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استاندار اصفهان گفت: تسهیل سرمایه گذاری و رفع موانع تولید 
از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود و بر همین اساس 

برای سرمایه گذار خارجی در استان فرش قرمز ...

رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با اشاره به اینکه جامعه کارگری از 
ترس افزایش بیکاری ها و تعطیلی واحدهای کوچک ســکوت اختیار کرده اند، گفت: 
ظرفیت اســمی کارگران در اســتان همانند آمار 900 هزار نفر در سال 93 است، اما 
امسال باالی 15 هزار نفر کارگر در استان اصفهان بیکار شده اند. مجتبی مولیانی در 
گفت وگو با ایمنا یکی از دغدغه های گروه های کارگــری را فاصله زیاد تورم و حداقل 
دستمزدها دانست و اظهار داشت: با این میزان دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی 
حاکم نمی توان زندگی کرد، البته اگر اســم همین را هم بتوان زندگی گذاشت! وی با 

بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید ...

دیدار تیم های سپاهان و نفت تهران در مرحله نیمه نهایی 
جام حذفی از ساعت 13:45 روز گذشته با قضاوت موعود 
بنیادی فر در ورزشــگاه نقش جهان آغاز شد. در یک ربع 
ابتدایی، این ســپاهان بود که با در اختیار داشتن کنترل 
بازی در چند مورد با شوت های از راه دور دروازه نفت را با 
تهدید روبرو کرد.اما در ادامه نفتی ها خودشان را در درون 
زمین پیدا کردند و بازی متعــادل در میانه میدان دنبال 
شد و توپ آنچنان خطرناکی بر روی دروازه ها ارسال نشد 
تا تبدیل به موقعیت گل شــود.دفاع فشــرده نفت در این 
دقایق و احتیاط سپاهان برای بســته نگه داشتن دروازه 
سبب شد تا بازی در نیم ساعت انتهایی نیمه اول آنچنان 
جذاب و تماشاگرپســند دنبال نشــود و حساسیت بازی 
به نوعی بر روی عملکرد بازیکنــان دو تیم هم تاثیر گذار 
بود. اما در شــرایطی که همه منتظر شنیدن سوت پایان 
بازی در نیمه اول بودند در ســومین دقیقه وقتهای اضافه 
اشتباه ســرلک در میانه میدان باعث شد تا یک موقعیت 
مناســب نصیب آل کثیر شــود و این بازیکن در برخورد 
با مهدی امینی سرنگون شــد تا داور اعالم ضربه پنالتی 
کند. این ضربه توســط ایمان مبعلی تبدیل به گل شــد 
تا نفت نیمــه اول را با پیروزی به رختکن بــرود. در نیمه 
دوم هردو تیم موقعیت های جــدی برای بازکردن دروازه 
حریف داشــتند که هیچ کدام به ثمر ننشست. مهم ترین 
اتفاق این نیمه ، پنالتی ای بود که در دقایق پایانی به نفع 
سپاهان گرفته شد . این تصمیم داور، اعتراض شدید علی 
دایی را به دنبال داشت تا جایی که او از تیمش خواست به 
بازی ادامه ندهند. ادامه اعتراض از ســوی دایی، به اخراج 
او از کنار زمین منتهی شد. در نهایت هم بهترین موقعیت 
برای به تساوی کشیده شدن بازی از روی نقطه پنالتی را 
حاج صفی برخالف جهت فراهانی زد اما شــوت او از کنار 
دیرک ســمت راســت دروازه به اوت رفت.درنهایت این 
شاگردان دایی بودند که راهی فینال جام حذفی شدند و 

سپاهان در خانه خود از این جام خداحافظی کرد. 

رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان مطرح کرد:
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مدعی شد:

اصفهـان ؛ موفق ترین شهر
 در مقابله با آلودگی هوا

بیکاری 15 هزار اصفهانی
با حداقل دستمزد

عمار در اصفهان

12

6

استاندار اصفهان:

فرش قرمز، پیش پای سرمایه گذار 
خارجی پهن می کنیم

ذوب آهن به دنبال هت تریک 
فینالیست شدن

سپاهان 0-نفت1

صعود جنجالی به فینال

3

14

در اعتراض به عملکرد بانک های عامل؛

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
چهارمحال، تهدید به لغو شد

7

خبر آخر

به بهانه آغاز
اکران های مردمی

یک جشنواره انقالبی؛

ادامه در صفحه 3

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در 
خطبه های نماز جمعه اصفهان با اشاره به آغاز سال 
نوی میالدی اظهار کرد: »غربی هــا ادعای پیروی 
از حضرت عیســی علیه الســالم را دارنــد ولی جز 
حیله گری، قتل و جنایت، کار دیگری بلد نیستند.« 

آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد با بیان اینکه 
نیروهای مــردم و ارتش عراق در حال آزادســازی 
موصل هســتند، خطاب به آمریکایی ها گفت:  شما 
نیازی نیســت به بیرون کردن تروریست ها کمک 

کنید بلکه از سنگ اندازی های خودتان ...

امام جمعه اصفهان:

فتنه گران هنوز هم
دست وپا می زنند

15
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پیشنهاد سردبیر:
آتش بس سراسری در سوریه آغاز شد

انرژی اتمیپدافندپارلمانخبر

علی اوسط  هاشــمی استاندار سیســتان و بلوچستان 
درباره تحــرکات برخی گروهک های تروریســتی در 
مرزهای زاهدان، گفت:  پس از آزادی حلب و پیش بینی 
اینکه ممکن اســت گروهک های تروریستی از جمله 
داعش به فکــر انجام عملیــات ایذایــی در مرزهای 
سیســتان و بلوچســتان باشــند، نظارت بر مرزها را 
افزایش دادیــم. وی درباره انتشــار ویدئوهایی مبنی 
بر عضوگیری داعش از جوانان در این اســتان، اظهار 
داشت: مردم استان ظرفیت خود را در کشور می بینند 
و داعــش و بقیه گروهک های تروریســتی براســاس 
یافته های خودشــان فکر می کنند، اما الحمدا... مردم 
نســبت به رویکرد داعش آگاهی دارند و هر نوع چراغ 
ســبز نشــان دادن به آنها را موجــب آزار روح پیامبر 
گرامی اسالم می دانند. اوسط هاشمی بر همین اساس 
خاطرنشــان کرد: هیچ گونه عضوگیری از اهالی استان 
سیستان و بلوچستان توســط داعش انجام نشده، هر 
چند نمی توانیم در این باره مطلق اظهارنظر کنیم، اما 
نشــانه ای که حاکی از عضوگیری داعش از اهالی این 

استان باشد را ندیده ایم.

ولی ا... نانواکناری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه ایران هر 
لحظه احساس کند در مسئله تامین پدافند هوایی نیازمند 
تقویت اســت، می تواند حتی ســامانه اس 400 را هم از 
روسیه بخرد  عنوان کرد: تجهیزات داخلی شاید تمام ابعاد 
پدافند هوایی ما را پوشــش ندهد؛ به همین منظور باید 

کاستی های پدافندی کشور را در حوزه هوایی پر کنیم.
نانواکناری در ادامه اصل را بر تولید بومی ســامانه های 
پدافندی دانست و گفت: ما باید این توانمندی را در درون 
ایجاد کرده و ســامانه های دفاعی جدید تولید کنیم. در 
 ســال های اخیر موشــک ها و ســامانه های بسیاری را 

تولید کرده ایم.
 عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس شــورای اسالمی 
با بیــان اینکــه اس 300 را از روســیه خریــداری و به 
کار گرفته ایم و در مانــور اخیر قــرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء )ص( هم به کار گرفته شــده اســت افزود: 
توانمندی های ایران در عرصه های مختلف نظامی بسیار 
 باالست و قطعا به کارگیری تســلیحات جدید از جمله

 اس 300 می تواند به ارتقای این حوزه ها کمک کند.

استاندار سیستان و بلوچستان :

داعش در سیستان و  بلوچستان 
عضوگیری نداشته است

عضو کمیسیون امنیت ملی:

مشکلی برای خرید سامانه 
موشکی »اس 400« نداریم

عضو کمیسیون آموزش مجلس :

استیضاح دانش آشتیانی
کلید خورد

علی اکبر صالحی:

نمی توان یک شبه به پیشران 
هسته ای رسید

اسدا... عباســی عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اســالمی در خصوص موضوع استیضاح 
 وزیر آموزش و پرورش گفت: برخی همکاران اســتیضاح 

دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده اند.
وی افزود: جا به جایی هایی که وزیــر آموزش و پرورش 
انجام می دهد، سیاسی اســت و بیشتر نیروهایی که وارد 
آموزش و پرورش می شود از خارج این وزارتخانه هستند.

عباســی ادامه داد: به عنوان نمونه اکنون یک فردی را از 
دانشگاه شهید بهشتی آورده اند که همکار خودشان بوده و 
در صندوق ذخیره فرهنگیان و همچنین معاونت عمرانی 

و خیلی جاهای دیگر این تغییرات انجام شده است.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای 
اســالمی با تاکید بر اینکه ایــن عزل و نصب هــا از دید 
همکارانم در مجلس سیاسی هستند، گفت: اکنون پیگیر 
 ســوال از وزیر آموزش و پرورش و همچنین اســتیضاح 
وی هســتیم تا وزیر از ادامــه این کار خــودداری کند و 
همچنین در خصوص ایــن اقدامات و عــزل و نصب ها 

پاسخگو  باشند.

رییس ســازمان انرژی اتمی در مورد اینکه چرا پیشران 
هســته ای برای ما مهم است اظهار داشــت: در شرایط 
امروزی، سعی بر این است که از پیشران هسته ای برای 
حمل و نقل دریایی استفاده شود. رییس سازمان انرژی 
اتمی افزود: اگر شما بخواهید برای حمل و نقل دریایی از 
گازوییل و منابع مشابه استفاده کنید، حجم زیادی از آن 
منابع باید در کشتی وجود داشته باشد و پی در پی منابع 
دیگر را هم تزریق کنید. صالحی ادامــه داد: اما با وجود 
پیشران هسته ای، این تغییر سوخت می تواند یک تا دو 
سال طول بکشــد و حجم آن هم خیلی کمتر است و از 
این جهت، راندمان بیشــتری نسبت به سایر سوخت ها 
دارد. رییس سازمان انرژی اتمی گفت: البته این موارد به 
مطالعه نیاز دارد و چیزی نیست که ما یک شبه بخواهیم 
به آنها برســیم. در حال حاضر، برای پیشبرد این امر در 
تالش هســتیم و گروه هایی را برای مطالعه و بررســی 
تشکیل داده ایم. صالحی خاطرنشان کرد: این گروه ها به 
شدت در حال مطالعه هستند تا حجم رآکتورها و غنای 

سوختشان مشخص شود.

بررسی استیضاح وزیر راه
در هیئت رییسه مجلس

استقبال روحانی از نشست
۳ جانبه قزاقستان

بررسی استعفای دبیرکل حزب 
اعتماد ملی به تعویق افتاد

انتقاد توئیتری مطهری از 
برنامه های صداوسیما در ۹ دی

سوژه جدید نماینده پرحاشیه
جور شد

نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اسالمی از دستور هیئت 
رییسه مجلس به تشکیل نشست کمیسیون عمران برای بررسی 

موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی خبر داد.
به گزارش مشرق، محمداسماعیل ســعیدی نماینده مردم تبریز 
در مجلس شــورای اســالمی  گفت: پس از عدم برگزاری جلسه 
کمیســیون عمران برای اعالم وصول و بررسی استیضاح عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی، استیضاح کنندگان دستوری را از 
هیئت رییســه مجلس گرفتند که بر اساس آن جلسه کمیسیون 

برای اعالم وصول و بررسی استیضاح در هفته جاری انجام شود.
وی افزود: بر این اســاس جلسه کمیســیون عمران برای اعالم 
وصول و بررسی اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی امروز یا فردا  

برگزار خواهد شد.

یک منبع آگاه از اســتقبال رییس جمهور برای برگزاری نشست 
سه جانبه ایران، روســیه و ترکیه خبر داد و گفت: رییس جمهور 
کشــورمان از دعوت پوتین رییس جمهور روسیه برای برگزاری 
نشست ســوریه در قزاقستان استقبال کرده اســت. وی در عین 
 حال تاکید کــرد هنوز برنامه ای برای این ســفر تــدارک دیده

 نشده است.
به گزارش مهر، پیــش از این وزارت خارجه روســیه اعالم کرده 
بود: »والدیمیر پوتین« رییس جمهور روسیه، »حسن روحانی« 
رییس جمهور ایــران و »رجب طیب اردوغــان« رییس جمهور 
ترکیه در اواسط ماه آینده در آستانه پایتخت قزاقستان با یکدیگر 

دیدار خواهند کرد.

ســخنگوی حزب اعتمادملی از به تعویق افتادن جلســه شورای 
مرکزی برای بررسی استعفای دبیرکل این حزب خبرداد.

اسماعیل گرامی مقدم با اعالم این خبر گفت: با نظرسنجی که از 
اعضای شورای مرکزی حزب اعتمادملی انجام شد، تصمیم بر این 
شد که جلسه بررسی استعفای دبیرکل حزب اعتماد ملی که قرار 

بود عصر دیروز برگزار شود، به تعویق افتد.
ســخنگوی حزب اعتماد ملی گفت:  زمان جلسه شورای مرکزی 
برای بررســی اســتعفا و انتخاب دبیرکل این تشــکل سیاسی 

اصالح طلب متعاقبا اعالم می شود.

نایب رییس مجلس شورای اســالمی با انتشار مطلبی در صفحه  
شــخصی خود در توئیتر به برنامه های صداوسیما در ۹دی انتقاد 
کرد. متن منتشر شده توســط علی مطهری نماینده  مردم تهران 

به شرح زیر است:
»برنامه های صدا و ســیما درباره ۹ دی به گونه ای بود که گویی 

مایل است با تحریک طرف مقابل حوادث سال ۸۸ تکرار شود.«
همچنین نایب رییس مجلس شــورای اســالمی در واکنش به 
 حماســه ۹ دی در توئیتر دیگری گفته بود که مردم ایران در روز

 ۹ دی برای حفظ اساس انقالب به میدان آمدند.مطهری اینگونه 
نوشت: »۹ دی روزی اســت که مردم ایران قطع نظر از خطاهای 
دو طرف حوادث ســال ۸۸، برای حفظ اساس انقالب اسالمی به 

میدان آمدند.«

خانه ملــت : عضو کمیته تحقیــق و تفحص از صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان در مجلس از حضور افرادی باعنوان جعلی کارشــناس 
این کمیته در بانک ها و شرکت های مرتبط با صندوق و دخالت در 

کار کمیته خبر داد.
محمود صادقی با اشــاره به انجام رفتارهای غیرقانونی از ســوی 
برخی افراد با عنوان جعلی »کارشــناس کمیته تحقیق و تفحص 
از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس«، گفت: خبرهایی مبنی 
بر حضور افرادی باعنوان جعلی کارشناس این کمیته در بانک ها 
و شــرکت های مرتبط با صندوق و دخالت در کار کمیته به گوش 
می رســد درحالی که کمیته هنوز رســما آغاز بــه کار نکرده و 

کارشناسان آن نیز مشخص نشده اند.
نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس در 
مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: این افراد با حضور در »بانک 
سرمایه« کارمندان و مدیرعامل آن را باعنوان کارشناس کمیته یا 
افرادی از ارگان های نظارتی تهدید کرده اند؛ لذا تحرکاتی پیرامون 
تحقیق وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان انجام می گیرد که در 
صورت عدم جلوگیری از آن، مســیر تحقیق و تفحص را به بی راه 

خواهد برد.

عکس روز

 تصویری از دیدار نهاوندیان
 با »گورخواب ها«

رییس دفتر رییس جمهور با انتشــار عکســی در صفحه شخصی 
خود در توئیتر از دیدار بــا گورخواب ها خبر داد. محمد نهاوندیان 
با حضور در مرکــز نگهداری درمانی اخــوان، در جریان وضعیت 

رسیدگی به بی خانمان های آرامستان نصیرآباد قرار گرفت.

اخبار

کافه سیاست

بین الملل

»دونالد ترامپ« رییس جمهــوری منتخب آمریکا در 
واکنش به وضع تحریم های جدید علیه روسیه از سوی 
اوباما واکنش نشــان داد. روزنامه آمریکایی »واشنگتن 
پست« با اشاره به اینکه ترامپ ادعای دخالت روسیه در 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد می کند، در 
این باره نوشــت: »ترامپ چند ساعت بعد از اینکه اوباما 
فرمان اجرایی اعمال تحریم های جدید علیه روسیه را 
صادر کرد در بیانیه ای گفت: »اکنون زمان آن رســیده 
که کشــور ما به ســوی چیزهای بهتر و بــزرگ تری 
حرکت کند. با این حال من هفته آینده به خاطر منافع 
کشورمان و مردم بزرگ آن، با مقامات عالی رتبه جامعه 
اطالعاتی دیدار خواهم کرد تا جدیدترین حقایق را در 

این باره جویا شوم.«
تحلیلگران اعتقاد دارند که اقدام بــاراک اوباما رییس 
جمهــوری آمریکا، در صــدور فرمــان اجرایی تحریم 
تعدادی از مقامات روســی و نهادهای اطالعاتی روسیه 
به بهانه دخالت ســایبری مســکو در انتخابات ریاست 
جمهوری این کشور، راه ترامپ را برای تعامل با روسیه 
دشوارتر خواهد کرد و آزمایش ســختی برای تیم وی 

خواهد بود.

همانطــور که دولت ســوریه و معارضــان توافق کرده 
بودند، آتش بس سراســری در این کشــور از نیمه شب 
پنجشــنبه به وقت دمشق اجرایی شــد، این در حالی 
 است که گروه های تروریستی این آتش بس را در حماه

 نقض کردند.
به نقل از العهد، آتش بس سراســری بین ارتش سوریه 
و گروه های مســلح به اســتثنای دو گروه تروریستی 
النصره و داعش و زیرشــاخه های آنها از نیمه های شب 
پنجشنبه اجرایی شد. مرکز موسوم به دیده بان حقوق 
بشر سوریه وابسته به معارضان بامداد جمعه اعالم کرد 
که گروه های مسلح آتش بس را نقض و به یک مقر ارتش 
سوریه در حماه حمله کردند. از سوی دیگر شبکه دوی 
رژیم صهیونیســتی در واکنش به توافــق آتش بس در 
سوریه اعالم کرد که در اسراییل از این آتش بس بسیار 
نگران هستند. دولت سوریه و مخالفان روز پنجشنبه به 

توافقی بر سر آتش بس دست یافتند.
ارتش سوریه اعالم کرد این آتش بس راه را برای راه حل 

سیاسی و پایان 6 سال ناآرامی در سوریه هموار می کند.

واکنش ترامپ به فرمان اوباما 
برای تحریم روسیه

آتش بس سراسری
در سوریه آغاز شد

کری در ادامــه از رأی ممتنع آمریکا بــه قطعنامه ای که 
شهرک سازی رژیم صهیونیســتی در فلسطین اشغالی، از 
جمله قدس شرقی را محکوم می کند دفاع کرد و گفت که 

این رأی با ارزش های آمریکا سازگار و همخوان بوده است.
رییس دستگاه دیپلماسی آمریکا این اظهارات را در پاسخ 
به سفیر رژیم صهیونیستی در واشنگتن بیان کرد که گفته 
بود آمریکا بایســتی در راســتای پایبندی به ارزش هایش 
قطعنامه شــورای امنیت را وتو می کــرد. کری همچنین 
ادعاها درباره اینکه واشــنگتن برای تدوین این قطعنامه با 
برخی کشورهای دیگر تبانی کرده را رد کرد و گفت: »عامل 
پیشبرد این قطعنامه ما نبودیم، پیش نویس آن را ما تهیه 
نکردیم و ما هم باعث پیشرفت آن نشدیم.« کری اضافه کرد: 
»رأی ســازمان ملل، برای حفظ راه حل دو دولتی بود. این 
چیزی است که ما خواســتار آن بوده ایم: آینده اسراییل به 
عنوان یک کشور یهودی و دموکرات که با همسایه هایش 
در صلح و امنیت زندگی می کند. این چیزی است که ما به 
خاطر خودمان و آنها خواســتار آن هستیم.« وزیر خارجه 
آمریکا اضافه کرد که هیچ دولتی به انــدازه دولت اوباما به 
امنیت اســراییل متعهد نبوده و نخســت وزیر اسراییل به 
کمک نظامی بی سابقه واشــنگتن به تل آویو اذعان کرده 
است . کری اضافه کرد که دوستی آمریکا به معنی حمایت 

از تمامی سیاست های »یک کشور«  نیست. 
جان کــری تصریح کرد که او شــخصا بــه کرانه باختری 
سفر کرده و از نزدیک شــاهد یأس مردم این منطقه در اثر 
سیاست های اشغال گری اسراییل بوده است. وی با تصریح 
بر اینکه ادامه این سیاست ها به ضرر راه حل دو دولتی است 
تصریح کرد: »در صورتی که انتخاب اســراییل یک دولت 
باشد، اســراییل یا یک کشــور یهودی خواهد بود و یا یک 
کشور دموکراتیک؛ نه هر دوی آنها.« جان کری خشونت را 
جایگزین راهکار دو دولتی دانست و گفت که این وضعیت 
به نفع هیچ کس نیست. وی همچنین خاطرنشان کرد در 
صورتی که راهکار دو دولتی متوقف شود، دفاع از اسراییل 
و محافظت از آن امکان پذیر نخواهد بود.جان کری سپس 
با انتقاد از کابینه رژیم صهیونیســتی گفت که این کابینه 

»دست راستی ترین کابینه در تاریخ اسراییل«  است.
وزیر خارجه آمریکا گفت که اســراییل از زمان توافق اسلو 
اقدام به اســکان 270 هزار شهرک نشین در کرانه باختری 
کرده است. وی همچنین با یادآوری اینکه کابینه نتانیاهو 
اخیرا اقداماتی برای شهرک ســازی های جدید انجام داده 
است پرســید: »این کار به دنیا درباره مقاصد اسراییل چه 
می گوید؟« جان کری، تاکید کرد که شهرک ســازی هیچ 
ارتباطی بــا امنیت اســراییل ندارد. وزیــر خارجه آمریکا 

همچنین گفت آنچه اسراییل را منزوی کرده نه قطعنامه 
شورای امنیت بلکه شهرک سازی اســت. در این راستا به 
نقل از شــبکه صدای آمریکا،  سخنان روز چهارشنبه جان 
کری علیه دولت اســراییل موجی از انتقادهــا را در میان 
قانون گذاران دو حزب دموکــرات و جمهوری خواه آمریکا 
برانگیخت. جمهوری خواهان رفتار سرسختانه دولت اوباما با 
یک متحد عمده را نکوهش کردند و دموکرات ها گفتند که 

با فشار آقای کری به اسراییل موافق نیستند.
در اروپا ســخنان کری مورد اســتقبال گرم قرار گرفت و 
مقامات اروپایــی آن را اقدامی باشــهامت و عقالیی برای 
پیشبرد ایده تشکیل دو کشور مستقل اسراییل و فلسطین 
توصیف کردند. در جهان عرب سخنان تند و تیز وزیر خارجه 
آمریکا در آخرین روزهای دوره هشــت ســاله باراک اوباما 
در کاخ سفید و سیاســت های عمدتا مناقشه برانگیز او در 
خاورمیانه، مورد اعتنا قرار نگرفت. سناتور چاک شومر، رهبر 
آینده دموکرات های سنا ضمن اشاره به سخنرانی اخیر و 
رأی ممتنع آمریکا به قطعنامه ضداسراییلی شورای امنیت 
در هفته گذشته، گفت: »شاید قصدش را نداشته ولی جان 
کری در سخنرانی و رفتارش در سازمان ملل افراطی گرایی 

در هر دو طرف را تشویق کرده است.«
جان مک کیــن ســناتور جمهوری خــواه آریزونا گفت: 
»سخنان کری در بهترین حالت نطقی بی معنی در آخرین 
روزهای دولت اوباما و در بدترین حالت یک طغیان خطرناک 
دیگر بود که انزوای سیاسی اسراییل و تهییج دشمنانش را به 
دنبال دارد.« الیوت انگل عضو دموکرات مجلس نمایندگان 
و کمیته روابط خارجی مجلس سخنان کری را »بی مورد و 
اشتباه« توصیف کرد و گفت: »این سخنان هدفی نداشت 
غیر از شرمگین کردن اسراییل.« ســخنان ضداسراییلی 
جان کری در فرانســه، بریتانیا و آلمان با اســتقبال همراه 
بود. سناتور ناتالی گوله، معاون کمیته روابط خارجی سنای 
فرانسه گفت: »کری کامال درست می گوید. هرچه شهرک 
سازی بیشتر باشــد احتمال راه حل دو کشوری کمتر می 
شود.« او گفت: »هیچکس جرئت ندارد اسراییل را محکوم 
کند و اســتاندارد دوگانه ای وجود دارد کــه پروپاگاندای 
تروریســت ها را تغذیه می کند.« فرانک والتر اشتاین مایر 
وزیر خارجه آلمان در بیانیه ای ســخنان کری را »پرشور و 
بسیار قانع کننده« در دفاع از تنها راه حل مشروع یعنی »دو 
کشوری« توصیف کرد. مقامات بریتانیا گفتند که سخنان 
آقای کری خالصه عقل گرایانــه نگرانی های دیرین اروپا و 
بریتانیا درباره مسیر سیاســت های اسراییل بود. در جهان 
عرب تحلیلگران می گویند که دولت اوباما باید زودتر از این 
عمل می کرد. نیویورک تایمز به نقل از عبدالخالق عبدا...، 
استاد علوم سیاسی در امارات متحده عربی می گوید: »در 
پنج دقیقه آخر اوبامــا و کری مثل اینکه می خواهند کمی 
شهامت نشان دهند و در مقابل اسراییل بایستند؛ اما دیگر 
بازی تمام شده. اگر نه هشت سال پیش، آنها باید این جرئت 

سیاسی را چهار سال پیش نشان می دادند.«

در پنج دقیقه 
آخر اوباما و 

کری مثل اینکه 
می خواهند 

کمی شهامت 
نشان دهند و در 
مقابل اسراییل 

بایستند؛ اما 
دیگر بازی تمام 

شده

واکنش بین المللی به سخنان جان کری درباره اسراییل؛

عقل گرایی در پنج دقیقه آخر!

وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نطقی درباره مذاکرات سازش بین اسراییل و فلسطینی ها سخنرانی کرد. وی در 
ابتدای این نطق، راهکار دو دولتی را تنها راه رسیدن به »صلحی پایدار و منصفانه« میان اسراییل و فلسطین مطرح کرد.

روزنامــه الحیات مدعی شــد: »اقــدام ترکیه در 
نزدیک شدن به روسیه در خصوص پرونده سوریه 
باعث نگرانی ایران شده اســت و این اقدام آنکارا 
دور از انتظار ایران بود.« الحیات در ادامه نوشــت: 
»توافق ترکیه با روســیه درباره آتش بس و نقشه 
راه این دو کشور برای ســوریه با طرز فکر ایران از 
جهاتی همخوانــی ندارد.« ایــن روزنامه در ادامه 
افزود: »اشــاره وزیر خارجه ترکیــه به گفت و گو 
درباره وجود گــروه های مســلح بیگانه در خاک 
سوریه به ویژه حزب ا... در واقع به منزله هشداری 

بود که ایران را غافلگیر کرد.«

وزیر خارجه هند در توئیتر خود از درخواســت برای 
ارائه گــزارش درمورد پرونده نرگس کلباســی خبر 
داد. وی در این پیام نوشته اســت : من از دولت ایالت 
اودیسا درخواست کردم تا یک گزارش در مورد پرونده 
نرگس کلباسی ارائه دهد. او همچنین نام های محمد 
جواد ظریف و وزیر خارجه انگلستان را تگ کرده است. 
نرگس کلباسی اشتری بانوی نیکوکار ایرانی است که 
برای کودکان یتیم  در هند پرورشگاهی ساخته ولی به 
دنبال مفقود شدن یک کودک به قتل غیر عمد متهم و 
چندی پیش از سوی دادگاه هند به یک سال زندان و 

300 هزار روپیه جریمه نقدی محکوم شد.

ترکیه ایران را غافلگیر کرد ؟! توئیتر وزیرخارجه هند در مورد پرونده نرگس کلباسی
جلسه پارلمان آذربایجان در حالی برگزار شد که 
رییس پارلمان در این جلســه با اشــاره به تهدید 
ایران علیه باکو مبنی بر ســفر اخیــر نتانیاهو به 
این کشور گفت: ما در ســفر اخیر رییس جمهور 
ایران به باکو هیچ واکنشــی نشان ندادیم؛ اما باید 
در روابط دو طــرف احترام متقابل حاکم باشــد. 
یک نماینده پارلمانی نیز با اشاره به بیانیه وزارت 
دفاع ایران درباره روابط آذربایجان و اسراییل، در 
اظهاراتی تند مدعی شد که اگر ایران به آذربایجان 
 حمله کند از روی نقشه محو و به 5 کشور تقسیم

 خواهد شد.

پیام پارلمان آذربایجان به ایران: محوتان می کنیم!
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
فرش قرمز، پیش پای سرمايه گذار خارجی پهن می کنیم

قاب روز

ســارا اندرســون مدیــر اقتصادجهانــی انســتیتو مطالعات 
سیاست گذاری در گزارشی به بررســی وضعیت اقتصاد آمریکا 
پرداخت.در ایــن گزارش آمده اســت:در حالی کــه پرزیدنت 
اوباما آماده پایین آمدن از اســب قدرت می شود، در میان سایر 
مزایایی که می تواند در انتظارش باشــد، حقوق بازنشســتگی 
ریاست جمهوری اش نیز قابل تأمل اســت. اوباما تا آخر عمر هر 
ماه یک چک بازنشستگی به مبلغ 17142 دالر دریافت خواهد 
کرد که برای کســی که دســت کم هنوز چند تار موی سیاه بر 

سرش باقی مانده چندان بد نیست.

موســی الرضا ثروتــی نماینده ســابق بجنــورد در مجلس در 
گفت وگو با خبرنگار افکار نیوز با بیان اینکه آخرین هزینه جاری 
دولت دهم 76 هزار میلیارد تومان بود امــا هزینه جاری دولت 
فعلی به 170 هزار میلیارد تومان رســیده، گفت: وقتی دولت به 
مدیران، حقوق های نجومی پرداخت می کــرد، طبیعی بودکه 

هزینه ها افزایش یابد. 
وی با بیان اینکه هزینــه دولت فعلی 2 و نیــم برابر دولت قبل 
اســت، تصریح کرد: یکی از دالیل مهم افزایــش هزینه دولت، 

همین نجومی بگیران هستند.
نماینده سابق مجلس در  شورای حقوق و دستمزد با بیان اینکه 
متاسفانه گفته می شود که مدیران نجومی بگیر کمتر از هزار نفر 
هستند، افزود: آمار واقعی بســیار باالتر از آماری است که اعالم 
شد. تعداد مدیران بانک ها، سازمان ها، نهادها، استانداران، وزرا 
و شــرکت ها و موسســات دولتی و... که حقوق نجومی دریافت 

می کردند خیلی بیشتر از این آمارهاست.
ثروتی با بیــان اینکه بر اســاس اطالعاتی که به ما می رســید 
بیش از 20 هــزار مدیر حقوق های نجومی مــی گرفتند، گفت: 
مدیرعامل ســابق صندوق توســعه ملی، 12 میلیــون حقوق 
می گرفت اما از وقتی که صفدرحســینی مدیرعامل شــد این 
حقوق ســه برابر شــد یعنی به بیش از 30 میلیون تومان رسید 
و در نهایت به پنج برابر رســیده و با افزایش 500 درصدی، 57 

میلیون برای حقوق وی منظور شده است.

ماشین بسیار لوکس و جذابی که 
به تازگی وارد کشور شد

حقوق بازنشستگی اوباما
چقدر است؟

بیش از 20 هزار مدير، حقوق های 
نجومی گرفتند

استاندار اصفهان گفت: تسهیل سرمایه گذاری و رفع 
موانع تولید از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی به شــمار 
می رود و بر همین اســاس برای سرمایه گذار خارجی 
در اســتان فرش قرمز پهن می کنیم. رسول زرگرپور، 
افزود: یکی از وظایف ستاد راهبری اقتصادی مقاومتی، 
احصــای موانع تحقــق اقتصاد مقاومتی اســت. وی 
اضافه کرد: ســرمایه گــذاران خارجی باید از مســیر 
پنجره واحد اقتصادی اقدام به ســرمایه گذاری کنند 
چرا که هشت دســتگاه به صورت مشترک در پنجره 
واحد سرمایه گذاری تجمیع شده اند و اختیارات آنها 

می تواند در تسهیل کارها موثرتر باشد. 

داریــوش امانی مدیــر کل راهداری و حمــل و نقل 
جاده ای اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان رتبه اول 
حمل بار و رتبه سوم را در جابه جایی مسافر در سراسر 
کشور دارد، اظهار داشــت: تعداد ناوگان باری استان 
36 هزار و 266 دستگاه است و به طور متوسط روزانه 
117 هزار و 530 تن بار در محورهای اســتان جابه جا 
شده و نیز به طور میانگین هر روز 7200 بارنامه صادر 
می شود. وی افزود: در هشت ماه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته با افزایش5/6 درصدی 
جابه جایی بــار درمحورهای اســتان اصفهان روبه رو 

شدیم.

مدیر بخش هماهنگ کننده امور بین الملل شــرکت 
نمایشــگاه اصفهان از اســتقرار پاویــون بین المللی 
کشــورهای آلمان، چــک و ترکیــه در پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی 
اصفهان خبر داد.مهــدی لطیفی با اشــاره به اینکه، 
پاویون مذکــور با همکاری انجمن کشــاورزی آلمان 
)DLG( و شرکت IFW EXPO همین کشور تشکیل 
شده اســت، اظهار داشت: 14 شــرکت از کشورهای 
آلمان، ترکیه و جمهــوری چــک در 150 مترمربع 

فضای نمایشگاهی حضور خواهند یافت.

استاندار اصفهان:

فرش قرمز، پیش پای سرمايه گذار 
خارجی پهن می کنیم

افزايش محسوس جابه جايی 
بار در محورهای اصفهان

تشکیل پاويون14 شرکت خارجي 
در نمايشگاه دام و طیور اصفهان 

درشهر

مجتبی مولیانــی در گفت وگو با ایمنا یکــی از دغدغه های 
گروه های کارگری را فاصله زیاد تورم و حداقل دســتمزدها 
دانست و اظهار داشــت: با این میزان دســتمزد کارگران و 
شرایط اقتصادی حاکم نمی توان زندگی کرد، البته اگر اسم 
همین را هم بتوان زندگی گذاشت! وی با بیان اینکه حداقل 
دستمزد کارگران باید بر مبنای شــاخص تورم و همچنین 
 به اندازه ای باشــد که زندگی خانواده 4 نفره تامین شــود،

  تاکید کرد: حقــوق کارگران کفــاف 10 روز زندگی آنها را 
نمی دهد.

