازی تابع قانون باشند.
سلیمانی دشــتکی با تاکید بر به کارگیری جدیت بیشتر از 
سوی برخی دستگاه های استان در احقاق حقوق مردم در 
حوضه آب تصریح کرد: در دفاع از حقوق آب اســتان برخی 
دســتگاه ها جدیت الزم را ندارند و ضروری است تا در این 

خصوص بیش از پیش پیگیری شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری افزود: در شــیوه انعکاس 
و پیگیری منافع آب اســتان باید تجدیدنظر شود، چرا که 
استانداری نمی تواند در حوزه های تخصصی ورود پیدا کند، 
بلکه تنها می تواند ناظر و هماهنگ کننده دستگاه ها باشد 
و نهادهایی از جمله امور آب و جهادکشــاورزی باید ایفای 

نقش کنند.
سلیمانی دشــتکی با بیان اینکه نباید تریبون ها در جهت 
تشویش اذهان عمومی هدایت شــود، خاطرنشان کرد: در 
فضای مجازی و حقیقی برخی از حقایق به شــکلی عنوان 
می شود که افراد را از مسیر درســت و اصلی دفاع از حقوق 
مردم منحرف می کند که ضروری اســت همگان با اتحاد و 

همدلی، تنها در راستای منافع مردم عمل کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در رابطه با تبدیل استان به قطب گردشگری گفت:

دستور رییس جمهور، اجرایی شود

هم اینک تمامی 
زیرساخت های 

الزم برای تبدیل 
چهارمحال و 

بختیاری به قطب 
 گردشگری

  کشور 
فراهم است
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ابالغ رای
10/55 کالسه پرونده: 1207-95/9/29 مرجع رسیدگی شعبه 12 شورای حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد، خواهان: مسعود میر عباسی به نشانی نجف 
آباد خ فردوسی مرکزی نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه آتی 
گام پالک 28، خوانده: حســین جعفری به نشــانی مجهول المکان، موضوع : 
مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 106109 به مبلــغ 27/800/000 ریال، 
گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داشته که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت مقرر جلسه شــورا به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و با 
توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور حکم می نماید. در خصوص دعوی آقای مسعود میرعباسی به طرفیت 
آقای حسین جعفری به خواسته مطالبه تقدیمی از سوی خواهان و گواهی عدم 
پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر اســتقرار دین به میزان خواسته در 
عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر 
بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد، لذا 
چون خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت 
ذمه خود اقامه ننموده است. مستنداً به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
27/800/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 840/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز پرداخت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خســارت تادیه از تاریخ سررسید 1394/6/2 لغایت اجرای 
حکم که توســط اجرای احکام محاســبه و وصول می گردد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف همین 
مدت قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم عمومی حقوقی دادگستری نجف آباد 

می باشد . شعبه 12 شورای حل اختالف نجف آباد )337 کلمه،4 کادر(  
اخطار اجرایی

10/54 به موجب رای شــماره 906 تاریخ 95/7/10 شعبه 12 حقوقی دادگاه 
عمومی شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته اســت محکوم علیه خانم ثریا 
عیدی وندی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت 30/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
70/000 تومان به عنوان هزینه های دادرســی و ابطال تمبر از باب تسبیب و 
نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 95/5/18 لغایت اجرای 
حکم و نیم عشر دولتی در حق محکوم له مسعود میر عباسی به نشانی نجف 
آباد خ فردوسی مرکزی نرسیده به آزمایشگاه دکتر اکرامیان فروشگاه آتی 
گام پالک 28، ماده 34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صــورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. حسین گرامی 

دادرس شعبه 3 حقوقی نجف آباد )190 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/72 در خصوص پرونده کالســه 951019 خواهان تهمینه رحیمی مقدم 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- مهسا حیدری 2- ابوالقاسم آغنی 
تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/11/16  ساعت 11 تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق 
شــمالی چهار راه وکال شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:30428 شعبه 14 
مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)114 کلمه،1 کادر(   

ابالغ وقت رسیدگی
10/73 شــماره ابالغیــه: 9510100350308202 شــماره پرونــده: 
9509980350300666 شــماره بایگانی شــعبه: 950816  خواهان/ شاکی 
مریم رهبــران  دادخواســتی به طرفیت  خوانــده/ متهم مهــرداد عزیزی به 
خواسته اعســار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان خ چهــار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ســاختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 305  ارجاع و به کالسه 
9509980350300666 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/11/16 و 
ساعت 8/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ مهرداد 
عزیزی  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:30412 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)172 

کلمه،2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

10/75 در خصوص پرونده کالسه 231/95 خواهان مهدی کبیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مجید آقاباباگلی فرزند محمد تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/11/16  ســاعت 16 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب 
بانک مسکن پ 72 شــورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30446 شعبه 47 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)114 کلمه،1 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

10/76 شــماره ابالغنامــه: 9510100351509505 شــماره پرونــده: 
9509980351500671 شــماره بایگانی شــعبه: 950818  خواهان/ شاکی 
مهدی رضائی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم نگار منجزی جهانگیری 
و محمد حسین خاشعی به خواســته تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیــه و مطالبه وجه چک و اعســار از پرداخــت هزینه دادرســی و مطالبه 
خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 348  ارجاع و به کالسه 9509980351500671 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/11/16 و ساعت 8/30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30497 شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)193 کلمه،2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

10/77 شــماره ابالغنامــه: 9510100351509497 شــماره پرونــده: 
9509980351500664 شــماره بایگانی شــعبه: 950811  خواهان/ شاکی 
شوکت مختاری فردجونقانی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم علی اصغر 
طهماسبی  به خواسته استرداد ثمن معامله و تایید فسخ قرارداد مالی و تامین 
خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان- خ چهار باغ 
باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 
شماره 348  ارجاع و به کالسه 9509980351500664 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/11/16 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الــف:30496 شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان)190 

کلمه،2 کادر(   

ابالغ وقت رسیدگی
10/78 در خصوص پرونده کالســه 1473/95 خواهان مصطفی قاسمی به 
وکالت خانم طیبه هاشمی دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت 
احمدرضا ردانی پور ردانی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 
95/11/16 ســاعت 10 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی 
مدرســه نیلی  پور- جنب ســاختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
30435 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)123 کلمه،2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

10/79 شــماره ابالغیــه: 9510106837204001 شــماره پرونــده: 
9509986837201167 شــماره بایگانی شــعبه: 951192  خواهان/ شاکی 
بنیامین سرپرست  دادخواستی به طرفیت  خوانده حمید سرپرست و دادستان 
محترم استان اصفهان به خواسته درخواست صدور حکم رشد  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه 
خانواده شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شــهید 
نیکبخت- ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه دوم  اتاق 216  
ارجاع و به کالسه 9509986837201167 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/11/16 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فــوق جهت رســیدگی حاضر گردد. 
م الف:30476 شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)169 کلمه،2 کادر(   

ابالغ وقت رسیدگی
10/80 شــماره ابالغنامــه: 9510100351509499 شــماره پرونــده: 
9509980351500790 شــماره بایگانی شــعبه: 950947  خواهان/ شاکی 
موسسه مالی اعتباری عســکریه   به طرفیت  خوانده/ متهم فردین عابدی و 
بهاره نقنه و سعادت صفایی و علی اصغر فنائی و صابر صفایی به خواسته 
مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 348  ارجاع و به کالسه 9509980351500790 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/11/16 و ساعت 9/30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30495 شعبه 15 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)198 کلمه،2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

10/81 شــماره ابالغیــه: 9510106825310683 شــماره پرونــده: 
9509986825300531 شــماره بایگانی شــعبه: 950663  خواهان/ شاکی 
محمد حسین رستمی شاپورآبادی  به طرفیت  خوانده/ متهم سعید امینی  به 
خواسته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تامین خواسته  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان- خ چهار باغ باال - خ 
شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق 121  
ارجاع و به کالسه 9509986825300531 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/11/14 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/ متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:30489 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)190 

کلمه،2 کادر(   
ابالغ وقت رسیدگی

10/82 شــماره ابالغیــه: 9510106825310694 شــماره پرونــده: 
9509986825300630 شماره بایگانی شعبه: 950771  خواهان/ شاکی سید 
عباس رفیعائی دادخواستی  به طرفیت  خوانده/ متهم یوسف گلیار  به خواسته 
مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به 
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال - خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
اول  اتاق 121  ارجاع و به کالسه 9509986825300630 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/11/13 و ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده / متهم و درخواســت خواهان / شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یــک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا 
خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30487 شعبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان)181 کلمه،2 کادر(   
ابالغ

10/83 شــماره ابالغنامــه: 9310100369204220 شــماره پرونــده: 
9009980350400613 شماره بایگانی شــعبه: 920250  خواهان/ خواهان 
ها آســتان قدس رضوی نمایندگی اصفهان دادخواستی  به طرفیت  خوانده/ 
خواندگان شــهرداری اصفهان و عصمــت مطلق و مینو نامــداری و عاطفه 
نامداری و مجید کلینی و ملک تاج نامداری و احمد نامداری   به خواسته تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهار باغ 
باال – چهار راه نظر- مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان ارجاع و 
به کالسه  9009980350400613 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  و ساعت 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30475 شعبه 10 دادگاه تجدید 

نظر استان اصفهان )181 کلمه،2 کادر(   
ابالغ 

10/84 شــماره ابالغیــه: 9510100350610234 شــماره پرونــده: 
9509980350600426 شماره بایگانی شعبه: 950512  خواهان حمیدرضا 
اعظمیان جزی و ســید ولی اله رهنمائی و آرزو زارعی سودانی دادخواستی  
به طرفیت  خواندگان کیخسرو قاســمی و امیر قاسمی و ایراندخت قاسمی و 
مینا قاسمی و گلناز قاسمی و اقدس ابن علی حیدری  به خواسته الزام به اخذ 
پایان کار و مطالبه خســارت دادرسی و الزام به تنظیم ســند رسمی ملک و 
الزام به تفکیک ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 2  اتاق شماره 220   ارجاع و به کالسه 9509980350600426 
ثبت گردیده با توجه به اینکه نظریه کارشناسی وصول گردیده به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و درخواست و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود رونوشت 
نظریه کارشناسی  را دریافت نموده و چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت هفت 
روز پس از نشر آگهی به شــعبه ارائه نمایند.  . م الف:30492 شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)213 کلمه،2 کادر(   

ابالغ
10 شــماره ابالغیــه: 9510100351309725 شــماره پرونــده:  /85
9509980351300057 شماره بایگانی شعبه: 950060  خواهان/ شاکی عباس 
بختیاری منش  دادخواســتی  به طرفیت  خوانده/ متهم مرتضی مطاع و اصغر 
کاشی به خواســته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
مالحظه نظریه کارشناســی و اظهار هر گونه مطلبی ظرف یک هفته پس از ابالغ 
حاضر شوید و به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ 
شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30473 شعبه 13 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )152 کلمه،2 کادر(   
احضار متهم

10/86 خانم منیره تقی چپ فرزند علی در پرونده شماره 950694 این شعبه به 
اتهام توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله 
بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شــوید، در غیر این صورت پس از 
انقضاء مهلت مقرر به موضوع رســیدگی و اظهار نظر می شود. م الف:30460 
شعبه 38 دادیاری مجتمع شماره سه دادســرای عمومی و انقالب اصفهان )84 

کلمه،1 کادر(   
احضار متهم

10/87 شــماره درخواســت: 9510460363300001 شــماره پرونــده: 
9509980363300444 شــماره بایگانی شــعبه: 950451 در پرونده کالســه 
950451 د 14 شعبه چهاردهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان خانم 
مرضیه میر باقر فرزند مصطفی شکایتی علیه آقای محمدرضا شهرابی فراهانی 
فرزند جمشــید دائر بر ترک انفاق مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه 
ارجاع گردیده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی  آگهی می 
شود تا متهم از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه 
تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود 
حاضر گردد در صورت عدم حضور، دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف:30520 شعبه 14 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) مجتمع 1( 

)131 کلمه،2 کادر(   
ابالغ

10/88 شــماره درخواســت: 9510460365600025 شــماره پرونــده: 
9509980365601480 شــماره بایگانی شعبه: 951498 پیشنویس آگهی ابالغ 
هادی میرزایی به اتهام ضرب و جرح عمدی و ... از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 951498 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد شد. م الف:30519 شعبه 37  دادیاری مجتمع شماره سه 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )115 کلمه،1 کادر(   
ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100351211645 شــماره پرونــده:  /89
9509980351200228 شماره بایگانی شعبه: 950286  آقای سجاد صادقی به 
وکالت از آقای نعمت اله عظیمی نسبت به دادنامه شماره 9509970351201088 
در پرونده کالســه 950286 ح 12 بــه طرفیت خانم منیر رضایــت فرزند احمد 
تقاضای تجدید نظر نموده است نظر به اینکه تجدید نظر خوانده مجهول المکان 
اعالم شده مراتب حســب درخواســت وکیل تجدید نظر خواه و به تجویز م 73  
ق.ا.د.م یک مرتبه در یکــی از جراید کثیراالنتشــار درج و از تجدید نظر خوانده 
فوق در خواست می گردد هر گونه پاســخی نسبت به تجدید نظر خواهی تجدید 
نظر خواه دارد ظرف ده روز از تاریخ انتشار کتبًا به این دادگاه اعالم و اال پس از 
مضی مهلت فوق و عدم پاسخ پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر اصفهان 
ارسال خواهد شد. م الف:30421 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )137 

کلمه،2 کادر(   
ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100351211570 شــماره پرونــده:  /90
9509980351200539 شماره بایگانی شعبه: 950657  آقای سید امیر حسین 
متولی امامی نسبت به دادنامه شماره 9509970351201530  در پرونده کالسه 
950657 ح 12 بــه طرفیت آقای بابک احمدپور درخواســت  تجدید نظر خواهی 
نموده اســت که با توجه به اینکه نامبرده را مجهول المکان اعالم نموده مراتب 

حسب  درخواست نامبرده و در اجرای م  73  ق.ا.د.م یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج و از تجدید نظر خوانده فوق دعوت می گردد هر گونه پاسخی 
نسبت به تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دارد ظرف مهلت ده روز از تاریخ 
انتشار کتبًا اعالم و اال پس از مضی مهلت فوق و عدم پاسخ پرونده با همین کیفیت 
به دادگاه تجدید نظر اصفهان ارسال خواهد شد. م الف:30417 شعبه 12 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )127 کلمه،2 کادر(   
ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100351211637 شــماره پرونــده:  /91
9509980351200229 شماره بایگانی شعبه: 950287  آقای سجاد صادقی به 
وکالت از آقای نعمت اله عظیمی نسبت به دادنامه شماره 9509970351201089  
در پرونده کالسه 950287 ح 12 به طرفیت آقای سعید مجید تقاضای تجدید نظر 
خواهی نموده و نظر بــه اینکه تجدید نظر خوانده فــوق را مجهول المکان اعالم 
نموده مراتب حسب  درخواست وکیل و به تجویز  م  73  ق.ا.د.م مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و از تجدید نظر خوانده فوق دعوت می گردد 
هر گونه پاسخی نسبت به تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دارد ظرف ده روز 
از تاریخ انتشــار کتبًا اعالم و اال پس از مضی مهلت فوق و عدم پاسخ پرونده به 
همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر اصفهان ارسال خواهد شد. م الف:30416 شعبه 

12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )132 کلمه،2 کادر(   
ابالغ 

10/92 شــماره درخواســت: 9510460358100042 شــماره پرونــده: 
9509980358100978 شــماره بایگانی شــعبه: 951026 نظر به اینکه آقایان 
1- رسول فوالدی 2- احمد افرنگ فرزند ایرج متهم به مشارکت در کال هبرداری، 
جعل و استفاده از سند مجعول به شماره پرونده 951026 شعبه دوم بازپرسی 
دادسرای اصفهان می باشند و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انشار آگهی می 
باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار طبع و نشر می 
شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف:30409 شعبه 2 بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان )126 کلمه،2 کادر(   
ابالغیه

9510100351111527 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغنامــه: /93
9409980351100722 شماره بایگانی شــعبه:940800 ابالغ شونده حقیقی: 
محمد صالحی فرزند عبدالرســول صالحی به نشــانی مجهول المکان، مدارک 
پیوســت: در خصوص تجدید نظر خواهی ریاضی پور به طرفیت شما نسبت به 
دادنامه شماره 1048/95 صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شــود. مقتضی است حسب ماده 
346 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه 
پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا 
به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. 

م الف:30397 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )112 کلمه،1 کادر(   
ابالغیه

9510100351110653 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغنامــه: /94
9509980351100043 شماره بایگانی شــعبه:950047 ابالغ شونده حقیقی: 
حمید طالبی فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان، مدارک پیوست: در خصوص 
تجدید نظر خواهی حبیب اله شــرکت به طرفیت شما نســبت به دادنامه شماره 
9509970351101033  صادره از این شعبه، به پیوست نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدید نظر خواهی به شــما ابالغ می شــود. مقتضی اســت حســب 
 ماده 346 قانون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقــالب در امور مدنی

 چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم 
نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال 
می گردد. م الف:30395 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )111 کلمه،1 

کادر(   
ابالغیه

9510100353805415 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغنامــه: /95
9509980359301185 شماره بایگانی شــعبه:951260 ابالغ شونده حقیقی: 
عبدالولی ناصری به نشانی اصفهان،  تاریخ حضور: 1395/11/27 چهارشنبه 
ساعت 9 محل حضور: اصفهان- خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 310، در خصوص شکایت 
محسن غالمرضاپور علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 
حاضر شوید.  م الف:30394 شــعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)112  

جزایی سابق(  )70 کلمه،1 کادر(   
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9510110351401107 نامــه:  شــماره   10 /96
9009980351401186 شــماره بایگانی شــعبه: 901186 بدینوسیله به آقای 

روشــن ایار اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت مالحظه نظریه کارشناســی 
به دفتر شــعبه مراجعه نمایید ضمنًا یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار / 
محلی استان نشر و یک نسخه از آگهی منتشــره را جهت انضمام به پرونده به 
این شعبه ارسال نمایید. م الف:30403 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

)65 کلمه،1 کادر(   
رای اصالحی

پیرو رای شماره  3426 مورخ 18/3/95 آقای مرید سعیدنژاد فرزند کریم پالک 
99اصلی نام مالک مرید می باشد که اشــتباها مریم قید شده است. بدین وسیله 
اصالح می گردد. نام مالک آقای مرید ســعیدنژاد فرزند کریم صحیح می باشد. 

نبی اهلل یزدانی اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر
تحدید حدود اختصاصی

10/119 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 12/10397 
مجزی شده از پالک 374 فرعی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که بموجب رای 
شماره 139560302025012517 مورخ 1395/5/25 هیات اول مفروز گردیده 
به نام حمیرا رونما فرزند خوبیار درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است؛ اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدیــد حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 
1395/11/2 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 
انتشــار: 1395/10/9 علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اســناد وامالک غرب 

اصفهان)145 کلمه،2 کادر(   
مفاد آراء

257/ 9 آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــأت موضوع تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل تســلیم وپس از اخذ 
رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
1-  رأی شماره3292-95/7/18 هیأت : آقای مجیدمنصوری نوش آبادی فرزند 
غالمرضاشماره شناسنامه5818 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 174 مترمربع 
شماره پالک 377 فرعی مجزا از شماره318 فرعی از پالک8 اصلی واقع در معین 

آباد نوش آباد بخش 2حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مالک عادی 
2- رأی شــماره3865-95/8/28 هیــأت : آقــای حامــد قاضیــان بیدگلــی 
فرزندعبدالصمد شماره شناسنامه476 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت105.85 
مترمربع شماره پالک 854 فرعی مجزا از شماره 102فرعی از پالک 6 اصلی واقع 

در حسین آباد بیدگل بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی 
3- رأی شــماره3864-95/8/28 هیــأت : آقــای امیــر حســین حاجــی زاده 
 بیدگلــی   فرزندعبــاس شــماره شناســنامه 9765 ، ششــدانگ  یکبابخانه به

 مساحت 62مترمربع شــماره پالک 38 فرعی مجزا از شماره 14 فرعی از پالک 
293 اصلی واقع در اماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از رضا 

حاجی زاده  
4- رأی شــماره3863-95/8/28 هیأت : آقای میثم شبان پور آرانی  فرزندعلی 
محمد شماره شناسنامه218، ششدانگ اعیانی قسمتی از یکبابخانه احداثی در 
عرصه موقوفه به مساحت 136.5مترمربع شماره پالک 1فرعی مجزا از شماره 

2392 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.
5- رأی شــماره3846-95/10/27 هیــأت : آقــای علیرضــا نجفــی آرانــی 
فرزندحســن شــماره شناســنامه772و خانم زینب چاق زاده آرانــی فرزند 
حسن شماره شناســنامه 1250072956  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت138مترمربع شــماره پالک8447 فرعی مجزا از شماره 1592فرعی از 
پالک2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از حسن نجفی وغیره
6- رأی شماره3879-95/8/28 هیأت : آقای علی محمد عباس پور مقدم آرانی 
فرزندعباس  شــماره شناســنامه58 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت246.5 
مترمربع شــماره پــالک8445 فرعــی مجزا از شــماره1189 فرعــی از پالک 
 2637 اصلی واقع در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل مالکیت 

مشاعی
7- رأی شــماره3877-95/8/28 هیــأت : آقــای جهانگیــر وزیر پــور آرانی 
فرزندحسین شــماره شناسنامه 149، ششــدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 

115.34 مترمربع شماره پالک 8448 فرعی مجزا از شماره498و6897 فرعی از 
پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی 

از خانم شهین خلیق
8- رأی شماره3880-95/8/28 هیأت : آقای محمد میرزای کاشانی فرزند دخیل 
شماره شناسنامه 1328، ششــدانگ قســمتی از  یکبابخانه به مساحت 17.15 
مترمربع شــماره پالک 8444فرعی مجزا از شــماره498 فرعی از پالک 2637 
اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از حسین 

وزیر پور آرانی
9- رأی شــماره3866-95/8/28 هیــأت : آقای محســن جعفری فــرد بیدگلی  
فرزندعلی شماره شناسنامه 1268 ، ششــدانگ  یکباب انباری به مساحت 150 
مترمربع شماره پالک334 فرعی مجزا از شماره 252فرعی از پالک2704 اصلی 
واقع در دســتجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیــدگل.  انتقالی از جواد 

حمیدپناه 
10- رأی شماره3844-95/8/27هیأت : آقای سعید ذبیحی بیدگلی  فرزندماشاله 
شماره شناسنامه2298 و خانم زهرامیرزائی مفرد بیدگلی فرزند ناصرشماره 
شناسنامه6190081002  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت150 
مترمربع شــماره پالک 333 فرعی مجزا از شــماره 252 فرعی از پالک 2704 
اصلی واقع دردســتجرد وغیاثیه  بخش 3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل. انتقالی از 

جواد حمیدپناه
11- رأی شــماره 3888-95/8/28 هیأت : آقای غالمرضــا مهدی زاده بیدگلی  
فرزند عباس شــماره شناســنامه 97، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 
 مترمربع شماره پالک 335 فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 2704 اصلی

 واقع در دســتجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیــدگل.  انتقالی از جواد 
حمیدپناه

12- رأی شماره3868-95/8/28 هیأت : آقای محسن ربانی فرزند دخیل عباس 
شماره شناسنامه 137 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت150 مترمربع شماره 
پالک 332فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد 

وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  انتقالی از جواد حمیدپناه
13- رأی شــماره 3277-95/7/17هیــأت : آقای علــی واثقــی بیدگلی فرزند 
محمدشماره شناسنامه1250083451 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت172 
مترمربع شــماره پالک 330فرعی مجزا از شــماره252 فرعــی از پالک 2704 
اصلی واقع در دســتجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل.  انتقالی از 

جواد حمیدپناه
14- رأی شماره 3831-95/8/27 هیأت : آقای احمد دانیالی بیدگلی  فرزندفرج اله  
شماره شناسنامه 120 نسبت به سه دانگ مشاع و آقای رحمت اله دانیالی بیدگلی 
فرزند احمد شماره شناسنامه373  و خانم سلطان هوشنگی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 195)بالمناصفه نسبت به ســه دانگ مشاع ( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت208.2 مترمربع شماره پالک 5674فرعی مجزا از شماره 205 فرعی از 
پالک 2840 اصلی واقع درریگســتان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مالک عادی
15- رأی شــماره 3830-95/8/27 هیأت : آقای محمد محمودیان فرزندحسن 
شــماره شناســنامه2313 و آقای مصطفی محمودیانفرزند حســن  شــماره 
شناســنامه6190035035  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مســاحت 
171مترمربع شماره پالک 5675فرعی مجزا از شماره 491 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع درریگســتان دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

حسن محمودیان 
16- رأی شماره3825-95/8/27 هیأت : آقای سیداحسان سجادی نوش آبادی  
فرزنداکبر آقا  شــماره شناسنامه 59 )نسبت به 4.5دانگ مشــاع ( و خانم عذرا 
ثانوی نوش  آ بادی فرزندعین اله  شماره شناسنامه 14  )نسبت به 1.5دانگ مشاع 
( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 345.35 مترمربع شماره پالک857 فرعی مجزا 
از شماره 35فرعی از پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد  بخش4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه سیدعلی سجادی
17- رأی شــماره2823-95/8/27 هیأت : آقای ولی الــه نصیری نوش آبادی 
فرزند علــی شــماره شناســنامه105  و خانم زهراعابــد زاده نــوش آبادی 
فرزندمحمدشماره شناسنامه 188)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
180مترمربع شماره پالک 560 فرعی از پالک 43اصلی واقع درغیاث آباد  نوش 

آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل . ابتیاعی از مالک عادی
18- رأی شماره  3867-95/8/28 هیأت : آقای علی حمیدی منفرد  فرزند رحمت 
اله  شماره شناسنامه 20 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160مترمربع شماره 
پالک 559 فرعی از پالک 43اصلی واقع در غیــاث آباد نوش آباد بخش4 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری اران وبیدگل
بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور وعدم وصــول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/23 تاریخ انتشار نوبت دوم :95/10/9 

عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
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پیشنهاد سردبیر: 
حماسه 9 دی، کشتی توفان زده انقالب را به ساحل نجات رساند

اخبار کوتاه

آیین غبارروبی و عطرافشــانی ضریح مطهر حضرت محمد هالل 
بن علی )ع( عصر امروز انجام می شود.