رییس مجمع نمایندگان کارگران اســتان اصفهان با اشاره 
به وضعیت نامطلــوب کار و کارفرماها در بحث اشــتغال و 
بیکاری، افزود: به اعتقاد وی، دولتمردان باید افزایش منطقی 
دستمزد کارگران را در دستور کار قرار دهند. مولیانی یکی از 
معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد را تعیین هزینه ســبد 
معیشت کارگران بیان کرد و گفت: بر اساس ماده 41 قانون 
کار باید شاخص تورم برای دســتمزدها در آن سال در نظر 
گرفته شــود، اما برای تعیین حداقل هزینه ســبد معیشت 
یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاســبه 

مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.
افزايش 15درصدی دستمزدها، ظلمی بزرگ به 

جامعه کارگری
وی اضافه کرد: شــاید مسئوالن دولت و شــورای عالی کار 
بگویند در ســال 94 افزایش 10 درصــدی و در نهایت 15 
درصدی در تعیین دستمزد کارگران داشته اند، اما تبصره ای 
که براساس آن مایحتاج خانواده 4 نفره تامین نشود خنده دار 
و مضحک اســت. رییس مجمع نمایندگان کارگران استان 
اصفهان با بیان اینکه در این شرایط اقتصادی، دستمزدهای 
800 یا یــک میلیون تومانــی جوابگوی زندگــی کارگران 
نیســت، افزود: هر ساله با نزدیک شــدن به ایام پایانی سال 
جلسات ســتاد مزد کارگران با حضور تشکل های کارگری، 
کارفرمایی و دولت بــرای تعیین حداقل دســتمزد برگزار 
می شود، اما متاســفانه جامعه کارگری مغلوب این جلسات 
است و با افزایش 10 تا 15درصدی ظلم بزرگی به کارگران 

می شود.
مولیانی اضافه کرد: در شــورای عالی کار عــالوه بر تعیین 
حداقل دستمزد واقع بینانه باید راهکاری برای جبران فاصله 

تورم و دستمزدها برای آینده ارائه و نهایی شود.
فعالیت 20 درصــدی واحدهای تولیدی کوچک 

صنعتی در اصفهان
وی با طرح این سوال که هر ســاله بحث خط فقر در کشور 
مطرح اســت و اکنون  این مرز پایین تر از 2 میلیون و 300 
تومان تعیین شده و آیا مسئوالن با دستمزدهای 800 یا یک 
میلیونی تومان می توانند زندگی کنند، تاکید کرد: چنانچه 
تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده زیر یک میلیون و 
500 تومان باشد جامعه کارگری با مشکالت خاص معیشتی 
و درمان روبــه رو خواهد شــد. رییس مجمــع نمایندگان 
کارگران استان اصفهان با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی 
کوچک صنعتی در استان اکنون با 20 درصد ظرفیت فعالیت 
می کنند، گفت: با ظرفیــت کمتر از این، دیگــر نمی توان 
فعالیت کرد  و دولت باید با تعیین دســتمزدهای عادالنه از 

رکود و تعطیلی واحدها بکاهد.
بیکاری 15 هزار کارگر در استان اصفهان

وی تعداد کارگران استان اصفهان را در سال 93 بیش از 900 
هزار نفر اعالم کرد و اظهار داشت: اسمی همان ظرفیت تعداد 
کارگر در استان اصفهان وجود دارد، اما امسال باالی 15 هزار 
نفر کارگر بیکار شده  و به بیمه بیکاران استان اضافه شده اند. 
به گفته مولیانی، بســیاری از این تعداد کارگر بیکار به دلیل 
مشکالت مشــمول بیمه بیکاری نشــده اند. وی بیشترین 
بیکاران استان اصفهان را افراد شاغل در واحدهای صنعتی 
کوچک دانســت و افزود: این واحدها اکنــون با 20 درصد 

ظرفیت در حال فعالیت هستند.
تعطیلــی 15 درصــدی واحدهــای کوچک با

 80درصد ظرفیت تولید
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان در پاسخ به 
اینکه تعداد واحدهای صنعتی کوچک در استان چقدر است، 
بیان داشــت: آمار دقیقی از تعداد واحدها نداریم، اما امسال 
10 تا 15درصد واحدهای فعال خــوب که باالی 80درصد 
ظرفیت در سال های گذشته فعال بودند تعطیل شده اند. وی 
با انتقاد از اینکه به کارگران ساختمانی با حداقل دستمزدها 
و قراردادهای موقت ظلم بســیاری شده اســت، گفت: آمار 
دقیقی از بیکاری کارگران ســاختمانی در استان نداریم، اما 
درصد بیکاری این افراد هم زیاد اســت. مولیانی اضافه کرد: 
به دلیل نبود ساخت و ســاز در کشور و حتی استان بسیاری 
از پیمانکاران ساختمانی دست از کار کشیده اند و در کارهای 

دیگر فعالیت دارند.
عدم اجرا از حرف تا عمل؛ سبب رکود صنعت

رییس مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان ادامه داد: 
عدم اجرا از حرف تا عمل واقعی دولتمردان باعث شــده که 
با رکود بســیار نگران کننــده ای در بخش صنعــت روبه رو 
شویم. وی با بیان اینکه رکود، فشــار مضاعفی بر جامعه کار 
و کارگری واردکرده است، تاکید کرد: امسال تعداد بسیاری 
از کارگران صنعتی بــاالی 10 تا 15درصــد در واحدهایی 
 که هنوز هم مشــغول به فعالیت هســتند نیروهای خود را

 تعدیل کرده اند.

ريیس مجمع نمايندگان کارگران استان اصفهان مطرح کرد:

بیکاری 15 هزار اصفهانی با حداقل دستمزد

چنانچه تعیین 
دستمزد کارگران 

برای سال آينده 
زير يک میلیون و 
500 تومان باشد 

جامعه کارگری
 با مشکالت خاص 

معیشتی
 و درمان روبه رو 

خواهد شد

ريیس مجمع نمايندگان کارگران استان اصفهان با اشاره به اينکه جامعه کارگری از ترس افزايش بیکاری ها 
و تعطیلی واحدهای کوچک ســکوت اختیار کرده اند، گفت: ظرفیت اسمی کارگران در استان همانند آمار 

900 هزار نفر در سال 93 است، اما امسال باالی 15 هزار نفر کارگر در استان اصفهان بیکار شده اند.

درحاشیه

عضو هیئت مدیــره خانه صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان در نشســت 
انجمن های تخصصی و شعب شهرستانی 
خانه صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: رتبه اســتان اصفهان در 

صادرات کشور نامطلوب است.
به گزارش تسنیم ، رییس خانه صنعت، 
معــدن و تجارت اســتان اصفهــان در 
نشســت انجمن های تخصصی و شعب 
شهرســتانی خانــه صنعــت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان  اظهار داشت: 
از جمله مشــکالت بنگاه های اقتصادی 

در حال حاضر، مســدود شــدن بخشی 
از وام دریافتی توســط بانک است که با 
پیگیری هــای خانه و در جلســه ای که 
خانه های سراســر کشــور با معاون اول 
رییس جمهور داشتند، جهانگیری وعده 
داد که این موضوع را دنبال و با بانک های 
خاطی برخورد کنند.محمدرضا برکتین 
از واحدهای تولیدی خواست تا مصادیق 
خود در این زمینــه را همراه با مدرک به 
خانه ارســال کنند تا پیگیری های الزم 
صــورت گیــرد. رییس خانــه صنعت، 
معدن و تجارت ایران هم در این نشست 

بیان کرد: در دیدارهایی که با رؤســای 
اتاق های پاریس و ونیز داشــتیم آنها را 
برای ســرمایه گذاری در اصفهان بسیار 
عالقه منــد  دیدیــم. ســیدعبدالوهاب 
ســهل آبادی با تاکید بر لزوم حمایت از 

ســرمایه گذاران گفت: در کشــورهایی 
ماننــد ترکیه بــرای ســرمایه گذاری 
تســهیالت و امتیازات ویــژه ای در نظر 
گرفته می شود و چنین مطالباتی باید در 

خانه و اتاق به جد پیگیری شود.

هیئت مديره خانه صنعت و تجارت استان اصفهان:

رتبه استان در صادرات کشور نامطلوب است

بازار

قیمت انواع جی پی اس )موقعیت ياب( دستی در بازار

MAP 64S - گارمین

1،135،000
تومان

1،170،000
تومان

eTrex 20 - گارمین

599،000
تومان

750،000
تومان

MAP 78S - گارمین

890،000
تومان

1،150،000
تومان

eTrex 30 - گارمین

685،000
تومان

860،000
تومان

شركت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
آگهی مناقصه عمومی شماره  943- 95  و 942-95   » یك مرحله ای«

كمیسیون معامالت شركت آب و فاضالب روستایي استان اصفهان

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب وفاضالب روستايی استان اصفهان  )ارقام برآورد وتضمین به ريال(

محل تامین اعتبارمبلغ تضمینبرآورد دستگاهصالحیتعنوان مناقصهرديف
 انجام امور مربوط به کنترل کیفی و 1

آزمایشگاه های شیمیایی و میکروبی مرتبط 
با شرب در روستاهای تابعه بعضی از 

شهرستان های استان اصفهان     95-942

شرکت های خدماتی 
دارای کد 7 - یا 
رتبه 5 حقوقی در 

رشته آب

جاری و عمرانی3.550.270.000177.600.000

انجام خدمات آبرسانی سیار )آب آشامیدنی ( 2
با تانکر در تعدادی از روستاهای استان اصفهان 

95-943

شرکت های خدماتی 
دارای کد 1

جاری و عمرانی3.741.662.400187.100.000

*- محل دريافت اسناد مناقصه: اداره امور حقوقي و قراردادهاي شرکت آب وفاضالب روستایي 
استان اصفهان واقع درمیدان جهاد

* - محل تحويل پاکات پیشنهاد قیمت: دبیرخانه شرکت آبفار اصفهان تلفن  32363066  
دورنگار 32369023 

* - تاريخ فروش اسناد: از تاريخ 13 /95/10  لغايت 95/10/19
* -  آخرين مهلت تکمیل و تحويل پیشنهادات: ساعت  13:00 مورخ  30 /95/10

*- تاريخ جلسه مناقصه: بازگشايی پاکت های مناقصه در روز شنبه مورخ 95/11/02 راس 
ساعت 9 و درمحل سالن جلسات شرکت می باشد.
*- ساير شرايط در اسناد مناقصه ذکر شده است.

ضمناً آگهي درسایت شرکت به نشاني www.Abfar-isfahan.ir   و پایگاه اطالع رساني مناقصات به 
نشاني IETS.MPORG.IR درج گردیده است.

م الف: 12602
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

علت بروز آکنه بعد از سنین نوجوانی در زنان مشخص شد

 دانشمندان عنوان می کنند که اختالالت عصبی نظیر پارکینسون و 
آلزایمر، ناشی از عملکرد بد پروتئین های مغز هستند.

محققان دریافته اند یک پروتئین واحد می تواند منجر به درمان های 
موثری برای بیماری های عصبی نظیر پارکینســون، هانتینگتون، 
آلزایمر و بیماری ALS شــود. ایــن اختالالت ناشــی از عملکرد بد 
پروتئین ها در مغز هستند که در نورون ها تجمع کرده، به آنها آسیب 
زده و در نهایت سلول ها را می کشند. در این مطالعه، محققان موسسه 
گلدســتون کالیفرنیا، برای بازگرداندن میزان پروتئین های مسبب 
  ،Nrf۲ بیماری به حالت نرمال و سالم، از پروتئین متفاوتی موسوم به
اســتفاده و بدین ترتیب از مرگ سلولی پیشــگیری کردند. استیون 
فینکبینر، عضو تیم تحقیق، در این باره مــی گوید: »ما در مدل های 
بیماری هانتینگتون، پارکینسون و ALS، پروتئین Nrf۲ را آزمایش 
کرده و دریافتیم پیشگیرانه ترین وضعیتی است که تاکنون مشاهده 
کردیم. براساس شدت و وسعت تاثیر، ما می خواهیم به طور کامل تری 

به نقش این پروتئین  در تنظیم پی ببریم.«
محققان در این آزمایش، Nrf۲ را روی دو مدل بیماری پارکیســنون 
 LRRK۲ آزمایش کردند: سلول های همراه با جهش در پروتئین های

و  آلفا-سینیوکلین.

اگر شما از افرادی هستید که عادت به استفاده طوالنی مدت از لپ تاپ 
دارید، هرگز آن را مستقیم روی پایتان قرار ندهید تا از مشکالت زیر 

دوربمانید:
سندروم پوست برشته

این احتمال وجود دارد کسانی که عادت به استفاده طوالنی از لپ تاپ و 
قراردادن آن روی پایشان دارند، به سندروم پوست برشته مبتال شوند. 
گزارش های پزشکی حاکی از آن اســت که قراردادن ابزارهایی مثل 
لپ تاپ در مجاورت پوست برای مدت های طوالنی، می تواند به دلیل 
قراردادن پوســت در معرض گرمای طوالنی مدت، به ایجاد لک های 
پوستی غیرمعمول یا کهیر منجر شود. این شرایط در طول زمان ایجاد 
می شود و به مدت زمانی که لپ تاپ روی پا قرار می گیرد و همچنین 
میزان داغ شدن آن بســتگی دارد. هرچند این سندروم به طورکلی 
بی ضرر است و پس از برطرف شدن شرایط از میان می رود، اما می تواند 
یک تغییررنگ دائمی در پوست ایجاد کند. به گفته محققان سوئیسی 
از مرکز پزشــکی کلوالند، این ســندروم در موارد نادری، به سرطان 

پوست نیز منجر می شود.
مشکل ناباروری در مردان

ناباروری در مردان شاید جدی ترین خطری باشــد که به استفاده از 
لپ تاپ ها مربوط است. بر اساس تحقیقات پژوهشگران دانشگاه ایالتی 
نیویورک، بیضه ها، اندام های بسیار حساسی هستند و برای نگهداری 
از اسپرم ها در شرایط دمایی متناسب با بدن تنظیم شده اند. قراردادن 
لپ تاپ روی پا، دمای بیضه ها را تــا 35 درجه باالتر از دمای معمولی 
بدن افزایش می دهد. این شرایط، تاثیرات منفی بر تولید اسپرم داشته 

و حتی ممکن است باعث ناباروری شود.
خطر سرطان

به گفته محققان دانشــگاه آریزونا، التهاب پوستی طوالنی مدت، به 
شکل بالقوه ای شانس ابتال به سرطان سلول سنگفرشی )شایع ترین 
نوع سرطان پوســت که معموال صورت را درگیر می کند، اما می تواند 
به قسمت های دیگر بدن نیز انتشــار یابد( را افزایش می دهد. عالوه 
بر این، امکان دارد میدان مغناطیســی تولید شــده توسط لپ تاپ، 
جریان های مضری را در بدن ایجاد کند. محققان دانشــگاه سینای 
ایتالیا پی برده اند که قدرت تابشی لپ تاپ ها، وقتی روی پا و در نزدیکی 
بدن قرار می گیرند، می تواند به شکل خطرناکی افزایش یابد و به ایجاد 
تومور منجر شود. خوشبختانه بسیاری از مشکالت سالمت مرتبط با 
لپ تاپ ها قابل پیشگیری هستند؛ قرار ندادن لپ تاپ روی پا می تواند 

یکی از راه های موثر باشد.

بهاره سپهریان منخصص دندانپزشکی  با اشــاره به اینکه بعضی افراد به 
درد دندان خود بی توجه هســتند،  بیان کرد: این عارضه باعث پیشرفت 
درد، آلودگی ریشــه دندان و بروز مــواد میکروبی در دهــان و در نتیجه 
عفونت می شــود. ســپهریان درباره ضربه زدن به دندان گفت: ضربه به 
دندان باعث قطع اعصاب و عروق دندان و مانع گردش خون می شــود که 
همین عامل، تجمع میکروب و باکتری ها در دهان و دندان و بروز آبسه را 
 به همراه دارد. این متخصص دندانپزشکی، مهم ترین راه درمان عفونت را 
عصب کشــی دانســت و اظهــار داشــت: در 99 درصــد روش درمانی 
عصب کشی، پزشک برای تمیز نگه داشتن داخل دندان آسیب دیده، مایعی 
را درون آن می ریزد و بعد از  یک هفته درمان را انجام می دهد. سپهریان 
 با اشــاره به اینکه در دوره درمانی عصب کشــی، برای کاهش عفونت از 
آنتی بیوتیک ها اســتفاده می شــود، تاکید کرد: مصرف آنتی بیوتیک و 
 مســکن های ضد التهاب، عفونــت دندان را به صــورت موضعی کاهش 
می دهد اما عامل آن را برطرف نمی کند. این متخصص دندانپزشکی تاکید 
کرد: مصرف داروهای گیاهی تاثیرات خیلی کمی بر کاهش درد و بهبود 
دندان دارد؛ اما اگر به صورت خوراکی مصرف شود برای مدتی درد را کاهش 
می دهد. وی به ضد عفونی کردن اشاره کرد و افزود: استفاده از آب نمک یا 
سرم نمکی در زمان درد، باعث ضدعفونی کردن، کاهش محلول التهاب و 
آلودگی داخل دهان و دندان می شود. به گفته این متخصص دندانپزشکی، 
در زمان عصب کشــی دندان، پزشــکان برای از بین بردن عفونت داخل 

دندان، از آب نمک استفاده می کنند.

 متخصص طب سنتی با اشــاره به فواید لیمو عمانی تصریح کرد: لیمو 
عمانی در واقع به عنوان طعم دهنده  طبیعی و مصلح به غذاها و مخصوصا 
خورش ها افزوده می شــود تا در هضم غذا و جذب بهتر مواد مغذی در 
بدن کمک کند؛ اما این ماده همانند اسفنج عمل کرده و مواد زائد و مضر 
غذای در حال طبخ را به خود جذب می کند. حمزه ســام دلیری افزود: 
بیشترین موادی که لیمو عمانی جذب می کند چربی ها و اسیدهای چرب 
است، به همین علت توصیه می کنیم از مصرف آن در خورش ها و برخی 
از غذاها بخصوص غذاهای چرب همانند قورمه سبزی، قیمه و آبگوشت 
پرهیز شــود؛ مخصوصا برای گروه هایی که مبتال به چاقی و چربی خون 
هســتند؛ چراکه مصرف این لیمو عمانی ها باعث افزایش چربی خون و 
بیماری هایی از این دست خواهد شــد.  سام دلیری درباره نحوه  استفاده 
از این طعم دهنده یادآور شد: توصیه  می شود این ماده در مراحل پایانی 

طبخ، به غذا افزوده شود؛ چراکه تاثیر بیشتری خواهد داشت.

کشف جديد دانشمندان؛

پروتئینی که به درمان پارکینسون
 و آلزايمر کمک می کند

هرگز لپ تاپ را مستقیم روی 
پاهايتان نگذاريد!

معجونی جادويی
 برای از بین بردن عفونت دندان

لیمو عمانی داخل غذا را نخوريد!

با توجه به مطالعه منتشرشــده اخیر، خنده درمانی موجب 
بهبود کیفیت زندگی ساکنان خانه سالمندان می شود.

دکتر نیلگون کورو و دکتر گلومسر کابلی، از دانشکده پرستاری 
دانشــگاه آنکارا در ترکیه، به مدت ۲۱ جلســه در مجموع دو 
روز در هفته، اثربخشــی خنده درمانی روی 3۲ ساکن خانه 
سالمندان را با 33 ســاکن خانه ســالمندان دیگر که تحت 
خنده درمانی نبودند، مقایســه کردند. محققان دریافتند در 
مقایسه با پیش آزمون، میزان کیفیت زندگی در گروه تجربی 
خنده درمانی پس از درمان، شــامل عملکرد جســمی، درد 
جسمی، نقش فیزیکی، سالمت عمومی، سرزندگی، عملکرد 
اجتماعی، نقش عاطفی و سالمت معنوی، به طورقابل توجهی 
افزایش یافته بود. محققان توصیه مــی کنند مدیریت خانه 
سالمندان باید خنده درمانی را جزو مراقبت های بهداشتی قرار 

داده و به عنوان یک خدمت روزمره ارائه دهند.

 یــک مطالعه جدید نشــان مــی دهد افرادی که ســطح 
باالتری از تحصیالت دارند، احتمال ابتــال به انواع خاصی 
از تومورهای مغزی در آنها بیشتر است. محققان سوئدی در 
این مطالعه دریافتند زنانی که حداقل سه سال در دانشگاه 
تحصیل کرده اند، در مقایسه با زنانی که دانشگاه نرفته اند، 
احتمال ابتال به گلیوم )یک نوع تومور سرطانی مغز( در آنها 

۲3درصد بیشتر است.
امل خانلکار، عضو محقق در موسســه بهداشت کودکان در 
دانشــگاه لندن اذعان می دارد یکی از توجیهات احتمالی 
در این رابطه که افراد تحصیلکرده بیشــتر درمعرض تومور 
مغزی تشــخیص داده می شــوند، این اســت که از عالئم 
بیماری آگاه تر هســتند و ســریع تر پیگیــر مراقبت های 
پزشکی می شــوند. به عبارت دیگر، بیماری آنها به احتمال 

زیاد زودتر تشخیص داده می شود.

 ارتباط تحصیالت عالی 
و بروز تومور مغزی

دانستنی ها

خنده درمانی؛ عامل 
بهبود کیفیت زندگی سالمندان

سالمت کودکورزش درمانی 

 
علت بروز آکنه 

بعد از سنین 
نوجوانی در زنان 

مشخص شد

 در یک مطالعه جدید به برخی از دالیل اشــاره شــده است مبنی بر 
اینکه چرا آکنه هنوز هم برخی از زنان را در بزرگسالی آزار می دهد.

محققان ایتالیایی برخی از عوامل مرتبط با خطر ابتال به آکنه بعد از 
سن ۲5 سالگی را در 5۰۰ زن کشــف کردند. آنها دریافتند مصرف 
کم میوه ها و سبزیجات، سطح اســترس باال و سابقه خانوادگی آکنه 
در بزرگسالی، از علل بروز آکنه اســت. دکتر دبرا جالیمان، استادیار 
پوســت دانشــکده پزشــکی نیویورک، در مورد نتایج این تحقیق 
می گوید: »تحقیقات نشان می دهد غذاهای با »شاخص گلوکزی« 

باال مانند نان ســفید و برنج، چیپس و بیسکویت و محصوالت پخته 
شــیرین، در بروز آکنه دخیل هستند. اســترس مزمن نیز تهدیدی 

برای سالمت عمومی بدن است و  روی پوست اثر بدی دارد.«
طبق یافته های تیم تحقیق به سرپرســتی دکتر لوئی جینلدی، از 
مرکز مطالعه گروه ایتالیایی پژوهش پوست در برگاموی ایتالیا، بیش 
از ۸۰ درصد از نوجوانان درگیر آکنه هستند اما خبر خوب این است 
که بیشتر آنها بعد از سن ۲۰ سالگی، پوست شان بهبود می یابد. با این 
حال، ۲۰ تا ۴۰ درصد بزرگساالن، همچنان درگیر جوش هستند. به 

گفته جالیمان، در بین بزرگســاالن، زنان بیش از مردان دچار آکنه 
می شــوند و علت آن، اغلب تغییــرات هورمونی یــا نامتعادل بودن 
هورمون هاست. برای مثال زنان ممکن است قبل از دوره عادت ماهانه 
یا وقتی که قرص های ضدبارداری را شــروع و یــا متوقف می کنند، 
جوش بزنند. محققان دریافتندکه شیوه زندگی با آکنه ارتباط دارد. 
زنانی که کمتر از چهار روز در هفته میوه و سبزیجات یا ماهی تازه می 
خورند، نسبت به زنانی که بیشتر از این غذاها مصرف می کنند، بیش 

از دو برابر احتمال دارد که در معرض آکنه قرار گیرند.

فعالیت جسمانی منظم می تواند فواید و آثار قابل توجهی 
برای بدن انسان به همراه داشته باشد؛ اما نه تنها عضالت 
و استخوان ها، بلکه مغز و سیستم عصبی نیز از فواید آن 

بهره مند می شوند.
نیازی نیســت مدت زمــان زیــادی را در طــول روز به 
ورزش اختصاص دهید؛ بلکــه تنها با انجام 3۰ دقیقه این 
تمرینات، مغز از فواید آن ســود خواهد بــرد. در ادامه با 

برخی از این فواید بیشتر آشنا می شویم.
بهبود قدرت تصمیم گیری و حل مسئله

مطالعه ای که در ســال ۲۰۱3 توســط موسســه ملی 
سالمت آمریکا انجام شد، نشــان داد که ورزش کردن نه 
تنها می تواند سرعت گام های شــما را افزایش دهد، بلکه 
توانایی هــای تصمیم گیری را به واســطه افزایش مقدار 

ماده سفید در مغز تقویت می کند.
طی این مطالعه، مهارت های تصمیم گیری و حل مسئله 
گروهی از افراد مسن که به طور مرتب ورزش می کردند، 
در مقایسه با گروهی که ورزش نمی کردند، مورد بررسی 
قرار گرفت. پژوهشــگران دریافتند شــرکت کنندگانی 
که به طور مرتــب تمرینات هوازی انجــام داده بودند، از 
یکپارچگی ماده ســفید قوی تر در مغز و سرعت شناختی 

بهتر برخوردار بودند.

پیشگیری از افسردگی
بســیاری از ما در مطالعاتــی خوانده ایم کــه ورزش با 
نشــانه های افســردگی مبارزه مــی کند؛ بــا این وجود 
مطالعه ای که در سال ۲۰۱۴ در نشریه Cell منتشر شد، 
نشان داد که ورزش در وهله نخست، از ابتال به افسردگی 

پیشگیری می کند. 
به گفته پژوهشــگران، اســترس موجب شــکل گیری 
ماده ای مضر در خون و مغز می شــود. اما پروتئینی ویژه 
که به نام PGC-1α1 شــناخته می شــود، می تواند به 
تجزیه و از بیــن رفتن این ماده مضر حاصل از اســترس 
کمک کند. خبر خوب این اســت که این پروتئین به طور 

طبیعی هنگام ورزش تولید می شود.

پنیر
معموال کــودکان پنیرهــا را دوســت دارنــد. محققان در 
بررسی های خود به مدت چند هفته پنیر را از تغذیه کودکان 
بیش فعال حذف کردنــد و تغییراتی ماننــد افزایش توجه، 
 افزایش تمرکــز، افزایش خودکنترلی، بهبــود رفتار و بهبود 
خلق و خو در کودکان به وضوح مشاهده شد. توصیه می شود تا 
حد امکان پنیر مصرفی این قبیل کودکان محدود شود. البته 
نیازی به حذف کامل آن نیســت؛ حداقل تــا زمانی که باعث 

تشدید عالئم نشود.
شکالت

از آنجایی که شــکالت خاصیت ضداسترســی دارد شــاید 
برخی تصور کنند که می تواند باعث آرام تر شــدن کودکان 
بیش فعال شــود. اما متاســفانه شــکالت یک ماده غذایی 
نامناســب برای کودکان مبتال به بیش فعالی محســوب می 
شود. شکالت حاوی میزان زیادی کافئین است و این ترکیب، 
تاثیر محرکی دارد. مصرف زیاد شــکالت باعث تشدید عالئم 
بیش فعالی می شود؛ اما اگر کودک شما عاشق شکالت است 
و نمی توانید فرزندتان را از مصرف آن محروم کنید، الزم است 
فقط از مصرف شکالت سیاه و شکالت هایی پیشگیری کنید 
که میزان کاکائوی آنها زیاد اســت و به این منظور می توانید 
شکالت های سفید را جایگزین کنید. با این حال نباید اجازه 

دهید کودکتان زیاده روی کند. همیشــه بایــد حد تعادل را 
رعایت کرده و در نظر داشته باشید که شکالت حتی شکالت 
سفید و شیری نیز حاوی میزان زیادی قند است. این ترکیب 
نه تنها به دندان ها آسیب می رساند بلکه باعث تشدید عالئم 

اختالل بی توجهی یا بیش فعالی می شود.
نوشیدنی های گازدار، آب میوه های صنعتی و پیتزا

نوشابه ها، آب میوه های داخل قوطی و پیتزاهای آماده، جزو 
مواد غذایی مورد عالقه بچه هاست. اما این مواد غذایی حاوی 
ترکیباتی نامناسبی مانند رنگ خوراکی های مصنوعی و مواد 
نگهدارنده هستند. نتایج پژوهش ها نشــان می دهد که این 
قبیل نوشــیدنی ها و خوراکی ها بر عالئم بیش فعالی، تاثیر 

چشمگیری دارد.

خوراکی های ممنوعه برای کودکان بیش فعال )2( فوايد 30 دقیقه ورزش برای مغز )1(

زيبايی

روغن آرگان مزایای تایید شــده زیــادی دارد؛ ازجمله 
اینکه می توانید از آن برای بهبود شــرایط مو و لب های 
خود اســتفاده کنید. در این مبحث همراه ما باشــید تا 

برخی از کاربردهای این روغن را با هم مرور کنیم.
لب های زيبا و درخشنده ای با روغن آرگان 

داشته باشید
زمانی که لب های ترک خورده ای دارید، بهترین روش 
اســتفاده از روغن آرگان اســت. همان طور که قبال نیز 
بیان کردیم این روغن باعث نرم تر شــدن لب و تامین 
رطوبت مورد نیاز آن می شــود. روغن آرگان را با کمی 
شــکر ترکیب کنید تا خمیر یکدســتی ایجاد شود. آن 
را به آرامی روی لب های خود بزنید تا هرگونه پوســت 
خشک یا مرده ای را از بین ببرد. بعد از چند دقیقه آن را 

بشویید و خشک کنید.
از روغن آرگان برای تهیه ماســک استفاده 

کنید
ماســک های خانگــی می توانــد بســیار موثرتــر از 
ماســک هایی باشــد که در فروشــگاه های مختلف به 
فروش می رســد. یک قاشــق غذاخوری آب لیمو، سه 
قاشق چای خوری ماست یونانی، یک قاشق غذاخوری 
عسل و سه قطره روغن آرگان را در ظرفی با هم ترکیب 
کنید و روی صورت خشــک و تمیز خود بمالید؛ اجازه 
دهید به مدت ۱۰ دقیقه روی پوســت بماند. سپس با 

آب گرم بشویید.
از اين روغن بــرای اليه برداری پوســت 

استفاده کنید
همان طور که می دانید الیه برداری به پوست شما کمک 
می کند ظاهر شاداب و درخشــنده ای داشته باشد زیرا 
الیه باالیی پوســت که مرده اســت از روی آن برداشته 
می شــود. شــما می توانید با کمک روغــن آرگان یک 
الیه بردار طبیعی و شــگفت انگیز درســت کنید. کافی 
است روغن آرگان را با کمی شکر قهوه ای ترکیب کنید. 
فقط مطمئن شوید که بعد از اعمال این ماده، پوست را 

کامال می شویید.
از روغن آرگان برای ماساژ پوست استفاده 

کنید
زمانی که عضالت شما درد می کند، سعی کنید از روغن 
آرگان برای ماساژ پوست اســتفاده کنید. از آنجایی که 
این روغن به عنوان روغن خشــک شناخته شده است، 
بدن آن را به ســرعت جذب می کنــد. همین امر باعث 
شده است این روغن برای ماســاژ عالی باشد. شما نیز 

می توانید از مزایای بی شمار این روغن بهره مند شوید.

روغن آرگان چه خاصیتی 
برای پوست دارد؟ )2(

دکتر میترا عباســی گفت: طی مطالعــات جمعیتی در ایران 
مشخص شده که شیوع آرتروز در شهرنشینان ۱6/6درصد و 
در روستانشینان ۱5/5درصد است. با افزایش امید به زندگی و 
افزایش جمعیت، سن شیوع این بیماری بیشتر خواهد شد که 
اثرات منفی بر ســالمت و اقتصاد جامعه می گذارد و به عنوان 

یک موضوع بهداشتی عمومی، اهمیت زیادی دارد.
استادیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در تعریف و عوامل 
ایجاد کننده آن گفت: آرتروز یا ســاییدگی غضروف، همیشه 
به عنوان فرسودگی مفصلی تلقی می شــد و عامل اصلی آن 
فرســایش و تخریب غضروف به دلیل کار زیاد دانســته شده 
بود. اما امروزه مشخص شده که این بیماری تنها یک بیماری 
تخریبی و فرسایشی نیســت، بلکه نوعی بیماری است که در 
اثر مشــکل و اختالل در تمامی ارگان ها و بافت هایی به وجود 
می آید کــه مفصل را تشــکیل داده و آن را حفــظ می کنند. 
همچنین التهاب در شــمار زیادی از بیماران آرتروزی وجود 
دارد، امــا نه به شــکلی که در بیمــاری آرتریــت روماتوئید 

)روماتیسم( دیده می شود.
عباســی با بیان اینکه آرتروز دو نوع اولیه و ثانویه دارد، یادآور 
شد: نوع اولیه همان است که در اثر افزایش سن دیده می شود، 

اما نوع ثانویه ممکن است در هر سنی دیده شود؛ مثال به دنبال 
ضربه به مفصل یا به دنبال بیماری های مادرزادی یا رشدی.