مدیر اجرایی حــرم مطهر حضــرت محمد هالل بــن علی )ع( 
با اعالم این خبر، اظهــار کرد: همزمان با حماســه 9 دی ضریح 
حضرت محمد هالل بــن علی )ع( امروز  با حضــور محمد جواد 
فاضل لنکرانی، خدام افتخــاری حرم مطهر حضرت محمد هالل 
بن علی)ع( و مســئوالن محلی غبارروبی و عطرافشانی می شود.

ســید جواد تکیه افزود: قرائت زیارت حضــرت محمد هالل بن 
علی)ع(، جمع خوانی، قرائت دعای امین ا...، مرثیه خوانی مداحان 
اهل بیت)ع( از جمله برنامه های این آییــن خواهد بود.وی افزود: 
این آیین هر دو ماه یک بار با حضور مــردم آران  و بیدگل، زائران 
حرم مطهر حضرت محمد هالل بن علی)ع( و مســئوالن محلی 
برگزار می شود.غبارروبی از آیین های دیرین حرم مطهر حضرت 
محمد هالل بن علی)ع( آران و بیدگل است که هر دو ماه یک بار 
با حضور آیات عظام، شخصیت های کشــوری و استانی، خیران 
و خادمان آســتان مقدس حضــرت محمد هــالل)ع( و زائران و 
مجاوران حرم مطهر برگزار می شــود. حرم مطهر حضرت محمد 

هالل بن علی )ع( در 210 کیلومتری شمال اصفهان واقع است.

مسئول نهضت ســواد آموزی شهرســتان دهاقان گفت: در سال 
جاری تعداد 248 نفر از شــهروندان دهاقانی جذب کالس های 
نهضت سواد آموزی شــده اند.بر اســاس اطالعات سواد آموزی 
کشور، آمار اعالم شده توسط موسسه آمار یونسکو UIS و گزارش 
توسعه انسانی و همچنین پایگاه نرخ سواد در جمعیت 24 تا 15 
ساله نسبت به سال 2013 از رشد نســبتا خوبی برخوردار بوده و 
در این گروه سنی 98درصد ثبت شده اســت.همچنین در گروه 
سنی باالی 15 سال نیز نسبت به سال مذکور از رشد نسبتا خوبی 
برخوردار بوده و با 2/5درصد رشــد به 88 درصد رســیده است. 
اطالعات ثبتی سطح سواد در کشور نشان می دهد در حال حاضر 
9۷ درصد از جمعیت کشور باسواد هســتند.در این میان استان 
اصفهان پس از اســتان های مازندران و ســمنان باالترین میزان 
باسوادان کشــور را به خود اختصاص داده اســت.علی سهرابی 
مسئول نهضت ســواد آموزش شهرســتان دهاقان، از شناسایی 
91نفر بی سواد باالی 15 سال سن در این شهرستان خبرداد.وی 
با بیان اینکه امســال تعداد 248 نفر از شهروندان دهاقانی جذب 
کالس های نهضت سواد آموزی شــده اند، گفت: این تعداد در دو 
موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسالم و رهجویان دانش ثبت 
نام و مشغول سواد آموزی هستند.مســئول نهضت سواد آموزی 
شهرســتان دهاقان، افــزود: 29 نفر در این موسســات تدریس 
می کنند.سهرابی با اشاره به بهره برداری از مرکز آموزش محلی در 
روستای دزج دهاقان، اذعان داشت: تا پایان امسال مرکز آموزش 

محلی روستای پوده نیز به بهره برداری می رسد.

ضریح محمد هالل بن علی )ع( 
غبارروبی و عطرافشانی می شود

مسئول نهضت سواد آموزی شهرستان دهاقان خبرداد:

تحصیل 248 سوادآموز
بی سواد و کم سواد در دهاقان

رییس کانون سردفتران ثبت اسناد استان اصفهان گفت: 
پیش فروش ساختمان و خودرو مغایر با قانون ثبت  اسناد 

است و ضروری  است که از آن جلوگیری شود.
امیرمســعود مرادی در همایش گرامیداشت دفاتر اسناد 
رســمی غرب اســتان که در گلپایگان برگزار شد، اظهار 
داشت: قانون ثبت اسناد مقدم بر قانون مدنی بوده و ثبت 
 اسناد تنها نهادی اســت که در قرآن به جایگاه آن تاکید 

شده است.
وی با بیان اینکه ســازمان ثبت اســناد در ســال 1310 
تاسیس شد، تصریح کرد: قانون سازمان ثبت اسناد تا سال 
1390 به صورت جزیره ای عمل می کرد که در سال 90 به 

صورت ثبت الکترونیکی تبدیل شد.
رییس کانون سردفتران ثبت اسناد استان اصفهان گفت: 
براساس ماده یک قانون، ســازمان ثبت مکلف به تنظیم و 
ثبت اسناد رسمی اســت.مرادی بیان داشــت:امروزه در 
هر نقطه ازکشور سندی که ثبت شــود در بانک اطالعات 
اسناد کشــور قابل دسترســی اســت و در برنامه ریزی 

وسیاست گذاری  کالن کشورمفید است.
رییس کانون سردفتران ثبت اســناد استان اظهارداشت: 
موافق کاهش هزینه ها در اخذ ســند هستیم؛ اما به دلیل 
عدم اطالع رســانی برخی فکــر می کننــد هزینه های 
دریافتی به ما تعلــق دارد در صورتی که مــا تنها وظیفه 
محاســبه و وصول را برعهده داریم.مــرادی عنوان کرد: 
صدور سند مالکیت با تنظیم سند مالکیت و سند رسمی 
دو مقوله کامال متفاوت است، در نظام حقوقی و اجتماعی 
مشکالت زیادی وجود دارد. وی با اشاره به ضرورت اجرای 
قانــون جلوگیری از پیــش فروش خودرو و ســاختمان، 
تصریح کرد: معامالتی که در کالن شهر اصفهان در زمینه 
پیش فروش خودرو یا ساختمان در بنگاه صورت می گیرد 

مغایربا قانون سازمان ثبت اسناد است.
رییس کانون سردفتران اســتان اصفهان افزود: پس از 6 
ســال هنوز قانون جلوگیری از پیش فروش ساختمان و 

خودرو اجرا نشده که الزم است اجرا شود.
مرادی بیان داشت: در راســتای جلوگیری از جعل اسناد 
در ثبت احوال فرد عالوه براینکه مشــخصات هویتی خود 
را ثبت می کند ذیل مشخصات اثرانگشت خود را نیزاسکن 
می کند که از جعل هویت اشــخاص در دفاتراسناد ثبت 

اسناد جلوگیری می شود.
وی با قدردانــی از اقدام دکتر تویســرکانی ازالکترونیکی 
شــدن دفاتر امالک،گفت:ثبت امــالک الکترونیکی در 
دفاترپیشخوان شهراصفهان سبب کاهش 6 میلیون سفر 

درون شهری شده است.

حجت االسالم حســین رجایی پور با بیان اینکه هر روزی 
که از عمر این انقالب می گذرد عظمت کارهای امام راحل 
بیشــتر برای ملت های جهان روشن می شود، خاطرنشان 
کرد: انقالب و نظام اســالمی متکی به وجود پیامبر گرامی 

اسالم و حضرت سیدالشهدا)ع( است.
امام جمعه سمیرم با اشاره به در پیش بودن حماسه ماندگار 
نهم دی ماه، این روز تاریخی را نقطه عطفی در تاریخ انقالب 
اسالمی دانست و تصریح کرد: این حماسه عظیم به تعبیر 
مقام معظم رهبــری حرکتی فوق العاده بــود که در تاریخ 

انقالب به ثبت رسیده است.

حجت االسالم رجایی پور ادامه داد: فتنه گرانی که در فتنه 
ســال 88 تنها به نابودی نظام و از هم پاشیدگی انقالب و 
نظام و نابودی کامل انقالب به چیز دیگری راضی نبودند با 

حماسه نهم دی آتش فتنه آنها خاموش شد.
وی با بیان اینکه حماسه نهم دی آبی بر آتش فتنه ها بود، 
تصریح کرد: پس از اهانت به ســاحت سیدالشهدا)ع( ملت 
ایران با آن حماســه تاریخی خود به خروش آمدند و بساط 

فتنه گری را در کشور بر هم زدند.
امام جمعه سمیرم از انقالب اســالمی به عنوان رکورددار 
خلق حماسه ها در تاریخ یاد کرد و گفت: حماسه نهم دی 

نیز حماســه ای ماندگار در تاریخ انقالب اسالمی است که 
باید همواره گرامی داشته شود.

وی، نهم دی را نشــان دهنده حاکم بــودن روح دیانت در 
دل های ملت والیت مدار ایران اســالمی دانســت و گفت: 
حضور حماسی 9 دی همه دنیا را متحیر کرد و امروز همه ما 

وظیفه داریم نام و یاد آن روز تاریخی را گرامی بداریم.
حجت االسالم رجایی پور با اشاره به اینکه حماسه نهم دی 
برگی پر افتخار در تاریخ نظام مقدس جمهوری اســالمی 
ایران اســت، گفت: این حضور جاودانه ســبب شد تا ملت 
ایران مسیر پیشرفت و تعالی سیاسی و اجتماعی را سریع تر 

طی کنند.
وی بــا بیان اینکــه ملت والیت مــدار ایران اســالمی در 
حماسه نهم دی ثابت کردند که توطئه های دشمنان نظام 
نمی تواند کوچک ترین خللی در حرکت رو به رشــد نظام 
ایجاد کنــد، ادامه داد: این ملت راه خود را ســه دهه پیش 
انتخاب کرده و در راه رسیدن به اهداف متعالی نظام بسیار 

استوار است.
رجایی پور با اشــاره اینکه حضور حماســی ملت ایران در 
روز نهم دی سال 88 خط بطالنی بر سه دهه فتنه انگیزی 
دشــمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی بود، خاطرنشان 
کرد: مردم همیشــه در صحنه کشــورمان ثابت کردند در 

پشتیبانی و حراست از جایگاه ولی فقیه ثابت قدم هستند.
امام جمعه ســمیرم با تاکیــد به اینکه حماســه نهم دی 
ســال 88 نقطه عطف انقالب اســالمی در پاالیش خواص 
بی بصیرت و عافیت طلبان بود، تصریح کرد: حضور میلیونی 
ملت ایران در راهپیمایی آن روز فراموش ناشدنی هتاکان 

حریم اهل بیت)ع( را به زباله دان تاریخ فرستاد.
حجت االســالم رجایی پور به نقش رهبــر معظم انقالب 
اســالمی در خاموش کردن فتنه 88 اشــاره کرد و گفت: 
ایشان کشتی توفان زده و فتنه زده انقالب را با راهنمایی ها 

و هدایت های بی نظیر خود به ساحل نجات رساندند.

رییس کانون سردفتران ثبت اسناد اصفهان:

 پیش فروش خودرو و ساختمان
 با قانون ثبت اسناد مغایرت دارد

با مسئوالن

امام جمعه سمیرم:

حماسه 9 دی، کشتی توفان زده انقالب را به ساحل نجات رساند

ملت والیت مدار 
ایران اسالمی 

در حماسه نهم 
دی ثابت کردند 

که توطئه های 
دشمنان نظام 

نمی تواند 
کوچک ترین خللی 

در حرکت رو به 
رشد نظام ایجاد 

کند

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509970351500770 دادنامــه:  شــماره   10 /57
9509980351500153 شماره بایگانی شعبه: 950182 خواهان: آقای علی معصوم 
زاده فرزند عباس با وکالــت آقای ناصر آیتی فرزند علیرضا به نشــانی اصفهان- 
خیابان بزرگمهر- خیابان هشت بهشــت غربی چهار راه گلزار ساختمان وکال طبقه 
همکف دفتر آقای ســعید افراز، خوانده: آقای امیر حســین اصغری فرزند حمید به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه 
بابت ... 3- مطالبه خسارت دادرســی، تصمیم دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده 
ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشا رای می نماید. 
رای دادگاه: آقــای علی معصــوم زاده فرزند عباس با وکالت آقــای ناصر آیتی به 
طرفیت آقای امیر حسین اصغری فرزند حمید دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 
پانصد میلیون ریال بخشی از وجه یک فقره فاکتور به شماره 0000117 به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده اســت. خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
اخطاریه در جلسه رســیدگی شــرکت نکرده و ایرادی نسبت به مســتندات تقدیم 
ننموده است. با عنایت به مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 198، 515، 519، 
522 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به 
پرداخت 500/000/000 ریال بابت اصل خواســته، خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
 تقدیم دادخواســت ) 1395/02/29( تا زمــان وصول که بر مبنای تغییر شــاخص

 اعالمی بانک مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارت دادرسی از جمله هزینه 
نشر آگهی 15/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 13/200/000 ریال بابت حق 
الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از انقضا 
مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف:30052  شــعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )289 کلمه، 3 

کادر(
ابالغ رای

10/62 کالسه پرونده:1248/95 شماره دادنامه:95/9/23-9509976793601713 
مرجع رسیدگی: شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی محمدی 
فرزند عباس به نشانی اصفهان خ آتشگاه خ شهید مجازی کوی سعدی پشت عالمه 
طباطبائی بن بست بنفشــه پالک 86،  خوانده: محمدرضا طیبی فرزند غالمرضا به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک بانضمام مطلق خسارات 
دادرســی، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوای مصطفی محمدی به طرفیت محمدرضا طیبی به خواسته مطالبه 
مبلغ 150/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 741575 -93/1/30 به عهده 
بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
 خواهان از خود ابراز و ارایــه ننموده لذا دعوی خواهان علیــه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 150/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 4/735/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف )93/1/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:30032 شعبه 6 مجتمع شــماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )294 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

10/61 کالســه پرونده:194/95-95/5/25 شــماره دادنامــه:946-95/6/1 مرجع 
رسیدگی: شعبه 31 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمدرضا فتوحی به 
نشانی اصفهان خیابان توحید کوچه شهیدان امیری پالک 81 با وکالت حسین حمزه 
به نشانی اصفهان خیابان شــریعتی غربی مجتمع تجاری رامین طبقه دوم واحد 5،  
خواندگان: 1- داود امینی باغبادرانی به نشــانی اصفهان خ مشتاق دوم خ بازارچه 
کوی دهقان بن بست گلستان پالک 34، 2- امیر مسعود نکویی لنبان به نشانی مجهول 
المکان، به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای محمدرضا فتوحی به 
طرفیت 1- داود امینی باغبادرانی 2- امیر مســعود نکویی لنبان به خواسته مطالبه 
مبلغ 200/000/000 ریال وجــه یک فقره چک به شــماره 071601 -94/11/25 به 
عهده بانک ملی به انضمام مطلق خســارت قانونی با توجه  بــه محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 

دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارند و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایــه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
 که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م 
 حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخــت مبلغ 200/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 3/460/000 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
)94/11/25(  تــا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظــرف 20 روز پــس از ابالغ قابــل واخواهی در همیــن مرجع و 
 ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محتــرم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:30027 شعبه 32 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)328 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

10/60 کالسه پرونده: 950884 شــماره دادنامه:1526-95/8/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مصطفی محمدی به نشانی اصفهان 
خ آتشگاه خ ش مجازی کوی سعدی پشت عالمه طباطبایی بن بنفشه پ 84، خوانده: 
شایان اخوت به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال 
بابت یک فقره چک و خســارات و هزینه های دادرســی و تاخیر تادیه،  با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به 
شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حل اختالف: در 
خصوص دعوای آقای مصطفی محمدی به طرفیت آقای شــایان اخوت به خواسته 
مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به شــماره 187625 به عهده بانک ملی به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و صد و هشتاد و سه 
هزار تومان بابت هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/12/20(  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
دعوی تامین خواسته به دلیل عدم پرداخت خسارت احتمالی با استناد به ماده 2 قانون 
آیین دادرسی مدنی رد دعوی صادر می گردد.  م الف:30038 شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )339 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9510100367402060 ابالغنامــه:  شــماره   10 /59
9409980365601212 شــماره بایگانی شــعبه: 951461 تصمیم نهایی شــماره: 
9509970367401733 متهم: آقای وحید باقری به نشــانی مجهول المکان، اتهام: 
اســتعمال مواد مخدر، به تاریخ 1395/8/25 در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم 
دادگاه انقالب اصفهان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه 951461 
تحت نظر قرار دارد متهم آقای وحید باقری در دادگاه حضور ندارند و الیحه دفاعیه 
ارسال ننموده و وکیل نیز معرفی نکرده است. دادگاه پس از بررسی اوراق ومحتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام متهم آقای وحید باقری، دایر بر 
استعمال هروئین، با توجه به اقرار متهم در دادسرا، گزارش مامورین، مواد مکشوفه 
و سایر محتویات پرونده، مجرمیت نامبرده محرز است لذا دادگاه مستنداً به ماده 19 
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری وی 
را از بابت استعمال مواد به پرداخت مبلغ پنج میلیون هزار ریال جریمه نقدی و تحمل 
پنجاه ضربه شالق محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در 
محاکم محترم تجدید نظر اصفهان می باشــد.  م الف:30043 شعبه 3 دادگاه انقالب 

اسالمی اصفهان )213 کلمه،2 کادر(  
ابالغ رای

10/58 کالسه پرونده:869/95 شــماره دادنامه:1372-95/8/19 مرجع رسیدگی: 
شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اصغر معصوم زاده فرزند حسینعلی 
با وکالت نرگس صادقی قهساره و حسین کالنتری به نشانی اصفهان شریعتی غربی 
ســاختمان آریا ط اول واحد3، خوانده: جواد ترک الدانی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه، 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 شورا: 
در خصوص دعوای اصغر معصوم زاده با وکالت خانم نرگس صادقی قهساره به 

طرفیت جواد ترک الدانی به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 337160 -87/8/20 به عهده بانک سپه شعبه کهندژ به انضمام مطلق 
خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایــه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 212 و 214 قانون 
تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 5/135/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )87/8/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشــد. م الف:30047 شعبه 6 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان )299 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

10/68 شــماره پرونده: 624/95 ش 1 ، شــماره دادنامه: 743-95/09/14، مرجع 
رسیدگی کننده: شــعبه اول شــورای حل اختالف نایین، خواهان: آقای محمدرضا 
خردمند فرزند داود ســاکن نایین خیابــان نواب صفوی کوچه شــماره 1 پالک 9، 
خوانده: آقای ســید محمدرضا ســید تبریزی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه سفته، گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده حوزه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی آقای محمدرضا 
خردمند فرزند داود به طرفیت آقای سید محمدرضا سید تبریزی به خواسته مطالبه 
مبلغ 10/000/000 ریال موضوع یک فقره ســفته مستند دعوی به شماره 860511 
مورخ 94/07/18 عهده بانک ملی با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی به شرح 
متن دادخواست نظر به اینکه سفته در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و 
مصون از هرگونه تعرض بوده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است و خوانده 
در مقابل دعوی مطروحه دفاع و ایــراد و تکذیبی به عمل نیــاورده و دلیلی دائر بر 
پرداخت مورد دعوی و تحصیل برائت الذمه از سوی ایشان ابراز نگردیده، لذا شورا 
دعوی را ثابت تشخیص داده به استناد مواد 310 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرسی در امور مدنی خونده را به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 1/070/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 410/000 ریال 
هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سفته تا زمان وصول طبق شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان محکوم مینماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا 
مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم عمومی نایین می باشد. م الف:311 شعبه اول 

شورای حل اختالف نایین )329 کلمه،4 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

10/13 شماره: 1395/14/313062-10/4 /95  چون تحدید حدود ششدانگ باغ تحت 
پالک 1/188 واقع در بخش 4  ثبت خوانســار که طبق پرونده ثبتی به نام محمدرضا 
عزیزی فرزند حیدر  در جریــان ثبت بوده و به علت عدم حضــور متقاضی ثبت به 
 عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضــای نامبرده تحدیــد حدود ملــک مرقوم در روز یکشــنبه مــورخ 95/11/3 
راس ســاعت 8 صبــح در محل شــروع و بــه عمــل خواهد آمــد لذا بــه موجب 
این  آگهی بــه کلیه مالکیــن و مجاوریــن اخطار می گــردد که در روز و ســاعت 
مقــرر در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــالک 
طبــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 
 تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجــع ثبتی با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی 
ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/10/9  م الف:382 

شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)215 کلمه، 2 کادر(
موضوع تبصره 1 ماده 105 اصالحی آئین نامه قانون ثبت 