این فوق تخصــص روماتولوژی، بیشــترین مفصل درگیر در 
آرتروز را زانو، لگن، دست، شــصت پا، گردن و ستون فقرات 
دانست و افزود: در آرتروز ثانویه هر مفصلی ممکن است درگیر 
شــود. ممکن اســت در یک بیمار، آرتروز ژنرالیزه )آرتروز در 

چندین مفصل( هم داشته باشیم.
عضو انجمن روماتولوژی ایران، آرتروز را در زنان بیش از مردان 
عنوان کرد و گفت: مهم ترین عامل ایجاد آرتروز، ســن است. 
افزایش سن منجر به افزایش احتمال آسیب مفصلی و کاهش 
توانایی مفصل برای ترمیم خود می شــود. بــه دنبال پیری، 
کاهش قدرت عضالت و اختالالت منیسک نیز ایجاد می شود 

که آن هم زمینه تشدید بیماری را فراهم می کند.
عباسی با اشــاره به اینکه ژنتیک نقش مهمی در ایجاد آرتروز 
مخصوصا در ناحیه دســت دارد، یادآور شد: عامل بسیار مهم 
دیگر، چاقی و افزایش وزن است که در حین راه رفتن معمولی 
3تا5 برابر وزن بدن به مفاصل زانو فشــار مــی آورد. چاقی در 

افراد با میانگین سنی 3۷ سال می تواند باعث آرتروز زانو شود.
وی تصریح کرد: از عوامل مهم دیگر ایجاد آرتروز، به کارگیری 

بیش از حد مفاصل و آســیب های وارده به آن مثل آسیب به 
تاندون ها و منیســک و ضعف عضالت چهار سر ران و عوامل 

تغذیه ای مثل کمبود ویتامین D و C را می توان نام برد.
این فوق تخصص بیماری های مفاصل، درباره شایع ترین علل 
مراجعه بیماران مبتال به آرتروز اظهار داشت: شایع ترین علت 
مراجعه افراد به پزشک، درد است؛ دردی که بیمار معموال در 
جلوی زانو حس می کند، اما ممکن اســت به ساق پا و حتی 
لگن نیز انتشــار پیدا کند. عالمت دیگر، خشــکی و ســفتی 
مخصوصا بعد از استراحت اســت که البته بعد از چند دقیقه 
حرکت و شروع فعالیت بهتر شــده و دوباره با افزایش فعالیت 
در طول روز، درد مفصل تشدید می شود. محدودیت حرکت 
مفصل و عدم توانایی خم و راســت کردن زانو به طور کامل، 

عالمت دیگر آرتروز زانوست.
عباســی تاکید کرد: برای تشــخیص آرتروز نیازی به انجام 
عکس و آزمایش نیســت، مگر برای تعیین شدت آرتروز یا رد 
بیماری های همراه که ممکن اســت نیاز به اقدامات اضافه تر 

باشد. 
این پزشــک فوق تخصص با بیان اینکه درمــان این بیماری 
شــامل ســه جزء غیر دارویی، دارویــی و جراحی اســت، 
خاطرنشان کرد: جزء اصلی، درمان های غیردارویی و آموزش 
توصیه های بهداشتی مثل کاهش وزن، استفاده از دستشویی 
فرنگی، ورزش و استفاده از وسایل کمکی مثل عصا، واکر، آتل 

و کفش های طبی است.
استادیار دانشگاه علوم پزشکی رفســنجان افزود: درمان های 
دارویی شامل دســته ای از داروها برای کاهش درد هستند؛ 
مانند انواع مســکن ها که به صورت خوراکی یا موضعی )پماد، 
ژل، قطره( به کار می روند. دسته بعدی داروهای تعدیل کننده 
سیر بیماری هســتند که برای جلوگیری از پیشرفت بیماری 
به کار می روند و شامل انواع مکمل های غذایی مثل ترکیبات 
گلوکزامیــن، کندروئیتیــن، روغن ماهی، ترکیبات ســویا، 
آووکادو و انــواع مختلف دیگــر با نام های تجــاری گوناگون 

می شوند.
عباســی در مورد تزریقات داخــل مفصلی نیــز گفت: این 
نوع تزریقات به دو نوع کورتون و هیالورونیک اســید تقسیم 
می شوند که کورتون اثر ضد دردی و ضد التهابی داشته و تاثیر 
چندانی بر روند بیماری ندارد و تزریق هیالورونیک اســید که 
آن را به عنوان ژل می شناسند نیز اثر موقتی دارد؛ هرچند که 

مطالعات جدید اثر بخشی آن را زیر سوال برده است.
این فوق تخصص روماتولوژی با اشاره به اینکه درمان جراحی، 
برای دردهای مقــاوم و ناتوانی شــدید در انجام فعالیت های 
روزمره به کار می رود، تصریح کــرد: البته خود بیمار تصمیم 

گیرنده اصلی در مورد انجام این درمان است.
عباسی با بیان اینکه آرتروز یکی از شــایع ترین بیماری های 
روماتولوژی در دنیاســت که در قاره آســیا از شیوع خاصی 
برخــوردار اســت، گفت: امــروزه درمــان آرتروز دشــوار و 
دلســرد کننده بوده و تاکنون درمان قطعی برای آن مشخص 
نشده است؛ پس تاکید زیادی بر پیشگیری از آرتروز با رعایت 

نکات بهداشتی مخصوصا برای جوانان می شود.

آیا آرتروز درمان قطعی دارد؟!

عضو انجمن روماتولوژی ايران با بیان اينکه آرتروز يکی از شــايع ترين بیماری های روماتولوژی در دنیاست که در قاره 
آسیا از شیوع خاصی برخوردار است، گفت: تاکنون درمان قطعی برای آن مشخص نشده است.

تزريقات داخل 
مفصلی به دو 

نوع کورتون و 
هیالورونیک اسید 

تقسیم می شوند 
که کورتون اثر 

ضد دردی و 
ضدالتهابی داشته 

و تاثیر چندانی 
بر روند بیماری 

ندارد
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پیشنهاد سردبیر: 
چینی ها به سمت دیگر ماه می روند

 6 FlymeOS عرضه سیستم عامل
بر پایه اندروید

مهم ترین رویدادهای نجومی 
سال 2017 

در محافل نجومــی هیچ رویداد ســماوی بزرگ تر و 
خاص تری از یک خورشیدگرفتگی کلی وجود ندارد 
و سال 2017 زمانی اســت که فرصتی برای مشاهده 

نمایش آسمانی به دست می آید.
این گرفت خورشــیدی کامــل در اوت 2017 )30 
مرداد 1396( در آمریکا قابل مشاهده است اما سال 
آینده میزبان رویدادهای نجومی دیگری نیز خواهد 
بود که از آن میــان می توان به مــاه گرفتگی جزئی، 
دو بارش شهابی پربار و مشــاهده بزرگ ترین سیاره 

منظومه شمسی در افق زمین اشاره کرد.
ســال نوی میالدی با تقارن جالب هالل ماه و سیاره 
زهره آغاز خواهد شــد که پس از غروب خورشید در 
جنوب غربی آسمان قابل مشاهده است. در روز دوم 
ژانویه نیز، ماه مجددا با این ســیاره دیدار خواهد کرد 
اما این بار ســیاره مریخ نیز در کنار آنها خواهد بود. 
همنشینی دو سیاره تا پایان ماه ادامه خواهد داشت 
و در روز 31 ژانویه، ماه مجددا به آنها خواهد پیوست.

در روز 11 فوریــه، یــک مــاه گرفتگــی جزئی رخ 
می دهدکه طی آن، ماه وارد ســایه روشــن تر زمین 
می شود. این واقعه مانند ماه گرفتگی کامل به راحتی 

قابل مشاهده نیست.
بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی در بهار به آسمان 
شب آمده و در روز هفتم آوریل به نزدیک ترین فاصله 
از زمین خواهد رسید. ســیاره مشتری همچنین در 
روزهای 10 آوریل، هفتم می و ســوم ژوئن به فاصله 

نزدیکی از ماه خواهد رسید.
بارش های شهابی جزو رویدادهای به شدت بی ثبات 
هستند. بارش شــهابی»جباری« در روز 21 اکتبر به 
اوج خود رســیده و روز 17 نوامبر نیــز بهترین زمان 
برای مشــاهده بارش »اســدی« خواهد بود. در این 
روزها نور مــاه کمتر بــوده و امکان رصــد بهتر این 

رویدادها وجود دارد.
اما بزرگ تریــن رویداد نجومی ســال 2017، پدیده 
خورشــید گرفتگی کامل اســت که برای اولین بار 
طی 4 دهه اخیــر در قاره آمریکای شــمالی به وقوع 
خواهد پیوست و آن اینکه در روز 21 اوت، ماه به طور 
کامل در برابر خورشــید قرار می گیرد. آخرین باری 
که ایــن پدیده در آمریــکا رخ داد، به ســال 1979 
مربوط می شــود. مســیر این گرفت به طور کامل در 
خاک آمریکا خواهد بود به طوری که از جزایر هاوایی 
در اقیانوس آرام شروع شــده و پس از 3 ساعت و 13 

دقیقه در سواحل شرقی این کشور به پایان می رسد.

در دنیــای مدرن امــروز، تلویزیون ها چیزی فراتــر از یک صفحه 
نمایش برای تماشای برنامه های مورد عالقه هستند به طوری که 
در بســیاری از کارها و فعالیت های روزمره از جمله جست وجوی 
اینترنت، بازی  ها و خیلی کارهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. 
در رویداد CES 2017، ســه ســرویس جدید برای تلویزیون های 

هوشمند سامسونگ معرفی خواهد شد.
طبق گفته سامسونگ، این سه سرویس  با قابلیت شخصی سازی 
برای کاربران همراه هســتند و ســرویس ورزش ، موزیک و تی وی 
پالس نام گذاری شده اند. ون جین لی، معاون اجرایی کسب و کار 
بخش نمایش بصری سامســونگ این طور عنــوان می کند:با ارائه 
سرویس  ورزش، کاربران قادرند اطالعاتی از جمله تاریخ مسابقات 
تیم های مورد عالقه خــود و نتایج زنده بازی آنهــا را دنبال کنند. 
ســرویس موزیک به کاربران این امکان را داده تا موزیک های مورد 
عالقه خود را از برنامه های زنده تلویزیونی و برنامه های موســیقی 
انتخاب کرده و در صورت نیاز آن ها را از طریق سرویس هایی چون 
اسپاتیفای، نپستر، دیزر و ملون دوباره گوش دهند. سرویس آخر، 
تی وی پالس اســت که طبق ادعای سامســونگ، به صورت پولی 
خواهد بود. بدین صورت کاربران می توانند برای دیدن برنامه های 
تلویزیونی مورد عالقه  خود از کانال تی وی پالس اســتفاده کنند، 

بدون اینکه منتظر ارائه آن از طریق سرویس های کابلی باشند.

معرفی ۳ سرویس جدید برای 
تلویزیون های هوشمند سامسونگ     

 فناورانه

این اخبــار چند ماه پــس از اینکه دو فضانــورد چینی با 
موفقیت 30 روز را در ایستگاه فضایی Tiangong 2 این 

کشور گذراندند، اعالم شد.
مقامات چینی اعــالم کردند » اکتشــاف کیهان بزرگ، 

پیشــرفت در صنایع فضایی و تبدیل چیــن به یک مرکز 
فضایی قدرتمند، رویایی است که ما پیگیر آن هستیم.«

برنامه هــای اخیر چین چنــدان خوب پیــش نرفته اند 
و بزرگ تریــن وقفــه اوایــل امســال رخ داد؛ زمانی که 

 چین کنتــرل نمونه اولیه ایســتگاه فضایــی خود یعنی 
Tiangong 1 را از دســت داد. انتظار می رود این پایگاه 

در سال 2017 وارد جو زمین شود.
چین با پرتــاب موفقیت آمیــز Tiangong 2 تبدیل به 
سومین کشور روی زمین شد که توانست ماموریت فضایی 
را با خدمه انجام دهد. این کشــور به دلیل هشــدارهای 
نظامی اجازه اســتفاده از ایســتگاه فضایی بین المللی را 

ندارد.
اعالم برنامه های جدید برای پرتاب کاوشگر به ماه و مریخ 
نشــان می دهد که چین در حال تالش برای رســیدن به 

آمریکا و روسیه در صنایع فضایی است.
برخی متخصصان بر این باورند که کاوشگر ماه اولین قدم 
برای چین است که عاقبت بتواند به آنجا فضانورد بفرستد، 
هرچند به طور رســمی هنوز چیزی در مــورد آن اعالم 
نشده است. از زمانی که اولین بار در سال 19۵9 از سمت 
دیگر ماه عکس برداری شد، دیگر هیچ کاوشگری در آنجا 

فرود نیامده است.
رییس اکتشــافات ماه چین، لیو ژیژونگ گفت:»کاوشگر 
Chang’e-4 یک فــرود نرم روی ماه خواهد داشــت و 
پس از آن به گشــت زنــی می پردازد. اجــرای ماموریت 
Chang’e-4 به کشور ما کمک کرده است تا قدم بزرگی 

در اکتشافات ماه بردارد.«
چین در حــال حاضر بر ماه متمرکز اســت، این کشــور 
آژانس فضایــی Chang’e-3 را در ســال 2013 به ماه 
فرستاد و به اولین آژانس در 40 سال گذشته  تبدیل شد 

که فرود نرم بر سطح ماه داشته است. 
تنها زمــان خواهد گفت کــه آیا چین برنامــه های خود 
را دنبال خواهــد کرد یا خیــر، و اگــر آن را تکمیل کند 
 اولیــن کشــوری خواهد بــود که کاوشــگر فــرود نرم 

در آن سوی ماه دارد.

چین در حال حاضر 
بر ماه متمرکز 

است، این کشور 
آژانس فضایی 

Chang’e-۳ را 
در سال 201۳ به ماه 

فرستاد و به اولین 
آژانس در ۴0 سال 

گذشته  تبدیل 
شد که فرود نرم بر 

 سطح ماه 
داشته است

چینی ها به سمت دیگر ماه می روند

کمپانی میزو نســخه جدیدی از سیســتم عامل خود را که برپایه 
 Meizu M5 Note اندروید طراحی شــده،در مراســم رونمایی از
معرفی کرد. این سیستم عامل که FlymeOS 6 نام دارد به صورت 
آزمایشی توســط این کمپانی عرضه خواهد شــد. گفته شده این 
سیســتم عامل دارای ویژگی ها و امکانات جدیدی اســت و قابلیت 

»ماشین زمان« یکی از مهم تریِن این قابلیت هاست.
به گفته  میزو، ماشین زمان برای استفاده در موقعیت هایی طراحی 
شده که کاربر به صورت تصادفی یا اشتباهی یکی از مخاطبان خود 
را حذف می کند. این ویژگی تمامی اطالعات مخاطبان را به مدت 2 
سال ذخیره سازی می کند. )این قابلیت از لحظه ای که برای اولین بار 
گوشی را روشن می کنید فعال می شود( یعنی اگر کاربری شماره ای 
را ذخیره و سپس حذف کند، تا دو سال اطالعات این مخاطب قابل 
بازیابی اســت. برای فعال کردن این ویژگی کافی است کاربران وارد 
منوی تنظیمات شــوند، قســمت Data Cloud Sync را انتخاب 

کرده و قابلیت »Time Machine« را روشن کنند.
میزو همچنین اعالم کرده که ســرعت همگام ســازی مخاطبان را 
6۵ درصد افزایش و ترافیک الزم برای این عمل را 66 درصدکاهش 
داده است. به این ترتیب لیست مخاطبانی با 300 شماره در 9 ثانیه 

همگام سازی خواهد شد.
 Plus، 6 Pro به صورت آزمایشــی برای گوشــی های FlymeOS
 ،MX4 Pro، MX4، U20، U10 ،۵ MX5، Pro ،6 PRO 6s، PRO
میزو مکس، میزو E، میزو متال، میزو M3 Note، میزو M3s، میزو 

M3، میزو M2 Note و میزو M1 Note عرضه خواهد شد.

دو شرکت رقیب در مســابقه جایزه X Prize گوگل سال 
آینده به طور اشتراکی به ماه سفر خواهند کرد.

موشــک پرتاب ماهواره قطبی Xl )PSLV-X1( هند قرار 
است در روز 28 دســامبر 2017 به همراه سه کاوشگر به 
ماه ارسال شده و نخســتین ماموریت خصوصی این کشور 
 Hakuto به همراه دو کاوشگر تیم Indus را توســط تیم
از ژاپن به قمــر زمین بفرستد.موشــکPSLV-X1 طی 
یک پرواز خود در ماه ژوئن امســال 20 ماهواره را به مدار 
برد اما این نخســتین بار اســت که قابلیت آن برای حمل 
 ســه کاوشــگر در داخل یک فرودگر به نمایش گذاشته 

شده است.
در ژانویــه ســال 2017 نیز قرار اســت 83 ماهــواره بر 
این موشــک قدرتمند در یــک ماموریت به فضا ارســال 

شــوند.رقابت XPRIZE ماهنــورد گوگل یک مســابقه 
 انگیزشی فضایی است که توسط شــرکت گوگل حمایت 

می شود. 
در ایــن رقابــت، تیم های فضایــی خصوصــی باید یک 
فضاپیمای روباتیــک خصوصی را روی ماه فــرود آورده، 
۵000 متر روی ســطح حرکت کنند و تصاویر و فیلم های 
وضوح باال را از بقایای ماموریت آپولو به زمین ارسال کنند.

این رقابت از ســپتامبر 2013 آغاز شــده و شــرکت های 
فضایی اظهار تمایل کردند که در آن شرکت کنند. 

گوگل اعالم کرده که به نخســتین تیمی که بتواند به ماه 
سفر کند و به اهداف رقابت دســت یابد، 20 میلیون دالر 
جایزه خواهد داد. گــروه دوم نیز پنج میلیون دالر دریافت 
خواهد کرد. اکنون 16 تیم در مرحله نهایی قرار گرفته اند 
که باید تا قبل از پایان امســال تاریخ پرتاب کاوشگرهای 
خود را به ســمت ماه اعالم کنند.تیــم Indus از هند به 

همراه تیم Hakuto از ژاپن تصمیم دارند کاوشــگرهای 
خود را با هم به ماه بفرستند.

ماهنورد هند به انرژی خورشــیدی مجهز بــوده و طول 
ماموریت آن در سطح ماه به اندازه یک روز ماه و برابر با 14 
روز زمینی خواهد بود. این کاوشــگر با خود 20 کیلوگرم 

محموله حمل خواهد کرد.

هند و ژاپن با هم به ماه می روند

مقامات چینی اعالم کردند یک برنامه بلند پروازانه برای ارسال یک کاوشگر به دور ماه در سال 201۸ 
دارند و افزودند که اولین مریخ نورد این کشور را تا سال 2020 پرتاب خواهند کرد.

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaperrezaei.zayanderoud@gmail.com ZAYANDE ROUD NEWSPAPER No. 2039   | December  31  ,2016  |  16Pages E-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره   2039 |   شنبه  11  دی   1395|  1   ربیع الثانی  1438

علم پژوهی



6
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2039 |  شنبه 11 دی  1395 | 1 ربیع الثانی  1438

پیشنهاد سر دبیر: 
شاید جناب خان به »خندوانه« بازگردد!

در حاشیه

پوالد کیمیایــی با حضور 
در برنامه »۳۵« روبه روی 
فریدون جیرانی نشســت 
و از ســینمای پــدرش و 
خاطراتی که با او داشــت 
ســخن گفت. در قسمتی 
از این ســخنان، پوالد به 
خاطرات زندگی در آلمان 
اشــاره کرد و در توضیح 
واکنش خود وقتی فهمید 
پدرش ازدواج مجدد کرده 

است، گفت: »من در آلمان بیشتر یادم هست به خانه می آمدم و 
مادرم را می دیــدم که با تلفن، صحبت و گریــه می کند. بعد هم 
که به تهران آمدیم فرصتی پیدا نکردم که از اوضاع با خبر شــوم، 
مریضی مادرم شدید شده بود و من همیشــه درکنارش بودم.«  
گیتی پاشایی، همسر دوم کیمیایی و مادر پوالد است که به علت 

سرطان درگذشت.

در  مهرجویی  داریــوش 
متن پیــام خــود چنین 
نوشــته اســت: »تسلیت 
برای همه اخبــار ناگوار، 
گورخواب،  ایرانیان  برای 
برای فرهنگیان و کارگران 
حقوق  کــه  زحمت کش 
مســلم خود را همواره با 
تاخیــر و منــت دریافت 
به  تســلیت  می کننــد. 
هــوای آلــوده و ســمی 

تهران و شهرســتان ها، به سیســتم بهداشــت و تغذیه  ناسالم و 
زهرآلودی که همگان را به مرور به آغوش مرگ می کشاند. کشور 
من روی ذخایر طالی ســیاه نفت نشســته؛ ولی هر روز به خاطر 
بی کفایتی ها و بی خیالی ها و رشــد روزافزون مردان اختالسی، 

باید منتظر اخبار تلخ و ناامیدکننده باشیم.«

پس از کــش و قوس های 
فــراوان و بحــث و جدل 
و نامــه و یادداشــت های 
درخصــوص  مختلــف 
نارضایتی صاحب معنوی 
عروســک  حقوقــی  و 
»جنــاب خــان« بــرای 
حضــور در فصــل جدید 
»خندوانه«، خبر رســید 
که احتمال دارد عروسک 
پرمخاطب برنامه بار دیگر 

کنار رامبد جوان قرار گیرد. سعید ســاالرزهی صاحب عروسک 
»جناب خان«، در گفت و گو با بانی فیلم درخصوص بازگشــت 
عروسک »جناب خان« به برنامه، گفت: این احتمال وجود دارد 

که »جناب خان« به »خندوانه« بازگردد.

ســاعتی پس از برگزاری 
مراســم تشــییع پیکــر 
کاله  عروســک گردان 
قرمزی، عکسی از حمید 
جبلی در حالــی که این 
عروسک را در بغل داشت، 
در شــبکه های اجتماعی 
منتشر شــد که به اشتباه 
به مراســم خاکســپاری 
دنیا فنی زاده نسبت داده 
می شد. در ادامه مشخص 

شــد که عکس متعلق به چند ســال قبل و پشــت صحنه فیلم 
سینمایی »کاله قرمزی« بوده است. در فاصله کوتاهی از انتشار 
این عکس جعلــی، تکذیب آن هم از طریق برخــی از کانال های 

تلگرامی منتشر شد.

باالخره بعد از کشــمکش هایی در فضای مجازی بر ســر به دنیا 
آمدن دختر خانم فقیهه ســلطانی، این بازیگر خبر به دنیا آمدن 
دخترش گندم را با انتشــار عکس واقعی گندم خانم رســانه ای 
کرد. این بازیگر پس از انتشار عکس دخترش در اینستاگرام خود 
نوشت: »درود! ســپاس خداوند را که در این روزهای پر از خیر و 
برکت آســمان، گندم کوچولوی عزیزمان به دنیــا آمد... به امید 
آنکه من و پــدرش بتوانیم فردایی زیبا برای ایــن هدیه با ارزش 

خداوند بسازیم.«

خاطرات پوالد از ازدواج سوم پدرش؛

مادرم را می دیدم که گریه می کرد

پیام تسلیت داریوش مهرجویی
به مردم ایران

شاید جناب خان
به »خندوانه« بازگردد!

ماجرای عکس جعلی حمید جبلی 
در مراسم تشییع فنی زاده

گندم واقعی به دنیا آمد!

دبیر اجرایی جایزه »مرگ بر آمریکا « خبرداد:

خواننده اصفهانی، هنرمند برتر 
استکبارستیز سال شد

سوژهتلویزیون

آن سوی آب ها

»باربارا تارباک« بازیگر باســابقه آمریکایی درگذشت. 
»ورایتی« نوشت: »باربارا تارباک« هنرپیشه آمریکایی 
که بیشــتر برای بازی در ســریال های »بیمارستان 
عمومی« و »داســتان ترســناک آمریکایی« شهرت 
داشت،   در سن ۷۴ سالگی در لس آنجلس درگذشت.

او کــه در »بیمارســتان عمومــی« نقــش »خانــم 
جین جکس« را بازی می کرد،   از سن ۹ سالگی با بازی 
در »سرزمین قصه« وارد عرصه هنر شد و در دانشگاه، 
رشــته بازیگری را دنبال کرد و تا مقطع دکتری ادامه 
داد. »والتون ها«، »ســانتا باربارا«، »کاگنی و لیسی«،   
»داالس«، »ســتاره های چارلی« و »دختران طالیی« 
از دیگر کارهــای تلویزیونی او بودنــد. »تارباک« در 
»برادوی« هم فعال بــود و در تئاتر »موتــور آبی« به 
کارگردانی »دیوید ممت« هنرنمایی کرده بود. این زن 
هنرپیشه در چندین فیلم  سینمایی از جمله »داستان 
مــوآب«، »کارت پســتال هایی از کاخ«، »دردســر 
بزرگ«، »مرگ هالک باورنکردنــی« و »رفته« ایفای 

نقش کرده بود.

در هفته های اخیــر خبرهای متفاوتــی از اختالفات 
جدی کیم کارداشــیان و کانیه وســت منتشر شده و 
بسیاری از نشــریات هنری، از جدایی احتمالی این دو 
ستاره مشهور آمریکایی در آینده نزدیک خبر داده اند. 
گزارش اخیر نشریه بریتانیایی »سان«، یکی از تازه ترین 
مطالبی است که در این رابطه منتشــر شده و بازتاب 
گسترده ای در شــبکه های اجتماعی داشته است. به 
ادعای این نشــریه، اختالف کیم کارداشیان و کانیه در 
شب کریسمس به اوج رســیده و آنها مشاجره سختی 
داشــتند. هرچند که علت دقیق این موضوع مشخص 
نیست ولی به گفته »سان«، کیم کارداشیان در مراسم 
ساالنه کریســمس تنها بوده و کانیه وســت را به این 
میهمانی خانوادگی نبرده؛ ظاهرا او در این پارتی حلقه 
ازدواج خود را هم بر انگشت نداشته است. نویسنده این 
گزارش مدعی است کانیه وست نیز عالقه ای به شرکت 
در میهمانی خانوادگی کارداشیان ها نداشته و ترجیح 
داده کریسمس را با دوستان نزدیکش سپری کند؛ این 
در حالی اســت که کیم کارداشــیان برخورد سردی با 
همسرش داشته است.»سان« با بررسی این ماجراهای 
عجیب نتیجــه گرفته که این زوج خبرســاز، در آینده 

نزدیک جدا خواهند شد.

بازیگر »داستان ترسناک 
آمریکایی« درگذشت

جدایی کیم کارداشیان از 
همسرش واقعیت دارد؟!

به گزارش ایمنــا، حلزونی هــای دور کم کن از فرشــاد 
احمدی، ســنگ، مادر خاموش ساخته فرشــاد فداییان و 
همچنین فیلم های بوم ســیمین، پیکان و گاز، آتش، باد 
از ســاخته های کامران شــیردل، آثاری بودند که با توجه 

به رویکرد جلسه یعنی مستند صنعتی روی پرده رفتند.
در ادامــه جلســه، نشســت تخصصی مســتند صنعتی 
بــا صحبت های فرشــاد احمــدی کارگــردان و مدرس 
فیلم ســازی ســاکن اصفهان که سابقه ســاخت چندین 
مســتند صنعتی را در کارنامه خود دارد، در خانه مستند 
آغاز شد. احمدی با توجه به فرم آثار شیردل، مستندهای 
صنعتی او را دارای ریتم درست و قابل ارجاعی معرفی کرد.

وی با اشــاره به حضور کامران شــیردل در دهه شصت در 
اصفهان و همــکاری وی با فوالد مبارکه، آثــار صنعتی او 
برای مجتمع فوالد را کامل ترین مستندهای ساخته شده 
برای این مجتمع عظیم صنعتی کشور برشمرد و  به عنوان 
نمونه ای جامع از مستند صنعتی یک مستندساز برجسته 

برای حوزه صنعت کشور معرفی کرد.
احمدی در ادامه با اشاره به سکانس جوشکاری در مستند 
پیکان، به نقش صدا در آن، اشــاره و صدای سکانس های 
جوشــکاری را به صدای رگبــار گلوله تشــبیه کرد. وی 
همچنین به ســکانس آب خــوردن کارگــران در پیکان 
اشــاره کرد و قطع شــدن صدا را دلیلی بر انسانی تر شدن 
محیط دانست. اشارات احمدی به فیلم پیکان بسیار مورد 
توجه کامران شــیردل قرار گرفت و وی را شخصی نامید 
که مشخصا با دقت بســیار زیاد، آثار او را دیده و همچنین 

در تکمیل صحبت های فرشاد احمدی، صحنه آب خوردن 
کارگران را به آب خوردن قربانی قبل از ذبح شــدن تشبیه 

کرد.
در ادامه جلسه، کامران شــیردل با توضیحاتی در رابطه با 
روند ساخته شدن مســتندهای صنعتی اش که در جلسه 
به نمایش گذاشته شده بود، از مصائب و مشکالت مستند 
صنعتی و همچنین فرصت ها و راهکارهایی برای ســاخت 

این نوع مستند ســخن گفت. از جمله مشکالتی که وی به 
آن اشاره کرد، جدا شــدن تمام اعضای گروه فیلم برداری 
از او در مقطعی از ساخت مســتند گاز، آتش، باد، به علت 
بمباران های مکرر منطقه بود؛ جداشــدنی که شــیردل را 
ناگزیر کرد در ســال های جنگ تحمیلی، بــه تنهایی کار 

فیلم برداری را ادامه دهد.
مســئله مهم دیگری که در ادامه و در پرســش و پاســخ 
تماشــاگران از شیردل پرســیده شد، مســئله نوع رابطه 
مستندســاز صنعتی با ســفارش دهنده و میزان دخالت 
مجاز سفارش دهنده در اثر اســت. وی با اشاره به مستند 

پیــکان، بــرادران خیامــی، 
مستند  دهندگان  ســفارش 
فوق را دارای ذهنی باز دانست 
که آمادگــی پذیرش یک کار 
جسورانه و متفاوت را داشتند 
و در عین حال گفت در پروژه 
هایی هم با ارگان های صنعتی 
یا دولتی مواجه شده است که 
به هیچ عنــوان با این ذهنیت 
بــاز، با مقولــه فیلــم مواجه 
نشــده اند ولی با ایــن حال او 
همچنان ســعی کرده اســت 
فیلــم شــخصی خــودش را 

بسازد.
وی در ادامــه و در پاســخ به 
پرسشی در رابطه با اینکه اگر 
به گذشــته برگردد آیا مجددا 
مســتندهای اجتماعی اش را 

خواهد ساخت، پاســخ داد که اگر به گذشته بازگردد دیگر 
این کار را نخواهد کــرد! وی همچنین گفــت زمانی فکر 
می کرده که با ســاختن فیلم می توان جهان را تغییر داد 
اما امروز دیگر به این نظریه معتقد نیست و از تاثیرگذاری 
ســینما بر جهان ناامید شده است و چشــم انداز روشنی 

برای جهان متصور نیست. 

»حامد زمانی « خواننــده جوان و محبــوب اصفهانی، به 
عنوان هنرمند برتر استکبار ستیز در سال ۹۵ انتخاب شد.

چند سالی اســت که در ابتکاری جالب و در جهت ترویج 
استکبار ســتیزی از نگاه هنری، مســابقه بزرگ »مرگ بر 
آمریکا« برگزار می شود که امسال نیز همزمان با برگزاری 
مراسم های مختلف برای حماسه ۹ دی، اختتامیه سومین 

دوره این مسابقه در تهران برگزار شد.
محمد حسنی ،دبیر اجرایی این مسابقه، ضمن اعالم خبر 

انتخاب حامد زمانی به عنوان هنرمند استکبار ستیز سال، 
به آخرین اخبار این مراسم نیز اشــاره کرد و افزود: امسال 
تصمیم گرفتیم که اختتامیه ســومین دوره »جایزه بزرگ 
مرگ بر آمریکا« را روز ۹ دی برگزار کنیم چرا که هیچکس 
فکر نمی کرد در چنین روزی، این اتفــاق بزرگ با چنین 

ابعاد گسترده ای شکل بگیرد. 
حسنی با اشــاره به اینکه امســال در دوره ســوم شاهد 
داوری متفاوتــی در مســابقه بوده ایم افزود: حضور ســه 
داور غیرایرانی در مســابقه ای با موضوع استکبارستیزی، 
از نکات جذاب و جالب این دوره بود که البته کلیه شرایط و 
احیانا تبعات داوری برای این عزیزان اعالم شــده بود؛ ولی 
با این حال آنها ابراز تمایــل کردند که در این عرصه حضور 

پیدا کنند.
دبیر اجرایی مســابقه مرگ بــر آمریکا، به دیگــر برنامه 
اختتامیه این مراســم نیز اشــاره کرد و افزود: ما هر سال 
یک تجلیل ویژه در اختتامیه مسابقه داریم و از یک چهره 
هنرمند که در حوزه اســتکبار ســتیزی فعالیت داشــته، 
تجلیل مــی کنیم و امســال این تجلیل، بــه حامد زمانی 

اختصاص داشت.
وی خاطر نشــان کرد: انتخاب هنرمند استکبارســتیز به 
همت دبیرخانه مســابقه »جایزه بزرگ مــرگ بر آمریکا« 
صورت می گیرد که این مسابقه هم شورایی دارد و امسال 
با در نظر گرفتن فعالیت های چند سال اخیر حامد زمانی 

و حجم باالی آثار ضد آمریکایی اش، او را در نظر گرفتیم.

کامران شیردل در خانه مستند اصفهان:

فیلم ها، جهان را نجات نمی دهند!
نشست تخصصی مستند صنعتی با همراهی کامران 
شیردل مستندساز شهیر ایرانی، روز چهارشنبه در 

خانه مستند اصفهان برگزار شد.

بــه گــزارش ســینماخبر،»الهام غفــوری« تهیه کننده ســریال 
»پایتخت«گفت: اواخر هفته سفری به آتن خواهم داشت. 

وی درباره زمــان کلید خوردن این ســریال نیز بیان داشــت: اگر 
مشکلی پیش نیاید به احتمال فراوان اوایل اسفند ماه »پایتخت۵« 

را مقابل دوربین می بریم. 
تهیه کننده ســریال »علی البــدل« درباره حضــور دوقلوهای این 
مجموعه تلویزیونی نیز گفت: سارا و نیکا فرقانی اصل، در این سری 

از »پایتخت« نیز حضور دارند. 
»پایتخت 1 و 2 و ۳« در نوروز ۹0 ، ۹2 و ۹۳ از شــبکه یک ســیما 
و پایتخت ۴ نیز در رمضان 1۳۹۴ پخش شــد. فصل پنجم ســریال 
»پایتخت«  با بازی احمد مهران فر، محسن تنابنده، ریما رامین فر و 

علیرضا خمسه جلوی دوربین می رود.

به گزارش خبرنگار سینما و تئاتر پایگاه خبری دیباچه، حال دیگر بیشتر 
آنهایی که ســینمای خودمان یا برنامه های شــبکه های ماهواره ای را 
دنبال می کنند، می دانند که شــبکه GEM مدتی است به ظن خود، 
خدمت به فرهنگ ایران را آغاز کرده اســت؛ اتفاقــی عجیب که با یک 
تیزر تبلیغاتی آغاز شــد! عده ای ازعوامل شــبکه زل زده به دوربین، با 
حالتی دلسوزانه از هنرمندان ســاکن ایران می خواهند که محصوالت 
و آثارشان را به GEM بفرستند تا به صورت رایگان)!( تبلیغ شود. دقیقا 
مشخص نیست چه اشخاص حقیقی و حقوقی از این پیشنهاد استقبال 
کردند و تیزر آثار و محصوالتشــان را به این شبکه فرستادند؛ اما واضح 
است که این شــبکه پس از مدتی کوتاه، با تغییر رویه در سیاست های 
شعاری خود، به صورت خودســرانه اقدام به پخش تیزرهای تبلیغاتی 

کرد؛  گاه تئاتر، گاه سینما و گاه یک محصول تجاری!

در »پایتخت«
چه می گذرد؟

شبکه GEM؛ کاسه داغ تر از 
آش یا دایه عزیزتر از مادر؟!

ویژه

معین مومنیــان دبیر هفتمین جشــنواره مردمــی عمار در 
اصفهان، معتقد اســت هدف عمار در شــرایطی که سینماها 
فیلم های ســخیف و بدون محتوا اکــران می کردند و از هدف 
روشنگرانه خود دور می شــدند، آشــتی مردم با فیلم بود نه 
سینما. او می گوید: » اگرچه سینمادوستان و مخاطبان سینما 
هم تماشاگر فیلم های عمار هستند، اما گاهی مخاطبان عمار 

کسانی هستند که یک بار هم به سینما نرفته اند.«
مومنیان، جشــنواره عمار در اصفهان را بعد از دوره ســوم با 
شکل گیری دبیرخانه، منسجم تر و رو به رشد می داند و ادامه 
می دهد: » در همه شهرســتان های اســتان، اکران فیلم های 
عمار برقرار اســت و 600  اکران کننده فعــال داریم که 1۵0 
تن از آنها در شــهر اصفهــان حضور دارند و تاکنــون بیش از 
۴0 اکران کننده، بسته های جشــنواره هفتم را شامل 6 حلقه 
DVD با موضوعات مختلف ســبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، 
بیداری اسالمی و... تحویل گرفته اند و ما در بیشتر روستاهای 
شرق اصفهان رابط فعال داریم و مبلغان و فعاالن فرهنگی در 

روستاها، متقاضی اکران فیلم های این جشنواره هستند.«
مومنیان از افتتاحیه اکران های مردمی در اصفهان نیز چنین 
خبر می دهد: » جمعه شــب، پایگاه بسیج مسجد ابالفضل)ع( 

خیابان شیخ طوســی و پایگاه فرهنگی محبان المهدی، ویژه 
برنامه ای به مناسبت بزرگداشــت نهم دی ماه در نظر گرفته 
بودند که میزبان خانواده شــهدای مدافعان حــرم و رزمنده 
دفاع مقدس حاج احمد اســماعیلی و افتتاحیــه اکران های 
مردمی عمار بودیم.« اکران فیلم های این جشــنواره در طول 
ســال هم ادامه دارد و محدود به زمان جشنواره و حتی مکان 
خاصی نیست، فیلم های عمار خود به سراغ مخاطب می روند 
که آنها را حتی می تــوان در جمع های خانوادگی، مســاجد، 
حسینیه ها، مدارس و دانشــگاه ها نیز به نمایش درآورد. دبیر 
هفتمین جشنواره عمار در اصفهان معتقد است عمار همواره 
سعی کرده تا مردمی بودن خود را حفظ کند و به هیچ ارگانی 
وابسته نباشد. او درخصوص بســته های متنوع اکران مردمی 
بیان می کنــد: »مدافعان حــرم، عمار؛ مدرســه مخصوص 
دانش آموزان، ملت قهرمان و بســته های نخبگانی با مخاطب 
دانشــجویان و طالب، از جمله این بسته هاست و ممکن است 
در بخش مسابقه جشنواره شرکت نکرده باشند؛ چرا که دو نوع 
ارزیابی برای راه یابی فیلم ها به بخش مســابقه و اکران مردمی 
انجام می شــود و آثار انتخابی برای بسته های اکران بر حسب 
محتوا و جذابیت در گروه اکران های مردمی قرار می گیرند.« او 
بر این باور است که فیلم سازان اصفهانی بعد از تهران بیشترین 
شرکت کننده در این جشــنواره بوده اند و در همه بخش های 
مسابقه نیز حضور دارند؛ سید مجتبی خیام الحسینی، احمد 

تیموری و مریم مدرس از جمله این فیلم سازان هستند.

سازندگان فیلم سینمایی »کارگر ساده نیازمندیم« با 
حوزه هنری برای پخش فیلم به توافق رســیدند. فیلم 
ســینمایي »کارگر ســاده نیازمندیم« به کارگرداني 
منوچهر هــادی، در جشــنواره فیلم فجر امســال به 
نمایــش در مي آید و پــس از این فســتیوال، درباره 
وضعیت اکران عمومي آن تصمیم گیري خواهد شــد. 
ســیدابراهیم عامریان مجري طرح و سرمایه گذار این 
فیلم ســینمایي، درباره وضعیت اکــران و پخش این 
فیلم گفت: »به تازگي با حوزه هنري براي پخش فیلم 
به توافق رســیده ایم و بعد از پایان جشنواره فیلم فجر، 
درباره زمان اکران آن تصمیم گیري خواهیم کرد. این 
فیلم جزو آثار متفاوت سینماي اجتماعي خواهد بود و 
با روایت مشکالت یکي از قشرهاي کم درآمد جامعه، 
امیدواریم با اســتقبال خوبي از سوي مخاطبان مواجه 

شود.«
آتیال پسیانی، یکتا ناصر، سیامک صفری، سحر قریشی، 
فاطمه رستمی و مهران احمدی، )با هنرمندی( بهرام 
افشــاری، ســیروس همتی، مجید اصغــری، مهدی 

محرابی،  بازیگران اصلی این فیلم سینمایي هستند.

کتاب »اســامه بن الدن؛ افســانه یا واقعیت« شامل 
زندگی نامه کامل بنیان گذار القاعده، نوشــته »محمد 
سرابی«، از سوی دفتر نشــر فرهنگ اسالمی منتشر 
شد. این کتاب به زندگی اســامه بن الدن فرزند یکی 
از ثروتمندترین سرمایه داران عربستان می پردازد که 
راهش را از دیگر اعضای خانواده جدا کرد و به ســوی 
طراحی بزرگ ترین حمله تروریســتی تاریخ معاصر 
رفــت؛ حمله به برج هــای تجارت جهانــی که نقطه 
آغاز درگیری های مذهبی در قرن بیســت و یکم بود 
و اکنون به شــکل جنگ های مرگبار خاورمیانه ادامه 
دارد. این کتاب که در 1۴ فصل تنظیم شــده است، 
ماجرای خانواده بن الدن را از سال های بسیار دور آغاز 
می کند و شکل گیری کشور عربســتان در کشاکش 

خاندان سعودی و فرقه وهابیت را شرح می دهد.
در فصل چهــارم می خوانیم که چگونــه چند حادثه 
باعث شــد اســامه جوان، کشــور عربســتان را به 
مقصد افغانســتان و به انگیزه جنگ با ارتش ســرخ 
 شــوروی ترک کرده و تبدیل به یک ســازمان دهنده 

جنگی شود.

به بهانه آغاز اکران های مردمی یک جشنواره انقالبی؛

عمار در اصفهان
کارگردان »من سالوادور 

نیستم« بازمی گردد
در قالب یک کتاب پژوهشی منتشرشد؛

افشای افسانه اسامه بن الدن

سینما کتاب

زمانی فکر می کرده 
که با ساختن فیلم 
می توان جهان را 

تغییر داد اما امروز 
دیگر به این نظریه 
معتقد نیست و از 

تاثیرگذاری سینما 
بر جهان ناامید شده 

است 

اینستاگردی

خداحافظی 
شگفتی ساز
اکران پاییز

سه شنبه گذشــته اکران چهار فیلم »خشکسالی 
و دروغ«، »آس و پاس«، »ســیانور« و »نیمه شب 
اتفاق افتاد« در ســینماهای تهران به پایان رسید. 
اما این چهار فیلم در نهایت به چه میزان توانستند 
در سینماهای تهران و شهرســتان فروش کنند؟ 
»خشکســالی و دروغ« در ابتدا با استقبال بسیار 
موفقی از ســوی مخاطبان مواجه شد و در بیست 
روز ابتدایی اکران خود، به فروش موفقی دســت 

یافت. این فیلم یک میلیارد و 82۴ میلیون تومان 
در تهــران و ۹۹۵ میلیون تومان در ســینماهای 
شهرســتان درآمد کســب کرد تا جمــع فروش 
آن در ســینماهای کشــور به رقــم دو میلیارد و 
81۹میلیون تومان برسد. »نیمه شب اتفاق افتاد« 
دومین فیلم سینمایی تینا پاکروان است که برای 
اولین بار در ســی و چهارمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد و در نهایت توانست یک میلیارد 

و 16۵میلیون تومــان در تهــران و ۵10 میلیون 
تومان در ســینماهای شهرســتان درآمد کسب 
کند تا فروش کل این فیلم بــه رقم یک میلیارد و 
6۷۵میلیون تومان برسد. فیلم سینمایی »سیانور« 
به کارگردانی بهروز شــعیبی که برای اولین بار در 
ســی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد، از 28 مهرماه در ســینماهای کشور اکران 
شد. این فیلم ســینمایی بعد از گذشت ده هفته 

از آغاز اکران خود، در نهایت توانســت 2 میلیارد و 
8۴0 میلیون تومان در ســینماهای کشور فروش 
کند و 1۷۷میلیون تومان هم از ســینماهای سیار 
درآمد کســب کرد. از فیلم »آس و پاس« می توان 
با عنوان شگفتی ساز اکران پاییز یاد کرد. این فیلم 
در پایان اکــران ده هفته ای خود در ســینماهای 
 تهران، توانست یک میلیارد و 6۵0 میلیون تومان 

فروش کند.
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پیشنهاد سردبیر:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارمحال، تهدید به لغو شد

اخبار

مرتضی ارشــادی معاون نهضت ســوادآموزی اســتان 
اظهار کرد: امسال بیش از 60 در صد روستاییان بی سواد 
شناسایی شدند که تحت پوشش تحصیلی قرار خواهند 
گرفت. وی با اشاره به شناســایی15 هزار و 243 بی سواد 
در استان، تصریح کرد: اسامی این افراد در اختیار اعضای 
شــورای پشــتیبانی قرار گرفت تا فرآیند جذب صورت 
پذیرد. معاون نهضت سوادآموزی  استان درصد پوشش 
تحصیلی در اســتان را 99/68 در صد اعالم کرد  و گفت: 
درصد باالی پوشش تحصیلی و همچنین توجه به اولیای 
بی سواد از جمله رویکردهای خاص و نقاط قوت عملکرد 
حوزه سوادآموزی در ســال جاری است.وی از اعطای بن 
ده میلیون ریالی به ازای پاداش سوادآموزی به بی سوادان 
هفت استان کشــور خبر داد و گفت: 10 هزار بن پاداش 
سوادآموزی به سوادآموزان این استان ها اعطا خواهد شد 
که از این تعداد چهار هزار و 578 بن مختص بی سوادان 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری خواهد بــود. معاون 
سوادآموزی استان در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که 
با حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم بــه صورت آزاد با 
طرف های قرارداد نهضت ســوادآموزی همکاری کنند 

استفاده از مزایای بیمه برای آنها امکان پذیر است.

به نقل از روابط عمومی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، 
قاسم اســماعیلی دهکردی معاون فرهنگی حوزه هنری 
استان گفت: مهم ترین کمبود حوزه هنری استان در حال 
حاضر نداشتن ساختمان و مجتمع فرهنگی- هنری است 
که مشــکالت بســیاری در اجرای برنامه های واحدهای 
مختلف ایجاد کرده است.   اســماعیلی افزود: یکی دیگر از 
مشــکالت عمده حوزه هنری اســتان پایین بودن میزان 
بودجه و اعتبارات است که متناسب با باال رفتن هزینه های 
تولید رشد نیافته است.   معاون فرهنگی هنری حوزه هنری 
چهارمحال و بختیاری گفت: تولید فیلم داستانی »جوجه 
پر« و انیمیشــن »نو کات« در واحد هنرهــای تصویری، 
تولید نمایش کودک و نوجوان »جادوگر کوچولو« و اجرای 
نمایش »کاســت محزون«، برگزاری بیش از 9 نمایشگاه 
تجسمی از هنرمندان استان و... از مهم ترین اقدامات حوزه 

هنری این استان در سال جاری است.

معاون نهضت سوادآموزی استان خبر داد:

شناسایی 15 هزار و 243 
بی سواد در استان

معاون فرهنگی حوزه هنری استان:

حوزه هنری استان نیازمند یک 
مجتمع فرهنگی هنری است

با مسئوالن
شــهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و 
بختیاری در جلســه کارگروه مقابله با گرد و غبار و آلودگی هوای 
استان افزود: این طرح با همگرایی دســتگاه های اجرایی از جمله 
شــهرداری، امور آب، منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست و 

معاونت عمرانی استانداری اجرا می شود.
وی اظهار کرد: در طرح مقابله با ریزگردها در دشــت شــهرکرد 
برنامه ای برای استفاده از پســاب تصفیه خانه برای ایجاد فضای 
سبز، جمع آوری و پخش ســیالب به منظور حفظ پوشش گیاهی 
در این دشت و استفاده از خطوط لوله انتقال کوهرنگ به شهرکرد 
در زمان کدورت و نگهداشــت آب در محل های بحرانی دشــت 

تصویب و اجرایی شد.
احمدی با اشــاره به اقدامــات کنترلی چرای دام در دشــت های 
استان که مستعد بروز گرد و غبار اســت، افزود:به منظور پوشش 
گیاهی در دشت های بحرانی اســتان، تشدید برخورد با افراد فاقد 
پروانه چرای دام بخصوص افراد غیر بومی که اهداف ســودجویانه 
 دارنــد، در دســتور کار منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان 

قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان چهارمحال وبختیاری 
گفت: هم اینــک برنامه جامــع در خصوص اقدامــات الزم برای 
کنترل کــوچ زود هنــگام دامداران و خــروج دیر موقــع آنان و 
همچنین انتظارات ســایر دســتگاه ها برای همــکاری در تحقق 
موضوع رعایت زمان مناسب کوچ عشایری استان در دست تدوین 

است.
به گفته وی به منظور اهمیت نگهداشــت آب در دشــت شهرکرد 
استفاده از توان دانشگاه ها و دســتگاه های علمی و تحقیقاتی به 
منظور طراحــی نمونه داخلی دســتگاهی که بتوانــد چاله های 
مناســب آبخیزداری را در دشت ایجاد کند، در دســتور کار قرار 
گرفته و مقرر شــده که نتایــج تحقیقات طی یک مــاه آینده به 
کارگروه ارائه شــود. در ســال جاری بیش از 38 روز هوای استان 
چهارمحال وبختیاری در مرز هشدار و 2 روز در حالت بحران بوده 
است. هم اکنون دشت شــهرکرد، خانمیرزا، سفید دشت به مراکز 

گرد و غبار داخلی در استان تبدیل شده اند.

آغاز اجرای طرح احیای دشت 
شهرکرد

با حضور معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ســازمان 
صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتی ایــران دو طــرح در 

شهرک های صنعتی شهرکرد و لردگان کلنگ زنی شد.
 ایســتگاه آتش نشــانی شــهرک صنعتــی لــردگان بــا اعتبار 
پنج میلیارد ریال یکی از طرح هایی بود که توسط مهندس یزدانی 

کلنگ زنی شد. 
همچنین ســالن ورزشــی شــهرک صنعتی شــهرکرد از دیگر 

طرح هایی بود که توسط معاون وزیر کلنگ زنی شد.
یزدانی در ادامه، به بازدید از کارخانه ناریه ســپهر واقع در شهرک 
صنعتی  گندمان که در زمینه تولید لوازم نورافشانی مجاز فعالیت 
می کند و واحد تولید صنایع شیمیایی پارس نکو با تولید سالیانه 

سه هزار تن و اشتغال زایی 15 نفر پرداخت.

کلنگ زنی دو طرح در شهرک های 
صنعتی استان

به گزارش تابناک، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع اســتاندار چهارمحال و بختیاری در جلســه ســتاد 
فرماندهــی اقتصاد مقاومتی این اســتان کــه بدون حضور 
استاندار برگزار شــد، گفت: استاندار اســتان در اعتراض به 
عملکرد بانک های عامل و پرداخت نکردن تســهیالت قابل 
قبول از ســوی بانک های عامل در یک هفته گذشته در این 
جلسه حضور پیدا نکرده است. ســیامک سلیمانی دشتکی 
تاکید کرد: اســتاندار چهارمحال و بختیاری معتقد اســت 
مدیران عامل بانک های استان باید به تعهداتشان در جلسات 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عمل کنند.
وی تصریح کــرد: مدیران بانــک های عامل اســتان باید تا 
سه شنبه آینده نسبت به ایجاد تحول در پرداخت تسهیالت 

اقتصاد مقاومتی و ثبت آن در سامانه بهین یاب اقدامات الزم 
را انجام دهند. وی یادآور شد: به همین منظور رییس سازمان 
برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری باید به عنوان دبیر ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی اســتان نســبت به جمع بندی 
عملکرد مدیران بانکــی اقدام کند. معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: در غیر این صورت براساس اعالم استاندار، عالوه 
بر تعطیلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عملکرد مدیران 
بانکی سهل انگار در این حوزه به مسئوالن ملی اعالم می شود.

وی گفت: تســریع در ارتقای جایگاه چهارمحال و بختیاری 
در روند پرداخت تسهیالت ستاد اقتصاد مقاومتی مهم ترین 
 اولویت کاری مدیــران بانکی در یک هفته آتی محســوب

 می شود. سلیمانی دشتکی به رتبه نخست ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری در ســطح کشــور 
به خاطر حضور استاندار در جلسات اســتانی اشاره و تاکید 
کرد: این ستاد در برگزاری تعداد جلســات هم، رتبه چهارم 
کشور را کسب کرده است. رییس ســازمان برنامه و بودجه 
چهارمحال و بختیــاری نیز گفت: بانک های عامل اســتان 
در یک هفته گذشــته تنها 37 میلیارد ریال تســهیالت در 
حوزه اقتصاد مقاومتی پرداخت کرده انــد. حبیب ا... وفایی 
تصریح کرد: این در حالی اســت که مدیران عامل بانک های 
چهارمحــال و بختیــاری در نشســت 17 آذر 1395 برای 
پرداخت تسهیالت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان 
تا پایان آذر امســال 680 میلیارد ریــال در نظر گرفتند که 
تنها 30 درصد آن محقق شده است. وی یادآور شد: سهمیه 
چهارمحال و بختیاری در تسهیالت اقتصاد مقاومتی سه هزار 
و 600 میلیارد ریال برای امسال مشخص شده است. وفایی 
اظهارکرد: براساس تسهیالت ثبت شده در سامانه بهین یاب 
از این میزان ســهمیه تاکنون دو هزار و 737 میلیارد ریال به 
متقاضیان پرداخت شده اســت. وی گفت: براساس دستور 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری عملکــرد بانک های عامل 
اســتان در حوزه فرماندهی اقتصاد مقاومتی از چهارشنبه به 
مدت یک هفته بررسی و نتیجه آن در نشست آتی این ستاد 
اعالم می شود.اســتاندار چهارمحال و بختیاری در نشست 
هفته قبل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نسبت به عملکرد 
ضعیف برخی بانک هــای عامل مانند بانک توســعه تعاون 
استان در حوزه پرداخت تسهیالت اقتصاد مقاومتی اعتراض 
و عملکرد این بانک در اســتان از ابتدای امســال تاکنون در 
حوزه اقتصاد مقاومتی را صفر اعالم کرده بود. قاسم سلیمانی 
دشتکی به بانک توسعه تعاون تنها 15 روز برای جبران و ایجاد 
تحول در تسهیالت پرداختی حوزه اقتصاد مقاومتی استان 
فرصت داده بود. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کشور به 
ریاست معاون اول رییس جمهوری و در استان ها به ریاست 

استانداران تشکیل و فعال شده است.

در اعتراض به عملکرد بانک های عامل؛

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارمحال، تهدید به لغو شد

قاسم سلیمانی 
دشتکی به بانک 

توسعه تعاون 
تنها 15 روز 

برای جبران و 
ایجاد تحول 

در تسهیالت 
پرداختی حوزه 

اقتصاد مقاومتی 
استان فرصت 

داده بود

براســاس اعالم اســتاندار چهارمحال و بختیاری، در صورت ادامه روند بدعهدی بانک های عامل در پرداخت 
تسهیالت قابل قبول به طرح ها تا هفته آینده، ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان لغو و گزارش عملکرد 

مدیران بانک های عامل به مسئوالن ملی اعالم می شود.

همایش گرامیداشت حماسه نهم دی ماه با حضور نماینده 
ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، فرمانده سپاه حضرت 
قمر بنی هاشــم)ع(، عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی 
کشــور و خیل عظیم مردم والیت مدار و شــهیدپرور این 

استان در مصالی بزرگ شهرکرد برگزار شد.

جمعیت حاضر که بــرای تجدید میثاق بــا رهبر انقالب 
اســالمی ایران و اعالم انزجار از فتنه فتنه گران در ســال 
88 در این همایش شــرکت کرده بودند، اعتراض خود را 
در قالب شــعارهایی چون »راه امام خمینــی پاینده باد/

خامنه ای رهبر ما زنده باد، در ره اســالم و خداباوری/شد 

9 دی حماســه دیگری، با همت و غیرت ملت ما/حماسه 
شــد حضور ملت ما، مردم ما راه خدا می روند/فتنه گران 
رو به فنا می روند، زنده و جاوید بمانــد قیام/ بر 9 دی ماه 
درود و سالم، ملت ما می شــود در ره دین فنایی/محکوم 
به شکست است فتنه آمریکایی، رمز حضور ملت/اطاعت 
از رهبر با بصیــرت، مرگ بر فتنه گر، مرگ بــر آمریکا و... 

نشان دادند.

در سالروز حماسه 9 دی صورت گرفت؛

پژواک هیهات  منا الذله بر بام ایران طنین انداز شد
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حوادث

گروه طالبان یــک زن را به جرم رفتن بدون همســرش به بازار، 
گردن زد. طالبان جــزو گروهک های تروریســتی در جهان به 

شمار می رود.
 آمریکا که بــه بهانه جلوگیــری از ادامه حیــات این گروهک 
تروریســتی در افغانســتان حضور نظامــی پیدا کــرد، نه تنها 
نتوانست مانع ادامه فعالیت این گروه تروریستی شود، بلکه باعث 
ناامن تر شدن این کشور شد. این گروهک تروریستی در مناطق 
تحت کنترل خود قوانین خاصی را برقرار کرده است که یکی از 
این قوانین به زنان اجازه نمی دهد بدون همسر خود برای خرید 
راهی بازار شــوند. طالبان یک زن 30ســاله را در استان سرپل 

افغانستان به همین دلیل گردن زدند.

یک زوج پیر، پس از اینکه از خانه بیرون آمــده بودند و کلید با 
خود نداشتند، پشت در خانه خود یخ زده و جان خود را از دست 

دادند.
ریچارد الیسون ۸۲ ســاله و شرلی جانســون ۷0 ساله، آخرین 
بار در ۱ دســامبر در بیرون از خانه خود دیده شده بودند اما در 
روز ۲۱ دسامبر همســایه های این زوج ســالخورده در قسمت 
ایوان خانه خود در حالی که در ســرمای ۲۹- درجه گیر افتاده 
بودند، آنها را یخ زده پیدا کردند. گفتنی است که ماموران پلیس 
ویســکانزین آمریکا طی حدس هایی که زده اند، اعالم کرده اند 
که این زوج کلیدهای خود را در خانه جا گذاشــته بودند و دیگر 

نتوانستند وارد آن شوند.

بر اثر تیراندازی در دانشــگاه یوتا واقع در شــهر »سالک لیک« 
آمریکا، یک نفر کشــته و یک نفر زخمی شــد. به نقل از پایگاه 
اینترنتی ســالت لیــک تریبیون، تیرانــدازی در »دانشــگاه 
یوتا«، یک کشــته و یک زخمی برجای گذاشــت. یوتا یکی از 
دانشگاه های آمریکاست و در شهر »سالک لیک« ایالت یوتا قرار 

دارد.
 براســاس اعالم پلیس، این تیر اندازی ساعت 4 و 45 دقیقه بعد 
از ظهر به وقت محلی رخ داد و گزارش ها حاکی از آن اســت که 

عامل این حمله، بر اثر تیراندازی خودش زخمی شده است.

پلیس شهر »ریو دو ژانیرو« اعالم کرد: جسد سوخته ای که در یک 
خودرو کشف کرده، به احتمال زیاد متعلق به سفیر یونان در برزیل 

است که چند روز پیش ناپدید شده بود.
 سفیر 5۹ ساله یونان در برزیل، عصر دوشنبه گذشته ناپدید شد 
و آخرین بار، مقابل منزل دوستان همســر برزیلی اش دیده شده 
است. همسر ســفیر یونان روز چهارشــنبه، با مراجعه به پلیس، 

ناپدید شدن وی را گزارش کرد.

قاتل ماد      ر و د      ختر بیرجند      ی که پس از ارتکاب قتل ، خانه آنها را 
به آتش کشید      ه و با تغییر چهره به زند      گی مخفیانه روی آورد      ه 
بود      ، از سوی پلیس خراسان رضوی، شناسایی و د      ستگیر شد      .       
رســید      گی به این پروند      ه از 4 آذر ماه امســال، با گزارش وقوع 
یک فقره آتش سوزی د      ر یک خانه مسکونی د      ر خیابان شهید       
برگی بیرجند       به آتش نشــانی آغاز شد      . پس از خاموش شد      ن 
شعله های آتش، ماموران به بازرسی خانه پرد      اختند       و ناگهان با 
جسد       یک ماد      ر و د      ختر ۱۱ ساله اش روبه رو شد      ند      . پد      ر خانواد      ه 
نیز که به د      لیل ســوختگی د      چار جراحت شــد      ید       شد      ه بود       به 
بیمارستان منتقل شد      . بررسی آثار به جا ماند      ه از حریق، نشان 

می د      اد       که فرد      ی به عمد       خانه را آتش زد      ه است تا رد      پای خود       
را از بین ببرد      . با محرز شــد      ن این موضوع، کارآگاهان پلیس 
بیرجند       وارد       عمل شد      ه و شناسایی عامل آتش افروزی را آغاز 
کرد      ند      . تحقیقات آنها از همسایه ها نشــان می د      اد       که افراد      ی 
به خانه مقتوالن رفت و آمد       د      اشــتند       که یکی از آنها همزمان 
با روز حاد      ثه مفقود       شد      ه اســت. او مرد      ی ۲۲ ساله و معتاد       به 
شیشــه بود       که ماموران نتوانســتند       او را به د      لیل فرار از محل 
سکونتش، د      ستگیر کنند      . همزمان، گزارش پزشکی هم فاش 
کرد       که ماد      ر و د      ختر قبل از آتش سوزی به قتل رسید      ه و قاتل، 
قصد       صحنه سازی را د      اشته است. د      ر اد      امه بازرسی صحنه جرم 

نیز مشخص شد       که خود      روی خانواد      ه به سرقت رفته است که 
به این ترتیب فرضیه »قتل با انگیزه ســرقت«، محرز و ذهن 

کارآگاهان بر آن متمرکز شد      . 
سرنخ ها از فرار متهم به سیستان و بلوچستان و فروش خود      روی 
سرقتی د      ر این استان حکایت د      اشت.  پلیس سرانجام رد       او را د      ر 
خانه ای مسکونی د      ر نهبند      ان شناسایی کرد؛       اما او با تغییر چهره 
و جابه جایی های مد      اوم از د      ســت پلیس فرار کرد      . تحقیقات 
نشان می د      اد       که او به تازگی به یکی از شهرهای خراسان رضوی 
گریخته است. سرانجام به جرم سرقت و کالهبرد      اری از سوی 
پلیس خراسان رضوی د      ستگیر شــد       و د      ر بازجویی ها پرد      ه از 
قتل ماد      ر و د      ختر، با انگیزه سرقت خود  رو برد      اشت. تحقیق از 

متهم پس از انتقال به آگاهی خراسان رضوی  اد امه د ارد .

شــامگاه ۲۸خرداد۹۱، مردی با پلیس لنجان تماس گرفت و 
از بوی تعفن خانه همســایه  خود خبر داد. یک تیم از ماموران 
کالنتری راهی آدرس مورد نظر شده و پس از رسیدن به محل، 
متوجه شدند که تماس مرد همسایه درست بوده و بوی تعفن 

شدیدی از خانه به مشام می رسد.
مرد همســایه در تحقیقات گفــت: از دیروز همســایه مان را 
ندیدم. حسین آقا همراه همسر و پســر شش ساله اش در این 
خانه زندگی می کرد. چند بار زنگشــان را زدم، اما کسی در را 
باز نکرد. با تلفن همراه حسین آقا هم تماس گرفتم اما پاسخگو 
نبود. به خاطر بوی تعفن، به موضوع مشــکوک شده و تصمیم 

گرفتــم آن را به پلیس اطــالع دهم. ماموران بــا هماهنگی 
قضایی و کمک آتش نشــانان در خانه را باز کردنــد و پس از 
ورود، با صحنه هولناکی روبه رو شدند. جسد مرد 40 ساله در 
دستشویی افتاده بود. پیکر بی جان مادر و پسرشان هم در اتاق 
خواب قرار داشت. پزشک جنایی با معاینه جسد، اعالم کرد که 
حدود 4۸ساعت از مرگ می گذرد و هیچ آثاری از درگیری روی 
بدنشان دیده نمی شــود. با توجه به زمان مرگ در خرداد ماه، 
احتمال گازگرفتگی هم منتفی بود. به همین دلیل با دستور 
قاضی جنایی اجساد به پزشــکی قانونی منتقل شد و تیمی از 
ماموران، تحقیقات را در این باره آغاز کردند. بعد از گذشت یک 

هفته از این ماجرا، پزشکی قانونی طی گزارش خود اعالم کرد 
که اعضای این خانواده با سمی کشــنده مسموم شده و جان 
باخته اند. سم با غذا مخلوط شده و اعضای خانواده با خوردن آن 
مسموم شده بودند. طبق گزارش پزشکی قانونی، مشخص شد 
اعضای این خانواده خودکشی کرده اند. حال این سوال مطرح 
می شود که انگیزه این اقدام هولناک چه بوده است؟! ماموران 
برای رسیدن به پاسخ این پرسش به تحقیق از خانواده قربانیان 
پرداختند. در تجسس های پلیسی مشخص شد همسر حسین 
از شــوهرش شــکایت کرده و قرار بود روز کشف جسدشان، 
برای رسیدگی به این شــکایت در دادگاه حاضر شوند. عرفان 
شش ساله تنها فرزند آنها، بعد از حدود هشت سال ناباروری به 
دنیا آمده بود. حسین در ابتدای زندگی رابطه خوبی با همسرش 
داشت تا اینکه بعد از مدتی متوجه ناباروری زنش شده و کمی 
سرد می شود؛ اما پس از هشت سال زندگی مشترک خدا عرفان 
را به آنها می دهد. شش ســال از تولد عرفان گذشت تا اینکه 
زن جوان به رفتار همســرش، مشکوک و طی بررسی تماس و 
پیامک های او، متوجه خیانت او شــد. او چند بار با صحبت یا 
دعوا از همسرش خواست که به این رفتار پایان دهد، اما گوش 
شوهرش به این حرف ها بدهکار نبود؛ به همین دلیل با مراجعه 
به دادسرا، از شوهرش به اتهام خیانت شکایت کرد. زن جوان 
در آستانه رسیدگی به شکایتش تصمیمی عجوالنه و خطرناک 
گرفت. او از ترس اینکه سرنوشــت عرفان بعــد از طالق چه 
می شود، تصمیم گرفت به زندگی هر سه نفرشان پایان بدهد. 
به همین دلیل سمی خطرناک خریده و با غذا مخلوط کرد و به 
همسر و فرزندش داد و در پایان خودش هم از همان سم خورد. 
نیمه های شب حال مرد بد می شود و به دستشویی می رود که 
اجل مهلتش نمی دهد. زن جوان و پسرش هم در اتاق خواب 

نفس های آخر را کشیدند. 
همیشه این سوال برایم مطرح است که گناه عرفان چه بود که 
پس از هشت ســال تالش برای تولدش، او را در آتش اختالف 

خود سوزاندند؟!
سرهنگ جهانگیر کریمی-معاون اجتماعی 
پلیس اصفهان

طالبان روی داعشی ها را کم کردند!

زوج پیر در بیرون خانه خود یخ زدند

 دو کشته و زخمی بر اثر تیراندازی
در یکی از دانشگاه های آمریکا 

کشف جسد سوخته سفیر یونان 
در برزیل

قاتل ماد      ر و د      ختر بیرجند      ی تغییر چهره داد!

 پیشنهاد  سردبیر: 
خودکشی یک خانواده با سم!