10/67 شماره صادره: 1395/43/314255 نظر به اینکه آقای عبداله صادقی برزانی 
فرزند رجبعلی و شریک وی مالکین مشاعی پالک 16/4254 بخش 14 ثبت اصفهان، 
درخواست حذف اســتثناء ثمنیه اعیانی ششدانگ پالک 16/4254 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم گوهر صادقی برزانی همسر مرحوم 
حســن بنکدار آفارانی  اســت را نموده و در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی 

آئین نامه قانون ثبت، کارشناسی رســمی دادگستری میزان بهاء ثمنیه اعیانی سهم 
متقاضی از پالک فوق الذکر را به مبلغ  چهل و هفت میلیون ریال برآورد و اعالم نموده 
اســت ومتقاضی مبلغ مزبور را طبق قبض شــماره 9510429072817079 مورخ 
1395/8/11 به حساب سپرده ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان واریز نموده 
و چون ذی نفع فاقد نشانی است. لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر 
مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت 
بهاء تعیین شده به ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان مراجعه و در صورتی که 
تضییع حقی شده باشد می تواند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع 
صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به ثبت اســناد و امالک منطقه غرب 
اصفهان تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در 
مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی، سند مالکیت متقاضی بدون استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. م الف:30461 رئیس ثبت اسناد و امالک 

منطقه غرب اصفهان )241 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/65 شــماره صادره: 1395/43/309353 نظر به اینکه آقای آقانور عاملی رنانی 
فرزند میرزا محمد صادق با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود شــماره: 49634-

95/9/14 دفترخانه 94 اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت 4 سهم مشاع از 
12 سهم مشاع از 50 ســهم ششــدانگ پالک 904 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان کــه در ذیل ثبت 101595 صفحه 560 دفتر جلد 564 تحت شــماره 
چاپی 686564 صادر و تســلیم گردیده و به موجب انحصار وراثت شماره 1554-

1369/12/19 شعبه هشــتم دادگاه حقوقی دو اصفهان و فرم 19 مالیاتی به شماره 
273/83-1370/1/7 دارایی به مالکیت نامبرده درآمده و اظهار داشته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر ســهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
نموده است. لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور ازدرجه اعتبار ساقط و مقتضی است 
چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید 
از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارســال نمائید. 
انجام هر نوع معامله با سند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد.  
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 انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
 بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 30402  اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )294 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

 10/56 کالســه پرونده: 1168-95/9/15 مرجع رســیدگی شــعبه 12 شورای حل
  اختــالف شهرســتان نجــف آبــاد، خواهــان: مســعود میــر عباســی بــه

 نشــانی نجف آباد خ فردوســی مرکزی نرســیده به آزمایشــگاه دکتر اکرامیان 
فروشــگاه آتی گام پالک 28، خوانــده: امیدوار عیــدی وندی به نشــانی مجهول 
المکان، موضــوع : مطالبه وجــه یک فقره چک بــه شــماره 380/517439 به مبلغ 
 7/500/000 ریــال، گــردش کار: خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق به 
 طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق

 و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلســه شــورا به تصدی امضا کنندگان 
زیر تشــکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صدور حکم می نماید. در خصوص دعوی آقای مســعود میرعباســی 
به طرفیت آقای امیدوار عیدی وندی به خواســته مطالبه تقدیمی از ســوی خواهان 
 و گواهی عــدم پرداخت از بانک محــال علیه که داللت بر اســتقرار دیــن به میزان

  خواســته در عهــده خوانــده داشــته و بقــای اصــول مســتندات مذکــور 
در یــد خواهان کــه داللت بــر بقای دیــن و اشــتغال ذمــه خوانده و اســتحقاق 
خواهان در مطالبــه وجه دارد، لذا چــون خوانده دفاعی در قبــال دعوی مطروحه 
معمول نداشــته و دلیلی بر برائــت ذمه خود اقامه ننموده اســت. مســتنداً به مواد 
198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی و مــواد 310 و 
 313 و 314 قانــون تجارت دعــوای مطروحــه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
 مبلــغ 600/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و ابطال تمبر از باب تســبیب و نیز 
پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تادیه از تاریخ سررسید 1390/8/22 
لغایت اجرای حکم که توســط اجرای احکام محاســبه و وصول مــی گردد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف همین 
 مدت قابل تجدیــد نظر خواهی نزد محاکــم عمومی حقوقی دادگســتری نجف آباد 

می باشد .
 شعبه 12 شورای حل اختالف نجف آباد )339 کلمه،4 کادر(  

امام جمعه سمیرم با اشاره به اینکه مردم ایران  به پشتیبانی اسالم ناب توانستند عزتمندانه در جهت اهداف متعالی 
خود گام بردارند، تصریح کرد: امروز نیز اقتدار و جایگاه نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران به دلیل بهره گیری از 

آرمان ها و ارزش های دینی است.

فرماندار شهرستان تیران و کرون گفت: 9 دی ماه روز حماسه 
بصیرت و والیت مداری است.

علی رحمانی اظهار کرد: 9 دی ماه سال 1388 مردم انقالبی 
ایران اسالمی به میدان آمدند و حماسه کم نظیری آفریدند و 

نشان دادند که همیشه پشتیبان انقالب اسالمی هستند.
وی ادامه داد: در آشوب ســال 1388 با تدبیر و راهنمایی های 

رهبر معظم انقالب از فروپاشی انقالب اسالمی جلوگیری شد 
و در 9 دی ماه آن سال مردم انقالبی ایران مثل همیشه نشان 
دادند که مطیع امر والیت و رهبر هستند.فرماندار شهرستان 
تیران و کرون افزود: دشمنان ایران در سال 1388 با همکاری 
هم می خواستند نیت شوم خود در ایران اسالمی را اجرا کنند 
که در 9 دی ماه با حضور باشکوه خود جوش مردم همیشه در 

صحنه ایران، این نیت شوم نافرجام ماند و توطئه دشمن نقش 
بر آب شد.

رحمانی تصریح کــرد: باید این روز بزرگ و حماســه عظیم 
را برای نســل های آینده تبیین کنیم تا دشــمنان این مرز و 
بوم را بشناســند و به آنها اعتماد نکنند.وی خاطر نشان کرد: 
راهپیمایی نهم دی ماه سال جاری باید باشکوه تر و عظیم تر از 
سال گذشته برگزار شــود و مردم انقالبی و همیشه در صحنه 
شهرستان تیران و کرون با حضور خود در این راهپیمایی نشان 

دهند که پشتیبان والیت و رهبری هستند.

9 دی، روز حماسه بصیرت و والیت مداری است

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2038 | December 29 , 2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Mosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2038  | پنجشنبه  9  دی   1395 |  29  ربیع االول   1438

10
نماینده جمهوری اسالمی ایران در سازمان آیسسکو :

ریشه کن کردن بی سوادی با تدوین 
سند تحول بنیادین

واکنش سازمان تاکسیرانی به فعالیت 
آژانس های موبایلی

معتادان از سال 96 خانه به خانه 
شناسایی می شوند

جشن باشگاه مثبت اصفهان با حمایت بهزیستي استان ؛

»باهم و درکنار هم؛ تالش برای 
زندگی بهتر«

نماینده جمهوری اســامی ایران در سازمان آیسسکو گفت: سند 
تحول بنیادین با هدف ریشه کن کردن بی سوادی تدوین شده و بر 

توانمندی های جامعه تاکید می کند.
عباس صدری نماینده جمهوری اسامی ایران در سازمان آیسسکو 
در مراسم گرامیداشت ســالروز تشکیل نهضت سوادآموزی با بیان 
اینکه در حال حاضر همه کشــورهای دنیا دور هم جمع شده اند تا 
بی سوادی را در کشورهای خود ریشــه کن کنند، اظهار کرد: سند 
تحول بنیادین تدوین شــده و در این ســند بر توانمندی جامعه 
تاکید شده است. وی اظهار کرد: تجربه نشــان می دهد، راه اندازی 
این مجموعه جدید بــرای دانش آموزان قبــل از ورود به مدارس، 
تحول بزرگی را در اســتان ها ایجاد خواهد کرد، بــه طوری که از 
طریق روش های عادی و کاســیک نمی توانیم تحولی در آموزش 
و پرورش ایجاد کنیم. نماینده جمهوری اسامی ایران در سازمان 
آیسسکو  اذعان داشت: در حال حاضر به یک دانش میان  رشته ای 
در حوزه نهضت سوادآموزی نیاز داریم، از طرفی آموزش های نهضت 
سوادآموزی باید با نگاه تلفیقی صورت گیرد و آموزش ها  متناسب با 

فرهنگ به سوادآموزان داده شوند.
وی اظهار کرد: باید مجموعه ای راه اندازی شود تا دانش آموزان قبل 
از رفتن به مدرسه و دوره ابتدایی در آن حضور پیدا کرده و آمادگی 

الزم را برای ورود به مدارس پیدا کنند.
صدری خاطر نشان کرد: با تجربیات استان اصفهان، این پیشنهادها 
می توانند محقق شوند و استان اصفهان برای اولین بار در کشور این 
طرح ها را اجرا کند، الزم است  برای آغاز و انجام این فعالیت ها چند 

نفر را به عنوان مرجع برای مباحث تلفیقی این موارد داشته باشیم.

رییس سازمان تاکســیرانی شــهرداری تهران درخصوص فعالیت 
آژانس های موبایلی واکنش نشان داد.

میثم مظفر درخصوص فعالیت گســترده اپلیکیشــن ها در موبایل 
گفــت: قانــون صراحتا اعام کرده اســت کــه باید حمــل و نقل 
درون شهری اعم از آژانس های خودرو و تاکسی ها زیر نظر شهرداری 

تهران فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه امنیت این آژانس های اینترنتی زیر سوال 
است، گفت: هیچ کس پاسخگوی امنیت و تایید صاحیت این گونه 
خودروها نیست و باید پلیس و سایر ارگان های امنیتی به این مسئله 

ورود کنند.
رییس سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به فعالیت گسترده این 
آژانس های موبایلی در ادامه گفت: نحوه جذب و فعالیت رانندگان این 
خودروها مشخص نیســت و از آنجایی که هیچ گونه مجوز فعالیتی 
ندارند، الزم اســت  نهادهای ذی ربط به این موضوع رسیدگی کنند 
زیرا مدتی است اپلیکیشــن های جابه جایی مســافر و آژانس های 

موبایلی رونق گرفته و عموم مردم از آن استفاده می کنند.

رییس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشــور گفت: از ســال آینده طرح پیشــگیری خانه به خانه برای 
شناسایی معتادان اجرا می شود. مجید رضازاده، اظهار کرد: در زمینه 
پیشگیری از اعتیاد، سازمان بهزیستی سه مرحله پیشگیری، درمان 

و حمایت های پس از درمان را اجرا می کند.
وی با بیان اینکه در زمینه پیشگیری از اعتیاد پنج هزار تیم اجتماع 
محور در قالب شبکه»اترک« درکشــور فعالیت می کنند، گفت: در 
محله ها در تیم های اجتماع محور آموزش و انگیزه ایجاد می شــود 
که اجرای طرح توانمندســازی محله محور بر اساس همین رویکرد 
بوده است. رضازاده ادامه داد: 1150 مرکز اقامتی میان مدت، 1170 
طرح پایه درمان اعتیاد، 140 مرکز کاهش آسیب، 45 سرپناه شبانه 

و 250 تیم سیار نیز برای درمان اعتیاد در کشور فعالیت می کنند.
معاون پیشگیری سازمان بهزیســتی گفت: اقدامات پیشگیری در 
زمینه معلولیت ها در سه محور آگاه ســازی از طریق اطاع رسانی 
عمومی قبل از ازدواج، اقدامات غربالگری مانند ناشــنوایی در زمان 
نوزادی و رده سنی 4 تا 6 سال، غربالگری نابینایی برای کودکان رده 

سنی 3 تا 6 سال و آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج انجام می شود.
رضــازاده اظهار کــرد: در بودجه ســال 96 در بخش پیشــگیری  
از معلولیت هــا افزایش بودجه داشــته ایم ولــی در زمینه کاهش 
آسیب های اجتماعی در حال مذاکره هســتیم و نمی توان تا قبل از 
قطعی شــدن عدد و رقمی بیان کنیم. وی گفــت: مهم ترین کار در 
حوزه پیشگیری این اســت که در برنامه ششــم توسعه غربالگری 
ژنتیک قبل از ازدواج اجباری شود تا کودکان معلول کمتری متولد 

شوند.

جشن شاد باشگاه مثبت اصفهان با حمایت بهزیستي استان و دانشگاه 
علوم پزشکي اصفهان براي افراد درگیر بیماري ایدز برگزار شد.

کارشناس پیشــگیري بهزیستي اســتان دراین باره گفت: جشن شاد 
باشگاه مثبت اصفهان، با محوریت اعضاي باشــگاه مثبت شامل افراد 
مبتا به بیماري ایدز و خانواده هاي آنهــا و متاثرین از این بیماري و به 
همت باشگاه مثبت برگزارشد.  محمدعلي سلطان الکتابي تصریح کرد: 
این جشن تنها با هدف شادي براي این اعضا و توجه مجدد به کودکان 
این خانواده ها برگزار شد.کارشناس پیشگیري بهزیستي استان در مورد 
باشگاه مثبت به ایمنا گفت: در اســتان اصفهان دو مرکز باشگاه مثبت 
وجود دارد که یکي از آنها در اصفهان و دیگري در شهر کاشان است و با 

حمایت دانشگاه علوم پزشکي کاشان اداره مي شود.
این مراکز با اهدافي چون شناســایي، آمــوزش و خدمات حمایتي به 
بیماران و خانواده هاي آنها و کساني که با این بیماران زندگي مي کنند 
فعالیت مي کند و در این راســتا با کمک خیریــن و نهادهاي حمایتي 
دولتي سعي بر برطرف کردن مشــکات درماني، معیشتي و اشتغال 
اعضاي خود دارد. به گفته این کارشناس پیشگیري بهزیستي، حمایت 
از این بیماران باعث مي شود تا در فرآیند درمان ماندگار و به روند درمان 
خود ادامه دهند. سلطان الکتابي در پایان گفت: باشگاه مثبت اصفهان 
در مرکز بیماري هاي رفتاري نواب صفوي در خیابان بزرگمهر نرسیده 
به میدان احمدآباد مستقر اســت که در زمینه شناسایي و درمان این 

بیماران در اصفهان فعال می باشد.

اخبار

ویژه

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: حادثه  نهم دی 
یک حادثه  عجیب به خاطر دلبستگی مردم به نظام بود و 

اینها نشان دهنده  اعتماد مردم به نظام است.
حجت االسام و المسلمین سید محمدعلی شهیدی با 
صدور پیامی به مناسبت نهم دی ماه تاکید کرد: نهم دی 
ماه روز میثاق دوباره امت با والیت و مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( است.
وی ادامه داد: نظام مقدس جمهوری اسامی ایران ثمره 
ایثار، شــهادت، بصیرت و آزادی طلبی ملتی است که در 
برابر حکومت های ظالم و اســتکباری جهان همواره با 

نیروی ایمان، اعتقاد و روحیه جهادی قد علم کرده است.
شهیدی خاطرنشان کرد: این نظام به پیروی از رهبری و 
مقام عظمای والیت در جهت حفظ ارزش ها و آرمان های 
اسام و انقاب اسامی گام برداشــته و در این راه پر فراز 
و نشــیب همواره و در همه آزمون  ها ســرافراز و سربلند 
بیرون آمده است.  معاون رییس جمهوری گفت: یکی از 
عرصه هایی که اقتدار، همبستگی و والیتمداری این ملت 
را به جهانیان نشان داد و به عنوان برگ افتخاری در تاریخ 

این مرز و بوم به ثبت رسید نهم دی ماه است.
وی اظهار داشــت: نهم دی ماه روز میثاق دوباره امت با 
والیت و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( است و آیینه 
تمام نمای بصیرت ملتی اســت که فتنه و دسیسه های 
دشمنان نظام و فریب رسانه های خارجی، آن را به خود 
مشغول نداشــت و در لبیک به رهبر خویش درنگ نکرد 
و همانند دوران انقاب و دفاع مقــدس با تدبیر، وحدت 
 و حضور به موقع در صحنه توانســت نقشــه دشمنان را

 بر هم زند. وی ضمن گرامیداشت حماسه 9 دی ماه همراه 
با خیل مشــتاقان جامعه ایثارگری و ملت شریف ایران، 
تحقق آرمان های انقاب اســامی و اهداف نظام مقدس 
جمهوری اســامی در پرتوی رهنمودهای ارزشــمند 
والیت فقیه را مایه اقتدار و ســربلندی ایران اســامی 

دانست.

رییس بنیادشهید:

حادثه نهم دی، نشانه اعتماد 
مردم به نظام بود

پیشنهاد  سردبیر:
حادثه نهم دی، نشانه اعتماد مردم به نظام بود

برای انتخاب همسر، معیارها و شاخص های متعددی در جامعه 
ما وجــود دارد که ایمان و تقــوا، اصالت و نجابــت خانوادگی و 
هم ســطح بودن زوج ها از جمله این موارد اســت، اما در سال ها 
و دهه های اخیر یک اتفاق دیگر در پیوند زناشــویی رخ داده و 
آن اختاف ســنی زوج ها بوده است. بســیاری از کارشناسان، 
وقوع این پدیده را در جامعه نگران کننده ندانسته و از خانواده ها 
می خواهند اختاف سنی را به عنوان معیار ازدواج فرزندان خود 
در نظر نگیرند. اکنون بسیاری از زوج هایی که با یکدیگر اختاف 
ســنی دارند از زندگی خود راضی هســتند اما ممکن است در 
برخی موارد، اختاف سنی زیاد زمینه بروز مشکاتی در زندگی 
مشــترک را فراهم کند، بنابراین اختاف سنی اندک افراد نمی 
تواند در اســتحکام یک زندگی نقش تعیین کننده ای داشــته 

باشد.
م.م زنی 38 ســاله که همسرش سه ســال از او کوچک تر است 
می گوید: 11 ســال اســت که زندگــی مشــترک خوبی دارم 
و با وجود اینکه همسرم از من کوچک تر اســت این موضوع در 
زندگی مشــترک ما تاثیرگذار نبــوده و فکر مــی کنم تربیت 
 خانوادگی و شــغل همســرم در رفتار هــای او تاثیــر زیادی

 داشته است.
 متوسط فاصله سنی بین زن و شوهر 4 سال است

رســول صادقی، عضو هیئت علمی دانشــکده علوم اجتماعی 

دانشگاه تهران و معاون پژوهشی موسســه مطالعات جمعیتی 
کشور درباره فاصله ســنی بین زن و شــوهر گفت: در گذشته 
مردان 10 سال بزرگ تر از زنان بودند ولی این الگو در اثر تغییرات 
ســاختاری و فرهنگــی و ورود زنان به حوزه عمومــی از جمله 

آموزش و بازار کار، تغییر یافت و به طور متوسط به 4 سال رسید.
وی ادامــه داد: الگوی همســان همســری ســنی، یعنی زن و 
شوهر همسن و ســال، افزایش یافته و به حدود 12 درصد کل 

ازدواج های رخ داده می رسد.
صادقی با بیان اینکه در الگوی ســنتی ساختار ســنی ازدواج، 
ازدواج با زن بزرگ تر پدیده نادری است، گفت: طبق آمار، در 10 

درصد کل ازدواج ها، زن از شوهر بزرگ تر است.
وی اضافه کــرد: در این ازدواج هــا عمدتا زن یک یا دو ســال 
بزرگ تر از شوهر اســت، درحدود 3 درصد، زن 3تا4 سال از مرد 
بزرگ تر است و 5/2 درصد، زن 5 سال و بیشتر از شوهر بزرگ تر 
اســت. از این رو، تنها  درکمتر از 3 درصد ازدواج ها زن 5 سال و 

بیشتر، از شوهر بزرگ تر است.
 زوج مناسب

صادقی با اشاره به دشواری دسترســی به زوج مناسب در زمان 
ازدواج، گفت: در جوامعی که ســاختار جمعیتی جوانی دارند و 
هرم سنی آنها مثلثی شکل است، ازدواج افراد از دو گروه متفاوت 
که تعداد جمعیتشــان یکسان نیست، ســبب می شود عده  ای 

مجرد باقی بمانند و فرصت دستیابی به زوج مناسب را از دست 
بدهند.

معاون پژوهشــی موسســه مطالعات جمعیتی کشــور افزود: 
 در حال حاضر، دختران متولد شــده دهه انفجــار موالید یعنی

 65-1355 که به ســن ازدواج رســیده اند با توجه به تحوالت 
جمعیتی ایــران، مرگ ومیر بیشــتر مردان )بــه دلیل جنگ، 
تصادفات و...( و شــرایط بحران بیکاری، فشار و مضیقه ازدواج را 

در حادترین شکل آن تجربه می کنند.
 واژه »آزادی« الگوی انتخاب همســر را دگرگون 

کرده است
عضو هیئت علمی دانشــکده علوم اجتماعی دانشــگاه تهران 
اظهارکــرد: نظــام تاریخــی ازدواج در جامعه ایــران، عمدتا 
توسط والدین و شبکه خویشــاوندی ترتیب می یافت و الگوی 

همسرگزینی از قدیم با محوریت خانواده بود.
وی ادامه داد: در گذشــته، مردان و زنان مجرد از نظر اجتماعی 
تحت فشــار بودند تا زودتــر ازدواج کنند و پیدا کردن همســر 
مناسب برای فرزنداِن در سن ازدواج، و ترتیب دادن یک ازدواج 

شایسته برای آنان از وظایف خانواده به شمار می رفت. 
به همین خاطر، فرصــت کافی برای انتخاب آزادانه و مســتقل 

همسر آینده وجود نداشت.
صادقــی اظهار کرد: با توجه به وابســتگی متقابــل اقتصادی و 
اجتماعی نسل ها و خویشاوندان در گذشــته، پیوند ازدواج تنها 
دو فرد را به هم مرتبط نمی کرد، بلکــه دو دودمان را به یکدیگر 
مرتبط می نمود و از این رو موضوع فراتــر از آن چیزی بود که به 

طور کامل به اختیار فرد نهاده شود.
شکاف سنی

معاون پژوهشی موسسه مطالعات جمعیتی کشور در خصوص 
مسئله بودن یا نبودن الگوی ازدواجی زن بزرگ تر گفت: در این 
الگوی ازدواجی، اگر فاصله و شکاف سنی بیشتر از 5 سال باشد؛ 
یعنی زن هنگام ازدواج 5 ســال یا بیشتر بزرگ تر از شوهر باشد، 

می تواند آسیب زا شود.
صادقی افزود: البته شواهد علمی و آماری در خصوص اثرگذاری 
فاصله و شکاف سنی ضعیف است و این عامل، اثرات ناچیزی در 

ناپایداری خانواده و طاق دارد.
 اصل قضیه، ماهیت وجودی ازدواج است

مجید صفاری نیا روان شــناس اجتماعی و مدرس دانشــگاه با 
تاکید بر اینکه اصل قضیه ماهیت وجودی ازدواج اســت، گفت: 
مهم این اســت که ازدواج آســان ترویج یابد و افراد به تشکیل 
خانواده توصیه شــوند تا زندگی خانوادگی داشته باشند و از این 

جهت، احساس رضایت قلبی و خوشبختی را تجربه کنند.
وی تصریح کرد: اصل، ازدواج است و موضوع بزرگ تر و کوچک تر 
بودن با تفاوت های تا 5 ســال زیاد تاثیرگذار نیســت و به نظر 
نمی رســد که از نظر روان شــناختی، اختاف سنی مشکل ساز 
باشد . صفاری نیا تاکید کرد: اختاف سنی پدیده نگران کننده ای 
نیســت و آنچه که بایــد مورد توجه قــرار گیرد این اســت که 
 افراد قصــد ازدواج ندارنــد و ازدواج ها با تاخیــر اتفاق می افتد

  از این رو باید در جهت ترویج ازدواج بهنگام، سازوکارهای الزم 
فراهم شود.