تحدید حدود اختصاصی
10/64 شــماره: 1395/14/213679-10/5 /95  چون تحدید حدود ششدانگ 
قطعه زمین تحت پالک 15/2081 واقع در بخش 6  ثبت خوانسار که طبق پرونده 
ثبتی به نام بانو ملوک رضا ســلطانی فرزند امیرعلی  در جریان ثبت بوده و به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 95/11/6 راس ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بــدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشــار:1395/10/11  
م الف:383 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار)218 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/63 شــماره: 1395/14/313851-10/5 /95  چون تحدید حدود ششدانگ 
قطعه زمین تحت پالک 9/2870 واقع در بخش 3  ثبت خوانسار که طبق پرونده 
ثبتی به نام سید جالل میر شفیعی فرزند سید رضا در جریان ثبت بوده و به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 95/11/9 راس ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این صــورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بــدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشــار:1395/10/11  
م الف:384 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت اســناد و امالک خوانسار)219 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

9/107 شــماره: 1395/14/302608-9/6 /95  چون تحدید حدود ششــدانگ 
زمین تحت پالک 26/965 واقع در بخش 4  ثبت خوانسار که طبق پرونده ثبتی 
به نام ابراهیم دهاقین  در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/11/09 
راس ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لــذا به موجب این  
 آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر

 در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظــرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح 
 قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی 
 می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به

 اداره ثبت محل تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
 را با رعایت مقررات ادامه مــی دهد. تاریخ انتشــار:1395/10/11  م الف:360 
 شــیخ ســلیمانی کفیــل اداره ثبــت اســناد و امــالک خوانســار)213 کلمه،

 2 کادر(
حصر وراثت

10/97  آقای محمد حسین یوســفیان نایینی به  شناسنامه شماره 14  به شرح 
دادخواست به کالسه 176/95 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زهرا جمشیدی نایینی به شناسنامه 
شــماره 2295 در تاریخ 1391/3/17 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: محمد حسین 
 یوسفیان نایینی)پسر( 2- علی یوسفیان نایینی)پسر( 3-رقیه یوسفیان نایینی

) دختر( 4- صدیقه یوســفیان نایینی)دختر(.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 313 شعبه 3 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 129 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم

10/98  شــماره درخواســت: 9510463727100025 شــماره پرونــده: 
950998378400063 شماره بایگانی شعبه: 951645 نظر به اینکه در پرونده 
کالســه 951645 کیفری آقای ایرج صارمی نایینی فرزند ناصر متهم است به 
تحصیل مال از طریق نامشــروع، لذا با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده 
به استناد ماده 115 قانون آئین دادرســی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب 
 مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می گــردد تا نامبرده در 
جلسه رسیدگی روز یکشنبه 1395/11/17 ساعت 12 ظهر در شعبه اول دادگاه 
عمومی نایین جهت رسیدگی حاضر شــود. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم 
قانونی خواهد بود. م الف: 314 شــعبه اول دادگاه عمومــی نایین) 101 کلمه، 

1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/103 در خصــوص پرونده کالســه 950979 خواهان بهــزاد صادق پور 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت عماد حقیقــت فرزند محمدرضا 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/11/19  ساعت 
9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
 خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا

 خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار 
راه وکال مجتمع شــهدای مدافع حرم شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30502 شعبه 
12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 117 کلمه، 1 

کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/104 در خصوص پرونده کالسه 233/95 خواهان حمید خلیلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت بهزاد مســتاجران گورتانی فرزند اصغر تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/11/18  ساعت 16/45 
عصر تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب 
 تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان 
کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
 نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30507 شعبه 
47 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 116 کلمه، 1 

کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/105 در خصوص پرونده کالسه 232/95 خواهان حمید خلیلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت بهزاد مســتاجران گورتانی فرزند اصغر تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/11/18  ساعت 16/30 
عصر تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بودن خوانده حســب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان 
 کمال اسماعیل جنب بانک مسکن پ 72 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و

 نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30510 شعبه 
47 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 116 کلمه، 1 

کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/106 در خصوص پرونده کالسه 687/95 خواهان مهدی کبیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال موضوع یک فقره چک به طرفیت زهرا 
حسینی مارانی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
95/11/18 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان  
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رســیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان شعبه 
18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

م  الف: 30448 شــعبه 18 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان )134 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/107 در خصــوص پرونــده کالســه 807/95 خواهــان محســن زمانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت حســین ســهرابی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/11/16  ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:30459 شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

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

10/108 در خصوص پرونده کالســه 950945 خواهان عباس جوانی جونی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس میری تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/11/16  ســاعت 11/30 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:30452 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/109 در خصوص پرونده کالسه 228/95 خواهان مهدی کبیری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حسین جمشیدی فرزند حمیدرضا تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ  95/11/16  ســاعت 4/45 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل جنب بانک 
مسکن پ 72 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30447 شــعبه 47 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 114 کلمه، 1 کادر(  
اخطار اجرایی

10/112 شماره: 950741 به موجب رای شماره 1309 تاریخ 95/7/26 حوزه 
7 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- مهرداد محمدی 2- مهدی محمدی هــر دو مجهول المکان محکومند به طور 
تضامنی به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون 
و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/6 لغایت تاریخ وصول در حق خواهان 
رسول ماهرانی برزانی به نشانی اصفهان میدان جمهوری خ خرم شهیدان غربی 
کوچه 33 بن مریم پ 206 و پرداخت نیم عشر حق اجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:30456 شــعبه 7 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 191 کلمه، 2 کادر( 
 اجراییه

10/114 شــماره اجراییــه:9510420351400474  شــماره پرونــده: 
9309980351400707 شماره بایگانی شــعبه:930721 بموجب درخواست 
اجراي حکــم مربوطه به شــماره 9510090351402108 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9509970351400697 محکوم علیه عباس فرسوده به نشانی شیراز 
کوار روستای محمودآباد 3 دانگ کوره آجر ماشــینی فرسوده محکوم است 
به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 92/9/15 لغایت وصول و پرداخت خســارات دادرسی به 
مبلغ 5/760/000 ریال در حق محکوم له مجید فاروقی فرزند حبیب به نشــانی 
شهرستان اصفهان خ بعثت روبروی گلستان ک شیشه گری کارگاه سپاهان و 
پرداخت مبلغ 4/250/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. رای 

صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له 
بازداشــت می شــود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام 
 مدنی و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(

 5- انتقال مــال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فــرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 30406 شــعبه 14 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 412 کلمه، 4 کادر(  
اجراییه

10/115 شــماره اجراییــه:9510420350200336  شــماره پرونــده: 
9309980350200740 شماره بایگانی شــعبه:930855 بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به دادنامه غیابــی 9309970350201540 محکوم علیهم 
1- احسان قادری فرزند محمد حسن به نشانی خ معراج روبروی بانک تجارت 
دفتر ســیمرغ 2- رضا اســپنانی فرزند عباســعلی به نشــانی مجهول المکان 
3- مجید ستاری فرزند رحمت اله به نشــانی مجهول المکان 4- حسن رضایی 
فرزند رمضان به نشانی خ معراج کوچه گلچین فرعی دوم )شهید قنبری( پ 2، 
5- بهروز قادری فرزند محمد حسن به نشانی خ معراج روبروی بانک تجارت 
دفتر سیمرغ متضامنًا به پرداخت مبلغ 310/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 10/260/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 60 درصد حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی در مرحله بدوی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
93/5/22 ) چک شــماره 168997( تــا اجرای حکم در حق محکــوم له تعاونی 
ثامن االئمه به نشانی خ جی روبروی خ تاالر سرپرستی ثامن االئمه و پرداخت 
15/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم اند. محکوم 
علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبــی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.3- مالــی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر 
باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
 موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حســابهای مذکور و کلیــه اموالی که او به هــر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقــاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به 
ضمیمه دادخواســت اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت 
محکوم له بازداشــت می شــود) مــواد 8 و 3 قانون نحوه اجــرای محکومیت 
مالــی 1394(. 4-خودداری محکــوم علیه از اعــالم کامل صــورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم، حبــس تعزیری درجه هفــت را در پی دارد. )ماده 
34 قانون اجرای احــکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 5- انتقــال مال به دیگری به هر نحو بــا انگیزه فرار از 
ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شــش یا جــزای نقدی معادل نصف محکــوم به یا هر 
دو مجازات می شــود )ماده 21 قانــون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود آزادی محکم علیه 
از زندان منوط بــه موافقت محکوم له یــا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط 
محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
 1394(. م الــف: 30415 شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

) 468 کلمه، 5 کادر(  

خاطره تلخ پلیس اصفهان از یک حادثه؛

خودکشی یک خانواده با سم!

اخبار

فرمانده انتظامی فارس گفت: فردی که در شــیراز توسط 
افرادی ربوده و به شهرستان کوار منتقل شده بود، با تالش 
ماموران انتظامی، آزاد و به آغوش خانواده بازگردانده شد. 
سردار احمد علی گودرزی گفت: شــخصی با مراجعه به 
ماموران کالنتری رحمت شیراز، اظهار کرد که پسرش از 
منزل خارج شــده و هم اکنون با تلفن همراه خود تماس 
گرفته و اعالم کرده اســت که چند نفر ناشــناس وی را 
گروگان گرفته اند و به شهرســتان کوار انتقال داده و وی 
را تهدید به قتل کرده اند. وی ادامــه داد: پس از اطمینان 
یافتن از صحت و ســقم موضوع، مراتب به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران انتظامی شهرســتان کوار قرار گرفت. 
فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت: بــا تالش ماموران 
انتظامی شهرســتان کوار و انجام اقدامــات اطالعاتی و 
پلیسی، مخفیگاه متهمان در یکی از روستاهای شهرستان، 
شناســایی و با هماهنگی مقام قضائــی در یک عملیات 
غافلگیرانه، یکی از گروگان گیران دستگیر شد و گروگان به 
صورت صحیح و سالم، آزاد و به آغوش خانواده بازگردانده 
شــد. گودرزی، با اشــاره به تحقیقات تکمیلی پلیس در 
راستای شناسایی و دســتگیری یکی دیگر از ربایندگان، 
گفت: علت و انگیزه متهمان از این گروگان گیری، توسط 

پلیس در دست بررسی است.

به گفته رییــس پلیس راهنمایــی و رانندگی اصفهان، 
لغزندگی مسیر و عدم توانایی رانندگان در حفظ تعادل 
وســیله نقلیه خود، باعث بروز تصــادف ۱۱ خودرو در 

بزرگراه شهید میثمی شده است. 
ســرهنگ رضا رضایی در ارتباط با تصادفات پنجشنبه 
بعدازظهر بزرگراه شــهید میثمی اظهار کــرد: حوالی 
ساعت ۱6 و 30 دقیقه پنجشنبه بعدازظهر، ۱۱ خودرو 
به صورت دوتا دوتا در بزرگراه شــهید میثمی با یکدیگر 
برخورد می کنند. بــه گفته رییس پلیــس راهنمایی 
و رانندگــی اصفهان، لغزندگی مســیر و عــدم توانایی 
رانندگان در حفظ تعادل وســیله نقلیه خود باعث بروز 

این تصادفات بوده است.
رضایی با اشــاره به اینکه نشــتی تریلــر عبوری حمل 
سوخت گازوییل به لغزندگی مســیر منجر شده، ادامه 
داد: پس از حضور عوامل راهور، نیروهای شــهرداری با 

خاکپاشی، به ایمن سازی بزرگراه پرداختند.

رهایی گروگان
 توسط پلیس فارس

تصادف 11 خودرو 
در بزرگراه شهید میثمی

بعد از گذشت 
یک هفته از این 
ماجرا، پزشکی 

قانونی طی گزارش 
خود اعالم کرد که 

اعضای این خانواده 
با سمی کشنده  

مسموم شده و جان 
باخته اند
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رییس شبکه دامپزشکی شــهرضا عنوان کرد: دامپزشکی از جهت 
حفظ ذخایر دامی کشــور و تامین ســامت جامعه انسانی همسو با 
اهداف راهبردی پدافنــد غیر عامل ضمن ایجاد امنیت بهداشــتی 
برای تولید کنندگان و پرورش دهندگان نقش بســزایی در تضمین 
غذای سالم برای مصرف کنندگان نیز ایفا می کند. حمیدرضا امیری 
اظهار کرد: دامپزشــکان به عنوان ســربازان گمنام عرصه بهداشت 
و سامت در صف نخســت مبارزه با بیش از 800 بیماری مشترک 
بین انسان و دام و همه بیماری هایی که سرمایه های غذایی کشور را 
تهدید می کنند نقش خطیری در سامت جامعه ایفا کرده و مهم تر 
از آن امنیت و ایمنی غذا را تامین می کنند. رییس شبکه دامپزشکی 
شــهرضا در بخش دیگری از ســخنان خود بیان کرد: در نیمه اول 
سال 95 اقداماتی همچون ساماندهی کشــتارگاه دام و اجرای طرح 
پیش سرد کشتارگاه، ساماندهی سردخانه های عرضه فرآورده های 
خام دامی، اجرای طرح بازرســی و صــدور کارت خودروهای حمل 
فرآورده هــای خام دامی و نهــاده های دامی و تغییر ســاختار ورود 
و نگهداری فرآورده های خام دامی در رســتوران ها در شهرســتان 
اجرا شده اســت. امیری ادامه داد: واحد نظارت بر بهداشت عمومی و 
مواد غذایی دامپزشکی شهرضا در نیمه دوم سال 95  نیز طرح هایی 
همچون نظارت بر اجرای طرح ملی مرغ ســایز، پایش و شناســایی 
بازرسی بهداشتی مراکز عرضه شیر و فرآورده های لبنی، ساماندهی 
نظارت بر ورود فرآورده های خام دامی به شهرستان و ثبت در سیستم 
یکپارچه قرنطینه، ساماندهی و نظارت بر پرورش و کشتار بلدرچین و 
ساماندهی و ثبت خودروهای حمل در سیستم یکپارچه قرنطینه و 
اجرای طرح ملی پایش سموم و فلزات ســنگین در خوراک دام، را در 
شهرستان اجرا کرده اند. وی در بخش دیگری از سخنان خود، عنوان 
کرد: کارشناسان واحد بهداشت در بازرسی های روزانه از مراکز تحت 
نظارت از قبیل مراکز عرضه گوشت قرمز، مراکز عرضه گوشت سفید، 
ایستگاه های جمع آوری شیر، رستوران ها، سردخانه نگهداری مواد 
غذایی، کارخانه های تولید خوراک دام وطیور و آبزیان و کشتارگاه ها 
نسبت به بازرسی، نظارت، تذکر و ضبط و معدوم سازی موارد غیر قابل 
مصرف اقدام می کنند. رییس شبکه دامپزشکی شهرضا اظهار کرد: 
در 8 ماه نخست امسال 397 کیلوگرم گوشت قرمز و 202 کیلوگرم 
گوشت سفید از مراکز عرضه این محصوالت کشف، ضبط و امحا شده 
اســت. امیری همچنین بیان کرد: در حال حاضر در شهرضا 9 واحد 
تولید خوراک دام و طیور، یک واحد تولید پودر گوشــت و یک واحد 
تولید پودر ماهی فعالیت می کنند و این شهرستان یکی از قطب های 

بزرگ استان در این زمینه محسوب می شود.

رییس شبکه دامپزشکی شهرضا خبر داد:

کشف بیش از 300 کیلو گوشت
غیر بهداشتی در شهرضا

خبر

سرپرست فرمانداری برخوار گفت: ترویج فرهنگ ترافیک 
نیازمند آموزش همگانی در مدارس و مساجد است.

محمود سلطانی در جلسه شــورای ترافیک شهرستان 
برخوار اظهار داشــت:  برای جلوگیری و کاهش تصادفات 
باید فرهنــگ ترافیک در جامعــه ترویج شــود و در دو 
ماه گذشــته با هماهنگــی اداره راهنمایــی و رانندگی 
برخوار در 50 مسجد و مدرســه برخوار آموزش فرهنگ 
ترافیک برگزار شــده اســت. وی در ادامه گفــت:  برای 
افزایــش رضایت مندی مردم و نظــارت بر خدمات دهی 
ســرویس های عمومی و تاکســی های تلفنی، بازدید و 
بازرسی از دفاتر ســرویس ها باید افزایش یابد. سرپرست 
فرمانــداری برخوار از بازدید 6 دفتر ســرویس مدرســه 
شهرســتان برخوار با 215 خــودرو خبــر داد و گفت:  با 
خودروهای که بیش از ظرفیت مجاز سوار کنند، برخورد 
می شود. سلطانی از یک طرفه شدن خیابان های سادات 
اول و امام رضا)ع( دولت آباد از 20 دی ماه خبر داد و افزود: 
 با توجه به ترافیک و تردد زیاد در این دوخیابان،  از 20 دی 
خیابان سادات از بلوار طالقانی برای ورودی و خیابان امام 

رضا) ع(برای خروجی به بلوار طالقانی استفاده می شود.

بخشــدارمرکزی گلپایــگان در جلســه مدیریــت بحــران 
شهرســتان اظهار داشــت: تمام دســتگاه های شهرستان با 
تجهیــزات کامل بــرای حــوادث احتمالی از خطر ســیاب 
در روســتاهای شهرســتان آماده باش هســتند. محمدرضا 
 توســلی تصریــح کــرد: در بارندگــی هــای اخیــر اغلب 
رودخانه های فصلی شهرستان جاری شــده اند و به دلیل قرار 
گرفتن در مسیر راه روستاهای شهرستان احتمال طغیان آب و 
وقوع سیاب وجود دارد. بخشدار مرکزی گلپایگان عنوان کرد: 
میزان بارش در سال زراعی جاری به 175 میلی متر رسیده است 
که 55 میلی متر افزایش بارندگی نسبت به مشابه سال قبل را 

نشان می دهد.
توسلی با بیان اینکه در راســتای مقابله با بروز احتمالی سیل 
در روستاها، اداره راه و شهرســازی و جمعیت هال احمر برای 
خدمت رســانی به روستاهای شهرســتان در حالت آماده باش 
هستند، عنوان کرد: در پی بارش های اخیر احتمال طغیان آب 

در مسیر راه های روستایی وجود دارد.

رضایت با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص 
اشتغال گفت: در ســال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل باید 
همگی دست در دســت هم دهیم و برای اشتغال زایی در 
شهرســتان تاش کنیم. وی اذعان داشت: عزیزان ایثارگر 
ما باید در ایجاد اشــتغال در شهرستان پیشــتاز باشند و 
با راه اندازی شــرکت هــای تعاونی از ظرفیــت ایثارگری 
شهرستان برای حل مشکل اشتغال اقدام کنند.  وی با بیان 
اینکه با توجه به شرایط و پتانسیل های منطقه قابلیت کار و 
اشتغال در شهرستان زیاد است، افزود: با هدایت ایثارگران 
به ســمت ســرمایه گذاری در بخش خصوصی می توانیم 

چرخ های تولید در شهرستان را به حرکت درآوریم.
معیشت مردم؛ دغدغه مقام معظم رهبری

نماینده عالی دولت در فریدن با قدردانی از رشــادت ها و 
صبوری های آزادگان ســر افراز، یاد آور شد: همه ما شاهد 
ایثار، شــجاعت، فداکاری، تقوا، صبر و پایبندی به اصول و 
ارزش های واالی نظام و امام راحل )ره( و همدلی و همزبانی 
رزمندگان در دوران هشت ســال دفاع مقدس و سپس در 
دوران اســارت بوده ایم. وی آزادگان را یــادگاران و ذخایر  
انقاب اســامی و دفاع مقدس خواند و افزود: دلیر مردان 
ایران اسامی آن روزها در زمان جنگ از ارزش های انقاب 

دفاع کردند و امــروز در عرصه های مختلف پیشــرفت و 
بالندگی کشور پیشــتاز و مدافع ارزش های واالی انقاب 
و اهداف بلند امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری هستند. 
فرماندار شهرستان در ادامه با اشاره به عنوان سال و منویات 
مقام معظم رهبــری )ره( در خصوص اقتصــاد مقاومتی و 
اشــتغال بیان کرد: امروز یکی از دغدغه های مقام معظم 
رهبری اشــتغال و معیشــت مــردم بــوده و باید همگی 

لبیک گویان وارد عرصه تولید و اشتغال شویم. 
همدلی و همیاری تمام اقشــار در جهت رونق 

اشتغال
 رضایت در ادامه افزود: خوشــبختانه در شهرستان شرایط 
مطلوبی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال وجود دارد و 
ما برای اشتغال در شهرستان مشکلی نداریم و فقط باید باور 
کنیم که می توانیم. وی استفاده از ظرفیت های کشاورزی، 
گیاهان دارویی ، لبنیات و گردشگری را برای ایجاد اشتغال 
مهم قلمداد نمود و خواســتار همکاری، همدلی و همیاری 
 تمامی اقشــار مختلف شهرســتان برای ایجاد اشتغال و 

کار آفرینی شد.
فرماندار فریدن خاطر نشان کرد: مدیریت شهرستان دست 
یاری و کمک تمامی عزیزانی را کــه بخواهند برای ایجاد 

اشتغال ، کارآفرینی و تولید در شهرســتان گام بردارند به 
گرمی می فشارد و حمایت خود را از تمامی کارآفرینان در 

چارچوب قوانین و مقررات اعام می کند.
تقویت روحیه کار و تولید در شهرستان

رضایت با اشــاره به فعالیت هنرمندان شهرستان در رشته 
های مختلف گفت: میزان دســتمزد در کارگاه های قالی 
بافی، بیمه قالی بافان، نداشــتن نقدینگــی کارفرمایان، 
طوالنی بــودن روند اخــذ وام های اشــتغال از مهم ترین 
مشکات فعاالن این عرصه اســت. فرماندار فریدن با بیان 
اینکه وام های اشــتغال زایی باید در مسیر تولید و اشتغال 
به کار گرفته شود، عنوان داشت: صاحبان مشاغل خصوصا 
کارگاه های تولیدی صنایع دســتی حرفه و هنر خود را به 
متقاضیان و عاقه مندان آموزش داده و در قالب شــرکت 
های تعاونی نســبت بــه راه اندازی کارگاه هــای تولیدی 

صنایع دستی اقدام کنند.
وی با اشاره به بازدید های اخیر خود از کارگاه های هنری 
شــهر دامنه، افزود: در پرتو کارگروهــی و باال رفتن میزان 
تولید، روحیــه کار و تولید در شهرســتان ارتقا یافته و می 
تــوان گام های موثری در زمینه اشــتغال در شهرســتان 

برداشت.
ضرورت تخصیص اعتبارات ویژه به روستاها

فرماندار فریدن، با اشــاره به حضور اخیــر مدیر کل بنیاد 
مسکن استان در شهرستان از طرح مسائل مرتبط با اجرای 
طرح های هادی روســتایی و اختصاص اعتبارات استانی و 
شهرستانی ، آسفالت روســتاها ، صدور پروانه ساختمانی، 
توسعه مسکن روســتایی و فرو نشست شــهر دامنه خبر 
داد. وی با بیان اینکه جمعیت روســتایی فریدن نسبت به 
جمعیت شهری در اکثریت قرار دارد، بر لزوم اولویت دهی 
این شهرســتان در برنامه های عمران روستاها تاکید کرد 
و افزود: مدیریت استان الزم اســت با توجه به محرومیت 
منطقه و قشر آسیب پذیر آن نسبت به اختصاص اعتبارات 
خاص به روســتاهای شهرســتان برنامه ریزی کرده و در 

راستای عمران و آبادانی روستاها تاش کند.
 لزوم تقویت ارکان اسالمی در ادارات

رضایت  اظهار کرد:  ستون اصلی و شــیرازه مکتب اسام 
نماز است.وی با اشــاره  به منویات مقام معظم رهبری در 
دیدار با دانش آمــوزان ونوجوانان در جشــن تکلیف آنها، 
گفت: رهبر انقاب اسامی بهترین راه ارتباط با خداوند را 
نماز و قرائت قرآن دانســتند و فرمودند نماز موجب توکل، 
شجاعت و اعتماد به نفس می شود. وی در پایان بر تقویت 
ارکان اسامی به ویژه نماز جماعت در ادارات تاکید کرد و 

خواهان توجه بیشتر مسئوان ادارات به این امر الهی شد.

سرپرست  فرمانداری  برخوار:

 ترویج فرهنگ ترافیک
 نیازمند آموزش همگانی است

بخشدار مرکزی گلپایگان خبر داد:

آماده باش گلپایگان
 برای مقابله احتمالی با سیل

با مسئوالن

فرماندار فریدن تاکید کرد:

لزومبهرهمندیازظرفیتجامعهایثارگریبرایاشتغالزایی

پیشنهاد سردبیر: 
لزوم بهره مندی از ظرفیت جامعه ایثارگری برای اشتغال زایی
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او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبــس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. 
 )ماده 34 قانون اجرای احــكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانون نحوه

 اجرای محكومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هــر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا 
هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از 
زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم 
علیه خواهد بود )تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 30472 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 423 کلمه، 

5 کادر(  
حصروراثت

10/117  خانم مریم مقیمی دارای شماره شناسنامه 17535  به شرح دادخواست 
به کالسه 775/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان افسر اغا فخرائی فرزند محمد به شماره شناسنامه 
534 در تاریــخ 95/8/16 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر است به: 1- احمد مقیمی فرزند محمد مهدی، ش.ش 24 صادره 
از خوانســار ) فرزند متوفی( 2- محمود مقیمی فرزند محمد مهدی، ش.ش 11 
صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 3- فاطمه مقیمی فرزند محمد مهدی، ش.ش 
7 صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 4- ناهید مقیمی فرزند محمد مهدی، ش.ش 
17534 صادره از خوانسار)فرزند متوفی( 5- مریم مقیمی فرزند محمد مهدی، 
ش.ش 17535 صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 6- زهرا مقیمی فرزند محمد 
مهدی، ش.ش 108 صادره از خوانسار )فرزند متوفی( 7- زهره مقیمی فرزند 
محمد مهدی، ش.ش 142 صادره از خوانســار )فرزند متوفی( 8- محمد مهدی 
مقیمی فرزند محمد تقی، ش.ش 1907 صادره از خوانســار )همســر متوفی(. 
متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 
متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد 
بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. 
م الف: 386 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف خوانسار) 224 کلمه، 3 کادر(  

مفادآراء
10/190  شماره: 139560302028000219 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه
آگهی موضوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعییــن تكلیف  
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی. برابر رای شماره 
139560302028000102 هیات اول موضوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کوهپایه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل قاســمی 

ورزنه فرزند حسن به شماره شناسنامه 112 صادره از اصفهان دارای کدملی 
5659842623 در ششدانگ یک باب ســاختمان تجاری مسكونی به مساحت 
77/59 متر مربع احداثی در قســمتی از پالک 1314 فرعــی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان حوزه ثبــت ملک کوهپایه خریداری عادی مع 
الواسطه از مالک رســمی آقای جالل میر میران فرزند عبدالغنی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/26 

 م الف: 30897 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
مفادآراء

10/191  شماره: 139560302028000143 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه
آگهــی موضوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعییــن تكلف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی. برابر رای شماره 
139560302028000096 هیات اول موضوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کوهپایه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد خادم هارونیه 
فرزند حســین به شــماره شناســنامه 3351 صادره از ورزنه دارای کدملی 
5659319769 در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسكونی به مساحت 78 
متر مربع احداثی در قســمتی از پالک 1314 فرعی از 52 اصلی واقع در ورزنه 
بخش 21 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری عادی مع الواسطه از 
مالک رســمی آقای جالل میر میران فرزند عبدالغنی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/26 

 م الف: 30896 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
مفادآراء

10/192  شماره: 139560302028000217 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه
آگهــی موضوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعییــن تكلف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی. برابر رای شماره 
139560302028000099 هیات اول موضوع قانــون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــی آقای جواد بنویدی 
ورزنه فرزند علی به شماره شناسنامه 4804 صادره از بن رود دارای کدملی 
5659334288 در ششدانگ یک باب ســاختمان تجاری مسكونی به مساحت 
55/11 متر مربع احداثی در قســمتی از پالک 1314 فرعــی از 52 اصلی واقع 
در ورزنه بخش 21 ثبت اصفهان حوزه ثبــت ملک کوهپایه خریداری عادی مع 
الواسطه از مالک رســمی آقای جالل میر میران فرزند عبدالغنی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/26 

 م الف: 30895 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

ابالغرای
10/174 شــماره دادنامــه: 9309970350100263 شــماره پرونــده: 
9209980350100940 شماره بایگانی شعبه: 920962 خواهان: بانک اقتصاد 
مهر با وکالت خانم ندا منصور به نشانی شیراز- خ قصردشت جنب کانون وکال 
ســاختمان مجید دفتر آقای اژدری، خواندگان: 1- آقای غالمرضا تیمورنیا به 
نشــانی مبارکه فوالد مبارکه نورد گرم واحد 51 ، 2- خانم منی جوهری کمره 
3- آقای اسعد جوهری کمره 4- شهال تیمورنیا هر سه مجهول المكان، خواسته:  
مطالبه وجه چک، گردشكار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت ندا منصور به طرفیت اســعد جوهری کمره، 
غالمرضا تیمورنیا، منی جوهری و شــهال تیمورنیا به خواســته مطالبه مبلغ 
184/000/000 ریال بابت چک شماره 943314-92/4/13 بانک سپه )قسمتی 
از چک مذکور مطالبه شده اســت( به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات 
دادرســی و حق الوکاله وکیل به شرح دادخواســت تقدیمی دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده مســتندات ابرازی کپی مصدق چــک و گواهی عدم پرداخت 
و اظهارات خواندگان حاضر در جلســه و عدم دفاع موثر از ســوی خواندگان 
دیگر و یا ایراد و انكار نســبت به مســتند دعوی لذا دادگاه دعــوی خواهان را 
ثابت تشخیص مستنداً به مواد 194-198-515-519-522 قانون آیین دادری 
مدنی و مواد 310-313 قانون تجارت و تبصره الحاقــی به ماده 2 قانون چک 
و استفساریه مجمع تشــخیص مصلحت نظام حكم بر محكومیت خواندگان به 
نحو تضامنی به پرداخت مبلغ مذکور به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک تا تاریخ وصول بر اساس شاخص اعالمی و پرداخت خسارت 
دادرســی و حق الوکاله وکیل در حــق خواهان صادر و اعــالم می گردد رای 
صادره نسبت به خواندگان ردیف 2 و 4 حضوری و نسبت به سایر خواندگان 
غیابی می باشــد ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و 
ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف: 30498 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 322 کلمه، 4 کادر(  
ابالغرای

10/173 شــماره دادنامــه: 9409970350100230 شــماره پرونــده: 
9209980350101412 شماره بایگانی شــعبه: 921492 خواهان: بانک مهر 
اقتصاد تحت مدیریت غالمحسن تقی نتاج ملكشاه با وکالت خانم پریسا عظیمی 
یانچشمه فرزند محمدرضا به نشانی شاهین شهر خیابان رازی فرعی یک غربی 
پالک 20 همكف، خوانــدگان: 1- آقای علیرضا عطایی به نشــانی اصفهان- خ 
زینبیه- خ الله- ک کمبرگ- پ 20،2- آقای سید محمد نجفی به نشانی اصفهان- 
خ حكیم شفایی- مجتمع مسكونی حكیم سنایی- بلوک شرقی- واحد A نسترن، 
3- آقای عبدالحمید میثاقی به نشــانی مجهول المكان، خواســته ها: 1- مطالبه 
خسارت دادرســی 2- مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل 3- مطالبه وجه 
چک 4- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با 
اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم پریســا عظیمی یانچشــمه به طرفیت 
آقایان عبدالحمید میثاقی، سید محمد نجفی، علیرضا عطایی به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 148/500/000 ریال بابت وجه دو فقره چک به شــماره 980820 
بانک ملی و 637909 بانک سپه تاریخ هر دو 92/6/26 به انضمام خسارت هزینه 
دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و مالحظه دادخواســت تقدیمی و رونوشــت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت صــادره از بانک محال علیه و نظر به اینكــه خواندگان با وصف 
ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلســه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل 
نیاورده و دلیلی که حاکی از برائت ذمه خویش باشــد ابراز ننموده و مستندات 
ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد 
در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص مستنداً به مواد 519، 198، 194 آیین دادرسی مدنی و مواد 313، 
310، 315، 249 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصالحی صدور 
چک و استسفاریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حكم بر محكومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ 14/500/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک 
تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که 
پس از محاســبه از طریق اجرای احكام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و 
پرداخت کلیه خسارات دادرســی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 
نظر مرکز اســتان می باشد.  م الف: 30499 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان) 420 کلمه، 4 کادر(  

ابالغرای
10/172 شــماره دادنامــه: 9509976825301360 شــماره پرونــده: 
9509986825300582 شــماره بایگانــی شــعبه: 950717 خواهان: تعاونی 
اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حســین نظری توکلی و مســعود 
 مهــردادی بــا وکالت محمــد هدایت بــا وکالت آقــای جواد قاســمی گورتی

 فرزند عباسعلی به نشانی اصفهان- میدان بزرگمهر- ابتدای خ بزرگمهر- کوچه 
آبشار سرپرستی تعاونی ثامن االئمه، خواندگان: 1- زهرا طغیانی پزوه فرزند 
صادق به نشانی اصفهان- خ بزرگمهر- خ شریف واقفی ک خسرو مسائلی- پ 
59، 2-  آقای علیرضا صادقی فرزند حمید 3- نیلوفــر معزی کتایونچه فرزند 
محمد علی همگی به نشــانی مجهول المكان، 4- عفت رفیع زاده فرزند مصطفی 
به نشانی اصفهان- خ 22 بهمن- پشت مجتمع اداری- روبروی مدرسه حوزه 
حضرت خدیجه – پ 16-ط 2، خواســته ها: 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 
2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک، گردشكار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت 
آقای جواد قاسمی گورتی فرزند عباســعلی به طرفیت آقای علی رضا صادقی 
فرزند حمید و خانمها نیلوفر معزی کتایونچه فرزند محمد علی و زهرا طغیانی 
پزوه فرزند صادق و عفت رفیع زاده فرزند مصطفی به خواســته مطالبه وجه 
به مبلغ سیصد و بیســت و هشــت میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 
674830-95/4/26 به انضمام خســارات دادرســی و تاخیر تادیه به شــرح 
دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست 
تقدیمی و رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخــت صادره از بانک 
محال علیه و نظر به اینكه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه دادرسی 
 حاضر نشــده اند و در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده اند 
و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حكایت از اشتغال ذمه خواندگان 
دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشــخیص و با استناد به مواد 519 و 198 
و 194 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 313 و 310 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی مــاده 2 قانون اصالحی صدور چک و استفســاریه مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام حكم بر محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ســیصد 
و بیست و هشــت میلیون ریال بابت اصل خواســته بانضمام خسارت تاخیر 
تادیه و ارزش واقعی چــک بر مبنای نرخ تورم از تاریــخ چک تا زمان وصول 
بر اساس شاخص اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و پرداخت مبلغ 
یازده میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید این رای غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن 
تا بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان 
است.  م الف: 30484 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 455 

کلمه، 5 کادر(  
رایاصالحی

 پیرو رای شــماره4360  مورخ 8/10/95 محمد عموئی خوزانی شماره پالک 
ملک 267 فرعی از 82 اصلی می باشد که اشتباها 767/82  اعالم شده است بدین 

وسیله اصالح می گردد پالک صحیح 267/82  می باشد.
 پیرو رای شماره 4359مورخ 8/10/95 خانم عظیمه خلیلی خوزانی شماره پالک 
ملک 267 فرعی از 82 اصلی می باشد که اشتباها 767/82  اعالم شده است بدین 
وسیله اصالح می گردد پالک صحیح 267/82  می باشد. نبی اهلل یزدانی رئیس 

ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
اخطاراجرایی

10/113 شماره: 127/95 به موجب رای شــماره 447 تاریخ 95/6/23 حوزه 
16 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محكوم 
علیه موسی ملک محمدی به نشانی فوالدشهر محله A5 ساختمان کاشی واحد 
24 محكوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 2/735/000 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین خســارت تاخیر و 
 تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/2/7 لغایت زمان وصول در حق خواهان 
بسم اهلل ابراهیمی به نشانی اصفهان خ الله کوچه ظهرابی کوچه ش سید حمزه 
پ 10 و پرداخت نیم عشــر اجرایی در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احكام: 
همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، محكوم علیه مكلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبــی برای پرداخت محكوم به بدهد یا 
 مالی معرفی کند که اجرای حكم و اســتیفاء محكوم به از آن میســر باشد و در

 صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 

اعالم نماید. 
م الف:30462 شعبه 16 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 185 کلمه، 2 کادر(  

مدیریت 
شهرستان دست 

یاری و کمک 
تمامی عزیزانی را 
که بخواهند برای 

ایجاد اشتغال، 
کارآفرینی 
و تولید در 

شهرستان گام 
بردارند  به گرمی 

می فشارد

فرماندار فریدن با بیان اینکه در خدمت رســانی به ایثارگران باید اهداف بلند نظام را در نظر گرفت، اظهار 
کرد: شورای مشــورتی ایثارگران پل ارتباطی بین ایثارگران و مسئوالن است که در این راستا باید جامعه 

ایثارگر،هدف اعضای شورا را بشناسد و از طریق شورا مطالبات خود را به گوش مسئوالن برساند.
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معاون کمیته امداد استان اصفهان:

بیش از 2000 مددجوی کمیته امداد 
تسهیالت خوداشتغالی دریافت کردند

سبقت آسیب ها از اورژانس اجتماعی

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته  امداد استان اصفهان گفت: 
از ابتدای امسال تا کنون 2 هزار و 345 مددجوی تحت پوشش 
کمیته امداد، حدود 30 میلیارد تومان تســهیالت خوداشتغالی 

دریافت کرده اند.
حسن ملکوتی خواه از اعطای تسهیالت خود اشتغالی به منظور 
خودکفایی افراد بی سرپرســت و بد سرپرســت تحت پوشــش 
کمیته امداد خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای امســال تاکنون دو 
هزار و 345 مددجوی تحت پوشــش  کمیته امداد، حدود 30 

میلیارد تومان تسهیالت خوداشتغالی دریافت کرده اند.
وی با بیان اینکه ۹۷0 نفر از متقاضیان دریافت تسهیالت، زنان 
سرپرست خانوار هستند، افزود: این تسهیالت از محل صندوق 
اشتغال کمیته امداد و اعتبارات قرض الحسنه بانکی با کارمزد 4 

درصد، در اختیار مددجویان قرار گرفته است.
معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیته امداد اســتان اصفهان 
با اشــاره به هدفمند بودن پرداخت تســهیالت اشــتغال زایی 
اضافه کرد: تسهیالت به منظور فعالیت در بخش های کشاورزی، 
دامپروری، شــیالت، صنایع دســتی و فعالیت هــای صنفی و 

صنعتی پرداخت شده است.
ملکوتی خواه در پایان بیان کرد: از ابتدای امســال تاکنون یک 
هزار و ۶50 خانواده تحت پوشش کمیته امداد استان با دریافت 
تسهیالت خوداشتغالی به خودکفایی رســیده و از حمایت این 

نهاد خارج شده اند.

برای پیشگیری از آســیب های اجتماعی بایســتی برنامه های 
جدی در دســتور کار قرار گیــرد و در مرحله مداخلــه نیز باید 

ضعف ها را جبران کرد.  
خیلی از شــهروندان از این گله مند هســتند کــه خودرو های 
اورژانس اجتماعــی این روزها کمتر در ســطح شــهرها دیده 
می شــوند، این انتقادی اســت که به نظر می رســد با گذشت 
حدود 1۷ ســال از فعالیت اورژانس اجتماعی در کشــور جدی 
است، اما  مسئوالن بهزیســتی آن را قبول ندارند و می گویند با 
اینکه ماموریت های اورژانس اجتماعی بیشــتر شده اما این نهاد 
بــا کمبودهایی مانند نیاز بــه 3000 نیروی تــازه نفس مواجه 
اســت. به گفته آنها، شرایط به گونه ای اســت که  ساکنان 138 

شهرستان نیز به خدمات اورژانس اجتماعی دسترسی ندارند.
اورژانس اجتماعــی یکی از نهادهایی اســت کــه می تواند در 
کنترل آســیب های اجتماعی و مدیریت آنها نقش کلیدی بازی 
کند؛ برای نمونه می توان به باال بردن پذیــرش اجتماعی افراد 
اشاره کرد، اما برخالف این ظرفیت به نظر می رسد برای توسعه 
این نهاد برنامه ای مناسب در دســتور کار مسئوالن قرار ندارد، 
چراکه 1۷ ســال از شــروع کار این نهاد می گــذرد، اما کمبود 
کارکنان و تجهیزات این نهاد برخالف وعده های مسئوالن هنوز 
برطرف نشده و شــاید به همین خاطر است که وقتی گالیه های 
شهروندان را با حســین اســدبیگی،  رییس اورژانس اجتماعی 
بهزیستی کشــور درمیان می گذاریم، او کمبودهایی را که این 

نهاد با آن روبه روست ذکر می کند.
جای خالی 3000 کارشناس

فعالیت اورژانس اجتماعی در شــهرهای بزرگ و کوچک کشور 
نقشی چشــمگیر در کاهش آســیب  هایی مانند کودک آزاری، 
همســرآزاری، معلول آزاری و حتی خودکشی دارد؛ اما این نهاد 

برای عملکرد بهتر به امکاناتی مناسب نیاز دارد.
آن طور که رییس اورژانس اجتماعی بهزیســتی کشور توضیح 
می دهد، این نهاد با کمبود نیروی جدی مواجه است و دست کم 
بــه 3000 نیروی تــازه نفس احتیــاج دارد تــا بتواندخدمات 
مناسب تری به شهروندان ارائه کند. از طرفی وقتی پای درد دل 
شهروندان بنشــینید آنها نیز ازاین گله دارندکه زمان رسیدگی 
به مشــکالت آنها زمان بر است و حتی شهرســتان های زیادی 

هستند که به این خدمات اصال دسترسی ندارند.
اســدبیگی تصریح می کند در چند ســال اخیر بــه جای اینکه 
نیروهای آنها افزایش پیدا کند از تعداد آنها کاســته شده و این 
درحالی است که 138 شهرســتان که جمعیتشان بیشتر از 50 
هزار نفر است به خدمات اورژانس اجتماعی دسترسی ندارند. او 
حتی از این گله می کند که شــهرهایی با جمعیت چند برابر این 
آمار )حدود 300 هزار نفر( نیز وجود دارد که فعال پای اورژانس 

اجتماعی به آنها باز نشده است.
وعده های توخالی

براساس آیین نامه اورژانس اجتماعی که ســال ۹2 به تصویب 
هیئت دولت رســید در تمامی شهرســتان هایی که بیش از 50 
هزار نفر جمعیــت دارند باید اورژانس اجتماعی دایر شــود، اما 
هنوز اعتباری برای این مهم در نظر گرفته نشده است به همین 
دلیل می تــوان گفت در این مدت هیچ دولتــی دغدغه برخورد 

مناسب با آسیب های اجتماعی را نداشته است.
به گفتــه رییس اورژانــس اجتماعی برخالف انتظــارات هنوز 
اعتبارات الزم تخصیص داده نشده و برای تامین نیروی انسانی 

نیز مجوزی صادر نشده است.
این شرایط سبب شــد از 2۹۷ خودرویی که اورژانش اجتماعی 

در اختیار دارد حدود 30خودرو بال استفاده باقی بماند.
آن طور که اسدبیگی در پاسخ به گالیه های شهروندان می گوید  
کمبود نیرو در اورژانس اجتماعی باعث شده شهروندان نتوانند 

 درزمان مناسب به خدمات این نهاد دست پیدا کنند.
این بی توجهی دولت به اورژانس اجتماعی سبب شده سه مؤلفه 
اصلی این نهاد کمرنگ شــود و این یعنــی خدمات تخصصی، 

به موقع  در دسترس نباشد.

خبر

یادداشت

پیشنهاد  سردبیر:
رونق کسب و کار می تواند به وضعیت شوم اعتیاد پایان دهد

به گزارش ایمنا، زن جواني که معلوم بود با مشــکل حادي 
در زندگي مواجه شده سراسیمه و بي قرار وارد اتاق مشاوره 
شد و گفت: 8 سال پیش با پســر همسایه مان ازدواج کردم 
هنوز شش ماه از عروسي ما نگذشــته بودکه متوجه اعتیاد 
همسرم شدم، اول موضوع را مخفي مي کردم و سعي کردم 
تا کسي از موضوع باخبر نشود اما کم کم به خاطر مصرف 

مواد و رفتارهاي خشــني که در اثر کشیدن آن داشت 
اختالفات ما هم زیاد شد.

یک سال بعد من و ساســان صاحب یک پسر شدیم، 
خیلي خوشــحال بودم، اسمش را سامان گذاشتم و 
امیدوار بودم که به زندگي ام سامان دهد، با آمدن 
او چند ماهي زندگي من و ساســان خوب و خوش 
بود اما مدت زیادي طول نکشیدکه دوباره همان 
رفتارها ادامه یافت، هر روز دعوا و کتک کاري و بد 
و بیراه گفتن...، دیگر از این وضعیت خســته شده 
بودم، پدرومادرم هم ازاین موضوع باخبر شدند و 
باالخره با اصرار آنها در حالي که پســرم سه سال 
بیشتر نداشــت از ساســان طالق گرفتم که با رأي 

دادگاه حضانت سامان به من سپرده شد. همان روز 
که از هم جدا شدیم ساسان گفت: مي خواهد امروز را 

با پسرش باشد و فردا او را به من تحویل مي دهد، من هم 
قبول کردم اما او از اعتماد من سوء اســتفاده کرد و دیگر 

فرزندم را نزد مــن نیاورد. چند روز، چند ماه و چندســال 
گذشت و اکنون 4سال است که فرزندم را نیافته ام، خیلي 
دنبالش گشتم، به منزل پدرش، محل کارش و حتي برخي 
از اقوامش که مي شــناختم رفتم اما آنها هــم اطالعي از او 
نداشتند به کالنتري و دادگاه رفتم و شکایت کردم اما هیچ 
اثري از آنها نبود انگار آب شــده بودند و رفته بودند درون 
زمین، نمي دانســتم چه کنم، چون خیلي به پسرم وابسته 
بودم دچار افسردگي شدید شدم، شــب و روز فکر و ذکرم 
نگاه کردن به عکس هاي ســامان و مرور خاطرات با او بود. 
چهارسال از این جریان گذشــت و من تقریبا از پیداکردن 
فرزندم ناامید شده بودم تا اینکه به طور اتفاقي یک روز که 
از خیاباني رد مي شدم ســامان را در حالي که از مدرسه اي 
بیرون مي آمد مشاهده کردم، خیلي خوشحال شدم اولش 
شک کردم که او پسرم باشد اما خوب که دقت کردم دیدم 
چشــمانم و حس مادري ام به من دروغ نمي گوید، با عجله 
به طرفش رفتم لحظه بسیار شگفت انگیز و وصف ناپذیري 

بود او را درآغوش 
گرفتم و بوســیدم اما ناگهان اوکه انگار یــک غریبه دیده 
باشد گفت شما کي هستید؟ من شما رو نمي شناسم. به او 
نگاه کردم و درحالي که اشک از چشمانم جاري بود گفتم: 
عزیزم من مادرت هســتم! هنوز جمله ام تمام نشده بود که 
زن جواني دست پسرم را گرفت و به سمت خودش کشید 
و داد زد چکار مي کني خانم با پســر من چــکار داري؟! با 
دعواي من و او کارمان به کالنتري کشــید در آنجا بودکه 
همسرســابقم را یک بار دیگر دیدم و تازه متوجه شدم که 
بعد از جدایــي از من با زن دیگــري ازدواج کرده که او هم 

مثل خودش معتاد به شیشه است!

بعد از اینکه موضوع حضانت را براي رییس کالنتري مطرح 
کردم،  قرار شــد مدارک را ارائه بدهم و آنها هم فرزندم را 
به من تحویل بدهند، فرداي آن روز بــه کالنتري رفتیم و 
رییــس کالنتري بعد از دیدن مدارک به همســر ســابقم 
گفت: شــما طبق این مدارک موظف هستید پسرتان را به 
این خانم تحویل بدهید، او ســکوت کرد و بعد من دستانم 
را باز کردم تا ســامان را یک بار دیگر در آغوش بگیرم ولي 
او به دلیل دوري از مــن اصال با من ارتبــاط برقرار نکرد و 
حاضر نشد که نزدیک من شــود و به پدرش چسبیده بود 
و هرقدر ماموران کالنتري ســعي در رها کردن او داشتند 
بي فایده بود. آنجا بــود که تمام دنیا برایم تیره و تار شــد، 
همه چیز حکایت از آن داشــت که فرزندم عالقه شدیدي 
به زن جدید ساســان پیدا کرده و چــون ازموضوع جدایي 
من و پدرش اطالع ندارد نامــادري اش را مادر واقعي خود 
مي دانــد،  باوجود  چند ســاعت تالش، ســرانجام  به 
ناچار ساســان او را با خودش برد و گفت بعد از اینکه 
توانســتم او را راضــي کنم که به دیــدن مادرش 
بیاید با شــما هماهنگ مي کنم، من هم چاره اي 
نداشتم و این بار هم به او اعتماد کردم و حرفش 
را قبول کردم بي صبرانــه منتظر دیدن دوباره 
پسرم هســتم و نمي دانم در این وضعیت چه 
کاری مي توانم انجام دهم، من مادر او هستم 
و مي خواهم فرزندم را در آغوش بگیرم و با او 

زندگي کنم.
زنان بعد از طالق آسیب هاي جدي 

مي بینند
کارشــناس مرکز مشــاوره آرامــش در این 
خصوص با بیان اینکه زنان پس از طالق دچار 
آســیب هاي جدي در زندگي مي شوند گفت: 
پس از طالق هم مردان و هم زنــان پیامدهاي 
منفي بعد از طــالق را تجربه مي کننــد و لیکن 
مردان در طــول این دوره مشــکالت جدي تري را 
تجربه مي کننــد.وي افزود: زنــان از ضربه هاي رواني 
بیشتری رنج مي برند ودر بلندمدت زنان بیشتر از طالق 
و پیامدهاي آن آشفته مي شــوند اما مردان پس از سپری 
کردن اثرات منفي طالق، دو سال بعد بر بحران طالق غلبه 

کرده و یک زندگي طبیعي را از سرمی گیرند.
کدام شیوه حضانت کودک بهتر است؟

کارشــناس مرکز مشــاوره آرامش با بیان اینکه والدین به 
دنبال این هستند که بدانند کدام شــیوه حضانت کودک 
بهتر اســت گفت: به دلیل تنوع گستره  شــرایط والدین و 
فرزندان، هیــچ راه حلي براي معماي سرپرســتي کودک 
وجود نــدارد و نمي توانیم ادعا کنیم که یــک نوع ترتیب 

حضانت براي همه کودکان یا والدین  کارآیی دارد.
وي در ادامه افــزود: تحقیقات نشــان داده کــه حضانت 
اشــتراکي بیشــترین توجه را به خود معطوف ســاخته 
اســت که حکم دادگاه براي ترتیب زندگي واقعي کودک، 
با هر یک از والدین مســاوي نیســت. این کارشناس ارشد 

روان شناسي و مشاوره اظهار داشــت: البته در یک ترتیب 
قانوني ممکن است زمان اشتراکي 40درصد را قرار دهند و 
والدین در نتیجه، تسلیم رأي دادگاه شوند. به همین جهت 

حضانت اشتراکي این فایده 
را دارد که بــه کودکان براي 
ادامــه تماس با هــر دو والد 
اطمینان مي دهــد و باعث 
کــودکان  بهتر  ســازگاري 
مي شود و احســاس امنیت 
کودک را باال برده و  او دیگر 
ترس از رها شدن از یک والد 
را ندارد چــون حمایت والد 
دیگر را کامال درک مي کند، 
از نظر عاطفــي و رفتاري نیز 
مشــکالت کمتري داشته و 
عزت نفــس باالتر و عملکرد 

تحصیلي بهتری دارد.
منفي  پیامدهـــاي 

طالق بر کودکان
این مشــاوردر ادامــه اظهار 

داشت: شاید اولین علت واکنش عاطفي کودکان نسبت به 
طالق این باشــد که آنها براي دریافت خبر جدایي والدین 
به اندازه کافي آماده نمي شــوند، بسیاري از کودکان با خبر 
نیســتند که خانواده شان در حال فروپاشــي است یا از هم 

پاشیده شده است. 
والدین در مورد مشکالتشان، خیلي کم با فرزندشان حرف 
مي زنند و قبل از جدایي در مورد احتمال وقوع آن صحبت 
نمي کنند شاید تصور مي کنند از این طریق از کودکان خود 
محافظت مي کنند و یا آن قدر درگیر مشکالت خود هستند 
که در مورد تاثیر جدایي به فرزندان فکر نمي کنند و زماني 

این خبر را مي دهند که دیگر از هم جدا شده اند.
وي افزود: خبر جدایي به طور ناگهاني مي تواند اثرات منفي 
بر  فرزند داشته باشد. والدین به فرزندان کوچک توضیحي 
نمي دهند و این امر درســت موقعي اســت که کودک به 
حداکثر اطمینان و اطالعات نیــاز دارد، بي اطالعي باعث 
مي شود که کودکان نامطمئن شــده و بترسند، آنها درک 
نمي کنند که طالق چیســت یا چرا روي مي دهد! بنابراین 

احساس ناامني کرده و گیج مي شوند. 
این کارشــناس مشــاوره در پایان گفت: کودکان، نسبت 
به طالق تفکرات منفــي پیدا کرده و براي بــازي کردن با 
دیگر کودکان دچار مشکل مي شــوند، همچنین با دیگران 

نمي توانند ارتباط دوستي برقرارکنند.
 این کودکان در آینده مشــکالت بیشــتري پیدا خواهند 
کرد و ســبک زندگي شــان نیز تغییر مي کنــد. به همین 
جهت، پیشــنهاد مي شــود والدین قبل از طالق حتما از 
طریق مشاوره مســئله طالق و جدایي خود را مطرح کرده 
 و فرزند را در جریان قرار دهند کــه تبعات منفي براي آنها 

ایجاد نشود.

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

شکل و معماری مدارس باید 
تغییر کند

کمک به بازسازی عتبات عالیات، وظیفه 
عاشقان اهل بیت)ع( است

تمایل مصرف مواد
 در افراد معتاد حتی پس از مرگ!

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: بــرای پایان دادن به 
وضعیت شوم اعتیاد به مصرف مواد مخدر صنعتی و داروهای 
روان گردان و کنترل و پیشــگیری از آن، بایــد زمینه های 

اشتغال بیشتر فراهم شود و کسب و کار رونق داشته باشد.
هادی بهادری گفت: در حال حاضر در مبــارزه اجتماعی با 
مواد مخدر با چالش بزرگی چون نبود شغل های کافی برای 
جوانان کشور مواجه هستیم. بیکاری آفت بسیاری از آسیب ها 
از جمله مصرف مواد مخدر است و باید چاره ای اساسی در این 
زمینه اندیشیده شود. نایب رییس کمیسیون عمران با بیان 
اینکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی بر اهمیت ریشه کنی 
و یا کنترل و پیشگیری از اعتیاد به مصرف مواد مخدر به ویژه 
صنعتی و شیمیایی واقف هستند، اظهار کرد: دولت، دست 
اندرکاران امر مبارزه با مواد مخدر و مسئوالن تیم اقتصادی 
کشــور باید با بهره گیری از صاحب نظران و کارشناســان، 

زمینه ها و امکانات اشتغال را برای جوانان فراهم کنند. 
بهادری با اشاره به اینکه درصد بسیاری از معتادان، بی هدف 
بودن در زندگی را عامل اصلی آغاز مصرف مواد مخدر صنعتی 
و داروهای روان گردان بیان می کنند، اظهار داشــت: وقتی 

جوانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شــود، وارد بازار کار 
شود، زندگی اش با انگیزه تر و با هدف تر شده و اوقات خود را به 

مصرف مواد مخدر اختصاص نمی دهند.
وی تصریح کرد: مبارزه با اعتیاد به چالش بزرگی تبدیل شده 
و شــکل مبارزه مســتقیم با قاچاق مواد مخدر نیز پاسخگو 
نبوده و نیست و الزم اســت که زمینه های اشتغال در جامعه 
فراهم شود. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی 
تاکیدکرد: همچنین ضرورت دارد در بحث اجتماعی شدن 
مبارزه با مواد مخدر امکانات ورزشــی و فرهنگی توســعه 
بیشتری یابند، زیرا محیط های شــادی آور و با نشاط، فرد 
نوجوان و جوان را از درهم ریختگی و بی حوصلگی و از حالت 
ملتهب در می آورد. بهادری با یادآوری اینکه اعتیاد به مصرف 
مواد مخدر صنعتی و شیمیایی ریشــه در مسائل اجتماعی 
و فرهنگی دارد، گفت: باید با نگاه دقیق و موشــکافانه به این 
معضل اساســی که به پدیده ای شــوم و خانمان سوز تبدیل 
شده، بنگریم و تمامی همت خود را با مشارکت عمومی مردم 
برای پیشگیری و کاهش عرضه و تقاضای مصرف مواد مخدر 

صنعتی و شیمیایی به کار بندیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تمدید قانون بخشودگی 
جرایم کارفرمایان خوش حســاب و ایجاد شرایط مناسب تر 
برای بهره مندی از این قانون و همچنین افزایش کارفرمایان 

مشمول بخشودگی خبر داد.
سیدتقی نوربخش گفت: سازمان تامین اجتماعی در راستای 
حمایت از تولید و رونق فضای کســب و کار پیشنهاد تمدید 
قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب را با شرایط 
مناسب تر ارائه داد و این پیشــنهاد به تصویب هیئت وزیران 

رسید.
وی، از ایجاد تغییراتی در دریافت وثیقه برای تقسیط بدهی 
کارفرمایان خبر داد و گفت: مطابــق روال قانونی جاری در 
سازمان تامین اجتماعی دریافت ضمانت نامه بانکی و یا اموال 
منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه مورد قبول بود که در قانون 
جدید بخشودگی جرایم، امکان دریافت چک به عنوان وثیقه 

قابل قبول خواهد بود.
مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی همچنیــن افزایش 
کارفرمایــان مشــمول را از دیگــر تغییرات قانــون جدید 
بخشــودگی جرایم برشــمرد و افزود: در قانون ســابق تنها 

کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی می توانستند 
از مزایای این بخشودگی اســتفاده کنند اما در قانون جدید 
کارفرمایان واحدهای خدماتی نیز مشمول بخشودگی جرایم 
خواهند بود. نوربخش، خوش حسابی کارفرمایان و فعال بودن 
کارگاه را از مهم ترین شــروط اســتفاده از مزایای این قانون 
عنوان کرد و گفت: کارگاه های تعطیل و ورشکســته و فاقد 
فعالیت مشمول این قانون نیستند و سازمان تامین اجتماعی 
برای کمک به رونق فضای کسب و کار و تولید ملی این قانون 

را به اجرا گذاشته است.
وی مهلت مراجعــه کارفرمایان برای پرداخــت و یا تعیین 
تکلیف بدهی به سازمان تامین اجتماعی را 3 ماه عنوان کرد و 
گفت: کارفرمایان در صورت عدم امکان پرداخت نقدی بدهی 
می توانند بدهی خود را تقسیط کنند که البته در این صورت 

بخشی از جریمه آنان مشمول بخشودگی خواهد بود.
نوربخــش از تمامی کارفرمایان کارگاه هــای فعال تولیدی، 
صنعتی، معدنی و خدماتی دارای بدهی به ســازمان تامین 
اجتماعی دعوت کرد که از فرصت 3 ماهه فراهم شــده برای 

پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود استفاده کنند.

وزیر آموزش وپرورش با تاکید بر ایجاد فضای آموزشــی با نشاط برای دانش آموزان 
گفت: در رویکرد جدید نظام تعلیم و تربیت، نیازمند تغییر در شکل و ظاهر مدارس 

هستیم.
فخرالدین دانش آشتیانی در آیین تودیع و معارفه رییس سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کشور اظهارکرد: در سال های اخیر قدم های خوبی در زمینه نوسازی 
مدارس برداشته شده است که جای تشــکر دارد اما امیدوارم روزی برسد که تمام 
فضاهای آموزشی ما استاندارد و مطلوب باشد. وی با اشاره به این مطلب که مشارکت 
مالی مهم نیست،  افزود: آنچه مهم است، نگرش خیرین است و این نگرش و رویکرد 
خیر است که دارای ارزش معنوی است. وزیر آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: کار 
سازمان نوسازی مایه مباهات است و ارزش باقیات صالحات دارد به ویژه برای افرادی 
که به طور مستقیم کار عمرانی انجام می دهند.امیدوارم زمانی فرا برسد که درکشور، 
پایان فضاهای آموزشی نامطلوب را جشن بگیریم و معتقدم تعامل آموزش و پرورش 
با مردم و همکاری خیرین این روز را در تاریخ آموزش و پرورش رقم خواهد زد. دانش 
آشتیانی افزود: اولین مســئله ای که در رویکرد جدید به آن توجه می کنیم، ایجاد 
محیط آموزشی با نشاط برای دانش آموزان است تا فرآیند یادگیری بهتر صورت گیرد 
و دانش آموز در مدرسه احساس نشاط و شــادابی کند. وی با تاکید بر اجرای عدالت 
آموزشی یادآور شــد: شاخص ســرانه در مناطق محروم را افزایش خواهیم داد و در 

مرحله بعد تالش داریم، همه شاخص ها را به حد مطلوب برسانیم.

جلسه تشکیل ســتاد بازسازی 
عتبــات عالیــات وزارت ورزش 
و جوانــان در دفتــر معاونــت 
فرهنگــی، آمــوزش و پژوهش 

برگزار شد.
عبدالحمیــد احمــدی معاون 
فرهنگی وزارت ورزش و جوانان 
بااشــاره به اهمیت توجه ویژه به 
ائمه معصومین  برکات وجودی 
علیه السالم گفت: هرگونه کمک 
مادی، معنوی و فرهنگی در راه بازســازی عتبات عالیات وظیفه هر انسان 

عاشق اهل بیت عصمت و طهارت)ع( است.
وی با اشاره به نظام نامه پیشــنهادی تشکیل ستاد بازسازی عتبات عالیات 
در وزارت خانه ها و سازمان ها، قیومی، رییس بسیج وزارت ورزش و جوانان 
را به عنوان دبیر این ســتاد در وزارت خانه معرفی کرد و ادامه داد: در اولین 
قدم مناســب اســت که این نظام نامه با توجه به ظرفیت های وزارت خانه 
بومی سازی شــود تا این موضوع در کارگروه مربوطه انجام شود و نهایتا به 

تایید وزارت ورزش و جوانان برسد.

یک پژوهش جدید نشان می دهد که میل مصرف مواد مخدر در افراد معتاد حتی پس از 
مرگ نیز وجود دارد. یک پروتئین در مرکز پاداش مغز افراد وجود دارد که در افراد وابسته 
به مواد مخدر از نظر شیمیایی تغییر کرده،کوتاه شده و تقسیم می شود. محققان اتریشی 
بر اساس کالبد شکافی های متعدد دریافتند پروتئین تغییر یافته در معتادان به هروئین 
نشــان می دهد که هوس مصرف مواد مخدر حتی پس از مرگ نیز در افراد معتاد وجود 
دارد. این پروتئین که FosB، نام دارد، یک فاکتور رونویســی در مغز است که همراه با 

دیگر مولکول ها، در انتقال سیگنال)انتقال محرک به سلول( دخیل هستند.
گفته شــده اســت که این پروتئین مســئول انتقال اطالعات ژنتیکی بین سلول ها و 

همچنین تعیین این مسئله است که آیا ژن های خاص فعال می شوند یا نه.
FosB بخشی از پروتئین فعال AP1 بوده که در پاسخ به طیف وسیعی از محرک ها، از 
جمله استرس و عفونت های باکتریایی نقش دارد. به دلیل مصرف مداوم مواد مخدری 
مانند هروئین، FosB به DeltaFosB تبدیل شده که به طور فزاینده ای در موارد مصرف 
مزمن در مغز تحریک شده و حتی بر عوامل رشد نفوذ کرده و سبب تغییرات ساختاری 

)شکل پذیری عصبی( در مغز و ناحیه تشکیل حافظه می شود.
شواهدی توسط دانشگاه علوم پزشکی وزارت پزشکی قانونی وین به دست آمده که نشان 

می دهد این پروتئین اصالح شده همچنان پس از مرگ نیز در افراد معتاد فعال است.
آنها با بررســی نمونه های بافتی از نوکلئوس اکومبنس)ناحیه ای از مغز( 15 معتاد به 

هروئین فوت شده به این نتیجه رسیدند.

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:

رونق کسب و کار می تواند به وضعیت شوم اعتیاد
 پایان دهد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب با شرایط مناسب تر
 تمدید شد

طالق و اثرات مخرب آن بركـودكان

شاید اولین علت 
واکنش عاطفي 

کودکان نسبت به 
طالق

 این باشد که آنها 
براي دریافت خبر 
جدایي والدین به 

اندازه کافي 
آماده نمي شوند

طالق غالبا احساس امنیت کودکان را کاهش داده و آنها را نسبت به آینده نگران می کند. سواالتی چون »آیا ما 
فقیر می شویم؟«، »آیا به حد کافی غذا خواهیم داشت؟« »آیا باید به یک مدرسه جدید برویم؟« و»آیا می توانم 
دوستانم را ببینم؟« بخشي از نگراني هاي کودکان طالق است.پس ازطالق کودک متوجه می شود که یکی از 

والدین دیگر در خانه نیست و از این می ترسد که دیگری نیز »ناپدید« شود و او را تنها بگذارد!
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پیشنهاد سردبیر: 
رنج سفر به سرزمین خطر

اخبار

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

الگوبرداری استان ها از تجربیات 
موفق یکدیگر ضروری است

وزیر حج و عمره عربستان:

 عربستان از حجاج ایرانی 
استقبال می کند

عکس های ازدواج 
فوزیه و محمدرضا پهلوی ثبت شدند

ثبت نشان »تبریز ۲۰1۸« در سایت 
سازمان جهانی گردشگری

استاد دانشگاه در رشته معماری:

 تخریب آثار تاریخی
باعث بحران هویت می شود

کشف جمجمه تاریخی
در خراسان رضوی

وزیرحج و عمره عربستان گفت: عربستان از حجاج ایرانی و تمام 
حجاج جهان اسالم اســتقبال می کند. به گزارش ایسنا به نقل از 
الوحده، محمد صالح بن طاهر بنتن، وزیر حج و عمره عربســتان 
گفت: از 80 کشور اســالمی به منظور تنظیم مناسک حج دعوت 
کردیم و ایران نیز جزو این 80 کشور اســت. وی در ادامه با اشاره 
به اینکه از ایران برای انجام مناسک حج دعوت شده است، گفت: 
عربستان از تمام حجاج جهان اســالم بدون توجه به جنسیت و 
گرایش مذهبی آنها استقبال می کند و به آنها خدمات ارائه خواهد 
داد. او در ادامه گفت: وزارت حــج و عمره تالش می کند تا حجاج 
مناسک حج خود را به آسانی و آرامش انجام دهند و برای اسکان و 
حمل و نقل آنها خدماتی را ارائه خواهد داد.به گزارش ایسنا، پس 
از اینکه عربستان روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد، زیارت 

حج برای زوار ایرانی لغو شد.

دو آلبوم نفیس تاریخی اهدایی کشور مصر به ایران، با بیش از هزار و 
۳۱۴ قطعه عکس سیاه و سفید، مستندنگاری و ثبت شدند.

به گزارش ایســنا، به نقل از روابط عمومی ســعدآباد، تاج بخشیان، 
مسئول موزه آلبوم های ســلطنتی و اسناد سعدآباد با اعالم این خبر 
گفت: این آلبوم های نفیس مربوط به مراسم ازدواج محمدرضا پهلوی 
و فوزیه است که از طرف کشور مصر در سال ۱۹۳۹ به دربار ایران اهدا 
شده اند. وی درباره مراحل مستندنگاری و ثبت آثار مذکور اظهار کرد: 
اوراق این آلبوم ها به وسیله پیچ های مخصوصی به جلد متصل شده اند 
و همین کار باعث شــده تا مرحله دیجیتالی کــردن تصاویر بدون 
کوچک ترین آسیبی صورت گیرد.مسئول موزه آلبوم های سلطنتی 
و اسناد ســعدآباد افزود: همه  تصاویر با رزولوشن dpi ۶00، اسکن 
شده و نسخه دیجیتال این آثار به صورت دو فایل مجزا ذخیره سازی 
شــده اند. فایل اول با هدف آشــنایی با  نوع صفحه آرایی، چیدمان 
تصاویر، تزیینات و زیرنویس آن دوره یا کشــور، حفظ برگه های هر 
آلبوم بدون کوچک ترین تغییر و بهره برداری از آنها در امور مطالعاتی و 
در فایل دوم که با عنوان تک عکس هستند، هر عکس به صورت مجزا 

ذخیره سازی می شود.

شــهردار تبریز از ثبت نشــان »تبریز ۲0۱8« و طرح اینستاگرامی 
شهرداری تبریز در رابطه با این عنوان بین المللی در سایت سازمان 
جهانی گردشــگری )UNWTO( خبر داد.صادق نجفی با بیان این 
مطلب اظهار کرد: ظرفیت های رســانه ای شــهر تبریز در سال های 
اخیر، به خوبی در خدمت اهداف گردشگری شــهر قرار گرفته و بر 
همین اســاس، لوگوی ویژه »تبریز، پایتخت گردشگری کشورهای 
اسالمی« و طرح اینســتاگرامی شــهرداری تبریز در خصوص این 
 UNWTO عنوان بین المللی، در سایت سازمان جهانی گردشگری
ثبت شده اســت.وی یادآور شد: ســایت UNWTO با نگاهی ویژه 
و سخت گیرانه مباحث گردشــگری و رسانه ای را پیگیری می کند و 
اینکه جایگاه گردشگری این شــهر مورد توجه قرار گرفته، نشان از 
تاثیرگذاری رسانه ای شهرداری تبریز بر رویکردهای گردشگری دارد.

شهردار تبریز تصریح کرد: فعاالن گردشــگری و رسانه ای به خوبی 
بر این  نکته واقفند که معیار UNWTO برای ثبت عنوان یک شهر، 
فراوانی استقبال عمومی است؛ از این رو، نقش شهروندان  در معرفی 
جاذبه های گردشگری شهر تبریز، زمینه ثبت »تبریز ۲0۱8« را در 

سایت جهانی گردشگری فراهم آورده است.

استاد دانشگاه در رشــته معماری و طراح اولین پیاده راه شهر تهران 
گفت: تخریب آثار تاریخی و خانه های قدیمی در شهرها، بحران هویت 
ایجاد می کند. هادی قربانی در نشست »حیاط خانه ما تنهاست« در 
بابل گفت: به دلیل گسترش شتاب زده شهرها، نقش شهرداری ها در 
مدیریت شتاب زده برای نگه داشتن هویت بسیار مثمرثمر است. وی 
ادامه داد: شهرداری ها متاسفانه در کشور ما برای تامین بودجه اقدام به 
تراکم فروشی می کنند که در این راستا محیط های مصنوعی در شهر 
ایجاد می شود. قربانی با اشاره به اینکه چنین موضوعی موجب ایجاد 
بحران هویت در شهرها می شود، تصریح کرد: در محله های قدیمی 
عمر خانه ها زیاد اســت و به مرور این واحدهای قدیمی تخریب شده 
و جای خود را به آپارتمان های چند طبقه مــی دهد این امر موجب 
می شود نسل جدید که خاطره ای از آن محل ندارد، دچار بی هویتی 
شود. چنین شهری دچار بی هویتی شده و مردم تعلق خاطر خود را از 
دست می دهند.وی همچنین نقش مسئوالن را در عرصه شهرسازی 
مهم و اساسی دانست و تاکید کرد: مسئوالن باید ثبات پست مدیریتی 
داشته باشند. عدم ثبات مدیریتی موجب می شود ساخت و سازها در 

شهر شتاب زده انجام شود.