با مسئوالن

اخبار حوادث

مادر شوهر با تبر عروس خود را 
به کما فرستاد

دستگیری باند ماساژورهای متخلف 
در مشهد

کشف بیش از 10 تن مواد مخدر و روان گردان 
طی دو هفته اخیر در کشور

معاون سواد آموزی اســتان اصفهان گفت: یکی از کارهای 
مهمی که در بحث ســواد آموزی انجــام داده ایم، آموزش 

ICDL در مراکز آموزشی نهضت سواد آموزی است.
امید قائمی در همایش نهضت سواد آموزی اظهار کرد: آنچه 
که در قالب ســوادآموزی در اســتان اصفهان  اتفاق افتاده 
هدف همه دولت ها بوده است و تمام دولت ها در برگزاری 
فعالیت های سواد آموزی مشارکت داشته ، حمایت کرده 
و بســیاری از هزینه ها را پرداخت کرده انــد، اما  در دولت 
تدبیر و امید به طور ویژه تری به آن توجه شده و با هدف به 

صفررسانی بی سوادی  شروع به کارکرده است.
وی افزود: اســتان اصفهان با جدیت کامل فعالیت نهضت 
را دنبال می کند بــه طوری که درصد فعالیــت آن به 98 
درصد رسیده و این نشــان از چشــمگیر بودن فعالیت و 
تاش همکاران اســت. قائمــی اظهار کرد: در ســال 95 
فعالیت های زیادی در اســتان اصفهان انجام شده  است، 
به طور مثال مراکز یادگیری محلی یکی از مراکزی بود که 
عاوه بر آموزش علمی و ســواد آموزی به آموزش مهارت 
زندگی ،حقوق شــهروندی و مهارت های فنی حرفه ای به 
کارآموزان پرداخته است. وی افزود: یکی از کارهای مهمی 
که در بحث سواد آموزی انجام داده ایم آموزش ICDL در 

مراکز آموزشی است، از ســوی دیگر اصفهان برای دومین 
سال متوالی برگزار کننده دوره های ICDL در کشوربوده و 

اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است.
معاون سواد آموزی استان اصفهان عنوان کرد: چهار عنوان 
پژوهشی در اســتان اصفهان در راستای ســواد آموزی در 
حال اجراســت و اصفهان عنوان چهارم را در  سطح کشور 

به دست آورده است. 
وی افزود: سامانه نهضت سوادآموزی در کشور در راستای 
ثبت نام دانش آموزان شــامل ســامانه ســناد و سنجش 
می باشــد که  از 12 ارگان مختلف اطاعات کسب کرده و 
خروجی آن راحتی کاربر و یک بانک اطاعاتی دقیق بوده 
که فرد با وارد کردن کد ملی میزان با سوادی و  سطح علمی 

خود را دریافت می کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: یادواره شهدای دانش آموزی 
برای اولین بار در کشور در اصفهان برگزار شد و هدف اصلی 

آن تجلیل از شهدای سوادآموز شهر اصفهان بوده است.
وی در خصوص تفاهم نامه اذعان داشت: ما 18 تفاهم نامه 
با ارگان های مختلف داشته و برنامه های خوبی با همکاری 
آنها انجام داده ایم به طــوری که میزان جذب ما 15 درصد 

افزایش یافته است.

مدیر روابط عمومــی شــهرداری اصفهان گفــت: مقوله 
افکارســنجی یکی از اصلی ترین نیازهای مدیــران روابط 
عمومی در برنامه ریزی و آینده نگری است و باید همه فعاالن 
در فضای روابط عمومی به عنوان ســربازان مســیر اعتای 
ســازمان ها ، با شــناخت افکار عمومی و افکارسنجی عام 

بتوانند ادامه دهنده مسیر خدمت باشند.
هادی نباتی نژاد در حاشیه  گردهمایی مدیران روابط عمومی 
دســتگاه های دولتی و خصوصی در همایش شناخت افکار 
عمومی با اشــاره به ضرورت مقوله افکارسنجی در توسعه 
مدیریت موفق و عملکرد بنیادی تاکید کرد: در سال جاری 
بحث آمــوزش و پرداختن به نیازهای تئوری در مســیر راه 
مدیران روابط عمومی ها در صدر برنامه های مدیریت روابط 

عمومی شهرداری اصفهان قرار داشته است.
وی با اشــاره به اینکه مطالعه افکار عمومی از سال ها پیش 
مورد توجه مدیران اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
بوده  و امروزه آگاهی از افکار عمومی از مهم ترین نیازهای هر 
نهاد، سازمان، موسســه و ... به شمار می رود، افزود: براساس 
نظر صاحب نظران حوزه مدیریت موفــق ،  آگاهی از افکار و 
عقاید یک گروه کمک خواهد کرد تا رفتار احتمالی آن گروه 
پیش بینی شده و تاش های ســازمانی در راستای نیازهای 

گروه تعریف و اجرایی شود.
نباتی نژاد همچنین توســعه کشــورهای پیشــرفته را در 
گروی ســرمایه گذاری در بخش پژوهش و تحقیق دانست 
و خاطرنشان ســاخت: پژوهش و تحقیق به عنوان دو مقوله 
اساسی در چینش ســاختار نظام مند برنامه های مدیریت 
 ســازمانی، مســتلزم دیدگاه مثبت مدیران و مســئوالن

 اســت به طوری که می توان گفت افکار ســنجی به عنوان 
یک روش علمی می تواند در همه حوزه های نظام اجتماعی 
مفید واقع شود و به کمک دستگاه ها و سازمان های اجرایی 

بشتابد.
وی عنوان کــرد: بــا توجه به اینکــه تحقیــق ، پژوهش، 
افکارسنجی و مباحث موثر در حوزه مدیریتی از شاکله های 
بنیادی در سیاســت و برنامه های روابط عمومی شهرداری 
اصفهان به شمار می رود، از این رو در اقدامی مشترک با مرکز 
افکارسنجی دانشجویان ایران )ایســپا( وابسته به معاونت 
 فرهنگی جهاد دانشــگاهی واحد اصفهــان همایش بزرگ

» شناخت افکار عمومی« برگزار شــد که براساس آن جمع 
کثیری از مدیران روابط عمومی ها با حضور در این همایش 
 از مطالب آموزشی اســتادان مجرب در حوزه افکارسنجی 

بهره مند شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس گفت: مادرشوهری در 
بخش شیبکوه فسا با تبر، عروس خود را مجروح کرد و باعث به کما 
رفتن این بانوی جوان شــد. سرهنگ کاووس محمدی گفت: زنی 
میانسال به پاسگاه انتظامی بخش شیبکوه مراجعه کرد و از جراحت 
شدید عروسش از ناحیه ســر در غیاب وی خبر داد.  وی ادامه داد: 
با حضور افســران مجرب دایره جرایم جنایی پلیس آگاهی،محل 
حادثه بررسی شد و از این محل، یک قبضه تبر تازه شسته شده و 
پیراهن خونی در وسایل شــخصی زن میانسال کشف شد. معاون 
اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس گفت: این اقام کشف شده و 
تحقیقات محلی، ظن ماموران به ارتکاب جرم توسط مادر شوهر 
را بیشتر کرد از این رو وی را برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی 
شهرستان مربوطه انتقال دادند. به گفته این مقام پلیس،متهم در 
تحقیقات تکمیلی که منجر به تناقض گویی های وی شد، به مجروح 
کردن عروسش با استفاده از تبر حین مشــاجره لفظی اقرار کرد. 
سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه زن جوان به علت شدت جراحت 
در ناحیه سر در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است، 
خاطرنشان کرد: با اعترافات متهمه، صحنه حادثه به دستور مقام 

قضایی بازسازی و وی با قرار صادره روانه زندان شد. 

سرپرست دادســرای عمومی و انقاب مشــهد از دستگیری اعضای 
باند ماســاژورهای متخلف و غیراخاقی خبر داد و گفت: موضوع در 
پی کســب اطاعاتی مبنی بر اینکــه افرادی به صــورت غیرقانونی 
وغیراخاقی در زمینه ماساژ توسط جنس مخالف فعالیت می کنند، 

در دستور کار قرار گرفت.
قاضی حسن حیدری به ایرنا گفت: پس از جمع آوری اطاعات پنج 
نفر شناسایی و دستگیر شــدند که یکی از آنان مرد و بقیه زن بودند و 

تحقیقات برای تکمیل پرونده ادامه دارد.
حیدری ادامه داد: اعضای این باند سوژه مدنظر خود را به مکانی خاص 
دعوت می کردند و سپس با گرفتن مبالغی بین یک تا2/5 میلیون ریال 

به فعالیت های غیراخاقی خود و ماساژ جنس مخالف می پرداختند.
سرپرست دادسرای عمومی و انقاب مشهد همچنین از دستگیری 
باند زورگیری های خشن در این شهر خبر داد و اظهار کرد : این باند 
پنج نفره  به صورت مسافر و مسافرکش در خودرو اقدام به سوارکردن 

مردم و زورگیری از آنان می کردند.
قاضی حیدری با بیان اینکه این افراد تا کنــون به 30 فقره زورگیری 
اعتراف کرده اند، گفت: تحقیقات و بازجویی ها برای روشــن شدن 

کامل موضوع و زورگیری های انجام شده ادامه دارد.

معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر از کشــف 10 تن و   376 کیلوگرم انواع مواد 
مخدر و روان گردان طی دو هفته اخیر در کشور خبر داد.

اســدا... هادی نژاد با اعام این خبر گفت: کل کشفیات 
موادمخدر در این مــدت 10هــزار و 376 کیلوگرم و 
بیشترین حجم مواد مکشــوفه از نوع تریاک به میزان 
8هــزار و 827 کیلوگرم بوده اســت کــه 85 درصد از 
مجموع کشفیات را شامل می شــود. وی افزود: در این 
مدت نیز 5هزار و 696 قرص روان گردان،  954 کیلوگرم 
حشیش، 143 کیلوگرم هروئین، 14  کیلوگرم مرفین  
و 10 کیلوگرم شیشه  و 425 کیلوگرم سایر مواد کشف 
و ضبط شده اســت. معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه 
با مواد مخدر با بیان اینکه این میزان از کشــفیات طی 
 1406  فقره عملیات صورت گرفته اســت، گفت: سرانه 
کشف مواد به ازای هر عملیات نیز بالغ بر7/4  کیلوگرم 
است. هادی نژاد با بیان اینکه بالغ بر  86 درصد کشفیات 
این دوره زمانی مربوط به هفت اســتان کشــور است،   
گفت: بیشترین کشــفیات مواد مخدر با 2هزار و 220 

کیلوگرم مربوط به استان کرمان است که 21 درصد کل 
کشفیات استان ها را شامل می شود. پس از آن سیستان 
و بلوچســتان با 2هزار و 19 کیلوگرم، فارس با یک هزار 
و 324 کیلوگرم، خراســان رضوی با یک هــزار و 250 
کیلوگرم، خراسان جنوبی با 724 کیلوگرم، یزد با 719 
کیلوگرم  و هرمزگان با 713 کیلوگرم    در رتبه بعدی قرار 
دارند.   معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر 
ادامه داد: در ایــن مدت 6هزار و 614 متهم دســتگیر 
شده اند که از این تعداد 6هزار و 112 تن مربوط به اجرای 
طرح های پاکسازی و بقیه متهمان  502  نفر و مربوط به  
دیگر عملیات  بوده اند. هادی نژاد افزود: همچنین در این 
مدت  147 دستگاه خودرو، 31 دستگاه موتور سیکلت 
و 4 قبضه ســاح  و 425 دســتگاه تلفن  توقیف شد. به 
گزارش روابط عمومی ســتاد مبارزه با مواد مخدر،  وی 
در ادامه عنوان کرد: در راستای اجرای عملیات پاکسازی 
مناطق آلوده در سطح کشور 181 نفر قاچاقچی، 3هزار 
و 520 توزیع کننده و خرده فــروش و 2هزار و 411 نفر 

معتاد  متجاهر دستگیر شدند. 

معاون سواد آموزی استان اصفهان:

آموزش ICDL برگ برنده ای در دستان نهضت سواد آموزی
مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان:

افکارسنجی، ضرورت توسعه مدیریت موفق است

نظر کارشناسان در باره سن زوج ها؛

وقتی سن در زندگی مشترک رنگ می بازد

اصل، ازدواج است 
و موضوع بزرگ تر 
و کوچک تر بودن 
با تفاوت های تا 5 

سال زیادتاثیرگذار 
نیست و به نظر 

نمی رسد که از نظر 
روان شناختی، 

 اختالف سنی
 مشکل ساز باشد

ازدواج یک پیوند مقدس و مبارک است و وقتی زوجی به یکدیگر عالقه مند شوند ممکن است خیلی از مسائل 
عرف جامعه از جمله سن همسر را نادیده بگیرند که این موضوع از دیدگاه کارشناسان نمی تواند خللی بر روند 

یک زندگی پایدار وارد کند.
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حماسه پیشنهاد سردبیر: 
شیر سامرا، فاتح النه فتنه قیطریه شد

یادیاران

فاتح النه فتنه قیطریه، دالور عاشــورای 88 و شیر سامرا در نبرد با 
داعش به شهادت رســید. مهدی نوروزی، شهیدی که داعش های 

ایرانی و عراقی برای سرش جایزه گذاشتند.
»حضــور نیروهای حــزب ا... لبنــان در تهران بــرای برخورد با 
اغتشاشات خیابانی«، خبری بود که از روزهای آغاز فتنه 88 بارها 
و بارها در شبکه های ماهواره ای و مجازی به آن اشاره شد. تبلیغی 
که البته یک پیوست نهایی داشت و آن هم زمینه سازی برای این 

شعار که »نه غزه، نه لبنان؛ جانم فدای ایران«!
البته اســتناد ضدانقالب و افــرادی چون امیرفرشــاد ابراهیمی 
برای اثبــات ادعای خود، تصاویــری از دو جوان حــزب اللهی در 
جریان مقابله با اغتشاشــات بــود که آنهــا را از فرماندهان اصلی 
حــزب ا...لبنان در تهــران و برادر شــهید استشــهادی »منیف 
اشــمر« در تهران و خصوصــا در جریــان مقابله با اغتشاشــات 
88 ، برخورد بــا مرکز فتنــه قیطریه و مقابله با حرمت شــکنان 
روز عاشــورا معرفی کــرده بودند؛ امــا خبر آمد که همــان برادر 
منیف اشمر و یکی از فرماندهان ارشــد ادعایی حزب ا...لبنان در 
تهران)!(کرمانشــاهی بوده و بر خالف برادرش، اســم و فامیلش 
مهدی نوروزی بوده و پس از گذشــت 5 ســال از فتنه 88  برای 

 مقابله با داعش ســر از شــهر ســامرا و جوار حرمین عسگریین 
علیه الســالم در آورده و همانجا هم در مقابله با داعش به شهادت 

رسیده است.
قطعا شهید مهدی نوروزی، جوان شجاع کرمانشاهی، برادر منیف 
اشــمر لبنانی بود، همانطور که برادر بچه های سرایای خراسانی و 
جناح العسکری بدر عراق و آنچنان که برادر بچه های پایگاه بسیج 
شهید تیموری نیا کرمانشاه و بچه های هیئت مجانین الحسین)ع( 

تهران و همانگونه که برادر شهید مهدی تقوی در خوزستان بود.
مگر منیف اشــمر چگونه می اندیشــید؟! منیف اشــمر هم برای 
اعتقاداتش مرزی قائل نبود. مــرزش اعتقاداتش بود و برای حفظ  
اعتقاداتش جانش را گرو گذاشــته بود. همــان کاری که مهدی 

نوروزی کرد. چرا شهید نوروزی باید در کشوری دیگر و کیلومترها 
دورتر از کرمانشاه، شهر زادگاهش شهید شــود!؟ این سوال مهم 

است و هرچقدر به آن پاسخ دهیم باز هم کم است.
حال که خون شهید نوروزی ریخته شده خیلی راحت تر می توان 
این ادعا را اثبات کرد که مجاهدت او برای اعتقاداتش بوده اســت 
و نه هیچ چیز دیگــر. این اعتقــادات آنقدری برایــش مهم بوده 
که جانش را کف دســتش بگیــرد و در النه فتنــه قیطریه به دل 
داعش های ایرانی بزند یا یک تنه جلــوی داعش های یزیدی روز 
عاشورای ســال 88 تهران روی پل حافظ جان فشانی کند و یا به 

عراق و سامرا برود و مقابل داعش عراقی بایستد.
برای نوروزی، داعــش داعش اســت. ایرانی و عراقــی و اروپایی 

نمی شناســد. باید مقابلش ایستاد، چون آمده اســت تا مرزهای 
اســتراتژیک انقالب اســالمی را جابه جا کند و به ایــران و منافع 
استراتژیکش تجاوز کند. برای شهید نوروزی داعش، داعش است. 
ایرانی و  عراقی و اروپایی نمی شناســد. باید مقابلش ایستاد. یک 
روز مغازه ها را در خیابان های تهران آتش می زند، عابرین را برهنه 
می کند و با سنگ و چوب و آهن بر ســر و صورتشان می زند و یک 
روز در بیابان های عراق ســر از بدن مخالفانش جدا می کند، پای 
این ســر بریدن هلهله می کند و بعد هم از آن فیلم می گیرد و در 
دنیا منتشــر می کند.  یک روز در خیابان های تهران، به عزاداران 
روز عاشــورای سیدالشــهداء)ع( حمله می کند و تکیه و هیئت 
هایشان را به آتش می کشــد و یک روز در عراق و کربال، به زائرین 

سیدالشــهداء) ع( حمله می کند و خود را در میان آنها منفجر می 
کند تا عزاداری را کم رونق کرده باشد.شهید مهدی نوروزی معتقد 

بود باید مقابل داعش ایستاد، وطنی باشد یا غیروطنی.
شــهید نوروزی صدها کیلومتر دورتر از سرزمین محل تولدش به 
شــهادت رســید تا اثبات کند که برای او امنیت مردمش آنقدری 
مهم هست که به خاطر آن ماه ها همسر و فرزند یک ساله اش را تنها 
بگذارد و در کشوری دیگر اردو بزند، بجنگد و در آخر هم جانش را 
بدهد و شهید بشــود. امنیت مردمش آنقدر مهم هست که نتواند 
آتش سوزاندن دشمنان این مردم در وسط خیابان های تهران 88 

را تحمل کند و برای خواباندن غائله، به دل خطر بزند.
شهید نوروزی آنقدر شجاع بود که در میان همرزمانش لقب »شیر 
سامرا« را به خود گرفته باشد. همچنان که آنقدری شجاع بود که 
یک تنه به دل النه فتنه در قیطریه بزند و چشم فتنه را کور کند و 
ضربه اش آنقدر کاری باشد که تا سال ها عکسش را دست به دست 

کنند و برای سرش جایزه بگذارند.
 پرونده سازی ضدانقالب برای شهید نوروزی

  داعش هــای ایرانی و عراقی و اروپایی برای ســر شــهید مهدی 
نوروزی جایزه گذاشته بودند و او هم کم نگذاشت و سرش را برای 
آرمانش داد. شهید نوروزی، صداقتش را در دفاع از آرمان و امنیت 
مردمش، با خون ریخته اش شــهادت داد. حاال باید سال ها بگذرد 
تا فرزند یک ساله اش بزرگ شود بداند که پدرش چه شیردلی بوده 
و بزدالنی چون امیرفرشــاد ابراهیمی و نوریزاده، علیه پدرش چه 

دروغ هایی که ننوشته اند.

 شیر سامرا
 فاتح النه فتنه قیطریه شد

قاب روز

جمله های طالیی راجع به » ۹ دی« و »فتنه«
در آستانه فرارسیدن روز »نهم دی«، پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR بیست جمله  برگزیده از حضرت آیت ا... خامنه ای را درباره 

»حماسه نهم دی« و »فتنه«، منتشر کرد که در اینجا به ده جمله اشاره می کنیم:

 فتنه هــا را باید بــا روشــنگری خاموش کــرد. هر جا 
روشنگری باشد، فتنه انگیز دستش کوتاه می شود. 

 مردم ما در مقابله  با فتنه، خودشــان به پا خاســتند. نهم دی در 
سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه گران زد. این کار را خود 
مردم کردند. این حرکت یک حرکت خودجــوش بود؛ این خیلی 

معنا دارد؛ نشانه  این است که مردم بیدارند، هشیارند. 

 فتنه معنایش این اســت که یک عده ای بیایند با ظاهِر دوست 
و باطِن دشمن وارد میدان شوند، فضا را غبارآلود کنند؛ در این 
فضای غبارآلود، دشــمن صریح بتواند چهره خودش را پنهان 

کند، وارد میدان شود و ضربه بزند. 

وقتی  داخل محیط فتنه، کسانی با زبانشان صریحا اسالم و شعارهای نظام 
جمهوری اسالمی را نفی می کنند، با عملشان هم جمهوریت و یک انتخابات 
را زیر سوال می برند، وقتی این پدیده در جامعه ظاهر شد، انتظار از خواص 

این است که مرزشان را مشخص کنند، موضعشان را مشخص کنند. 

9 دی یک نمونه ای بود از همــان خصوصیتی که در خود انقالب 
وجود داشت؛ یعنی مردم احساس وظیفه  دینی کردند و دنبال این 
وظیفه، عمل صالح خودشان را انجام دادند. عمل صالح این بود که 

توی خیابان بیایند، نشان بدهند، بگویند مردم ایران این هستند. 

 گناه بزرگی که برخی از دســت اندرکاران فتنه ها در کشور 
انجام می دهند، امیدوار کردن دشــمن اســت؛ دشمن را 
امیدوار می کنند که می تواند منفذی در بین مردم، در بین 

عوامل گوناگون، در بین مسئوالن نظام باز کند. 

فتنه انگیختن و بد دل کردن مردم نسبت به یکدیگر، 
یکی از مواد برنامه ای است که دشمنان نسبت به این 

ملت در نظر دارند. 

 دنیا طلبان برای اینکه به مقاصد خودشان برسند، در جامعه فتنه 
ایجاد می کنند؛ جنگ ها، تبلیغات دروغین و سیاست بازی های 

ناجوانمردانه؛ اینها ناشی از همین دنیاطلبی هاست. 

 در اوایل حوادث بعد از انتخابات 88 اولین کاری که شد، تردیدافکنی 
در کار مسئولین رسمی کشــور بود؛ در کار شورای نگهبان، در کار 
وزارت کشــور. این تردیدافکنی ها خیلی مضر است؛ دشمن این را 

می خواهد. 

مهم ترین هدف از حوادث دوران فتنه  بعد از انتخابات 88 این بود که 
بین آحاد ملت شکاف بیندازند؛ سعی شان این بود. می خواستند بین 

آحاد مردم شکاف بیندازند و نتوانستند. 

سال 1388 در تاریخ جمهوری اسالمی دارای تلخ و شیرینی های فراوانی است و بنا بر آنچه مقام معظم رهبری اذعان داشــته اند، در این سال مملکت تا لبه پرتگاه سقوط نیز پیش رفت. فتنه آمریکایی - صهیونیستی که در سال 88 به راه افتاد، خسارات فراوانی را به کشور 
وارد کرد و خاطرات تلخی که از این سال به جا گذاشت، شیرینی حضور پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری را اندکی تلخ کرد. یکی از تلخ ترین و زشت ترین صحنه  های که در این سال رقم خورد، بی احترامی و هتک حرمت به عزای حسینی در تاسوعا و عاشورا بود که 
مردم همیشه در صحنه تحمل این جسارت را نداشته و تنها پس از چند ساعت به یک باره خون ملت به دنبال این بی احترامی جوشید.نظر مردم ایران فارغ از هر جناح و عقیده ای در یک موضوع مشترک است و آن  خط قرمز ملت یعنی اسالم و حرمت های اسالمی است؛ 
بی احترامی و حرمت شکنی های فتنه گران در 8 ماهه منتهی به عاشورای 88 نسبت به این خط قرمز، خون ملت را به جوش آورده و پاسخی در خور شأن به آن دادند.مردم فارغ از هر جناح سیاسی به یک باره خروشیدند و حماسه ای را رقم زدند تا پس از گذشت 7 سال از آن 

ماجرا، از آن به عنوان یک یوم ا...یاد کنیم و این روز را گرامی بداریم. مردم اصفهان نیز به همراه برخی از استان های دیگر یک روز زودتر از تهران خروشیده و به میدان آمدند و روز بصیرت و عهد مجدد با والیت در نصف جهان 8 دی برگزار شد.

پیشتازی اصفهان در روز بصیرت ؛

سرنوشت عبور از خط قرمز مردم

دیدگاه

ما دو انقالب را پشت سر گذاشــتیم و این شاید انقالب سوم 
باشــد. انقالب اول ضد اســتبداد بود که از ســال 42 تا 57 
یعنی پانزده ســال به طول انجامید. انقالب دوم ضد استکبار 

بود که با تسخیر النه جاسوسی آغاز شد و به همان 
میزان طول کشید و انقالب سوم مبارزه 

با اســتعالء اســت. برترجویی و 
اشــرافی گری در زمینــه های 
مختلــف سیاســی، اقتصادی، 
مدیریتی و... مهم ترین آســیب 

برای افراد کم ظرفیت در جریان 
انقالب بوده و این برتری جویی و 

فساد است.استعال مقدمه 

 9 دی؛ انقالب سوم
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پیشنهاد  سردبیر:
آیا محیط زیست حکم تعرض به زیستگاه یوز ایرانی را می دهد؟

خبر

عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران گفــت: درطول تاریخ 
حداقل پنج انقراض بزرگ تنوع زیستی صورت گرفته که هر 
کدام به نوعی با تغییر اقلیم سر و کار داشتند و اکنون نیز در 

آستانه انقراض ششم قرار داریم.
دکترمحمود کرمی در نشست عوامل تهدید تنوع زیستی 
گونه های در خطر انقراض در ایران افزود: از دســت رفتن 
تنوع زیستی پیامدهای زیادی به همراه دارد که می تواند 
یکی ازاثرات تغییر اقلیم باشــد. وی با بیــان اینکه به نظر 
می رســد برای حفظ تنوع زیســتی عزم جدی در جهان 
 وجود ندارد، اظهار کرد: بررسی ها نشــان می دهد تعداد 
گونه هایی که بین ســال های2000 تا 2065 از دســت 
خواهیم داد از 65 میلیون سال گذشته بیشتر است. استاد 
 دانشکده محیط زیست و انرژی دانشــگاه آزاد واحد علوم 
و تحقیقــات تاکید کرد: در ایــن حالت فقــط گونه ها را 
 از دســت نمی دهیم بلکه تمــام تنوع گونه ای وابســته 
به عنــوان بوم ســامانه ها شــامل ژن ها و اکوسیســتم 
های تشــکیل دهنده حیات نیز از بین مــی روند. کرمی 
 گفت: برخی بر این باورند که شــاید در آینــده به کمک 
ماهواره هــا بتوان تنوع زیســتی را ســنجید، گرچه این 
 دورکاوی کارآمــد بــوده، اما بــه نتیجه نخواهد رســید 
 مگر اینکه ســامانه ها در یــک چارچوب بــه کار روند که 
در این صورت منجر به شناسایی تنوع زیستی و تغییرات 
آن در طی زمان می شــود. وی اظهار کرد: این دیدگاه که 
همه چیز باید برای انسان باشــد به محیط زیست و تنوع 
زیســتی لطمه زیادی وارد کرده اســت چون انسان همه 
چیز را در ارتباط بــا منافع خود می بینــد. کرمی با بیان 
 اینکه فواید تنوع زیســتی به سه دسته کارکردی، مصرفی 
و غیر مصرفی تقســیم می شــود، گفت:کارکردی مانند 
مهار ســیل، گرده افشــانی، تنظیم اقلیم، چرخش آب و 
عناصر، تجزیه پســماندها، مهار بیمــاری و آفات، جنبه 
 مصرفی مانند غذا، علوفه، گیاهان دارویی و فرآوردهای آن 
و غیر مصرفی شامل ســامت فیزیک و روان و گردشگری 
و تفرج اســت. وی گفــت: بــرای حفظ تنوع زیســتی 
کنوانســیون تنوع زیستی شــکل گرفت که اکنون 193 
کشــور از جمله ایران عضو آن هســتند کــه برای حفظ 
تنوع زیستی سیاســت گذاری می کنند، این کنوانسیون 
تصمیم گرفت یــک ارزیابی جدید تنوع زیســتی صورت 
گیرد که از ســال 2015 آغاز شــده اســت. عضو هیئت 
علمی دانشــگاه تهران افزود: 87 درصد کشــورهای عضو 
 کنوانســیون تنوع زیســتی برای خود برنامه عمل تهیه 
کرده اند، اما اگر با اجرا همراه نباشد فایده ای نخواهد داشت.

انقراض تنوع زیستی
 وتغییر اقلیم

 هومن جوکار در مورد سرنوشــت مجوز معدن سنگ آهن 
 در منطقــه زیســتگاهی یــوز ایرانــی گفــت: موضــع 
محیط زیست کاما مشخص است و تا کنون جواب مثبتی 
به آنها داده نشــده اســت و فکر نمی کنم امروز هم پاسخ 

مثبتی به آنها داده شود.
وی ادامــه داد: اما به هر حــال پیگیری  از طــرف صنایع 
و معادن در حال انجام اســت چون معتقد هســتند که آن 
واحد یک واحد صنعتی بزرگ اســت که نمی شود از آن به 
راحتی گذشت، اما بعید می دانم که سازمان برای انجام این 
کار رضایت دهد، با توجه به اینکه نزدیک به دوســال است 
این موضوع در حال پیگیری است، اما به هر حال نهایتا در 

چنین مواردی باید دید در کمیسیون چه اتفاقی می افتد.
مدیر پروژه ملی یوزپلنگ آســیایی اظهار داشت: در داخل 
زیستگاه ها در10 سال گذشته هیچ گونه اجازه بهره برداری 
داده نشده اســت یعنی از زمانی که سازمان تصمیم گرفته 
پروژه دیگری برای حفظ زیســتگاه های یوز داشته باشد، 

 اگر این اتفــاق بیفتد برای اولین بار خواهــد بود که مجوز 
بهره برداری در یک منطقه زیستگاهی داده می شود.

جوکار ادامه داد: قبــل از این10 ســال در مناطق بزرگی 
مانند نایبندان معادن قدیمی با قدمت40 و50 سال وجود 
داشــتند؛ مانند معدن پروده که آنها به فعالیت خود ادامه 
 دادند و ما مــرز منطقه خــود را با آنها تطبیــق دادیم؛ اما 
در 15 سال گذشته هیچ مجوزی داده نشده است و اگر این 
اتفاق بیفتد اولین بار در 15 ســال اخیر است که زیستگاه 

یوز مورد تعرض قرار می گیرد.
 وی افزود: این یک آســیب بزرگ برای زیســتگاه ها است 
 و در ایــن صــورت یکــی از مهم ترین زیســتگاه های یوز 

مورد تهدید قرار می گیرد.
پیش از این معصومه ابتکار رییس محیط زیست در رابطه 
با بهره برداری از آنومالی D19 به یکی از رسانه ها گفته بود: 
سازمان حفاظت محیط زیســت به دلیل حفظ گونه های 
ارزشمند طبیعت مخالف بهره برداری از این محدوده است 

و نمی توانیم مجوز بهره برداری را بدهیم. 
 ابتکار تاکید کرده بود بهره بــرداری از آنومالی D19 هنوز 
 به طــور کامــل بررســی نشــده اســت ولی ســازمان 
 D19 محیط زیســت فعا مخالف بهره برداری از آنومالی
 اســت از این رو تاش می کنیم تا در شــورای عالی معدن 

راه حلی برای حل این مشکل پیدا کنیم. 
حال باید دید ســازمان محیط زیســت در مورد زیستگاه 
این گونه در معرض انقراض در کشــورمان چه تصمیمی را 

خواهد گرفت؟
خطر انقراض در کمین 7500 یوزپلنگ طبیعت

همچنین خطر انقراض سریع ترین موجود زمین بسیاری 
از کارشناسان محیط زیست را نگران کرده است. 

 فعــاالن محیط زیســت بــا انتشــار تصاویــر و آمارهای 
تکان دهنده از قاچاق و مرگ مرموز این گونه نادر حیوانات، 
دولت ها را برای نجات آنها تحت فشــار گذاشته اند. گفته 
می شــود بیشــترین تلفات را در این راســتا کشورهای 

آفریقایی داده اند. 
آمارها نشــان می دهد در حال حاضر تنها7100 یوزپلنگ 

در طبیعت زندگی می کنند. 
بسیاری از یوزپلنگ های آسیایی از بین رفته و تنها50 یوز 

در کشور ایران زندگی می کنند.
یوزپلنگ هــا یکی از ســریع ترین موجــودات کره زمین 
هستند که در دسته گوشتخواران قرار دارند. علت کاهش 
جمعیت این جانــداران تخریب زیســتگاه این موجودات 
اســت. بســیاری از مناطق زندگی این جانداران توســط 

کشاورزی به زمین های زراعی تبدیل شده است.
در زیمباوه جمعیت1200 عــددی یوزها به170 عدد طی 

16 سال گذشته رسیده است.  
کارشناسان اعام کرده اند ماهیت مرموز این حیوان سبب 
شــده تا اطاعات کمتری از این موجود و نحوه زندگی اش 

به دست آید.
دکتر » سارا دورانت « کارشــناس انجمن جانور شناسی 
 گفــت: » یافته هــا نشــان داده کــه محیط مــورد نیاز 
یوزپلنگ ها همــراه با طیــف پیچیــده ای از تهدیدهای 
 محیطــی رو بــه رو اســت. در حــال حاضــر بســیاری 

از توله یوز ها به خارج از آفریقا قاچاق می شوند. 
طی10 ســال گذشــته1200 توله به خارج آفریقا قاچاق 
 شــده اند که 85 درصد از این توله یوزها در هنگام ســفر 

جان سپرده اند. 
 در آخریــن کنفرانس آفریقای جنوبــی، دولت توافق کرد 

تا اقدامات جدید برای مقابله با این بحران صورت گیرد. «

تصویر برداري از زنگوله بال
 براي اولین بار در استان اصفهان 

 از زنگوله بال بــراي اولین بار در اســتان اصفهان در شهرســتان نایین 
تصویر برداري شد.

به گــزارش » پارما «، حســین اکبــري رییس ایــن اداره اعــام کرد 
 براي اولیــن بار در شــرایط طبیعــي از زنگوله بال در اســتان اصفهان 
 و در محــدوده چوپانــان و مجــاورت پناهــگاه حیــات وحــش 
 عباس آباد تصویربرداري شــد. اکبــري افزود: در راســتاي پایش هاي 
 زیســت محیطــي مهــدي جالپــور، کارشــناس اداره حفاظــت 
محیط زیســت شهرســتان و مســئول منطقــه عباس آبــاد در حین 
 تصویــر بــرداري از حیات وحــش در پدیــده اي نادر تعــدادي هوبره 
و تعداد ســه قطعه زنگوله بال را بــا یکدیگر در یکي از مــزارع چوپانان 
 مشــاهده کرده و موفــق شــد از آنها عکســبرداري کنــد. زنگوله بال 
در زمره پرندگان حمایت شــده محســوب مي شود و شــکار غیرمجاز، 
 تخریب زیســتگاه ها و تغییرات آب و هوا و خشکســالي هاي مســتمر 

از عوامل تهدید این پرنده به شمار مي رود.

کشف گونه اندمیک » ماهی کور « 
در خوزستان

 عضو هیئــت مدیره انجمن ماهی شناســی کشــور از توصیف 
 و ثبت یک گونه جدید ماهی کور در اســتان خوزستان خبر داد 
و گفت: به ســازمان حفاظت محیط زیســت پیشنهاد می کنیم 
 غار » تشان بهبهان « را به عنوان اثر ملی - طبیعی اعام کند تا 

از ورود غیرمسئوالنه به غار جلوگیری شود.
صابر وطن دوست، اظهار کرد: اوایل تابستان امسال اهالی بومی 
منطقه تشان در اطراف بهبهان استان خوزستان به طور اتفاقی 
غاری را کشــف کردند که به محض ورود بــه غار، حوضچه های 

آبی و این گونه ماهی کور را مشاهده کردند. 
وی افزود: به محض شــنیدن خبر کشــف ایــن ماهی، اعضای 
تیم تحقیقاتی ماهی شناســی برای انجام کارهای نمونه برداری 
 به منطقه اعزام شــدند؛ مطالعــات ژنتیکی و ریخت شناســی 
به ســرعت صورت گرفته و در نهایت مشخص شــد این گونه، 
 یک ماهی جدید در دنیا اســت. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، 
با اشاره به » غارآبی لون « در  استان لرستان که سه گونه ماهی 
کور در آن زیســت می کنند، گفت: این غار بــه عنوان اثر ملی-

طبیعی شناخته شده اســت. در ابتدای کشف ماهی کور در غار 
تشان بهبهان، نیز برخی محققان گمان می کردند که این ماهی، 
یکی از گونه های ماهی کور در غار لون لرســتان اســت، اما بعد 
 از بررســی ها اثبات کردیم که این ماهی گونه جدیدی اســت 
و اختافات ژنتیکی فاحشی با گونه های ماهی کور غار لون دارد.

اتفاقات روز 

یوزپلنگ  ها 
یکی از سریع ترین 

موجودات کره زمین 
هستند که 

در دسته 
گوشتخواران 

قرار دارند

مدیر پروژه ملی یوزپلنگ آسیایی:

آیامحیطزیستحکمتعرضبهزیستگاهیوزایرانیرامیدهد؟

مدیر پروژه ملی یوزپلنگ آسیایی با بیان اینکه یکی از مهم ترین زیستگاه های یوز در کشور در معرض تهدید 
 یک معدن زغال ســنگ قرار دارد، گفت: اگر امروز این مجوز از ســوی محیط زیســت برای فعالیت به معدن 

داده شود یکی از مهم ترین زیستگاه های یوز مورد تهدید قرار می گیرد.
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
لحظات شاد در زندگی

 به ســاعت نگاه کردم. وقت رفتــن بود. لباس هایم را پوشــیدم 
و به طرف سالن بدن سازی پر کشیدم. 

فرخنده در حالی که لبخند روی لب داشــت جلــو آمد و گفت: 
دیدی گل کاشتم، خوشت آمد؟ 

ذوق زده صورتش را بوسیدم: الهی فدات بشم فرخنده. 
تا آخر عمر مدیون تو هستم. راســتی منوچهر در این باره چیزی 
به تو نگفــت. در حالی که با صدای بلند مــی خندید، گفت: باید 
بودی و می دیدی. آمده بود سراغم، من هم قیافه حق به جانبی 
گرفتم و گفتم مگر دیوانه شــده ام که خودم عکس های مان را 

برای سوسن بفرستم. 
با لحنی جدی پرسید: آن را آوردی؟

در حالی کــه به دنبال زنجیــر قطور طالیم می گشــتم، گفتم: 
منوچهر نبیند. چون این زنجیر را خوب می شناسد. 

در حالی که زنجیر را ته کیفش جاســازی می کرد، گفت: نگران 
نباش به پول تبدیلش می کنم.

با تعجب گفتــم: مگر منوچهــر مخارجت را تامیــن نمی کند.
چرا، اما تا وقتی همســر دایم او نشــوم، خیالم راحت نمی شود. 
 باشــنیدن آن حرف از دهــان فرخنده، احســاس کردم چیزی 
در درونم فرو ریخت و با گالیه گفتم: تو که می دانی منوچهر سه 

تا بچه دارد. 
داشته باشد، وقتی همسرش را طالق داد، بچه ها می روند پیش 

مادرشان. 
واقعا برادرم می خواهد تو را عقد کند؟!

هنوز نه، اما تا چند وقت دیگر که سوسن برای همیشه گورش را 
گم کند، مجبور است چنین کاری بکند. 

اما فرخنده این قرار ما نبود. 
میان حرفم پرید: پس فکر کردی چی؟! من زن خیابانی نبودم که 
به خاطر تو یکی دو هفته صیغه برادرت بشوم و بعد پی کارم بروم. 

پوزخند معناداری زد: اشــکالی ندارد، در عوض تو انتقام خودت 
را گرفته ای. 

بعد با لحن تهدیــد آمیزی ادامه داد: می خواهــی برای بچه ها و 
سوسن اصل ماجرا را تعریف کنم. 

 البته بــرادرت بدش نمــی آیــد از حقیقت ســر در بیــاورد. 
اآلن دیگر چنان میخم را سفت کوبیده ام که هیچ ترسی ندارم. در 

ثانی زنجیرت هم نشانه بدی نیست. 
با التماس گفتم: اما تو قسم خوردی که... 

آره، اما به شــرطی که تو ادای احمق های دلســوز را در نیاوری 
 و به مــن کمک کنــی، تــا سوســن و بچه هایــش را از میدان 
 بــه در کنــم. و گرنــه ناچــارم تمــام حقایــق را بگویــم؛ اما 
در هر دو صورت مــن از میدان به در نمی شــوم. چون پای ثابت 
این ماجرا شــده ام و تا آخرش هستم. داشــتم دیوانه می شدم، 
با ناراحتی از جا بلند شــدم و بدون خداحافظی راهی شــدم، اما 
او بــا وقاحت دنبالــم آمد و باصــدای بلند گفت: نگــران نباش 
 هوایت را دارم، به شــرط این که عاقل باشــی. روی بازگشــت 
به خانه را نداشــتم. داشــتم دیوانه می شــدم. باورم نمی شــد 
چنین احمقانــه کانون زندگی بــرادرم را به هم ریخته باشــم. 
البتــه دلم برای منوچهر نمی ســوخت. شــاید اصال ســزای او 
 زنی مثــل فرخنده بود، اما گناه سوســن و بچه هایــش چه بود. 
نمی دانــم چقدر پیاده، بی هــدف و بی انگیزه تــوی خیابان ها 
چــرخ زدم تا به خانه رســیدم. توی حیاط بچه هــای برادرم که 
غریبانه هر کدام گوشــه ای کز کرده بودند، با دیدنم به ســویم 
دویدند و بــا لحن شــیرین، اما غم زده شــان هر یــک چیزی 
 گفتنــد. در حالی که ســعی می کــردم بغضم را فــرو بخورم، 
با عجله از پله ها باال رفتم و با عجله خودم را به اتاقم رساندم. تمام 
ماجرا مثل یک کابوس بود. زیر لب زمزمه کردم: کاش هرگز به آن 
ســالن لعنتی نرفته بودم، کاش هرگز با فرخنده آشنا نمی شدم. 
داشتم دیوانه می شــدم. خصومت شخصی من با برادرم، نزدیک 
بود خانواده بی گناه او را به نابودی بکشاند. از یادآوری حرف های 

فرخنده، داشتم دق می کردم. 
توی آینه که نگاه کردم احساس نفرت تمام وجودم را فرا گرفت، 

اما این بار نه از برادرم، بلکه از خودم. 
 باید قبل ایــن ها در مقابل تصمیمات اشــتباه او می ایســتادم 
و مظلوم واقع نمی شــدم تا تبدیل به چنین هیوالیی نشوم. من 
با بی لیاقتی زندگی و جوانی خودم را از دســت داده بودم و حاال 
داشتم با همان بی لیاقتی و کوته فکری زندگی یک خانواده را تباه 
می کردم. انگار یک باره پرده ای از جلو چشــمم کنار رفته بود. به 
سرعت از جا بلند شدم. باید کاری می کردم. مهم نبود که چقدر 

سرزنش خواهم شد. 
مهم نبود منوچهر چه بالیی به سرم می آورد. 

 تــوی اداره آگاهــی در حالی کــه بــه پهنای صورتم اشــک 
می ریختم، به اشــتباهاتم اعتــراف کردم. تحمل اشــک های 
برادرزاده هایم را نداشتم. تحمل درد کشیدن سوسن را نداشتم. 

او هرگز در حق من بدی نکرده بود. 
اگر در مقابل منوچهر بی دلیــل کوتاه آمده و اجــازه داده بودم 
زندگی ام را به تباهی بکشــد، ایراد از خودم بود. نباید تا این حد 
بزدل و ترسو می بودم. باید در مقابل تصمیمات نا به جای او می 

ایستادم و از حق زندگی ام دفاع می کردم. 
توی اداره آگاهی بود که متوجه شــدم، فرخنده یک کالهبردار 
 حرفه ای اســت و من و بــرادرم اولین طعمه هایش نیســتیم 
و در گذشــته هم از افراد ســاده دلی چون ما بــه همین صورت 
اخاذی کرده اســت. ماه ها از این ماجرا می گذرد. البته سوســن 
به ســختی برادرم را بخشــید. خطای برادرم واقعی ترین بخش 
ماجرا بــود، اما با وســاطت بــزرگان فامیل، سوســن از گناه او 
 گذشــت. دیگر لبریز از آتش خشــم و نفرت نیســتم. احساس 
می کنم که دیدگاهم نســبت بــه زندگی عوض شــده و دیگر 
 ترس و واهمــه ای از دیگــران ندارم. با این که ســن و ســالی 

از من گذشته است، دلم دوباره هوای عاشق شدن دارد.  
 با خوشــحالی توی آینه به رنــگ قهوه ای زیبایی که آرایشــگر 
به موهایم گذاشــته نگاه می کنم و لذت می برم، اما زیر لب می 

گویم: لطفا رنگ رژ لبم را کمی مالیم تر کن.
نمی خواهم خیلی توی ذوق بزند. آرایشگر در حالی که مشغول 
انجام خواســته من اســت، آرام نجوا می کند: ناسالمتی عروس 

هستی. بگذار توی عکس هایت زیبا جلوه کنی. 
در حالی که ته دلم از شــنیدن واژه عروس غنج می زند با خودم 

زمزمه می کنم: » واقعا هم عاشقی عالمی دارد! «

آیا مــی دانیــد در دهه آینــده صندلــی کار، از صندلی 
دانشــگاه مهم تر خواهد بــود؟ آیا می دانیــد هم اکنون 
معضل بیکاری فــارغ التحصیالن یکــی از دغدغه های 
مهم جامعه اســت؟ برای آینده شــغلی فرزنــد خود چه 
اندیشــیده اید؟ آیا هنوز هم بــه فکر امکان اســتخدام 
فرزند خود هســتید؟ آیا می دانید کارآفرینی چیســت 
 و کارآفرین کیســت؟ آیا می دانید کســی کــه مهارت 
و توانایــی کارآفرینــی دارد، مــی توانــد ایــده هــای 
 مبتکرانــه خود در هــر رشــته ای را به کســب و کاری 
پر رونــق تبدیل کند و دیگــر نیازی به اســتخدام و کار 
برای دیگران نداشــته باشــد؟ آیا می دانید اگــر بتوانید 
 روحیه کارآفرینــی را در فرزنــد خود پــرورش دهید، 
به قول معروف به جــای دادن ماهی، بــه او ماهیگیری 
را یــاد داده اید و دیگــر نیازی نیســت نگــران امکان 
اســتخدام او در آینده باشــید؟ آیا می دانیــد که گاهی 
 رفتار ناآگاهانــه و البته نادرســت ما، مــی تواند روحیه 
ضد کارآفرینی را در فرزند ما ایجاد کند؟ آیا می دانید به 
جای اینکه از هم اکنون به فکر استخدام فرزند خود باشید 
می توانید آینده ای مطمئن و موفق برای او ایجاد کنید؟ 
 و مهم تر آن که آیــا می دانید برای آمــوزش کارآفرینی 
به فرزندان تان، از کودکی باید شــروع کنیــد و بهترین 

زمان آموزش کارآفرینی تا قبل از 18 سالگی است...؟ 

 - آزرده دل از کــوی تــو رفتیــم و نگفتــی؛ کی بود؟ 
کجا رفت؟ چرا بود و چرا نیست؟ 

 - ترس، هجــوی اســت از یــک واقعیت بی شــکل 
و بی حجم. ضــرب و صدایش را خودمان می ســازیم، 
شکلش را ناشیانه ترسیم می کنیم که ترسناک تر شود. 
نمی دانیم در وجودمان می آید یا در چشم های بسته پر 

از نگاه مان. 
- انســان تنها آفریده ای اســت که توانایی چیره شدن 
 بر غرایــز خــود را دارد. آمــا در عین حال مــی تواند 
آن ها را سرکوب، دگرسان و جریحه دار کند و می دانیم 
هیچ گاه حیوان خطرناک تر از وقتی که زخمی می شود 
نیست. بنابراین غرایز سرکوب شده می توانند بر انسان 

چیره شوند و وی را به تباهی بکشانند. 
- آخرین درجه فســاد به کار بــردن قوانین برای ظلم 

است. 