به نقــل از ایرنا، ســرهنگ مجیــد کیانی مقــدم، فرمانده 
یگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری خراسان رضوی اظهار کرد: یک جمجمه تاریخی 
انســان از محل حفاری توســط حفاران غیر مجاز در یکی از 
شهرستان های این استان کشف شد. وی گفت:  این کشف در 
پی گزارش مردمی از یک مورد حفاری غیــر مجاز در یکی از 

روستاهای شهرستان جوین انجام  گرفت. 
ســرهنگ مجید کیانی مقدم همچنین افــزود:    در مراجعه 
ماموران یگان حفاظــت میراث فرهنگی بــه محل حفاری، 
تعدادی حفار غیر مجاز بــا دیدن مامــوران از محل متواری 
شدند؛ اما برخی وســایل حفاری و خودروی سنگین آنان به 
دســت ماموران افتاد. در این راســتا تعدادی ادوات سبک و 
سنگین شامل یک دســتگاه لودر، یک دســتگاه موتور برق، 
یک دستگاه چکش برقی، یک دستگاه پیکور برقی و تعدادی 
بیل، کلنگ و کابل های برق، ماسک ضد گاز و دیگر ادوات به 
جای مانده از حفاران مزبور توقیف شد.سرهنگ کیانی مقدم 
اذعان داشت:  عالوه بر آن یک قطعه جمجمه انسان با تعدادی 
استخوان با قدمت تاریخی به همراه تکه های سفال در محل 
حفاری شده توسط حفاران فاقد مجوز کشف شد. وی با اشاره 
به قدمت تاریخی جمجمه کشف شده، اظهار کرد:    اقالم کشف 
شده برای تعیین قدمت تاریخی به دست کارشناسان میراث 
فرهنگی سپرده شده است. وی همچنین تاکید کرد:پیگیری 

برای شناسایی و دستگیری متخلفان متواری ادامه دارد.

ســورپرایز ویژه این هفته مجریان تورها برای مســافرانی که 
دنبال هیجان و دورهمی های شاد و ارزان می گردند، »قلیان« 

است؛ با طعم دو سیب و نعنا و پرتقال!
 تقریبا در تمام تبلیغات تورهای شــاد که اخیرا مدیر میراث 

نــوع  از  گردشــگری  و  فرهنگــی 
کریسمســی اش را ممنوع کــرده، به 

ســایر خدمات، قلیان هــم اضافه 
شــده اســت، سرویســی کــه در 

تورهای تابستانی کمتر دیده می شــود که شاید در سایه  بقیه 
سرگرمی ها قرار گرفته و زمستان به واسطه  محدودیت انجام 
سرگرمی در فضای آزاد، این فرصت را بهتر فراهم کرده است. 
ظاهرا ممنوعیت تبلیغ و یا بیان و اجرای هر نوع ســرگرمی و 
تفریحی در تورهای شــاد باعث شــده خیلی ها برای وسوسه 
کردن مشتریان شــان به قلیــان که ســرگرمی ارزان تری به 
حســاب می آید و به نســبت دردســر کمتری دارد، متوسل 
شــوند. قیمت این تورهای شــاد همانطور که تبلیغ شــده و 
ظاهرا »آدرنالین را حســابی افزایش می دهد«، شــاید حتی 
کمتر از مصرف یک ســرویس قلیان در تفرجگاه های شمالی 
تهران باشد که با این حساب حتما خیلی ها را وسوسه می کند 
در یک دورهمی شاد نیم روزه که آمیخته به طعم قلیان است، 
شرکت کنند. نرخ بیشــتر این تورها که به یک روز کامل هم 
نمی رســد، با خدماتی مثل میوه یا آب میوه، شیرینی، چای، 
قلیان، موسیقی زنده و یک وعده غذایی به همراه ترانسفری که 
قرار است شرکت کنندگان را به باغ و یا تاالری در حومه شهر 
و نه یک منطقه طبیعی و یا تاریخی، ببــرد، از ۵0 هزار تومان 
شروع می شود که با یک محاســبه  سرانگشتی حتما به صرفه 
است، برای همین هم خیلی از این مبلغان تاکید کرده اند که 

ظرفیت تورشان محدود است و باید عجله کرد.
تا همین یک سال پیش اســتفاده از واژه »شاِد شاد« در تبلیغ 
تورها، کدی بود که نشــان می داد در این گشت قرار نیست با 
یک جاذبه تاریخی و یا طبیعی آشنا شــد. بلکه انگیزه اصلی، 
یک دورهمی شاد از داخل وســیله نقلیه تا مقصد و حتی در 
راه برگشت است. گسترش این تورها 
که بازار حرفه ای ها و منضبط ها 
را کساد کرده بود، اعتراض هایی 

را برانگیخت مبنی بر اینکه تورهای شاد، ذائقه  مسافر را تغییر 
داده و مطالبات آنها را تا حد چند ســاعت شادی و پایکوبی و 
شنیدن لطیفه از شــخصی که اصطالحا قرار است راهنمای 
گردشگران برای آشنایی با آثار تاریخی و طبیعی باشد، تنزل 
داده است.رفتارهایی که گاه تا مرز ناهنجاری کشیده می شد و 
بسیاری از مناطق گردشگری به ویژه روستایی را منزجر کرد 
و درهای این مناطق را برای همیشــه روی گردشگران بست. 
در برهه ای از زمان اســتقبال از این تورهای شــادی بخش به 
حدی بود که برخی مجریان و تصمیم سازان تورها را به جای 
برنامه ریزی مسئوالنه و انتخاب مقصدی جذاب، بر آن داشت 
تا دنبال راهنماهایی باشند که بتوانند در سفر، شادی به وجود 
آورند و با گفتــن »جک« اوقات گردشــگران را پر کنند؛ این 
بخشی از اعتراض راهنمایان حرفه ای بود که در دورانی، بیکار 
نشســته بودند تا آنهایی که توان انجام رفتارهای به اصطالح 
سرگرم کننده و مطلوب گردشگرنماها را دارند به میدان آیند، 
همان هایی که حاال خودشــان یک پا مجری گشت های شاد 
شده اند، گشت هایی که دیگر یک واژه ساده  »شاد« مشتریان  
را اقناع نمی کنــد و ابزارهای دیگری مثــل قلیان هم موجود 

است.
شاید قانون واضحی مشــخصا برای اســتفاده و تبلیغ قلیان 
وجود نداشته باشد، اما مصرف و تبلیغ آن ناهنجاری محسوب 
می شــود که جامعه، قانون گذاران و مجریان قانون همواره در 
چالش با آن بوده اند و به همین خاطر دست کم سالی چندبار 
خبر می رســد که قلیان ها را جمع کرده اند و استعمالش هم 
در قهوه خانه ها ممنوع شده است، مثل اینکه این جمع و جور 
کردن ها این بار قلیان را به فضای جدیدتری وارد کرده اســت، 

اما آیا »تور«، محل استفاده از قلیان است؟

رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
با اشــاره به مشــکالت اســتان ها در زمینه های مختلف از جمله 
مسائل بانکی گفت: برای حل برخی مســائل بایستی از تجربیات 
موفق سایر اســتان ها در زمینه اقتصاد مقاومتی الگوبرداری شود.

زهرا احمدی پور اظهار کرد: دســتورالعمل اقتصاد مقاومتی برای 
همه بانک هاست، ولی تنها یک سری از بانک ها درگیر این مسئله 
شدند. وی یادآور شد: باید مســئله به صورت جزئی مشخص شود 
تا بر اســاس آن راه حل مربوط ارائه گردد. احمدی پور اظهار کرد: 
در فرآیندهایی که اصالح صورت گرفته است می توان صرفه جویی 
بهتری داشت در این باره شــاخص ها و بخش ها باید ارائه شود. وی 
خاطرنشان کرد: انجام فعالیت ها در واحدهای کوچک، یکی دیگر از 
مسائلی است که در این باره توجه به واحدهای کوچک به عنوان یک 
اصل مطرح است و باید بیشتر به آنها پرداخته شود و مشکالتشان 

برطرف گردد تا در جهت اقتصاد مقاومتی گام برداریم.

ویژهاتفاقات روز

قاب  روز

کلیسای بزرگ جامع ارتدوکس شرقی، بزرگ ترین و معروف ترین کلیسای جامع ارتدوکس بلغاری در بندر دریای سیاه بلغارستان شهر وارناست که رسما در ۳0 آگوست سال ۱88۶ افتتاح شده و در سال های بعدی پیوسته تکمیل و به آن افزوده شد. این کلیسا مکانی برای 
اقامت و سلک اسقفان و یکی از نمادهای وارناست. در طول سفر کورساکف روسی به وارنا، وی متوجه نیاز این شهر به یک کلیسای جامع شد که می بایست با جمعیت رو به رشد مسیحیان ارتدوکس شرقی در شهر متناسب می بود. از این رو ، پس از تعیین مکان برای ساخت، 
جمع آوری پول و الوار و مصالح ساختمانی صورت گرفت. ساخت و ساز این کلیسای عظیم شش سال طول کشید. برج ناقوس کلیسا که در ۳8 متری قرار گرفته، به طور کامل بین سال های ۱۹۴۱ و ۱۹۴۳ توسط معمار استفان پاپوا بنا شد. از ویژگی های بارز این کلیسا 

نقاشی ها و رنگ آمیزی های داخل، نقاشی های دیواری مجلل، سریر سقف و شیشه های منقوش می باشد. مناظر زیبایی از شهر را می شود از باالی برج ناقوس این کلیسا تماشا کرد.

کلیسای جامع وارنا

پایتخت روســیه امســال پذیرای بیــش از ۱۲ میلیون 
گردشگر داخلی و خارجی همزمان با ایام سال نو میالدی 
خواهد بود. مسکو به دلیل مکان های فراوان گردشگری 
جایگاه دوم جذاب ترین شــهر را در اروپا از آن خود کرده 
و همچنین به یکی از ۱0 مقصد برتر گردشگران خارجی 
در ســال های ۲0۱۵ و ۲0۱۶ میالدی تبدیل شده است. 
براساس آمار موجود، تا ســال ۲0۱۳ میالدی تنها ۶00 
هزار گردشگر در ایام ســال نو به مســکو می آمدند، اما 
مقامات دولتی این کشــور با برنامه ریزی صحیح شهری، 
گسترش خدمات رفاهی، بازسازی زیرساخت ها و امکانات 
اقامتی، برپایی جشــنواره های متنــوع هفتگی در کنار 
تسهیل و لغو روادید توریستی برای اتباع خارجی اکنون 
شاهد حضور بیش از ۱۲ میلیون گردشگر در ایام سال نو 

میالدی هستند.

مسئوالن گردشگری چین از سرمایه گذاری میلیاردی 
برای توسعه سرویس های بهداشتی در این کشور در ۴ 
سال آینده خبر دادند. دولت چین که به تازگی از طرح 
تقویت گردشگری در این کشور رونمایی کرده، قصد 
دارد ۲۹0 میلیارد دالر بین  سال های ۲0۱۶ تا ۲0۲0 
در صنعت گردشگری ســرمایه گذاری کند که این به 
معنای افزایش ســاالنه ۱۴ درصدی ســرمایه گذاری 
در این بخش مهم است.شــهرهای صنعتی قدیمی و 
همچنین شهرهای وابسته به منابع طبیعی در شمال 
چین برای تقویت گردشگری ترغیب می شوند و دولت 
قول داده در این مناطق پایگاه های ویژه گردشــگری 
ایجاد کند. اخیرا نیز چند شــهر که منابع زغال سنگ 
آنها تمام شــده، معادن را به پارک  تبدیل کرده اند؛ اما 
یکی از مهم تریــن اولویت های طرح ۴ ســاله تقویت 
گردشــگری چین، ایجاد انقالبی در ســرویس های 
بهداشتی عمومی در این کشور اســت که بسیاری از 
گردشگران نسبت به وضعیت بهداشتی و کمبود آنها 
اعتراض داشــتند و حاال قرار است ۱00 هزار سرویس 
بهداشــتی در چین طی این بازه زمانی ســاخته و یا 

نوسازی شود.
ســرمایه گذاری میلیارد دالری چیــن در افزایش و 
نوسازی سرویس های بهداشتی حاکی از اهمیت این 

موضوع به ظاهر پیش پا افتاده است. 

حضور 1۲ میلیون گردشگر 
در مسکو برای سال نو میالدی 

سرویس بهداشتی، اولویت 
چین برای توسعه گردشگری

گردشگری

سال »ســرخ ترکیه« با ترور سفیر روســیه در آنکارا، حمله 
تروریســتی به قیصریــه و انفجــار در نزدیکی ورزشــگاه 
»بشیکتاش« به پایان رسید. با وجود همه این ناامنی ها که 
کشته و مجروح شــدن تعدادی ایرانی را نیز در پی داشت، 
کماکان سفر اتباع ایرانی به این کشــور ادامه دارد. هرچند 
جو امنیتی ترکیه از همان ابتدا به مسافران هشدار می دهد 
که وارد چه شــرایطی شــده اند. به گزارش ایســنا، اگرچه 
شمار پروازهای ایران و ترکیه در چندماه اخیر کاهش یافته 
اما همچنان صف پروازهای مســافران ایرانــی در فرودگاه 
نه چندان شــلوغ آتاتورک جزو طوالنی ترین هاســت؛ البته 
پروازهای چند کشور آسیای میانه هم به دلیل اینکه ترکیه 
یکی از مقرون  به صرفه ترین کشورهای همسایه برای خرید 
کاال و تجارت خرد محسوب می شود، صف های نسبتا طویلی 

دارند.

نخســتین صحنه ای که بعد از طی مراحل چک پاسپورت و 
تحویل وســایل، در بدو ورود به ترکیه می توان با آن مواجه 
شد، محلی است که تروریســت انتحاری فرودگاه آتاتورک 
در تیرماه امسال، خود را منفجر کرد. این محل نشانه گذاری 
ویژه ای ندارد، اما معموال راهنماهای تور، آن را به مســافران 
تازه وارد نشان می دهند. در بیرون فرودگاه هم در مقابل در 
خروجی، یادبود قربانیان حمله به فرودگاه آتاتورک قرار داده 
شده و اسامی قربانیان روی ســنگی مشکی رنگ درج شده 
اســت. در شــهر هم وضعیت امنیتی حاکم است، هرچند 
به ظاهر آرام به نظر می رســد؛ اما می توان فضای امنیتی را 
حس کرد، به طوری که در طول شبانه روز تردد ماشین های 
زره پوش و گاردهای مشــکی پوش بدون توقف ادامه دارد و 
صــدای آمبوالنس در طول شــب قطع نمی شــود.میدان 
»تکسیم« و خیابان استقالل هم به عنوان یکی از اصلی ترین 

مقاصد گردشگری از این قاعده مستثنی نیستند و دورتادور 
برخی ساختمان ها که از لحاظ امنیتی حساس تر هستند نیز 

با گارد امنیتی مسلح محاصره شده است.
ورودی بیشتر ایستگاه های مترو هم با حضور پلیس، ظاهر 
امنیتی پیدا کرده اســت. برای ورود به بیشتر ایستگاه های 
قطار زیرزمینی اســتانبول، ماموران امنیتــی عالوه بر کلیه 
وسایل و عبور آنها از دســتگاه چک، محموله های مشکوک 
از جمله کوله پشتی و کیف های بزرگ را به صورت جداگانه 
مورد بررسی قرار می دهند. با وجود همه این ظواهر امنیتی،   
میدان تکسیم و خیابان اســتقالل کماکان شلوغ است، به 
خصوص در ساعات انتهایی شب، اما این شب های استانبول 
تفاوت عمده ای با ســایر شــب ها دارد؛ در میدان تکســیم 
گردشگران بین المللی کمتری دیده می شوند و جمعیتی که 
خیابان استقالل را طی می کنند بیشتر جوانان و خانواده های 

ترکیه ای هستند.
گردشــگران اروپایی کمتر در این منطقه حضــور دارند و 
چشم بادامی ها هم دیده نمی شــوند؛ اما در این میان سهم 
گردشــگران ایرانی قابل توجه اســت. به خصوص در مراکز 
خرید و با توجه به تخفیف کریســمس که شــرایط خرید 

اجناس ترک و سایر برندهای مطرح را تسهیل کرده  است.
با این حــال جایی که بیشــترین ضربه را از حــوادث اخیر 
ترکیه و تحرکات گاه و بی گاه گروه های تروریســتی دیده، 
بازار سنتی شهر اســتانبول اســت که پیش از این گردش 
مالی مناسبی داشته، اما حاال بیشــتر گردشگران از ورود به 
بازار پرهیز می  کنند؛ در واقــع یکی از مهم ترین مکان هایی 
که گردشگران پیش از ســفر از حضور در آن بر حذر داشته 
می شــوند بازار است. هرچند پلیس و دســتگاه های چک و 
خنثی در ورودی های بازار نیز قرار داده شده و امنیت نسبی 
حاکم است؛ اما تقریبا فقط مغازه داران ترک در بازار حضور 
دارند. از شلوغی بازار خبری نیست و بازار به طور مشخص، 
پویایی و تحرک اقتصادی خود را از دست داده است.با وجود 
این جو امنیتی و تهدیدهای بالفعل و بالقوه، تر کیه همچنان 
در اولویت سفر اتباع ایرانی قرار دارد، هرچند خیلی ها آن را 
به حساب سفرهای تجاری و کاری می گذارند که شاید علت 
آن را باید در ارزان بودن، سهولت دسترسی،  نیاز نداشتن به 
ویزا و وثیقه های ســنگین بانکی جست وجو کرد که سفر به 

ترکیه را با وجود همه مخاطراتش به جان می خرند.

 ایرانی ها دست بردار ترکیه نیستند؛

رنج سفر به سرزمین خطر

 با وجود همه این 
ظواهر  امنیتی،   

میدان تکسیم و 
خیابان   استقالل 

کماکان  شلوغ 
است، به خصوص 

در ساعات انتهایی 
شب، اما این 

شب های   استانبول 
تفاوت عمده ای با 
سایر شب ها دارد 

از ۲۱ دی ماه سال جاری هموطنان مان می توانند به صورت آنالین 
برای دریافت ویزای اینترنتی جمهوری آذربایجان اقدام و ظرف سه 

روز ویزای خود را دریافت کنند.
در پی برگزاری نشستی در جمهوری آذربایجان و حضور مقامات 
کنسولی این کشور در این نشست، اعالم شده است که طبق آمار 
رسمی حدود 70 درصد از مسافران ورودی به جمهوری آذربایجان 
را اتباع کشــورهای خارجی که دارای رژیم لغو روادید هســتند 
تشکیل می دهند و هم اکنون هم این کشور شاهد افزایش تعداد 

مسافر اســت. به عنوان مثال مسافران و  توریســت های ورودی 
به آذربایجــان از ایران ۵8 درصد، کشــورهای عربــی ۳۳درصد،  
 قزاقســتان ۱۵/8درصد و روسیه 7/۱ درصد رشــد داشته است.

بر اســاس این گزارش در راســتای گســترش توریسم و تسهیل 
تعامالت ، ایــران به دنبــال راه انــدازی و ایجاد ســامانه روادید 
الکترونیکی درتمام پایانه های جمهوری آذربایجان است. به همین 
منظور متقاضیان اخذ روادید الکترونیک باید  با ورود به ســامانه 
)۳*۳*۳( از طریق آدرس اینترنتی) evisa.gov.az( مراجعه و 

به صورت آنالین درخواست دریافت ویزای خود را ثبت کنند.این 
سامانه از همه کشورها قابل دسترسی است و شهروندان خارجی در 
طول هفت روز هفته به صورت ۲۴ساعته می توانند بدون مراجعه 
به نمایندگی های سیاسی کنسولی جمهوری آذربایجان در محل 
اقامت خود به این سامانه مراجعه و نسبت به اخذ روادید خود اقدام 
کنند. متقاضیان می توانند نسبت به تکمیل فرم روادید و بارگذاری 
صفحه اول گذرنامه خود و پرداخــت هزینه روادید الکترونیکی به 
مبلغ ۲0 دالر  آمریکا اقدام  و با تکمیل سه فرم الکترونیک در ظرف 

۳ دقیقه و پس از ۳ روز کاری روادید اخذ کنند. 
 این  ســامانه به ســه زبان روســی، انگلیســی و ترکی آذری در 

دسترس است.

ویزای آنالین؛  آخرین تسهیالت آذربایجان برای مسافران ایرانی

آیا »تور«، محل استفاده از قلیان است؟

تورهای شاد با طعم »دو سیب«!
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پیشنهاد  سردبیر:
اصفهان ؛ موفق ترین شهر در مقابله با آلودگی هوا 

نگاه روز

امسال بیش از 30 هزار نفر از شــهروندان تهران از حیوانات 
موذی به 137 پناه برده اند؛ این آماری است که مسعود سلیم 

جوهری ، رییس سامانه 137 از آن خبر داده است.
اما این تنها بخشی از داستان حیوانات موذی تهران است؛ در 
چند ماه اخیر موش های شهر بارها خبرساز شده اند؛ چنان که 
یک بار جمعیت 50 میلیونی و یک بار داستان احتمال حمله 
آنها به شهر مطرح شد. از سوی دیگر گفته می شود نباید تنها 
روی بد سکه را دید؛ زیرا این موجودات در اکوسیستم شهری 
نقش هایی هم بر عهده دارند خیلی بیکار بیکار هم نیســتند 
و نباید از وجود آن در شــهر هراس داشت؛ اما آیا اکوسیستم 
شــهری ما در حال حاضر در شــرایط عادی است که حضور 
این تعداد موش هم در آن عادی تلقی و بخش از اکوسیستم 
تعریف شود؟محمدهادی حیدرزاده مدیرکل محیط زیست 
استان تهران در پاســخ به این پرسش با بیان اینکه »تناسبی 
بین جمعیت و خدمات اکوسیســتم وجود ندارد« می گوید: 
اختالل در هر اکوسیستمی که جمعیت آن بیش از ظرفیت 
باشد، طبیعی اســت و تا زمانی که تناســبی بین بارگذاری 
جمعیت و خدمات اکوسیستم نداشته باشیم، ناهنجاری های 

زیست محیطی به وجود می آید.
واقعیت این است که اوضاع خیابان های تهران چندان خوب 
نیست و شاید این شرایط در سایر شهرها هم صادق باشد؛ اما 
»ترسیم وضعیت بدتر « هم راه حل مناسبی به نظر نمی رسد. 
رضا قدیمی مدیر عامل شــرکت ساماندهی مشاغل و صنایع 
آالینده که متولی اصلی برآورد جمعیــت و کنترل حیوانات 
موذی است در این باره می گوید : بر اساس آخرین سرشماری، 
برآورد می شود یک میلیون و 800 هزار موش در تهران وجود 
داشته باشــند؛ اما دقت داشته باشــید این موش ها آدم خوار 
نیستند و آدم خواری موش ها توهم ناشی از دیدن فیلم های 
 هالیوودی اســت. وی با بیان اینکه نــژاد موش های تهرانی

 »رت نوروژی« است گفت: این موش ها به دلیل سازگاری باال 
و تولید مثل آسان در سطح شهر تهران به وفور یافت می شوند؛ 
اما موش ها هیوال نیستند. محمدحسین بازگیر،مدیر محیط 
زیست شهر تهران معتقد است: » اساسا سرشماری و ارائه آمار 
پرجمعیت موش های شهر منطقی به نظر نمی آید و این عدد 
قطعی نیست؛ چراکه در درجه اول تهران به عنوان یک پهنه 
زیست محیطی مرز مشخصی ندارد تا در برآورد جمعیت مد 
نظر قرار بگیرد. عالوه بر آن الیه های پایین تر از ســطح زمین 

محل زندگی این حیوانات موذی است.«
به نظر می رسد تا زمانی که حین پیاده روی در برخی خیابان ها، 
گرداندن چشم ها بر زمین با شــمارش موش ها همراه است 

شاید بتوان تهران را همچنان»شهر موش ها«  نامید.

موش های تهران، شهروند
 یا عضوی از اکوسیستم؟ 

موش ها هیوال نیستند

به گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست،  حمید ظهرابی با 
اشاره به آمار مقایسه ای کیفیت هوای استان اصفهان در چند 
سال اخیر ، گفت: کیفیت هوا نسبت به سال قبل بهبود قابل 

توجهی داشته است. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان افزود: نکته 
قابل ذکر  فقط مستمر بودن روزهای سکون هوا و  وارونگی  دما 
در سال جاری بود که شاخص کیفیت هوا در دو مرحله یک بار 
٩ روز و یک بار 5 روز متوالی در شرایط ناسالم برای گروه های 

حساس قرار گرفت . 
ظهرابی در تایید این مدعا به تعداد روزهای سالم این شهر در 
سال ٩2 و ٩4 و مقایسه تعداد روزهای سالم و ناسالم در شش 
ماهه نخست سال ٩2 و ٩5 اشاره کرد و اظهار داشت: »تعداد 
روزهای سالم اصفهان از نظر شاخص PSI هوا از 108 روز در 
سال ٩2 به 243 روز در سال ٩4 افزایش یافته است که رشد 
حدود دو و نیم برابری را نشان می دهد؛ به عبارت دیگر در سال 
٩2 به ازای هر یک روز ســالم، دو و نیم روز ناسالم داشتیم. در 
همین حال تعداد »روزهای ناسالم برای عموم« از 88 روز در 
سال ٩2 به 13 روز در سال ٩4 کاهش یافته ولی در سال ٩4 
با همکاری سایر دستگاه ها و مشارکت همگانی میزان روزهای 
سالم به 243 روز رسید و این نتیجه تالش همگانی بود که با 

پیگیری های شدید محیط زیست انجام شد.«
به گفته وی، ایــن رخداد در شــرایطی اتفــاق می افتد که 
اصفهان به گواه آمار موجود یکی از آلوده ترین شهرها در بین 
کالن شــهرهای ایران در ســال ٩2 بوده که مهم ترین دلیل 
این امر نیز توزیع بنزین های ســرطان زا و آلوده موســوم به 
»بنزین پتروشیمی« بود که در فاصله سال های 8٩ تا ٩2 در 
واحدهای پتروشــیمی تولید و تقریبا در سراسر کشور توزیع 
شد که شدت آلودگی هوای اکثر شهرها به ویژه کالن شهرها 
 را دوچنــدان کرد؛ اما اکنــون با اجرای موفــق برنامه جامع 
کنترل کیفی و کاهــش آلودگی هوای اصفهان، این شــهر 
 صدرنشــین کالن شــهرهای ایران در مقابله با آلودگی هوا

 شده است.
 به گفته وی، محیط زیست اســتان موفق شده میزان انتشار 
گوگرد را در هوای شهر تا حد زیادی کم کند و با گازی کردن 
دو نیروگاه بزرگ شهر در دو، سه سال گذشته میزان آلودگی 

را کاهش دهد. 
از سوی دیگر با هماهنگی های اتفاق افتاده بین محیط زیست 
و وزارت نفت، پاالیشگاه اصفهان در حال حاضر تمامی بنزین و 
گازوییل مصرفی این شهر را با استاندارد یورو 4 تولید و توزیع 

می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: آمار 
مربوط به ٩ ماه نخست سال ٩5   نشان می دهد تعداد روزهای 
پاک و سالم از 172 روز در سال ٩4  به 210 روز  در سال جاری 

رسیده و  این عدد در سال ٩2 فقط ٦1 روز بوده است.
به گفته وی، تعــداد روزهای ناسالم)ناســالم برای گروه های 
حساس و ناســالم برای عموم ( هم نسبت به سال قبل نصف 

شده و از 74 روز به 3٦ روز رسیده است .
وی با تاکید بر اینکــه برنامه کاهش آلودگی شــهر اصفهان 
با جدیت در حال پیگیری اســت، از برخی رسانه ها که آلوده 
ترین ایستگاه شهر اصفهان ) ایستگاه هواشناسی(  را با میانگین 
شهر تهـــران مقایسه و به تحریک وتشویش اذهان عمومی 
پرداخته اند و به طور مداوم وانمود می کنند که هوای اصفهان از 

تهران آلوده تر است، انتقاد کرد. 
بــه گفتــه ظهرابــی، 
بــا ایــن حال اســتان 
اصفهــان کمــاکان با 
داشــتن 30 درصد از 
ســهم صنایع آالینده 
کشور همچنان شرایط 
مطلوبی از نظر شرایط 
زیســت محیطی ندارد 
و راهبــرد پیش بینــی 
شده برای کاهش حجم 
صنعت  بخش  آلودگی 
در ارتقــای تکنولوژی 
صنایع موجــود، حذف 
صنایــع آلوده کننده و 
مخرب محیط زیست و 
محدودیت های  اعمال 
بیشــتر جهت استقرار 
صنایــع در شــعاع 50 
کیلومتری شهراصفهان 
و تمرکززدایی از بخش 

مرکزی است.
وی افزود: اینها اقداماتی 

است که در قالب برنامه آمایش ســرزمین و مصوبات شورای 
بـرنامه ریزی استان در حـال انجام اسـت. مـدیـرکل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان درباره ریزگردها نیز می گوید: 
منشــأ نزدیک به ٩0 درصد از غبار هایی که بــا آن مواجهیم 
خارجی است و معموال این ریزگردها در طول سال 15 تا 20 
روز اصفهان را تحت تاثیر قرار می دهد اما در عین حال استان 
اصفهان 3 میلیون هکتار بیابان دارد که حدود ٩00 هزار هکتار 
آن کانون فرسایش بادی است که از این میزان نیز 2٦0 هزار 

هکتار فقط در شرق اصفهان قرار دارد. 
با وجود این ما نخستین استانی بودیم که برنامه جامع مقابله 
با گرد و غبار را تهیه کردیــم و اکنون تمامی کانون های تولید 
ریزگرد داخلی مان را شناســایی کرده و بــرای مقابله با آن 

برنامه های مصوب را به اجرا گذاشته ایم.

 ۹۰ درصد جمعیت شهری اروپا 
در معرض آالینده ها قرار دارند

آلودگی شدید هوا، کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، اسپانیا، 
ایتالیا و بریتانیا را تهدید می کند.

ســازمان بهداشــت جهانــی می گویــد: آلودگی هــوا یکی از 
معیارهای مهم تاثیرگذار بر ســالمت افراد است.آژانس اروپایی 
محیط زیســت اعالم کرده ٩0 درصد جمعیت شــهری اروپا در 
معرض آالینده هایی قرار دارند که غلظت آنها بسیار باالتر از حد 

استانداردهاست.
لیونل گسپن، کارشناس هواشناسی می گوید: »قسمتی از این 
آلودگی هوا به انتشــار بیش از حد مواد آالینــده به دلیل درجه 
حرارت ســرد هوا صورت می گیرد. در این شــرایط استفاده از 
شوفاژ افزایش زیادی می یابد. ترافیک و فعالیت های صنعتی نیز 
دیگر منابع مهم آلودگی هوا هستند.« اتحادیه اروپا برای مقابله 
با این خطر تالش می کند، الیحه مربــوط به تعیین محدودیت 
برای تولید آالینده ها از جمله اکسید ازت برای کشورها از جمله 

تدابیر این اتحادیه است.

یک کفتار راه راه بر اثر برخورد با خودرو در 
حاشیه منطقه حفاظت شده توران از بین رفت

عکس روز

 محیط زیست 
استان موفق شده 

میزان انتشار گوگرد 
را در هوای شهر تا 
حد زیادی کم کند 

و با گازی کردن 
دو نیروگاه بزرگ 

شهر در دو، سه 
سال گذشته  میزان 

 آلودگی را 
کاهش دهد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مدعی شد:

اصفهـان ؛ موفق ترین شهر
 درمقابله با آلودگـی هوا 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: صرف نظر از وقوع ریزگردها که عمدتا منشأ آن خارجی 
است و تنها چند روز از سال درگیر آن هســتیم؛  اما اصفهان در بین کالن شهرهای ایران موفق ترین استان  در 

مقابله با آلودگی هوا بوده است. 

خبر
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
کبوتر بال شکسته!