کارآفرینی

هایالیت 

دانستنی ها 

- در شــهر مســکو، برخی ثروتمندان آمبوالنس خصوصی خریداری 
کرده و در ساعات شلوغی از آن استفاده می کنند تا در ترافیک نمانند. 
 - صحبت کردن قبل از خــواب با فردی که برای تان مهم اســت، چه 
 به صورت مجــازی چه حقیقی بــه صورت قرص خــواب عمل کرده 

و سبب می شود خواب خوب و راحتی داشته باشید. 
 - جزیره اوکیناوا در ژاپن بیش از450 نفر سکنه باالی100 سال دارد. 

- محلول آویشن و نمک، درد دندان را تا حدودی التیام می بخشد. 
 - تماشــای چند باره فیلم مورد عالقه تان باعــث ایجاد حس آرامش 
در شما می شــود. دلیل آن دانستن داســتان فیلم و القای احساس 
 امنیت و آرامش به شــما در قبال هجمه اتفاقات غیر قابل پیش بینی 

در زندگی روزمره است. 
- کت چرم آلبرت اینشــتین در یک حراج، 144 هــزار دالر به فروش 
رسید. این کت بیش از هشتاد ســال عمر دارد، با این حال هنوز بوی 

پیپ اینشتین از آن استشمام می شود. 
 - بزرگ ترین گل جهان رافلســیا نام دارد که در کشــور مالزی رشد 
می کند. شــکوفه های آن می تواننــد حتی به قطر 91 ســانتی متر 
 نیز برســند. این گیاه بوی بســیار بد و متعفنی از خود ساطع می کند 

و به همین دلیل به گل جسد معروف شده است. 

شاد زیستن

 آگاهی مدام از پیش زمینه ها
 آیا هرگز شده اعتراضی داشته باشــید بر این اساس که چون رییس 
یا مافوق من هیچ پیش زمینــه ای از کار را به من نمی دهد به همین 
 دلیل اســت که من نمی توانم خــوب کار کنم؟ با خود می بایســت 
رو راســت باشــید. حقیقت این اســت که شــما می دانید که باید 
 چه کاری انجام دهید و مــی دانید که برای انجــام آن کار نیاز به چه 
پیش زمینه هایی داریــد. بنابراین اگر عالقه مند بــه انجام کار خود 
باشید همواره نســبت به اطالعات الزم پرسش خواهید کرد و همین 
موضوع باعث خواهد شــد تا شما بیش از گذشــته در کار خود موفق 

باشید و موفقیت در شغل باعث روحیه شاد وخوب در کار خواهد بود.
تعهد به کارهایی که درحد توان شماست

یکی از دالیل ناخشنودی و عدم رضایت کاری ما در بسیاری از موارد 
همانا پذیرفتن مسئولیت و تعهدی اســت که در توان ما نبوده و برای 
انجام آن نیاز است بیش از حد الزم از خود توقع داشته باشیم و فعالیت 
کنیم. بدین منظور دچار فشــارهای روحی و تشویش شده و مسلما 
در این شرایط ارایه کار به بهترین شــکل ممکنش تقریبا غیر ممکن 
می شود. هنر در کار این اســت که توانایی های خود در حد و میزانی 
 که حقیقت هســت در جهت اجرایــی کردن آن به بهترین شــکل، 
به کار ببنیدیم. نه آن که باری ســنگین تر از توان تحمل دستان خود 
 برداشته و فشــار ناشــی از آن را با نتیجه آســیب به خود و اصل کار 

به پایان برسانیم.
دوری از منفی گرایی و منفی گرایان

این مهم نیســت که تا چه حد شما آدم مثبتی هســتید زیرا انسان 
 های منفی چه بخواهید چــه نخواهید تاثیر مخرب را بر روی شــما 
 می گذارنــد. پس عالوه بر آن که خود باید ســعی کنیــد روحیه ای 
 مثبت گرا داشته باشید همان طور که در اول هم اشاره شد، می بایست 

از آدم های منفی گرا و منفی باف دوری کنید.

راهکارهای موثر برای شاد بودن
 در محل کار ) 3 (

از مثبت اندیشی و پشتکار و 
نقش پدر و مادر در کارآفرینی )1(

د  استان  های کوتاه

گویند شــیخ ابو ســعید ابوالخیر چند درهم 
اندوخته بود تا به زیارت کعبــه رود. با کاروانی 
همراه شد و چون توانایی پرداخت برای مرکبی 
 نداشــت، پیاده ســفر کرده و خدمت دیگران 

می کرد. تا در منزلی فرود آمدند و شــیخ برای 
جمع آوری هیزم به اطــراف رفت. زیر درختی، 
مرد ژنده پوشی با حالی پریشان دید و از احوال 
 وی جویا شد. متوجه شــد که از خجالت اهل 
 و عیــال در عدم کســب روزی بــه اینجا پناه 
 آورده اســت و هفتــه ای اســت کــه خــود 

و خانواده اش در گرسنگی به سر برده اند. 
 شــیخ چند درهم اندوخته خــود را به وی داد 
و گفت: برو. مرد بینوا گفت: مرا رضایت نیست 
تو در ســفر حج در حرج باشــی تا مــن برای 
فرزندانم توشه ای ببرم. شــیخ گفت حج من، 
 تو بودی و اگر هفــت بار گرد تو طــواف کنم، 

به ز آنکه هفتاد بار زیارت آن بنا کنم.

مردی خســیس تمام دارایــی اش را فروخت و طال 
خریــد. او طالهــا را در گودالی در حیــاط خانه اش 
پنهان کرد. او هر روز به طالها ســر مــی زد و آنها را 
 زیــر و رو می کــرد. تکرار هــر روزه ایــن کار یکی 

از همسایگانش را مشکوک کرد.
همســایه، یک روز مخفیانه به گودال رفت و طالها را 
برداشت. روز بعد مرد خســیس به گودال سر زد، اما 
طالهایش را پیدا نکرد. او شروع به شیون و زاری کرد 

و مدام به سر و صورتش می زد.
رهگذری او را دید و پرسید: چه اتفاقی افتاده است؟

مرد حکایت طالها را بازگو کرد. رهگذر گفت:

 این که ناراحتــی ندارد. ســنگی در گــودال بگذار 
 و فکر کن که شمش طالســت، تو که از آن استفاده 

نمی کنی، سنگ و طال چه فرقی برایت دارد؟
 ارزش هــر چیــزی در داشــتن آن نیســت بلکــه 

در استفاده از آن است. 
 اگر خداونــد بــه زندگی شــما برکتی داده اســت 
 و شــرایط مناســبی دارید پس به فکــر دیگران نیز 

باشید.
بخشش مال همچون هرس کردن درخت است. 

پول با بخشش زیادتر و زیادتر می شود.
دارایی شما حساب بانکی تان نیست.

دارایی شــما آن مقدار از ثروت و داشــته هایی است 
که برای یاری رساندن دیگران به گردش درمی آورید.

دختر کوچک بــه میهمان گفــت: می خواهی 
عروسک هامو ببینی؟ 

میهمان با مهربانی جواب داد: بله.
دختــرک دوید و همه عروســک هاشــو آورد، 

 بعضــی از اونا خیلــی بانمک بــودن دربین اونا 
یک عروسک باربی هم بود. 

 میهمان از دخترک پرســید: کدومشونو بیشتر 
از همه دوست داری؟

... و پیش خودش فکر کرد: حتما باربی.
 اما خیلی تعجــب کرد وقتی کــه دید دخترک 
به عروســک تکه پاره ای که یک پا هم نداشت 
اشــاره کرد و گفت: اینو بیشــتر از همه دوست 
دارم. میهمــان با کنجــکاوی پرســید: این که 
زیاد خوشــگل نیســت! دخترک جــواب داد: 
 آخه اگه منم دوســتش نداشــته باشــم دیگه 
هیچ کس نیست که باهاش بازی کنه و دوستش 

داشته باشه، اون وقت دلش می شکنه...

عروسکثروت واقعیحج

عاشقی هم عالمی دارد  ) قسمت آخر (
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سود وکو

 به اعتقــاد من هــر شــخصی در زندگــی چیزی بــا ارزش 
و لذت بخش دارد. هنگامــی که مجبوریــد در زندگی بر یک 
ســری موانع جدی غلبه کنید باید دیدگاه مثبــت تان را نیز 

همراه آن تقویت کنید.
 شــما باید به خانواده، دوســتان، شــغل تان و همه لحظات 
 باشــکوه زندگی تان افتخار کنید. یک تکه کاغذ بردارید و همه 
ویژگی های خــوب و موفقیت های زندگی تــان را بر روی آن 
بنویسید، آن وقت متوجه خواهید شد هیچ چیز به آن اندازه ای 

که شما فکر می کنید بد نیست.
هر انســان مثبت اندیشــی می داند که لحظات سخت و شاد 
زندگی همیشگی نیستند. انســان های مثبت اندیش همیشه 
 آمادگــی الزم برای مقابله بــا چالش های مختلــف زندگی را 

دارند. 
بســیاری از انســان های مثبت اندیش در لحظه حال زندگی 
می کنند و ایــن راهکار، آنهــا را در مقابل نگرانــی و اضطراب 

گذشته و آینده در امان نگه می دارد. 
صبور باشــید آنگاه به زودی می بینید که مثبت اندیش بودن 

هزینه خود را در زندگی به شما خواهد پرداخت. 
از نظر یک انســان مثبت اندیــش، مانعی کوچک در ســر راه 

رسیدن به هدف، تنها یک فرصت است نه یک بار سنگین.
بر اساس تحقیقات گســترده علمی، انسان های مثبت اندیش 

بیشتر از دیگران سالم و جوان می مانند. 
 افکار و نگرش مثبت باعث افزایش  ســطح دفاعی بدن می شود 

و بدن را  قوی تر می کند. 
تعادل روح بهترین دفاع بر ضد افکار منفی و بیماری هاســت. 

مثبت اندیشی بهترین راه مبارزه با استرس است. 
اضطراب و اســترس دائمی بســیار برای بدن و ذهن خطرناک 

است. 
بنابرایــن مثبت اندیشــی به شــما کمک می کنــد که عمر 
طوالنی تری داشــته باشــید و از هر لحظه از زندگی تان لذت 
ببرید. پس اگر می خواهیــد کیفیت زندگی تــان را باال ببرید 

مثبت اندیشی را جایگزین منفی نگری کنید.

مثبت اندیشی

- روزهای خــوب خواهند آمد، هر ســر باالیی یک ســرازیری 
 دارد، نفس عمیق بکش، بیخیال همه اتفاقــات عجیب و غریب، 

هم اکنون زندگی کن. 
 - هیچ کس در بســتر مــرگ آرزو نکــرد که کاش بیشــتر کار 
 کرده بود و ثروت انباشته بود؛ اما بســیاری آرزو کردند که کاش 

با عزیزانشون مهربان تر بودند. 
- خوشبختی یعنی اینکه قدر داشته هایت را بدانی و بعد به سوی 

پیشرفت حرکت کنی. 
- سخت تالش کن، ممکنه امروز سختی بکشــیم. ولی در آینده 
برابر همین ســختی ها لذت می بریم و از کارایی که امروز کردیم 

لذت می بریم. 
 - بزرگــی، معرفــت، ادب و نجابــت آدمیان را به هنگام خشــم 
و عصبانیت بیازمایید، نه در زمانی که همه چیز بر وفق مرادشان 

است. 
- تو نامحدودی پس نامحدود ببیــن و نامحدود بیندیش توان تو 

محدود به حدودی است که خود ساخته ای. 
- انسان از سه چیز درســت شده؛ رنج، کار و عشــق. ما به خاطر 
عشق، رنج می کشیم، از سر رنج، کار می کنیم و در پی کار، عاشق 

می شویم... 
- به انســان هایی که سگ ها را دوســت ندارند نمی توانم اعتماد 
کنم. اما اگر سگی از انســانی بدش بیاید، به حس آن سگ اعتماد 

می کنم. 
- کارهای بزرگ، شروع های کوچک دارند! بزرگ ترین برندهای 
دنیا از یه گاراژ کوچک شروع شــدند برای یک شروع خوب باید 

همه چیز را ساده گرفت!
- مردم اگه نتونن کاری رو انجام بدن، دوست دارن به تو هم بگن 
نمی تونی. هیچ وقت به هیچ کس اجــازه نده بهت بگه نمی تونی 

کاری رو انجام بدی. باید از رویاهات محافظت کنی.
- خوبی بادبادک اینه که میدونه زندگیش بــه یه نخ نازک بنده، 

ولی بازم تو آسمون آزادانه شاده و می خنده...
 - همیشــه دعا کنید: چشــمانی داشته باشــید که بهترین ها را 
در آدم ها ببیند، قلبی که خطاکارترین ها را ببخشــد، ذهنی که 
 بدی ها را فرامــوش کند و روحی که هیــچ گاه ایمانش به خدا را 

از دست ندهد.

دلنوشته

لحظات شاد در زندگی

کاریکاتور 

 خواندن و نوشتن اجباری 
اتیس موبلی به اتهام تالش برای فروش نارنجک دستگیر 
 شــد و قاضی گونزالز راجــرز شــرط آزادی او را یک کار 
غیر معمول تعییــن کرد. او به متهم لیســتی داد و به وی 
 حکم کرد روزی یک ســاعت به خوانــدن کتاب پرداخته 

و به مدت نیم ساعت درباره موضوعات لیست بنویسد. 
 ارسال کارت پستال به پدر مقتول

 هنگامی که در ســال2010 اندرو گادیوســو بــا خودرو 
به توماس تاورز، یک گروهبان ارتش کوبید و او را کشــت، 
مواد مخدر اســتفاده کرده بود. وی به هشــت سال زندان 

محکوم شــد، اما پدر مقتول حاضر شــد کــه در صورت 
عذرخواهی مکرر، وی را ببخشــد. دادستان موافقت کرد 
که به ازای فرســتادن هفتگی یک کارت پســتال توسط 
اندرو به خانواده تاورز، زندان وی عفو شود که بناست این 

روند به مدت پانزده سال ادامه پیدا کند. 
 تبدل جهان به منطقه شکار ممنوع 

یک مرد اهــل کارولینای شــمالی که بــدون مجوزهای 
قانونی، یــک راس گوزن و یک گربه وحشــی ) باب کت ( 
را شــکار کرده بود، به ممنوعیت شکار برای دو سال در هر 
نقطه از جهان محکوم شــد. رادنی پوتیت در سال 2011 

این حکم را گرفــت و عالوه بر آن، ملزم بــه پرداخت پنج 
هزار دالر غرامت شد.

عجیب اما واقعی 
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پیشنهاد سردبیر: 
استقالل-پرسپولیس؛24 بهمن در آزادی

فضای مجازیک

احمــد جمشــیدیان تصویــری را در صفحه شــخصی خود در 
اینستاگرام منتشــر کرد که اگرچه جدید است؛ اما می تواند برای 

هواداران سپاهان یادآور خاطرات نوستالژیکی باشد.
در این سلفی دسته جمعی محرم نویدکیا به چشم می خورد که دو 
ماه و نیم پیش در پایان شــهرآورد اصفهان از فوتبال خداحافظی 
کرد. بــه غیــر از کاپیتان پیشــین و اســطوره ای ســپاهانی ها 
علی احمدی هم در عکس حضور دارد. احمدی که ســال گذشته 
یکی از سوژه های اصلی اختالف بین نویدکیا و حسین فرکی بود 
در فصل جاری رفت و برگشــت های عجیبی به سپاهان داشت و 
در نهایت هم با باشگاه به توافق نرســید. از جمع چهارنفره حاضر 
در تصویر دکتر رشــادی تنها کسی است که همچنان در سپاهان 
حضور دارد و در کســوت پزشــک تیم بــه همکاری با باشــگاه 

اصفهانی ادامه می دهد.

دورهمی سپاهانی های نه چندان قدیمی

منهای فوتبال

پیشکســوت بســکتبال اصفهان در مورد حــال و روز 
بســکتبال اســتان اظهار داشت: متاســفانه بسکتبال 
اصفهان در حال حاضــر اوضاع خوبی نــدارد. از زمانی 
که محســن صادق زاده رییس پیشین هیئت بسکتبال 
استان استعفا داد و رفت، هیئت هنوز با سرپرست اداره 
می شود؛ هرچند احمد رضایی سرپرست فعلی شخصی 
عالقه مند به بسکتبال اســت ولی متاسفانه هنوز قطار 
بســکتبال اصفهان روی ریل قرار نگرفته است. جالل 
امجد افزود: کاندیداهای ریاســت هیئت بسکتبال در 
انتخابات ثبت نام کرده اند. امیدوارم شخصی عالقه مند 
انتخاب شود و بســکتبال اصفهان را به روزهای خوب 
خود برگرداند. امجــد ادامه داد: عوامــل فعلی هیئت 
زحمت زیادی می کشند؛ اما وقتی هیئت رییس نداشته 
باشــد، کارهایی که باید برای آنها برنامه ریزی و بودجه 

الزم پیش بینی شود، صورت نمی گیرد.
امجد در مورد عدم حضور تیمی از اصفهان در لیگ برتر 
بســکتبال، گفت: یکی دیگر از ضررهای اداره هیئت با 
سرپرست این است که شــخص پیگیری وجود ندارد تا 
حامیان مالی را متقاعد کند در بسکتبال سرمایه گذاری 
کنند. من در حال حاضر به عنوان ناظر فدراســیون در 
مســابقات مختلف حضور دارم، جالب است بدانید هر 
هفته خیلی ها به من مــی گویند اصفهان به عنوان یک 
استان صنعتی و با وجود باشگاه های پرآوازه و همچنین 
داشتن قهرمانی های متعدد چطور در لیگ تیم ندارد و 
من نمی دانم چه جوابی به آنها بدهــم. وی افزود: تمام 
بازیکنان خوب ما که باعث افتخار شــهرمان هســتند 
در حال حاضر برای اســتان ها و شــهرهای دیگر بازی 
می کنند که این جای تامل و تســف دارد.پیشکسوت 
نامی بسکتبال اصفهان به سابقه خود در این رشته اشاره 
کرد و گفت: با 67 ســال حضور در بسکتبال و به عنوان 
فردی که عاشق بسکتبال است از صمیم قلب آرزو می 
کنم فردی عالقه مند و متعهد زمام بســکتبال اصفهان 

را در دست بگیرد و هرچه زودتر انتخابات برگزار شود.

بسکتبال اصفهان
حال و روز خوبی ندارد

 چهره اولین فینالیست این دوره از رقابت های جام حذفی 
فوتبال ایــران بعدازظهر فــردا در ورزشــگاه نقش جهان 
مشخص خواهد شــد جایی که ســپاهان اصفهان و نفت 
تهران از مرحلــه نیمه نهایی این مســابقات به مصاف هم 

خواهند رفت.
طالیی پوشان اصفهانی برای رســیدن به جمع چهار تیم 
پایانی جام حذفی به ترتیب از ســد تیم های غذای ســبز 

نیشــابور، پارس جنوبی جــم، آلومینیوم اراک و ســایپا 
گذشتند. دیدار قبلی آنها در این رقابت ها آخرین روز پاییز 
برابر خودروسازان نارنجی پوش تهرانی برگزار شد که طی 
آن سپاهان با گل های احسان حاج صفی و رسول نویدکیا 

از سد میهمان خود گذشت.
نفت تهران بــرای راهیابی بــه نیمه نهایی جــام حذفی، 
بازی به مراتب دشــوارتری را در یک چهارم نهایی پشت 

سر گذاشت. شاگردان علی دایی پس از آنکه در پایان 90 
دقیقه بازی برده را با اســتقالل مساوی کردند در حالی در 
وقت های اضافه به برتری رســیدند که حــدود یک ربع از 
همشهری پرطرفدارشــان عقب بودند. زردپوشان تهرانی 
پیش از آنکه اســتقالل را حذف کننــد در مراحل قبل به 
ترتیب از سد تیم های مهرگان دره  شهر، نساجی مازندران 
و شهرداری فومن گذشــته بودند. از آنجا که نفت دو دیدار 
آخرش برابر اســتقالل تهران و شهرداری فومن در مراحل 
یک چهارم و یک هشتم نهایی را در ورزشگاه تختی برگزار 
کرد میزبانــی مرحله نیمه نهایی خود به خود به ســپاهان 

رسید.
شــاگردان عبدا... ویســی که پس از توقف دراماتیک این 
هفته شان برابر اســتقالل تهران یک فرصت طالیی برای 
صعود چندپله ای در جدول رده بندی لیگ برتر را از دست 
دادند چشــم امیدشــان برای فتح جام و کســب سهمیه 
آسیایی در وهله اول به جام حذفی اســت. این گزاره عینا 
درباره حریــف تهرانی هم صدق می کنــد به خصوص که 
نفت پس از گرفتن جواز حضور در مرحله نیمه نهایی جام 
حذفی در آخرین دیدار از دور رفت لیگ شانزدهم در خانه 
مغلوب تراکتورسازی شــد تا بیش از پیش از صدرنشینان 

عقب بیفتد.
به طور کلی، ســپاهان و نفــت در حال حاضــر وضعیت 
بسیار مشابهی دارند. هر دو تیم به نیمه نهایی جام حذفی 
رسیده اند و در لیگ برتر با وجود فاصله سه پله ای در جدول 
فقط و فقط یک امتیــاز با هم اختالف دارنــد. این دو تیم 
همچنین ظرف پنج روز در جام حذفی و لیگ برتر میزبان 
اســتقالل تهران بودند. در واقع، این نفت بود که با حذف 
آبی های پایتخت مانع از آن شد تا ســپاهان و استقالل 6 
روز پس از رویارویی در ورزشگاه نقش جهان در استادیوم 

آزادی نیز با هم تجدید دیدار کنند.
در آخرین دیدار ســپاهان در لیگ برتر هواداران اصفهانی 
با حضور پرشورشــان روز باشــکوهی را برای ورزشــگاه 
نقش جهان رقم زدند. در آن مســابقه تقابل با یک حریف 
پرطرفدار، هواداران را در یک روز غیرتعطیل به ورزشــگاه 
کشــاند. باید دید رویارویی سرنوشت ســاز با یک حریف 
کم طرفدار در نیمه نهایی جام حذفــی در یک روز تعطیل 

آنها را مجاب به حضور در نقش جهان می کند یا خیر.

فوتبال جهان

مرحله نیمه نهایی جام حذفی؛

رونماییازاولینفینالیستدرنقشجهان

ستاره پیشــین تیم ملی فوتبال هلند از رد پیشنهاد بارسلونا خبر 
داد و این تصمیم را نجات فوتبالش عنوان کرد.

رافائل فان درفارت یکی از بهترین بازیکنــان فوتبال هلند در دو 
دهه اخیر بوده است. او ســال ها  با پیراهن هامبورگ درخشید و 
سابقه پوشــیدن پیراهن رئال  مادرید و تاتنهام را هم در کارنامه 
دارد. این بازیکــن هلندی در دفاع از تصمیمــش برای نرفتن به 
بارســلونا اظهار کرد: وقتی ۱6 سال داشــتم، با پیشنهاد باشگاه 
بارسلونا مواجه شــدم. این تیم اسپانیایی دوســت داشت من را 
جذب کند. آنها پیشــنهاد وسوســه انگیزی هم ارائه کردند؛ اما 
دوست نداشــتم راهی این تیم شــوم. صادقانه بگویم که به این 
انتقال فکر هم نکردم. فان درفــارت ادامه  داد: اولویت من آژاکس 
بود. به دنبال موفقیت و کســب افتخار با این تیم بودم. به همین 
خاطر به بارســلونا پاســخ منفی دادم و به نظرم تصمیم درستی 
گرفتم. می توانم  بگویــم نرفتن به بارســلونا و ماندن در آژاکس، 

فوتبال من را نجات داد.

رافائل فان در فارت:

نرفتن به بارسلونا فوتبالم را
نجات داد

 سپاهان و نفت در 
حال حاضر وضعیت 

بسیار مشابهی 
دارند. هر دو تیم 

به نیمه نهایی جام 
حذفی رسیده اند و 

در لیگ برتر با وجود 
فاصله سه پله ای در 
جدول فقط و فقط 

یک امتیاز با هم 
اختالف دارند

دربی پایتخت بین دو تیم استقالل و پرسپولیس در تاریخ 
24 بهمن ماه برگزار خواهد شــد. با وجــود اینکه روز ۱9 
بهمن از ســوی کمیته اجرایی AFC بــرای برگزاری بازی 
پلی آف لیگ قهرمانان آســیا برنامه ریزی شده بود، کمیته 
مســابقات لیگ برتر روز 20 بهمن را برای برگزاری دربی 

تعیین کرده بود؛ اما پس از بررسی هایی که به عمل آمد، در 
نهایت تاریخ 24 بهمن ماه برای انجام دربی پایتخت بین دو 

تیم استقالل و پرسپولیس اعالم شد.
ســعید فتاحی، مســئول مســابقات لیگ برتر در همین 
خصوص گفت: »به دلیل اینکه مشــخص نبود پرسپولیس 
در مرحله پلی آف مسابقات حضور دارد یا نه، نمی توانستیم 
برنامه دقیقی را اعالم کنیم؛اما خدا را شــکر پرسپولیس به 
صورت مستقیم به لیگ قهرمانان آسیا راه یافت و استقالل 
هم در تاریخ ۱9 بهمن ماه میزبان السد خواهد بود. با توجه 

به اینکه در لیگ قهرمانان آســیا دو تیــم روز قبل باید در 
زمین اصلی تمرین کنند، نمی توانستیم دیدار پرسپولیس 

و تراکتورسازی را در تاریخ ۱8 بهمن ماه برگزار کنیم.«
وی ادامه می دهد: »در نهایت به این جمع بندی رســیدیم 
که دیدار دو تیم پرســپولیس و تراکتورســازی در همان 
تاریخ اعالم شده یعنی ۱7 بهمن ماه برگزار شود و در تاریخ 
24 بهمن ماه دیــدار دربی را برگزار خواهیم کرد. ســاعت 
برگزاری دربی نیز پس از هماهنگی با شورای تامین اعالم 

خواهد شد.«

تاریخ دربی پایتخت مشخص شد؛

استقالل-پرسپولیس
24 بهمن در آزادی

طالیی پوشــان اصفهانی برای گرفتن جواز حضور در فینال جام حذفی باید در ورزشــگاه نقش جهان از ســد 
زردپوشان تهرانی بگذرند.
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پیشنهاد سردبیر: 
حمایت از فتنه گران، نتیجه کوری باطنی است

دیدگاه

فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان، در مراسم 
معارفه فرمانده ناحیه مقاومت امام حســین)ع( بهارستان اظهار 
کرد: انقالب اسالمی سرمنشــأ اتفاقاتی شده که محدود به جهان 

اسالم و ایران نبوده است.
غالمرضا سلیمانی افزود: این تحوالت، ایران اسالمی را در برگرفت 
که شــاخص ترین آن، ســاقط کردن رژیم پهلوی و کوتاه کردن 
دست آمریکا از این سرزمین مقدس بود چرا که یک نظام سیاسی 
نو با محتوای اسالم ناب متولد شــد و قد برافراشت. فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( بیان کرد: از آنجا که جهان اسالم توانسته مبدأ 
تحوالت بزرگی باشد و طی دوره هایی، تمدن هایی را خلق کند که 
بر دنیا سایه گسترانیده است، تولد نظام جمهوری اسالمی، خلق 

تمدن دوران اسالمی را تداعی کرد.
وی خاطرنشان کرد: مردم دنیا با امید و شوق به این رخداد نظاره 
کردند و در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار ترس و واهمه 

شده و مخالفت و دشمنی با جمهوری اسالمی را آغاز کردند.
سلیمانی تصریح کرد: جمهوری اسالمی یک اتفاق ساده نبود؛ در 
حال حاضر چون از این نعمت برخورداریم و بخصوص نسل جوان 
ما که شالق ستم شاهی را لمس نکرده، این پدیده را یک موضوع 
عادی می انگارد؛ اما بسیاری از افراد جامعه مشاهده کردند که ما و 

دنیا چه شرایطی پیش از انقالب داشتیم.
وی عنوان کرد: این نظام یک رســالت تاریخی دارد و آن احیای 
اسالم ناب در سراسر دنیاست که رهبری نیز بر این موضوع تاکید 
بســیاری داشــته اند؛ اگر خون اباعبدا...)ع( برای حفظ اسالم بر 
زمین ریخته شده، در ایران نیز برای ایجاد نظام جمهوری اسالمی 

خون جوانان ریخته شد.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان ابــراز کرد: 
مردم ساالری دینی یعنی اینکه مردم ساالر دین خود باشند و این 
موضوع فقط شرکت در انتخابات نیست؛ ابعاد و جنبه های متعدد 

دیگری هم دارد که با بسیج مردم محقق می شود.
وی با بیان اینکه امروز شرایطمان در دنیا بسیار خوب است، افزود: 
درگیر مشکالتی در کشور هستیم اما زمانی که آن مشکالت هم 
واکاوی می شــود، دلیل آن بی توجهی به مختصات دینی بوده و 
متعلق به این نظام عاشورایی نیست؛ بلکه زاییده تفکری است که 

با این نظام فاصله دارد.
ســلیمانی در ادامه گفت: مشــکالتی که در جامعه رخ داده، به 
دلیل حضور افرادی اســت که در مواقعی و در گوشــه و کنار در 
عرصه هایی حضور پیدا کرده انــد و در برخــی از جریانات تاثیر 

گذاشته و باعث ایجاد مشکالت شده اند.
وی ادامه داد: یکی از تالش های اســتبکار و به ویژه آمریکایی ها، 
تقویت همین جریانات است که این مشکالت را ایجاد می کنند تا 
مردمی را که در عرصه حضور داشتند و 9 دی ها را خلق کرده اند، 

با مشکل روبه رو کنند.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان با بیان اینکه 
فرهنگ انقالب، فرهنگ عاشوراست، افزود: اینکه در فتنه 88 اصل 
انقالب را هدف قرار می دهند و در عاشورا، نمادهای عاشورایی را از 

بین بردند، به این دلیل است که انقالب اسالمی، عاشورایی است.
وی تصریح کرد: ارزش ها برای ما رهایی بخش هســتند و فاصله 
گرفتن از عاشورا و انقالب اســالمی یعنی نزدیک شدن به غرب و 
آمریکا و صهیونیست و این موارد بسیار ساده است و نیاز به تحلیل 
ندارد؛ تعجب می کنیم که برخی ها چرا شعور مردم را تحت الشعاع 
قرار می دهند که راه حل ما اتصال به آمریکاســت. سلیمانی ادامه 
داد: خود مردم آمریکا به این نتیجه رســیده اند که راه سعادتشان 
خروج از زیر یوق 1 درصد صهیونیســتی ثروتمند است؛ بایستی 
مردم را بــرای حل ضرورت های انقالب بســیج کنیــم. انقالب 

مشکلی ندارد و تنها برخی از ضرورت هاست که باید حل شود.

مدیر منطقه 5 شــهرداری اصفهــان، در نهمیــن دوره حضور 
مدیران مناطــق در ســامانه 137 و در قالــب چهارمین برنامه 
نهضت پاسخگویی در مرکز ارتباطات مردمی 137 حضور یافت.

حمیدرضا فرهنگ در این مرکز اظهار کــرد: پارکینگ طبقاتی 
محتشم کاشانی در زمینی به مساحت یک هزار و 260 مترمربع 
و زیربنای 9 هــزار مترمربع در 7 طبقه بــا ظرفیت 260 خودرو 
آماده بهره برداری اســت و ظرف چنــد روز آینــده در اختیار 

شهروندان قرار می گیرد.
وی افزود: پــروژه تعریض پــل فلزی نیــز با اعتبــاری بالغ بر 
7/5میلیارد تومان، تاکنون 75 درصد پیشــرفت داشــته است 
 و پیش بینی می شــود مبلغ پیمانــی تا 10 میلیــارد تومان نیز

افزایش یابد.
مدیر منطقه 5 شــهرداری اصفهان تصریح کرد: پــروژه انتقال 
آب پساب از سپاهان شهر با 98 درصد پیشــرفت، یکی دیگر از 
پروژه های درحال اجرای منطقه 5 شــهرداری اصفهان است که 

مراحل پایانی آن در حال انجام است.
فرهنگ، به ســاماندهی گذر کاویــان و بهــار آزادی حدفاصل 
خیابان های چهارباغ باال و توحید اشــاره کرد و اظهار داشت: به 
دنبال نهضت پیاده روسازی در شهرداری اصفهان، درحال حاضر 
پیاده روســازی محور خیابان های وحید، توحید و بلوار ملت در 
حال انجام است و پیاده روسازی خیابان شریعتی نیز در مرحله 

مناقصه قرار دارد.

مدیرمنطقه 12 شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: ســاماندهی 
مشاغل مزاحم چهارراه بهرام آباد اصفهان در بهارستان غربی در 

دستور کار قرار گرفته است.
محمدرضــا برکت افــزود: متاســفانه وجود کارگاه هــای در و 
پنجره سازی و ماشــین های حمل آهن، باعث ترافیک و ازدحام 
در چهارراه بهرام آباد شــده که نارضایتی شهروندان را به همراه 

داشته است.
مدیرمنطقه 12 شــهرداری اصفهان ادامه داد: در همین راستا 
طبق بند 20 مــاده 55 قانون شــهرداری ها، اخطاریه های الزم 
برای ساماندهی کســبه های این خیابان ابالغ شده است. برکت 
ادامه داد: به منظور تامین امنیت و آرامش شــهروندان، در حال 

پیگیری ساماندهی مشاغل مزاحم منطقه هستیم.

فرمانده سپاه اصفهان:

عاشورا نماد انقالب اسالمی است

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان:

پارکینگ طبقاتی محتشم کاشانی 
به بهره برداری می رسد

مدیرمنطقه 12 شهرداری اصفهان:

مشاغل مزاحم چهارراه بهرام آباد 
ساماندهی می شود

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبرداد:

برگزاری چهارمین دوره جشنواره عکس فضای سبز

شــهردار اصفهان با اشــاره به اقدامات صورت گرفته از 
ســوی شــهرداری اصفهان به منظور کاهش آلودگی 
هوای این شهر اظهار داشت: آلودگی هوا معضلی است 
که ســبب رنجش خاطر شــهروندان اصفهانی شده و 
رفع این معضل، به اقدامات جــدی و برنامه ریزی های 
بسیاری نیاز دارد. مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه کاهش 
خودروهای تک سرنشــین در کاهــش آلودگی هوا به 
میزان قابل توجهی موثر است، افزود: فرهنگ خودداری 
از اســتفاده خودروهای تک سرنشین به منظور کاهش 
آلودگی هوا امر مهمی بوده که باید از ســوی مسئوالن 
به آن پرداخته شود تا این موضوع، مورد استقبال همه 

شهروندان قرار گیرد.
شــهردار اصفهان با اشــاره به نقش نــاوگان عمومی 
حمل ونقل در کاهش آلودگی هــوا تصریح کرد: ارتقای 
کیفیت نــاوگان حمل ونقل عمومی، نقــش مهمی در 
کاهش اســتفاده از خودروهای تک سرنشین و افزایش 

تمایل شهروندان به حمل ونقل عمومی دارد.
وی با بیان اینکه افزایش کمیت، کیفیت و توسعه ناوگان 
حمل ونقل عمومی اصفهان در دستور کار شهرداری قرار 
دارد، خاطرنشــان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، 
به زودی شــاهد تغییر و تحول مناسب و تاثیرگذاری در 
این بخش خواهیم بود. جمالی نژاد از ورود 500 دستگاه 
اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومی شهر اصفهان خبر 
داد و گفت: به منظور رفاه حال شهروندان برای استفاده 
از اتوبوس شــهری و کاهش آلودگی هوا، قراردادی در 
راستای خرید 500 دستگاه اتوبوس با شرکت مربوطه 
منعقد شده و قرار اســت که این اتوبوس ها طی ماه های 
آینده وارد شــهر شــوند. وی درباره رقم هزینه شــده 
برای خرید این اتوبوس ها خاطرنشان کرد: خرید 500 
اتوبوس جدید در اصفهان، هزینه ای معادل 250میلیارد 

تومان را دربر داشت.
شــهردار اصفهان اضافه کرد: اتوبوس های جدید دارای 
فناوری استفاده از سوخت یورو 4 و 5 هستند که بخشی 
از آنان جایگزین اتوبوس های فرســوده شــده و بخش 
دیگر در توسعه خطوط مورداســتفاده قرار می گیرند. 
وی حضور تاکسی های فرســوده را یکی از عوامل موثر 
در آلودگی هوا دانســت و گفت: همچنین درصورتی که 
خودروسازها به تعهدات خود عمل کنند، تا پایان سال 
جاری هزار و 500 تاکسی نو وارد شهر اصفهان می شود 
تا نوسازی ناوگان تاکسیرانی اصفهان نیز در دستور کار 

قرار گیرد.

شهردار اصفهان خبر داد: 

تالش برای کاهش آلودگی هوا 
در نصف جهان

بامسئوالن

در شهری که مردم آن چنان بصیرتی دارند که قبل از تمام 
شــهرهای دیگر و یک روز زودتر از سراسر کشور، حماسه 
9 دی را رقم می زنند تا بصیرت، هوشــیاری  و پیشــتازی 
خود  در دشــمن شناسی و شــناخت وظیفه خود در قبال 
توطئه های دشــمن را یک بار دیگر همچون دوران پیروزی 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس به اثبات برســانند و امروز 
سالروز حماســه 9 دی اســت؛ حماســه ای که از آن، به 
»انقالب سوم« تعبیر می شــود. روز گذشته مردم شهر در 

اســتقبال از این روز فراموش ناشــدنی و به یاد 8 دی 88، 
بار دیگر به خیابان ها آمدند، در میدان انقالب شــهر جمع 
شدند، فریاد استکبارستیزی ســر دادند و حمایت خود از 
والیت فقیه و انقالب و اسالم را به گوش جهانیان رساندند؛ 
مثل 8 دی 88 که در حماسه آفرینی پیشتاز شدند تا مردم 
دیگر شهرها به تأســی از اصفهان، یک حماسه میلیونی را 
در چنین روزی رقم بزنند؛ روزی که مشت به دهان آنهایی 
زد که خیــال می کردنــد در مملکت »امام حســین)ع(« 

می توان به ساحت ارباب بی کفن جسارت کرد و با تودهانی 
ملتی که جــان و جوانش را برای دردانه زهــرا)س( داده و 
می دهد، روبه رو نشــد؛ جماعت بی بصیــرت و نادانی که 
تصور می کردند می توانند روز عاشــورا خیمه های ارباب 
ما را آتش بزننــد و این ملت باز هم ســکوت کند و باالخره 
سکوت اصفهان در آن روز فراموش نشدنی شکست! روزی 
که مردم این شــهر، مادران و پدران و همسران و فرزندان 
شهدا از قاب تلویزیون، صحنه های غمبار جسارت عده ای 
هتاک به ساحت سید و ساالر شهیدان را دیدند و فهمیدند 
دیگر وقت نشســتن و تحمل کردن و خویشتنداری و دعا 
برای هدایت این جماعت نیســت. خیلی زود متوجه شدند 
اینها بی بصیرت هایی هستند که مشکلشان چند رای کمتر 
و بیشــتر یا حتی همان »تقلب« ی که از آن دم می زنند، 
نیست. اینها نظام را نشــانه گرفته اند، والیت فقیه را نشانه 
گرفته اند؛ اینها به اســم آزادی، به جنگ با خدا و دین خدا 
و امام حســین)ع( آمده اند. آمده اند تا به  خیال باطل خود 
به »انقالب« ضربه بزنند؛ انقالبی کــه پیرجماران برای به 
بارنشســتنش خون دل ها خورد؛ امامی که چندروز قبل تر، 
به تصاویر او هم جســارت کرده بودنــد و دل امت به درد 
آمد وقتی عکس های پاره شده پیرســفرکرده خود را دید. 
اینجا در اصفهان درب هر خانه را بزنی، مادر یا پدر یا همسر 
شــهیدی به اســتقبالت می آید و این جماعت چه خوش 
خیال بودند که تصور می کردند امت روح ا... بازهم سکوت 
می کند، بازهم برای هدایت این جماعــت صبر می کند و 
اجازه می دهد به اسم اعتراض هرغلطی می خواهند بکنند.  
8 دی 88، اصفهان به خروش آمد، مردم این شهر به میدان 
آمدند و یک روز بعد، ملت که خروش اصفهان را دیده بود، 
حماسه ای میلیونی را رقم زد؛ حماسه ای که  تبلور حمیت 
مردم بود و یادآور 22 بهمن 57... مثل همان روزها... همان 
مردمی که وقتی دســت به دســت هم دادند و یکی شدند، 
هیچ قدرتی نتوانست حریفشان شــود. حرکت خودجوش 
مردمی و لبیک آنها به ندای والیت انقالب و نظام، ما را بیمه 
کرد و درود به شــرف و غیرت و حمیت این مردم بابصیرت 
که همیشه می دانند کی و کجا باید در صحنه حاضرشوند؛ 
خوزستان و عراق و ســوریه و لبنان یا میدان انقالب فرقی 
ندارد. این شهر پر از حماسه اســت؛ پر از یادگاری هایی که 

مدال افتخار بر سینه اصفهان است!

این روزها عکس و عکاســي بــا زندگي یکایک ما تلفیق شــده 
 اســت و موقعي که حــرف از خاطرات و خوشــي ها بــه زبان

 مي آید، از ثبت آن با گرفتن عکــس دریغ نمي کنیم؛ به همین 
منظور سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان در نظر 
دارد براي چهارمین بار جشنواره عکس فضاي سبز شهري را در 
2 بخش دوربین هاي حرفه اي، دوربین هاي خانگي و موبایل با 

همراهي شهروندان شهر خالق اصفهان برگزار کند. مدیرعامل 
ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان در این باره 
گفت: اصفهان از جمله شهرهایي اســت که تاریخ و سابقه آن به 
قدمت کشور ایران می رسد. احمد سلیمانی پور افزود: همنشینی 
گل و ســبزینگي با معماري بي نظیر، این شــهر را بــه یکي از 
بزرگ ترین جاذبه هاي توریستي خاورمیانه تبدیل ساخته است، 

از این رو برآن شــدیم تا بار دیگر جلوه هاي بي بدیل و بي نظیر 
این شهر تاریخي را با محوریت صنعت گردشگري و توریست به 
زبان گویاي هنر عکاسي به نمایش بگذاریم. مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان ادامــه داد: موضوع 
جشنواره فضاي سبز شهر خالق اصفهان، توریست و گردشگران 
شامل توریســت و فرهنگ استفاده از فضاي ســبز، جاذبه هاي 
گردشگري فضاي سبز، بازدید گردشــگران داخلي و خارجي از 
فضاي سبز، بحران آب و خشکیدگي رودخانه زاینده رود از منظر 

گردشگران و رنگارنگ بودن خزان در فضاي سبز است.

8 دی 88، اصفهان 
به خروش آمد، 

مردم این شهر به 
میدان آمدند و یک 

روز بعد، ملت که 
خروش اصفهان را 

دیده بود، حماسه ای 
میلیونی را رقم زد

مردم این شهر، همیشه پیشــتاز در حماسه بوده اند. هرجا ســخن از جهاد و حماسه و حق طلبی بوده، 
»اصفهان« حرف اول را زده و آمار شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم این استان، خود گویای این واقعیت 

است؛ واقعیتی که  به آن می بالیم و سربه آسمان می ساییم که در شهر شهیدان خدا زندگی می کنیم و نفس می کشیم.

مردم اصفهان در سالروز انقالب سوم بازهم به میدان آمدند؛

یک شهر حماسه!

دبیر کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری اصفهان 
گفت: پیشــگیری از گاز گرفتگی )مســمومیت با گاز 
مونوکســید کربن( در اتوبوس های شــهری مناطق 

15گانه آموزش داده می شود.
ســعید امامی با بیان اینکــه این آموزش هــا در قالب 
کارت های ســفر مطالعــه در بیش از 600 دســتگاه 
اتوبوس شــهری انجام می شــود، اظهارکــرد: در این 
کارت ها با بهره گیری از داستان های جذاب، سعی شده 
بی احتیاطی هایی را که منجر به گاز گرفتگی می شود، 

به شهروندان آموزش دهیم.
وی ادامه داد: در ایستگاه های اتوبوس شهر اصفهان نیز 
پوسترهایی با موضوع مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن 
از سوی کمیته شــهروندی نصب شــده تا شهروندان 
از خطرات بــی احتیاطی در اســتفاده از وســایل گاز 
سوز آگاه شــوند. امامی با اشاره به شــروع فصل سرما 
و استفاده شــهروندان از وسایل گازســوز اظهار کرد: 
برخی از شــهروندان در اثر بی احتیاطی در استفاده از 
وسایل گاز ســوز همچون اســتفاده نکردن از هواکش، 
لوله هواکش اســتاندارد و... دچار گاز گرفتگی شده اند 
که امید است با فرهنگ ســازی های انجام شده، روز به 

روز آمار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن کاهش یابد.

ابوطالب جاللــي مدیر کل آموزش فنــي و حرفه اي 
استان اصفهان، در نشســتی با مدیر کل زندان های 
اســتان اصفهان گفت: آمــوزش در زندان ها در چند 
ســال اخیر از لحاظ کمي و کیفي رشد قابل توجهي 
داشته است و مي توان براي توســعه این آموزش ها، 
 از ظرفیت هــاي مراکــز ثابــت درباره آمــوزش در

 رشته هایي با پتانسیل اشــتغال باال مانند تعمیرکار 
پکیج و در و پنجره ساز upvc استفاده کرد که توسعه 
این آموزش ها، اشــتغال زندانیــان را تضمین خواهد 

کرد.
گرجي زاده  مدیــر کل زندان های اســتان، در ادامه 
بیان کرد: زندانیان و خانواده هایشان آسیب پذیرترین 
قشر در جامعه هســتند و مي بایست مسئولین کلیه 

دستگاه ها توجه بیشتري به آنها داشته باشند.
مدیر کل زندان هاي استان با اشاره به ظرفیت باالي 
اداره کل آموزش فني و حرفه اي، بر توسعه تعامالت 
و همکاري هاي این دو دســتگاه تاکیــد کرد و گفت: 
آموزش هاي فني و حرفه اي عالوه بــر اینکه مهارتي 
ارزشــمند را براي زندانیان اندوخته مي کند، امید به 
آینده را شعله ور کرده و باعث پیوستن آنها به جامعه 

خواهد شد.

آموزش پیشگیری از گازگرفتگی 
در اتوبوس های شهری اصفهان

آموزش هاي مهارتي؛ دریچه اي 
براي بازگشت زندانیان به زندگي 

خبرآموزش وپرورشفرهنگ شهروندی

گفتمان سازی  اقتصاد مقاومتی 
در ادارات ارشاد استان

 اجرای طرح تالوت نور
در مدارس استان اصفهان

نشست فصلی روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرســتان های اســتان اصفهان، با حضور مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان، در مجتمع 

فرهنگی هنری صائب برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی، در این 
نشســت ضمن تبیین سیاســت های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی برای روســای ادارات شهرستان و با 
بیان اینکه وظیفه ادارات فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
سیاســت گذاری، حمایــت و نظارت اســت، بر لزوم 
واگذاری امور اجرایی و ورود جدی روســای ادارات در 

عرصه مدیریت تفویضی تاکید داشت.
در این نشست، همچنین گزارشات مکتوبی در راستای 
گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی توسط علی اکبر سقایی 
مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی و قائم مقام 

پژوهشکده هنرهای سنتی اسالمی استان انجام شد.
مهدی شیرانی تبار، ذی حســاب اداره کل نیز در این 
نشست با تبیین مســائل مالی و اسناد فرهنگی، اعالم 
کرد حســابداری در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان، با دقت و استفاده از فناوری های جدید 

انجام می شود.

معــاون فرهنگی و پرورشــی آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان، از اجرای طرح تالوت نور در بیش از هزار مدرسه 

استان به صورت روزانه خبر داد.
محمدجواد احمدی اظهارداشــت: فعالیــت های دینی 
و مذهبی، بــه عنوان مهم تریــن برنامه هــای مدارس، 
 برای ارتقای معنویت و جنبه هــای روحی دانش آموزان

الزم است.
وی افزود: تالوت قرآن کریم به صورت روزانه در مدارس، 
در رشد مادی و معنوی دانش آموزان بسیار موثر است؛ از 
این رو طرح تالوت نور در مدارس اســتان اصفهان انجام 
می شود و بیش از هزار مدرســه مجری این طرح بوده و 

هزار مدرسه استان در اجرای  آن تجهیز شده اند.
 احمدی با اشاره به برگزاری مســابقات معارف اسالمی 
در مدارس استان اصفهان تصریح کرد: مسابقات معارف 
اســالمی از طرح های وزارت آموزش و پرورش است که 
ســاالنه برگزار می شــود و در حال حاضــر در مدارس 
شهرســتان ها در حــال برگزاری اســت کــه طی آن، 
برگزیدگان به مرحله شهرستانی و سپس استانی راه پیدا 
می کنند و برگزیدگان استانی، در مرحله کشوری با سایر 

برگزیدگان استان ها به رقابت می پردازند.

ارشاد

نماینده ولی فقیه در اســتان اصفهان در جلسه ستاد گرامیداشت 
ایام ا... دهه فجر اظهار داشت: 9 دی که به شایستگی روز بصیرت و 
میثاق با والیت نامگذاری شد، باید همواره در تاریخ انقالب اسالمی 

ایران زنده بماند.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد بیان کرد: پس از انتخابات 
سال 1388 و اعالم نتایج شمارش آرا، کســانی که با اختالف زیاد 
پیروز این انتخاب نشــده بودند، خارج از چارچوب قانون شروع به 
تحریک اذهان عمومی کردند و احساسات عده ای را با شعار تقلب 

در انتخابات به بازیچه گرفتند.
امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: شــاید در ابتدا عده ای از آنها 

طرفداری می کردند؛ چون تصور می کردند حقشــان ضایع شــده 
است، لیکن پس از اینکه دست های پشت پرده این اتفاقات نمایان 
شد و پس از هتک حرمت به مراسم ها و عزاداران حسینی، دیگر بر 
کسی پوشیده نیست که این اقدامات، برنامه ریزی شده و هدفی جز 

براندازی نظام نداشت.
وی حمایت از ســران فتنه در حال حاضر را نتیجه کوری باطنی و 
بی بصیرتی برخی افراد خواند و افزود: کســی که 30 گرم هروئین 
داشته باشد، به حکم مفسد فی االرض بودن اعدام می شود، بنابراین 
کسانی که دم از محاکمه فتنه گران می زنند و زمزمه آزادی آنها را 
سر می دهند، بدانند که همین حاال نیز برخی از مالحظات سیاسی 
و رأفت اسالمی شامل حال آنها شده اســت که در غیر این صورت 
اگر پــای محاکمه پیش بیاید به حکم مفســد فــی االرض بودن، 

حکمی جز اعدام ندارند.

وی گفت: بصیرتی کــه مردم ایــران در 9 دی ماه از خود نشــان 
دادنــد، دشــمنان داخلــی را شکســت داد و از این بــه بعد اگر 
 کســی ذره ای عقل داشــته باشــد، به دشــمنی با این ملت فکر

 نمی کند.
آیت ا... طباطبایی نژاد در پاســخ به عده ای کــه انقالب را مقطعی 
می دانند و می گویند انقالب به پایان رســید، گفت: انقالب در لغت 
به معنای برگشت و زیر و رو کردن اســت و در اصطالح سیاسی به 
معنای شورش یا کودتایی است که عده ای را برکنار کرده و دیگری 

را جای آنها می گذارند.
وی تصریح کرد: انقالب اسالمی ایران، یک تحول دینی بود، چرا که 
دین ما به انحراف رفته بود و اسالم ما یک اسالم آمریکایی شده بود 
و با این انقالب، به اسالم ناب محمدی)ص( برگشت؛ بنابراین باید 

همواره آن را حفظ کنیم و به ترویج  آن برای دیگران بپردازیم.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:

حمایت از فتنه گران، نتیجه کوری باطنی است

شهرداری

سما 
مطیعی
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
پنجمین چاپ کتاب »تاالر آیینه« به قلم »امیرحســن چهل تن« را 

انتشار نگاه منتشر کرد.
 رمان»تــاالر آیینه« اثر »امیرحســن چهلتن«  از نویســندگان دهه 
شصت است. زنان در این رمان، از جمله شخصیت هاي اصلی هستند 
و نویســنده  در خالل وقایع روزمره زندگی آنــان، موقعیت اجتماعی 
زن ایرانی، ویژگی هاي روحی و مشــکالت خانوادگــی زنان در عصر 

مشروطه را نشان داده است. 
»امیرحســن چهل تن« زاده نهم مهر 1335 نویســنده ایرانی و عضو 
کانون نویسندگان ایران اســت. وی  زمانی که در دبیرستان و در رشته 
ریاضی تحصیل می کرد شعر می سرود و داستان می نوشت. در هجده 
سالگی برای ادامه تحصیل در رشته مهندســی برق وارد دانشگاه شد 
و در دوران دانشجویی دو مجموعه داستان منتشــر کرد.  آثار او بارها 
نامزد جوایز مختلف ادبی از جمله جایزه هوشــنگ گلشیري و کتاب 

سال جمهوري اسالمی بوده اســت. گفتنی است رمان»تاالر آیینه« را 
هرچند به معناي خاص کلمه رماني تاریخي سیاسي نمي توان خواند 
ولي بخشي از قابلیت شاخص رمان بعد تاریخي آن است و نویسنده با 
ظرافت، داســتان پنج زن را در چنین زمینه اي پیش برده است. این 
رمان در پنج بخش تنظیم شده اســت که در هر بخش، نقش یکی از 
زنان نمود می یابد؛ زنانی که همگی رازی ســر به  مهــر دارند. برخورد 
صحنه های جامعه با آنچه درون خانه می گــذرد، تقابل ذهنیت زنانه 
یا تاریخ است.  نویســنده  در این رمان تصاویری رنگین از دنیای زنان 
اشرافی عصر قاجار ترســیم می کند. او در ابداع لحن زنان موفق است 
و از ورای گفت وگوهای زنانه، آالم و آمال و مشــغله های روحی آنان را 

آشکار می کند.
گفتنی است کتاب حاضر را انتشارات نگاه در قطع رقعی و جلد شومیز 

و بهای 20 هزار تومان چاپ و روانه بازار کتاب کرده است.

بررسی کالری های مصرفی

لبخندک

گوناگون

این سیروس از اول هم
 مرد زندگی نبود!

میوه ها می توانند در یک رژیم کاهش وزن ســالم نقش مهمی داشــته باشند، چون میوه ها 
معده را پر می کنند. مصرف میوه به جای غذاهای دیگری که حجم کمتری در معده اشــغال 
می کنند می تواند کم کردن کالری های مصرفی و کاهش وزن را راحت تر کند. یک وعده میوه 
بین ۴0 تا 120 کالری انرژی دارد چنانکه توت فرنگی و میوه  ســتاره ای کمترین و کشمش، 
خرما، موز و خرمالو بیشــترین مقدار کالری را دارند. به هر حال، یک رژیم میوه ممکن است 
برای تامین همه  کالری های مورد نیاز برای سوخت و ساز بدن شما کافی نباشد. برای کاهش 
هر نیم کیلو از وزنتان باید 3500 کالری از کالری مصرفی  تان کم کنید، پس اگر روزانه حدود 
500 کالری کمتر مصرف کنید در عرض یک هفتــه می توانید نیم کیلو وزن کم کنید. برای 
زنان روزانه کمتر از 1200 کالری و برای مــردان روزانه کمتر از 1۸00 کالری مصرف کردن، 
فرد را در خطر کاهش متابولیسم قرار می دهد، در این صورت بیشتر احتمال دارد که فرد بعد 
از رژیم به وزن قبلی اش برگردد. همچنین در طوالنی مدت می تواند خطر مشــکالت قلبی، 
پوکی اســتخوان و بیماری های دیگر را افزایش دهد. اگر قصد دارید چنین رژیمی را امتحان 
کنید باید همچنین بدانید که کاهش متابولیسم، خودش وزن کم کردن را سخت تر می کند. 
دریافت نکردن کالری کافی همچنین می تواند باعث سردرد، سرگیجه، کوفتگی، اختالالت 

حسی و یا غش شود.
برنامه ای سالم تر برای کاهش وزن

سالم ترین راه برای کاهش وزن این اســت که یک برنامه  متعادل شــامل انواع غذا، به ویژه 
غذاهای کامل مثل میوه ها، ســبزیجات، لبنیات، چربی های ســالم، غالت کامل و غذاهای 
سرشار از پروتئین داشــته باشــیم  و همزمان مصرف غذاهای فرآوری شده، چرب و شیرین 

را محدود کنیم.

مردم معتقدند که آمدن سال جدید زندگي آنها 
را آکنده از عشق، سعادت، ثروت و خوشبختي 
خواهد کرد؛ آنها بــراي رهایي از تمام خاطرات 

ناخوشایند گذشته دعا مي کنند.
 ســال نو بهترین زمان براي رو راســتي و عهد 
بســتن با خود و اتخاذ تصمیمات جدید است. 
در این نوشتار 9 مورد از سنت ها، آداب و رسوم 
و یا جشــنواره هاي عجیب و غریــب یا خنده 
دار مربوط به ســال نوي میالدي که در سراسر 

جهان انجام مي شود گردآوري شده است.
  پوشیدن لباس خال خالی - فیلیپین

 خیابان هایی را تصور کنید کــه در یک روز از 
ســال پر از مردمی اســت که لباس خال خالی 
پوشیده اند و میزهای شــامی که پر از غذاها و 

میوه های گرد هستند. 
همه اینها در واقع هر ســاله در آستانه سال نو 
در فیلیپین اتفاق می افتد. فیلیپینی ها بر این 
باورند که این کار با مرتبط کــردن نقطه های 
گرد به ثروت و سکه ها، کامیابی را برای آنها به 

ارمغان خواهد آورد.
توپ های بزرگ آتش - اسکاتلند

 یک جشنواره اسکاتلندی خطرناک در هنگام 
ســال جدید، جشــنواره هوگمانی است. این 
جشــنواره که در سی و یکم دســامبر هر سال 
اتفاق می افتد، جشنواره ای برای برگزاری یک 
جشن ســال نو در کنار اســتعداد اسکاتلندی 

است.
 مردان اسکاتلندی در این روز در خیابان هایی 
که پر از توپ های مشتعل اســت رژه می روند 
و به طور مداوم ایــن توپ ها را در باالی ســر 
خود تکان مــی دهند. به گفته مــردم محلی، 
این توپ های آتشــین پاالیش و روشــنایی را 
با خود مــی آورند. قدمت این جشــن به زمان 

وایکینگ ها باز می گردد.
ســوزاندن مترسک ســاختگی - 

اکوادور
 در اکوادور رســم منحصر به فردی وجود دارد 
که در آن مترسک می ســازند و سپس در نیمه 
شــب آنها را می ســوزانند. آنها به مترسک ها 
لباس پوشــانده و داخــل آنها را بــا روزنامه و 
تکه های چــوب پر می کنند، همیــن که نیمه 
شب فرا می رسد، همه بیرون از خانه خود جمع 
شــده و هر خانواده مترسک خود را می سوزاند. 
طبق سنت، این کار تمام چیزهای بدی که در 
دوازده مــاه گذشــته رخ داده را از بین می برد 
و همچنین باعث فرار بدشانســی می شود. این 
کار ســال نوی آنها را پر از شــانس و شادکامی 

می کند.

سنت های عجیب سال جدید 
میالدی در سراسر جهان)2(

بــر همــگان واضــح و مبرهن اســت که  نداشاه نوری
شــبکه های اجتماعــی نه فقــط اطالعات 
عمومی آدم کــه قطعا اطالعــات خصوصی آدم را هــم افزایش 
می دهند؛ یعنی شما هرچقدر هم که بخواهید مودب و مرتب و با 
لباس های اتو کشیده به صفحه تان سربزنید و توی صفحات علمی 
و ادبی تفرج کنید بعد از مدتی توجه تــان به اطالعات خصوصی 

ملت که عمومی شده، جلب می شود.
 مثال شــما خیلی جدی دارید مطلبی را درباره تاثیر آب شــدن 
یخ های قطبی بر پروانه دم چلچله ای مطالعه می کنید که می بینید 
ای دل غافل نســرین ایرانی از ســیروس ایرانی جدا شــد! چرا؟ 
اینها که تا همین دیروز خیلی با هم خــوب و خوش بودند و مدام 
شعرهای عاشقانه را به ضمیمه یک قطعه عکس 6 در ۸ به دیوار هم 

الصاق می کردند!
  چند وقتی می گذرد و شما باز خیلی جدی و دانشمندوار مشغول 
مطالعه یادداشتی درباره سیاهچاله ها هستید که می بینید عکس 
آقا ســیروس با آذر ایرانی روی صفحه تان ظاهر شد و با خودتان 
می گویید: »آهان! پس همه چیز زیر ســر ایــن آذر آتیش گرفته 
 بود!« و در بهترین حالــت باز به خواندن یادداشــت مذکور ادامه 
می دهیــد و در عمومی ترین حالت به ســراغ صفحــه آذر جون 

می روید تا ببینید در صفحه تازه عروس چه خبر است.  
چند ســال بعد درست وقتی که دیگر آذر و نســرین و سیروس را 
کال فراموش کرده و سرتان را با خواندن چند بیت شعر گرم کرده 
اید باز یک چیزی روی دیوارتان ظاهر می شــود، سیروس ایرانی 
عکس خــودش را با یک 
دومتــری  کروکودیــل 
گذاشــته و زیر آن نوشته 
تقدیم به پســرم شــایان 
که از او دورم! بعد شــما به 
خودتان می گویید یعنی 
چه که دور اســت؟ یعنی 
آذر را هم طالق داد؟! اصال 
این سیروس از اولش هم 

مرد زندگی نبود!

تاالر آیینه

دسرهای  خوشمزه با موز
اگر می خواهیــد در مصرف موز تنــوع و خالقیت 
ایجاد کنید سوشی موز را دریابید. البته در سوشی 
ما خبری از ماهی خام نیست بلکه به موز، کره بادام 
زمینی و شکالت یا شــکالت صبحانه نوتال و برخی 
مواد دیگر مانند تخم شربتی، خالل پسته و غیره نیاز 

دارید.
سوشی موز با نوتال:کافی است یک عدد نان 

ترتیال را پهن کرده و روی آن را با نوتال بپوشــانید ســپس یک موز روی آن گذاشته و نان را 
بپیچید، در نهایت نیز آن را برش زده و سرو کنید.

سوشــی موز با کره بادام زمینی: این بار می توانید به جای نوتال از کره بادام زمینی 
استفاده کنید و فقط کافی است روی نان را با یک الیه کره بادام زمینی پوشانده و موز را روی آن 

قرار بدهید و بپیچید.
سوشی موز با خالل پسته و بادام:برای اینکه کاری کنید تا فرزند نوجوانتان هم موز 
بخورد و هم از مغزها استفاده کند می توانید این خالقیت را به کار ببندید. مطابق دستور قبل 
سوشی را با کره بادام زمینی آماده کرده و آن را در خالل ریز پسته یا بادام و هر مغز دیگری که 

دوست دارید و حتی کنجد بغلتانید سپس برش داده و سرو کنید.
سوشی موز با کره بادام و تخم شربتی:  برای ایجاد تنوع می توانید روی نان ترتیال کره 
بادام زده و روی آن تخم شــربتی بریزید. حتما می دانید که بادام و تخم شربتی حاوی میزان 
زیادی کلسیم هســتند بنابراین می توانید از یک میان وعده یا دسر حاوی مواد معدنی عالی 

مانند پتاسیم و کلسیم و غیره بهره مند شوید.
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تصاویر روز
شرکت کودکان هندی در رقابت های بستن عمامه 

در امریتسار
هدیه دادن یک دانشجوی عراقی با پوشیدن لباس بابانوئل 

به کودکان محروم حومه نجف

رستورانی که با گرمای آتشفشان 
غذا می پزد!

 رســتوران ایــل دیابلو بــه روش عجیبی گوشــت ها را مــی پزد. 
این رســتوران از حرارت درون آتشفشــان که بیــن ۴50 تا 500 
درجه اســت برای کباب کردن گوشت و ماهی اســتفاده می کند. 
این رســتوران که در پارک ملی تیمانفایا در جزایر قناری واقع شده، 
عالوه بر غذاهای عجیب خود، دورنمای وسیعی از یک فضای خاص و 
آتشفشانی را نیز برای مشتریان خود خلق می کند. آشپزان رستوران 
ایل دیابلو از حرارت آتشفشــان که از روزنه ها و ســوراخ های زمین 
بیرون می آید، نهایت استفاده را می برند. مهندس ادوارد کاسیریس 
و یسوع سوتو طراحی این سیستم آشپزی منحصر به فرد را بر عهده 
داشتند. این کوه آتشفشانی از سال 1۸2۴ میالدی تاکنون خاموش 
بوده و خطری مشتریان را تهدید نمی کند.پژوهشگران برای ساخت 
اجاق های آتشفشــانی این رســتوران از 9 طبقه سنگ آتشفشانی 
بازالتی اســتفاده کرده اند. خولیو باردون، مدیر رستوران می گوید، 
برای عملی کردن ایده خود با دانشمندان زمین شناس مشورت کرده 
است. آنها می گفتند که این کار، روشی غیر معمول اما قابل اعتماد 
و امن است.پس از توافقات انجام شده، این رستوران در سال 1970 
میالدی فعالیت خود را آغاز کرد و به یک جاذبه گردشگری پر رونق 

در این منطقه تبدیل شد.

قایقی که روی آب پرواز می کند!

یک شــرکت اســلوونیایی برای اولین بار قایق دو نفره مجهز به 
باله های C شکل تولید کرد که به آرامی و با حداقل مصرف انرژی 
در آب حرکت می کند.با نصب هایدروفویــل یا باله های منحنی 
در زیر قایق، نیروی بلندکننده مشابه هواپیما در آب ایجاد شده 
و بدنه قایق با رســیدن به ســرعت مورد نظر به طور کامل از آب 
خارج می شــود. این ویژگی، مصرف انرژی را به حداقل رسانده 

و در حرکت آرام و بدون صدای قایق در آب تاثیر مستقیم دارد.
حداکثر سرعت قایق پرنده ۴0 کیلومتر در ساعت است و نیروی 
حرکتی آن توسط موتور الکتریکی فاقد آالیندگی تامین می شود.

این قایق قادر است با هر بار شارژ باتری مسافت 100 کیلومتر را 
بپیماید.مهندسان شرکت سازنده معتقدند که طراحی پیشرفته 
و بدنه آلومینیومی این قایق امکان اســتفاده از موتور الکتریکی 
برای حرکت را مقدور ساخته است، در غیر این صورت موتورهای 
الکتریکی با توجه به مقاومت باالی آب، قادر به تامین انرژی برای 
حرکت در آب نیســتند.قایق  Q2S در مرحله نخســت تنها در 
تیراژ 100دستگاه تولید خواهد شــد. قیمت این قایق 2۸ هزار 
دالر است، همچنین شرکت سازنده در حال طراحی نمونه چهار 

نفره این قایق است.

ماسک هایی از جنس کفش کتانی!

یک طراح چینی با اســتفاده از کفش های کتانی، ماسک هایی 
برای استفاده در روزهای آلوده ســاخته است. وانگ ژیجون که 
از آلودگی هوای چین به ستوه آمده، تصمیم گرفت ماسک های 

ضد آلودگی منحصربه فرد خود را طراحی کند.
وی 2 سال پیش به امید ساختن ماســکی که هم از ریه هایش 
محافظت کند و هم ظاهر زیبایی داشته باشد، شروع به بریدن و 
تکه تکه کردن کفش های کتانی کرد. کار به جایی رسید که وی 
درنهایت با چاقو به جان کفش هایــی افتاد که به صورت محدود 
تولید می شوند و بسیار گران قیمت )بیش از 700 دالر( هستند.  
وانگ در این بــاره گفت: »من همه جا دنبال محصولی مناســب 
بودم.« او افزود: بهترین انواع ماســک  را امتحــان کرده اما همه 
آنها با مشــکالتی مواجه بوده اند. بعضی از ماســک ها به صورت 
فشار می آوردند و کوچک بودند، بسیاری از آنها هم ظاهر خوبی 
نداشتند و زیبا طراحی نشده بودند، به همین علت وانگ تصمیم 
می گیرد محصولی منحصربه فرد تولید کند که عالوه بر زیبایی، 
کاربردی هم باشد.وی ابراز امیدواری کرد با طراحی و تولید این 
محصول بتواند به نوبه خود ســهمی در افزایــش آگاهی مردم 

نسبت به علل ایجاد آلودگی داشته باشد. 
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امام علی )علیه السالم(:
علت فتنه ها و آشوب ها كینه توزى است.
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