پدرم که مرد، احساس کردم زندگی ام به آخر رسیده، دیگر 
هیچ انگیزه ای، حتی برای نفس کشــیدن نداشتم، صبح 
تا شب گوشــه خانه می نشســتم و به خاطرات پدرم فکر 
می کردم، جای جای خانه پر بود از یادگارهای جورواجوری 
که پدر با دســت خودش آنها را ســاخته یا به عنوان هدیه 
برایم آورده بود! تنها کاری که از دستم بر می آمد، این بود 
که بنشینم و به یادگارها و خاطرات پدرم خیره شوم و فقط 

اشک بریزم و در غم از دست دادنش غصه بخورم.
روزها و هفته های اول، همــه خانواده و اعضای فامیلمان با 
این مسئله این طور کنار می آمدند که: طبیعیه که غصه دار 
باشــه... خالصه تک دختر بوده و پدرش رو خیلی دوست 
داشته، اما خاک سرده، کمی که بگذره عادت می کنه! ولی 
آنها اشتباه می کردند، الاقل در مورد من اشتباه می کردند، 
چرا که با گذشــت زمان، غم من کم که نشد هیچ، بیشتر 
هم می شد، حتی بعد از مراســم چهلم نیز نتوانستم پدرم 
و خاطراتش را از یاد ببرم؛ تا اینکه عمو رسول برادر کوچک 
پدرم که بیشــتر از عمه ها و عموی بزرگ ترم مراقب من و 
خانواده ام بود، ســراغ مادرم آمد و گفــت: »زن داداش، تا 
موقعی که شــما توی این خونه زندگی می کنید و تمام در 
و دیوار و گوشه و کنار خونه از خاطرات داداش خدا بیامرزم 
پر باشه، نســیم آروم نمی شــه، دو تا برادرش که ازدواج 
کردند و کنار زن و بچه خودشــون زندگی می کنند، شما 
هم که معلمی و چاره ای نداری غیر از اینکه بری ســر کار؛ 
در نتیجه نسیم از صبح تا عصر توی خونه تنهاست و مدام 
به جای خالی پدرش فکر می کنه یا همین که چشــمش 
به میز دســت ســاز باباش یا آباژوری می افته که داداش 
مرحومم درست کرده، می زنه زیر گریه... به نظر من بهتره 

که دو تا کار را همزمان انجام بدید، اول اینکه خونه تون رو 
بفروشید و یک خونه دیگه بخرید، لوازم شخصی داداش رو 
هم می بریم خونه ما تا زمانی که حال دخترت بهتر بشــه و 

اون وقت همه چیز رو بر می گردونیم به منزلتون!«
مادرم که می دانست عمو رسول همیشه خیرخواه ما بوده، 
حرفش را پذیرفت و من هم که نمی توانســتم روی حرف 
عمو حرف بزنم، از ســر ناچاری تصمیمش را قبول کردم. 
روز جابه جایی هم ماجراهای جالبی پیش آمد، چرا که دو 
دسته کارگر در خانه مشغول کار بودند: یک عده آمده بودند 
برای جابه جا کردن لوازم تا آنها را با کامیون به خانه جدید 
منتقل کنند و چند کارگر هم با وانــت آمده بودند تا لوازم 
شخصی و یادگارهای پدرم را به خانه عمو رسول ببرند و در 

این بین، چند بار نزدیک بود اشتباه رخ بدهد. 
از  مــاه  دو 
به  آمدنمــان 
جدید  خانــه 
گذشــت،  می 
خوشبختانه نســخه ای که عمو رســول تجویز کرده بود 
موثر افتاد، یعنی همان جابه جایی خانه و مخصوصا ندیدن 
یادگارهای پدر، ناخودآگاه باعث شد من کمتر غصه بخورم. 
در عین حــال وقتی می دیدم کــه مــادر و برادرانم نیز از 
وضعیت من ناراحتند، ســعی کردم به خودم کمک کنم تا 
دچار افسردگی نشــوم؛ به همین خاطر هر روز صبح و بعد 
از اینکه مادرم به مدرســه می رفت، برای اینکه تنها نباشم 
از خانه خارج می شدم و به فرهنگسرای نزدیک خانه مان 
می رفتم، چند ساعتی را در کالس نقاشی آنجا می گذراندم 
و بعد از خارج شــدن نیز یک ساعتی در فضای سبز اطراف 
فرهنگسرا به هواخوری و پیاده روی می پرداختم و... به این 
ترتیب بود که کم کم به وضعیت جدید زندگی ام خو گرفتم 
و با کبوتر بال شکسته آشنا شــدم؛ این لقبی بود که آن زن 

جوان پیشگو به خودش داده بود! 
آن روز روی یکی از نیمکت ها نشســته بودم که زنی جوان 
)که ظاهرش هیچ شــباهتی به فالگیرها نداشــت(، موقع 
رد شــدن از کنار من، لحظه ای مکث کرد و نگاهی به من 
انداخت و با لحنی مهربان گفت: پدرت خیلی خوشــحاله 
که حالت خوب شــده؛ تا دو ماه قبل به خاطر گریه های تو 
روحش در عذاب بود، اما حاال که می بینه بعد از جابه جایی، 
حال تنها دخترش خوب شــده، در برزخ به آرامش رسیده 

دختر جان!
شنیدن این حرف ها ابتدا برایم نگران کننده بود، اما وقتی 
آن زن جوان از خودش گفت، کمی آرام شدم. او گفت: اسم 
من کبوتر بال شکسته است! من پیش یک پیشگوی چینی 
به درجه تشــخیص رســیدم، اما چون به عاشق ها کمک 
می کردم، از آموزش منع شدم، اما هنوزم بعضی وقت ها که 
از کنار کســی می گذرم، می تونم فکرش رو بخونم؛ مثال 
می دونم که تو به تازگی پدرت رو از دســت دادی، خیلی 
غصه دار بودی و یک جابه جایی رو پشــت سر گذاشتی، از 
بیــن یادگارهای پدرت، یــک مورد رو بــرای خودت نگه 

داشــتی... از آینده ات هــم فقط می تونم اینــو ببینم که 
به زودی یک نقاش عاشــقت می شــه و تو رو خوشبخت 

می کنه!
کبوتر بال شکسته اینها را گفت و مرا متحیر به جا گذاشت! 
با این حال اگر فردای آن روز با نعیما آشــنا نشــده بودم، 
حرف هایش را فراموش می کردم! آن روز مشغول تماشای 
یک تابلوی نقاشی بودم که جوانی خوش قیافه کنارم ایستاد 
و گفت: برام جالبه که یک دختر جوان به آثار نئورتالیست 
عالقه مند باشــه! لبخندی زدم و گفتم: شاید به این خاطر 

که پدرم عاشق این سبک بود و چند تابلو هم کشیده!
آن روز گفت وگوی ما یک ساعت طول کشید، اما فردا وقتی 
جلوی فرهنگسرا او را دیدم و لبخند زدم، فهمیدم که عشق 

دارد در دلم جوانه می زند!
آری، نعیما خیلی زود توانست آن خأل عاطفی را در دل من 
پر کند، حرف هایش مثل آواز دلم را می لرزاند و تنها چیزی 
که فکرم را مشغول می کرد، این بود که یقین داشتم قبال او 
را جایی دیده ام، اما نعیما می گفت هرگز مرا ندیده! هر چه 
بود، عشقی که در وجودم خانه کرد باعث شد به این مسائل 
توجه نکنم و پس از چند هفته، یک روز نعیما از من خواست 
که برای دیدن تابلوهای نقاشی پدرم او را به خانه ببرم، من 
هم پذیرفتم، یعنی او آنقدر با شخصیت بود که هیچ نگرانی 
نداشم و چند دقیقه بعد که دوتایی در خانه بودیم، ناگهان 
نعیما چاقویی را از جیبش در آورد و گفت: اون کلکســیون 
تمبر پدرت رو بده به من تا بهت آســیبی نرســه... و گرنه 
می کشــمت و خودم پیدایــش می کنم! با شــنیدن این 
حرف، ناگهان گرد و خاک از روی حافظه ام پاک شــد و روز 

جابه جایی را به یاد آوردم... 
آن روز وقتی کارگرها می خواستند لوازم شخصی پدرم را به 
منزل عمو رسول ببرند، یکی از آنها داشت کلکسیون تمبر 
پدرم را داخل وانت می گذاشــت که عمو رسول به او گفت: 
نه، این کلکســیون تمبر باید بره خونه جدیدشون. کارگر 
جوان خواست آن را داخل کامیون ببرد که عمو رسول آن 
را گرفت و گفت: اینو خودم با ماشــین می برم. قیمت این 

تمبرها باالی صد میلیون تومنه!
کارگر جوان آن روز نگاه عجیبی به کلکسیون تمبر انداخت 
و  حاال همان کارگر مقابلم ایســتاده و چاقویش را به طرفم 
گرفته بود! پوزخند زدم و گفتم: پس تو نعیما نیستی؛ همان 

کارگر باربری!
آره، کبوتر بال شکســته هم زنمه... حاال هم زر نزن و زودتر 

اون کلکسیون رو بده که خیلی کار دارم!
این را نعیما گفت و من هم گفتم چشــم؛ اما هنوز یکی از 
یادگارهای پدرم در وجودم مانده بود، ورزش رزمی که پدر 
مرحومم به من آموخته بود؛ به همین خاطر و ناگهان با سه 
ضربه ای که به آن نامرد زدم، بیهوش شد؛ بعد طناب پیچش 

کردم و شماره 110 را گرفتم.
نعیما و زنش به زندان افتادند و حــاال من آخرین آموزش 
پدر را به یاد دارم که می گفت: خیلی ها ادای عاشــق ها رو 

در می آرن، اما یادت باشه هر عشقی، عشق واقعی نیست!

بــرای تحلیل هــر چه بهتــر و بیشــتر و بــرای هر چه 
کاربردی تر شــدن آن، زندگی دوران کودکی کارآفرینان 
بــزرگ و موفق کشــور را مطالعــه کردیم، المــان ها و 
ویژگی های رفتــاری را که در آن زمان داشــتند و باعث 
موفقیت شــان در بزرگسالی شــد، از دل آن مصاحبه ها 
بیرون کشیدیم و نزدیک به شش ماه زیر نظر یک کمیته 
علمی متشــکل از متخصصان و محققان دانشــگاه های 
داخل و خارج از کشور بررســی و نتیجه گیری کردیم و 
نتایج را با کارآفرینان بزرگ در میان گذاشــته، بررســی 
مجدد انجام دادیم و به پانزده المان مهم رســیدیم که در 
دوران نوجوانی باید در یک نوجوان وجود داشــته باشد. 
در حالی که مطالعات ما نشــان می دهد خالقیت نه تنها 
مهم ترین عامل نیســت؛ بلکه چندان نقش مهمی ندارد. 
مهم ترین عوامل، تالش و پشــتکار و پیگیری اســت و از 
بین آن پانزده علت که ما شــناختیم، ریشه و علت العلل 
همه عوامل هم مفهومی اســت به نام »مثبت اندیشی«. 
یعنی تازه بعد از مثبت اندیشــی است که بقیه عوامل هم 
شروع می شــود، بنابراین یک کودک باید طوری تربیت 
شــود که نســبت به اتفاقات پیرامون خود مثبت اندیش 
باشــد. نقش پدر و مــادر نیــز از همین جا شــروع می 
شــود. باید مثبت بینی را در خود رشــد داده و آن را به 

فرزندان مان هم بیاموزیم. 
 عوامل مهــم بعد از مثبت اندیشــی، اســتقالل طلبی و 
داشتن پشتکار است و متاسفانه طی تحقیق و تحلیل های 
انجام شده، دیدیم که این دو ویژگی هم در بین فرزندان 

ما به شدت پایین است.

- آینده تبدیل به حال و حال به گذشــته و گذشته به 
یک ندامت جاودانه تبدیل می شــود، اگــر در زندگی 

نقشه نداشته باشی!
- هر آنچه که انسان با شــوق بیشتری به آن چنگ می 

زند، از او گرفته می شود. 
- معلوم بودن هدف، نقطه شروع همه موفقیت هاست. 

- آدم بی مغــز و پرگو، چون آدم ولخرج و بی ســرمایه 
است. 

- آنچه را که خداوند به من بخشــیده است، هیچ کس 
نمی تواند بازستاند؛ زیرا بخشش های او جاودانه اند. 

- باور نمی کنم خدایی که حواس، عقل و هوش را به ما 
اهدا کرده، هدفش این بوده که از آنها استفاده نکنیم.

مثبت اندیشی

هایالیت 

دانستنی ها 

- محمدعلی کلی، قهرمان اسطوره ای بوکس جهان، اولین مدال خود را 
به معلم دبیرستانش تقدیم کرد، زیرا او در نوجوانی به محمدعلی گفته 

بود که »تو هیچی نمی شی«!
- کاکاپویا طوطی شب، تنها طوطی جهان است که نمی تواند پرواز کند، 
این پرنده شب زی است و با بیش از 95 سال عمر، یکی از طوالنی ترین 

عمرکنندگان در بین پرندگان است. 
- دلیل اینکه عسل به سادگی هضم می شود و هیچ گونه مشکلی برای 
سیستم گوارشی ایجاد نمی کند، این است که  قبال توسط زنبورها هضم 

شده است!
- مجسمه ای از نیکوال تسال در سیلیکون ولی وجود دارد که در واقع یک 

آنتن است و اینترنت رایگان پخش می کند.
- تاثیر سیب در رفع خواب آلودگی صبحگاهی،بیشتر از تاثیر قهوه است. 
- مغز تصمیم می گیرد گذر زمان را چگونه درک کند؛ مثال چند لحظه 
بعد از تصادف با ماشــین بیش از چند دقیقه به نظر می آید و یا ممکن 

است ساعت ها در اینستاگرام باشید ولی گذر زمان را متوجه نشوید.

شاد زیستن

تمرین شجاعت و روحیه قوی در کار
اگر شــما هم مانند بســیاری از مردم عادی باشــید، همواره سعی 
می کنید از مشــکالت و پیچیدگی ها فرار کنید. امــا حقیقت این 
اســت که برخالف آنکه در نظر عامه مردم، مشکالت و پیچیدگی ها 
درکار دلهره آور و بسیار طاقت فرساست، درنظر اشخاصی که به فکر 
پیشرفت درکار و روحیه مناســب و رو به جلو در شغل وحرفه خود 
هستند، به منزله پله ای برای پیشرفت و تقویت شجاعت و اعتماد به 
نفس درکار است. پس سعی کنید در عین اینکه منفی گرایی را نفی 
می کنید، از واقعیت های سخت و شاید هم تلخ در کار فرار نکرده و 
با شــجاعت و دیدی رو به آینده در مقابلشان بایستید و برای آنها راه 

حل ارائه دهید.
پیدا کردن دوستان

شاید چندان نیاز به توضیح در این باب نباشد، غیر از آنکه باید گفت 
بسیاری از روانشناســان و متخصصین، این مطلب را تایید کرده اند 
که محیط دوستانه، خود می تواند در پیشــبرد و باال رفتن بازدهی 
کار موثر باشــد که باال رفتن بازدهی در کار نیز یکی از نشــانه های 

محیط رضایت بخش است.
اگر هیچ یک از راهکارهای باال نتیجه نداد...

حقیقت این اســت که در دنیای مدیریت، دید مکانیکی به انســان 
تغییر کرده اســت. پس احســاس و روحیه انســان در محیط کار، 
نمی تواند به دلیل بازدهی موضوع کم اهمیتی باشــد که بتوان نبود 
آن را نادیده گرفــت و تصور کرد که باید شــرایط را بــه هر نحوی 
تحمل کرد. در دنیایی که امروزه به عنوان یک ســرمایه ارزشــمند 
فکری به انسان نگاه می شــود، نادیده گرفتن رضایت و بازدهی این 
سرمایه ارزشمند، مســلما صدمات دو طرفه ای به انسان و سازمان 
وارد می کند. بنابراین در شرایطی که رضایت از کار وجود ندارد باید 
محیط کار و شــغل خود را به همراه توانایی هــای واقعیتان مجددا 
ارزیابی کنید. حتما یافتن موقعیتی بهتر، بیش از آنکه به ســازمان 

کمک کند، می تواند برای شما مفید باشد.

راهکارهای موثر برای شاد بودن
 در محل کار )4(

مثبت اندیشی و پشتکار و نقش 
پدر و مادر در کارآفرینی )2(

حکایت 

 کودکان مکتب از درس و مشــق خســته شــده بودند. با هم 
مشورت کردند که چگونه درس را تعطیل کنند تا چند روزي از 

درس و کالس راحت باشند.
 یکي از شاگردان که از همه زیرک تر بود، گفت: فردا همه ما به 
نوبت به مکتب مي آییم و یکي یکي به استاد مي گوییم چرا رنگ 
و رویتان زرد اســت؟ مریض هســتید؟ وقتي همه این حرف را 
بگوییم، او باور مي کند و تصور بیماري در او زیاد مي شود. همه 
شــاگردان حرف این کودک زیرک را پذیرفتند و با هم پیمان 
بستند که همه در این کار متفق باشند و کسي خبرچیني نکند.

فردا صبح کودکان با این قرار به مکتــب آمدند. در مکتب خانه 

کالس درس در خانه استاد تشکیل مي شد. همه دم در منتظر 
شاگرد زیرک ایســتادند تا اول او داخل برود و کار خود را آغاز 
کند. او آمد، وارد شد، به استاد سالم کرد و سپس گفت: خدا بد 

ندهد، چرا رنگ رویتان زرد است؟
استاد گفت: نه حالم خوب است و مشــکلي ندارم، برو بنشین 
درســت را بخوان. اما گمان بد در دل اســتاد افتاد. شاگرد دوم 
آمد و به اســتاد گفت: چرا رنگتان زرد است؟ وهم در دل استاد 
بیشتر شد. همین طور سي شــاگرد آمدند و همه همین حرف 
را زدند. اســتاد کم کم یقین پیدا کرد که حالش خوب نیست. 
پاهایش سست شــد، به خانه آمد و شــاگردان هم به دنبال او 
آمدند. زنش گفت چرا زود برگشــتي؟ چه خبر شــده؟ استاد 
با عصبانیت به همســرش گفــت: مگر کوري؟ رنــگ زرد مرا 

نمي بیني؟ بیگانه ها نگران من هســتند و تو از دورویي و کینه، 
بدي حال مرا نمي بیني. تو مرا دوست نداري. چرا به من نگفتي 

که رنگ صورتم زرد است؟
زن گفت: اي مرد تو حالت خوب است؛ بد گمان شده اي.

اســتاد گفت: تو هنوز لجاجت مي کني! این رنــج و بیماري مرا 
نمي بیني؟ اگر تو کور و کر شده اي، من چه کنم؟ زن گفت: االن 
آیینه را مي آورم تا ببیني که رنگت کامال عادي اســت. اســتاد 
فریاد زد و گفت: نه تو و نه آینه ات، هیچکدام راست نمي گویید. 
تو همیشــه با من کینه و دشــمني داري. زود بستر خواب مرا 
آماده کن که سرم سنگین شــد. زن کمي دیرتر بستر را آماده 
کرد، استاد فریاد زد و گفت تو دشمن مني. چرا ایستاده اي ؟ زن 

نمي دانست چه بگوید!

 با خود گفت اگر بگویم تو حالت خوب اســت و مریض نیستي، 
مرا به دشمني متهم مي کند و گمان بد مي برد که من در هنگام 
نبودن او در خانه کار ناروا انجام مي دهم و اگر چیزي نگویم، این 
ماجرا جدي مي شود. زن بستر را آماده کرد و استاد روي تخت 
دراز کشید. کودکان آنجا کنار استاد نشستند و آرام آرام درس 
مي خواندند و خود را غمگین نشــان مي دادند. شــاگرد زیرک 
اشــاره کرد که بچه ها کم کم صدایشان را بلند کنند. بعد گفت: 
آرام بخوانید، صداي شما اســتاد را آزار مي دهد. آیا ارزش دارد 
براي یک دیناري که به استاد مي دهید، اینقدر او را آزار دهید؟ 
استاد گفت: راســت مي گوید، بروید؛ درد سرم را بیشتر کردید. 
درس امروز تعطیل است. بچه ها براي سالمتي استاد دعا کردند 

و با شادي به سوي خانه ها رفتند.

 مادران با تعجب از بچه ها پرســیدند: چرا به مکتب نرفته اید؟ 
کودکان گفتند که از قضاي آســمان امروز استاد ما بیمار شد. 
مادران حرف شــاگردان را بــاور نکردند و گفتند: شــما دروغ 
مي گویید. ما فردا بــه مکتب مي آییم تا اصل ماجــرا را بدانیم. 
کودکان گفتنــد: بفرمایید برویــد تا راســت و دروغ حرف ما 
را بدانید. بامداد فردا مادران به مکتب آمدند، اســتاد در بستر 
افتاده بود، از بس لحاف روي او بود عرق کرده بود و ناله مي کرد، 
مادران پرسیدند: چه شــده؟ از کي درد سر دارید؟ ببخشید ما 
خبر نداشتیم. استاد گفت: من هم بیخبر بودم، بچه  ها مرا از این 
درد پنهان باخبر کردند. من سرگرم کارم بودم و این درد بزرگ 
درون من پنهان بود. آدم وقتي با جدیت به کار مشــغول باشد، 

رنج و بیماري خود را نمي فهمد.

معلم و کودکان

کبوتر بال شکسته!

20
39

ره 
ما

 ش
کو

د  و
سو

20
38

ره 
ما

 ش
کو

د  و
سو

ب 
جوا

6 4 1 7 5 9 8 2 3 
9 2 3 8 4 6 1 5 7 
8 7 5 3 1 2 6 9 4 

1 3 6 9 2 7 4 8 5 
7 5 8 4 6 3 9 1 2 
4 9 2 1 8 5 3 7 6 

2 6 9 5 3 8 7 4 1 
5 1 7 6 9 4 2 3 8 
3 8 4 2 7 1 5 6 9 

 

3  8  7 4  1 6 
2 1 9  6     

  4 2 5    9 

      1 3 8 

  6    7   
1 8 2       
8    4 2 9   

    1  8 4 5 
9 4  8 3  6  1 

 

سود وکو

انســان های  از  بســیاری 
مثبت اندیش بــه این نکته 
پی برده اند که افکار مثبت 
آنها در رسیدن به اهدافشان 
بسیار موثر است، همچنین 
مثبــت اندیشــی بــه آنها 
کمک می کند که همیشــه 

حالشان خوب باشد. 
مثبت اندیشی بر احساسات شما تاثیر گذاشته و به شما کمک 
می کند که بر جنبه های مهم زندگیتان تمرکز کنید و در نتیجه 
این تبدیل به عادتی برای شما می شــود که به جنبه مثبت هر 

چیزی فکر کنید.
 شما یاد خواهید گرفت که به همه چیزهای خوب در اطرافتان 

دقت کنید. 
اگر خودتــان را متقاعد کنید کــه هر چیــزی را می خواهید، 
می توانید بــه دســت بیاورید، پــس مطمئن باشــید که در 

به دست آوردن آن موفق خواهید بود.
به عالوه باید اعتقاد داشته باشید که همه مشکالت همه جوره 
حل خواهند شــد؛ تنها کافی اســت که اعتماد به نفس داشته 

باشید و همه تالشتان را برای حل مشکالت به کار ببندید.
مثبت اندیشی، کلید موفقیت شماست

مثبت اندیشان کسانی هستند که ســریع برای هر کاری اقدام 
می کننــد و منتظر معجزه نمی مانند؛ کســانی کــه قدم های 
کوچکی بــرای زندگی بر می دارند، شــانس موفقیتشــان در 
رسیدن به هدف بیشتر است. شما باید بدانید گریه کردن برای 

واقعیت های منفی زندگی نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت. 
حرکت مداوم رو به جلــو و مثبت اندیشــی، در موفقیت را به 
روی شما باز خواهد کرد. یک فرد مثبت اندیش به چالش های 

زندگی به دیده تجربه می نگرد.
بیشتر شبه یک معجزه اســت که در این روزگار سخت، کسی 
باشید که همیشه نیمه پر لیوان را می بیند؛ البته این بدان معنا 

نیست که لزوما همیشه شاد باشید.

انرژی مثبت

- از درون که زالل باشی، خداوند نوری می بخشد آنچنان که ندانی 
و مردم دوســتت مي دارند، از جایی که ندانــی و نیازهایت از جایی 
برآورده شــود که ندانی کجاست. پاک نیت کســی است که برای 
همه، بدون اســتثنا خیر بخواهد، چون می داند ســعادت دیگران از 
خوشی او نمی کاهد و بی نیازی آنها از ثروت او کم نمی کند و سالمت 
آنها عافیت و آرامش او را ســلب نخواهد کرد. پس چه زیباست که 

همیشه نیک اندیش و خیرخواه باشید.
 - هدف بازی زندگی این است که آدمی به روشنی، خیر وصالح خود 
را ببیند و هر چه تصویر شــر را از ذهن بزداید. برای رسیدن به این 

هدف باید با مشاهده خیر ونیکی بر ذهن نیمه هشیار اثر گذاشت.
مردی هوشمند وموفق، با خواندن نوشــته ای که روی دیوار اتاقی 
آویخته بــود، ناگهان همه هراس هایش از میــان رفت. مضمون آن 

تابلو این بود: »چرا نگران باشیم؟ شاید هرگز پیش نیاید!«
این کلمات چنــان بر ذهن نیمه هشــیار او نقش بســت که اکنون 
معتقد اســت تنها خیر ونیکی می تواند به زندگی اش راه یابد؛ از این 

رو جز نیکی وخیر نیز پیش نمی آید.
 - نفرت، بر یکایک اندام های بدن تاثیر می گذارد؛ چون وقتی نفرت 
می ورزید اعضای بدن خود را به فعالیتی منفــی وا می دارید وتاوان 
آن را به صورت روماتیسم،آرتروز،کشــش دردناک والتهاب اعصاب 
و هزاران مرض دیگر پس می دهید؛ زیرا اندیشــه های اســیدی در 

خون، اسید تولید می کنند.
پس  به خاطر خودتان دســت از نفرت بکشــید و اوضــاع و افراد و 

شرایط را به خدا بسپارید.
- در زندگی گاهی باخته ام، گاهی با کســانی ســاخته؛ گاهی گریه 
کرده ام، گاهی بخشیده؛ گاهی فریب خورده ام، گاهی افتاده؛ گاهی 
در تنهایی مرده ام؛ اما حال زمانش رســیده کــه بگویم: من از تمام 

اینها درس آموخته ام.
اکنون خوشحالم که خودم هستم! شاید ساده باشم؛ اما صادقم! من 

خودم هستم و این برایم کافی است. 
 - بازنده کســی اســت که در انتظار معجزه می ماند تا کسی از راه 
برســد و آرزوهایش را برآورده کند. باور کن همه به دنبال رسیدن 
به آرزوهــای خودشــان هســتند. با یک جا نشســتن بــه جایی 

نمی رسی؛پس تصمیم بگیر که در دسته برنده ها باشی.
خودت معجزه زندگی خودت باش!

دلنوشته

قدرت افکار مثبت
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پیشنهاد سردبیر: 
ذوب آهن به دنبال هت تریک فینالیست شدن

درحاشیهک

بعد از اختالفات به وجود آمده بین منصوریان و مهدی رحمتی، خیلی ها 
راه حمایت از کاپیتان آبی ها را پیش گرفتند کــه آتیال حجازی هم یکی 
از آنها بود. آتیال کــه رابطه خوبی هم با رحمتی دارد، به یکباره پســتی  را 
که در حمایت از رحمتی گذاشــته بود  از صفحه خودش پاک کرد. در این 
اتفاق چند عالمت سوال وجود دارد؛ اول اینکه او بعد از این پست چیزهایی 
شنیده که از حمایت رحمتی منصرف شده است. دومین دلیل هم می تواند 
فحاشی بعضی از هواداران باشد.  طی روزهای اخیر، هواداران استقالل چند 
دسته شدند. بعضی ها علیه کسانی که خواســتار خروج رحمتی هستند 
فحاشی می کنند و بعضی ها هم برعکس عمل می کنند. شاید دلیل حذف 
این پست از سوی حجازی هم،جو ایجاد شــده زیر عکس رحمتی باشد. 

بی شک آتیال حجازی در این باره می تواند شفاف تر توضیح دهد.

حرکت عجیب آتیال؛ 

حذف پست حمایت از رحمتی
مستطیل سبز

سید جالل عبدی مدافع راست تیم استقالل خوزستان 
با درخواست خود و موافقت سید سیروس پورموسوی از 
این تیم جدا شد و به تیم سپاهان پیوست.تیمی که عبدا... 
ویسی ســرمربی آن اســت و خودش جالل عبدی را به 
استقالل خوزستان آورده بود.عبدا... ویسی در کنفرانس 
مطبوعاتی پیش از بازی تیمش با نفت تهران این خبر را 
تایید کرد.سید جالل عبدی سهمیه زیر ٢٣ سال حساب 

می شود.

شــجاع خلیل زاده، ایگور پراهیچ و ســیامک کوروشی، 
بازیکنانی هستند که برانکو قصد داشــت یکی از آنها را 
برای نیم فصل دوم به خدمت بگیرد. شــجاع گزینه اول 
پرسپولیس بود که سرمربی سپاهان اعالم کرد حتی اگر 
قرمزها 10 میلیارد هم بدهند، او مدافعش را نمی فروشد. 
تکلیــف حضور پراهیچ در پرســپولیس هم مشــخص 
نیست. اگر چه گفته می شود دایی به خاطر عالقه اش به 
پرسپولیس حاضر است این بازیکن را به برانکو بدهد اما 
مدیران نفت تهران بارها و بارها اعالم کرده اند که در نیم 
فصل اجازه جدایی هیچ کدام از بازیکنانش را نخواهند داد. 
می ماند سیامک کوروشی که پرسپولیس رایزنی هایش 
برای جذب این بازیکن را آغاز کرده با این همه مشــکل 
اینجاست که ســایپا هم پیش از این اعالم کرده بود که 
این مدافع را نمی فروشد. حاال باید دید نظر سایپا عوض 
می شــود یا اینکه برانکو باید به فکر گزینه های دیگری 

برای خط دفاعی تیمش باشد.

ربیع عطایا، کاپیتان و ستاره تیم االنصار لبنان رسما از 
این باشــگاه لبنانی خداحافظی کرد و رفتنش به لیگ 
ایران و تیــم ذوب آهن را قطعی دانست.ســایت الکوره 
خبر داد: ربیع عطایــا، کاپیتان تیم االنصــار لبنان به 
باشگاهش خبر داد که از این تیم جدا می شود و رفتنش 

به ذوب آهن قطعی شد.
این سایت عربی در ادامه نوشــت: انتظار می رود باشگاه 
االنصار لبنان ٣0 درصــد از قرارداد ٣ ســاله عطایا که 
معادل مبلــغ 400 هزار دالر اســت را از او دریافت کند 
تا اجازه رفتن بــه او را بدهد.با این تفاســیر این بازیکن 
لبنانی با قراردادی ٣ ســاله و با مبلغ 400 هزار دالر به 

تیم ذوب آهن پیوسته است.

مدافع استقالل خوزستان
به سپاهان پیوست

ضد حال به پرسپولیس؛ 

هیچ مدافعی فروشی نیست

یک بازیکن لبنانی در ذوب آهن

فوتبال جهان

زالتان ابراهیموویچ، ستاره  منچستریونایتد، به مقایسه کریستیانو 
رونالدو، رونالدوی برزیلی و رونالدینیو پرداخت و رونالدو نازاریو را به 

عنوان بهترین بازیکن تاریخ معرفی کرد.
رونالــدوی برزیلی چند ســال در رئال بازی کرد وچند ســال پس 
از جدایی اش، کریستیانو به رئال پیوســت و خیلی سریع به یکی از 
بهترین های تاریخ رئال و تاریخ فوتبال جهان تبدیل شد.  زالتان در 
مقایسه این ٣ نفر گفت:  به نظر من رونالدوی برزیلی بهترین بود. برای 
من او یک الگوی فوتبالی است. هر کاری که می کرد من را به تعجب وا 
می داشت. نوع دریبل کردن و دویدنش.  من و رونالدینیو در میالن هم 
بازی بودیم ولی بهترین روزهایش را در آن زمان سپری نکرد از نحوه 
بازی کردن و دویدنش خیلی خوشم می آمد. سریع دریبل می زد  و هر 
وقت که می خواست این کار  را می کرد. کاری می کرد اطرافیانش مثل 
بچه ها به نظر برسند. همین طور کریستیانو رونالدو. ما با هم هم بازی 

نبودیم. او نتیجه تالش و تمرین است نه استعداد طبیعی.

زالتان: 

رونالدو نتیجه تالش است 
نه استعداد

 قهرمانان ســه دوره اخیر جام حذفی فوتبال ایران در تالش 
برای راهیابی به دیدار پایانی این دوره از رقابت ها در ورزشگاه 
فوالدشهر به مصاف هم می روند. ذوب آهن که مدافع عنوان 
قهرمانی دو دوره اخیر این رقابت ها به حساب می آید؛ در این 
راه سد محکمی به نام تراکتورسازی تبریز را پیش رو دارد که 
در پایان دور رفت لیگ شــانزدهم نایب قهرمان نیم فصل اول 

شده است.ذوب آهن برای رسیدن به نیمه نهایی جام حذفی 
به ترتیب تیم های شاهین شــهرداری بوشهر، اکسین البرز، 

ماشین سازی و گسترش فوالد را شکست داده است. 
با این اوصاف، تراکتورسازی سومین حریف تبریزی ذوب آهن 
در این دوره از رقابت های جام حذفی محسوب می شود و تیم 
اصفهانی برای گرفتن جواز حضور در دیدار پایانی باید سومین 

تیم تبریزی را هم از پیش رو بردارد.
تراکتورسازی برای راهیابی به جمع چهار تیم پایانی، به ترتیب 
تیم های فوالد یاســوج، ملوان بندر انزلی، برق جدید شیراز و 
نفت و گاز گچساران را از پیش رو برداشته است. با این تفاسیر، 
ذوب آهن اولین حریف لیگ برتری تراکتورســازی در فصل 

جاری رقابت های جام حذفی به حساب می آید.
همانطور که پیش تر اشاره شــد ذوب آهن قهرمان دو  دوره 
اخیر این رقابت هاســت. به عبارت دقیق تــر، تیم اصفهانی 
در فصــول 95-94 و 94-9٣ قهرمــان جام حذفــی ایران 
شــده اســت. جالب آنکه تراکتورســازی هم در فصل 9٣-

9٢ با شکســت مس کرمان در دیــدار پایانی بــه قهرمانی 
جام حذفی رســید تا آخرین تیمی لقب بگیــرد که پیش از 
آغاز قهرمانی های متوالی ذوب آهن در این جام به این عنوان 

رسیده بود. 
ذوب آهــن آخرین بار اول بهمن ماه ســال 9٢ شکســت در 
چارچوب مســابقات جام حذفی را تجربه کرده اســت و این 
یعنی در صورت برتری برابر تراکتورسازی شکست ناپذیری 
تیم اصفهانی در این رقابت ها فراتر از ســه سال خواهد رفت. 
اما اگر ذوب آهن نزدیک به ســه سال است که در جام حذفی 
شکست نخورده تراکتورسازی هم بیش از سه سال است که 

به این حریف اصفهانی نباخته است.
این دو تیم ســه ماه و نیم پیش از هفته ششم لیگ برتر نیز 
در ورزشگاه فوالدشهر رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که آن 
مسابقه را تراکتورسازی با حساب ٢ بر یک از میزبان خود برد 
و اولین و تنها باخت خانگی فصل سبزپوشــان اصفهانی تا به 

اینجا را رقم زد. 
باید دید که قرمزپوشــان تبریزی با تحمیل دومین شکست 
خانگی فصل به میزبان خود به روند پیروزی های ســه فصل 
اخیر ذوب آهــن در جام حذفــی پایان خواهنــد داد یا این 
سبزپوشان اصفهانی هستند که با عبور از سد سومین حریف 
تبریزی برای سومین ســال پیاپی جواز حضور در فینال این 

رقابت ها را به دست خواهند آورد.

در مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگا ه های کشور رقم می خورد؛

ذوب آهن به دنبال هت تریک فینالیست شدن

اگر ذوب آهن 
نزدیک به سه 
سال است که 

در جام حذفی 
شکست  نخورده 
تراکتورسازی هم 

بیش از سه سال 
است که به این 

حریف   اصفهانی 
نباخته   است

تیم ذوب آهن برای هت تریک حضور در فینال جام حذفی نیازمند غلبه بر تیم تراکتورسازی تبریز است، مأموریتی که 
این بار باید با سکانداری مجتبی حسینی به سرانجام برسد.

  سرمربی تراکتورســازی در نشست خبری 
پیش از دیدار با ذوب آهن اظهار داشت: من 
اصفهان را شهر دوم خودم می دانم. جا دارد 
از مدیران سپاهان و ذوب آهن نیز تشکر کنم 

که در این چند روز به ما زمین تمرین دادند. 
 امیر قلعه نویــی افــزود: ای کاش بازی در 
ورزشــگاه نقش جهان برگزار می شد چون 
٢ تیم بــه دنبال یک فوتبال زیبا هســتند و 
کیفیت زمین باید مناســب باشد.  سرمربی 
تراکتورسازی تصریح کرد: ذوب آهن نشان 
داده که تیمی تاکتیکی است. این تیم در 50 
متر نزدیک به دروازه بســیار خطرناک ظاهر 

می شود و مهدی رجب زاده نیز بازیکنی است 
که نیاز به تعریف ندارد و می تواند الگویی برای 
تمامی بازیکنان باشــد؛ البته تراکتورسازی 
هم با رتبــه ای که در جدول کســب کرده و 
االن هم به این مرحله رسیده، نشان داده که 
یک تیم خوب است.  قلعه نویی در ادامه بیان 
داشت: از زمان افتتاح نقش جهان همه از این 
اســتادیوم تعریف می کنند. در قرن بیست و 
یکم در کشوری زندگی می کنیم که قدمت 
تاریخی بسیاری دارد؛ اما وضعیت زمین های 
فوتبال مان به گونه ای است که برای هر بازی 

دغدغه  وضعیت زمین چمن آن را داریم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان  در 
نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل 
تراکتورسازی تبریز در مرحله نیمه نهایی 
جام حذفی اظهار داشت: تراکتورسازی از 
هر نظر کامل ترین تیم ایران اســت. سعی 
می کنیم در دیدارمان بــا این تیم بهترین 
نمایش خود را داشته باشیم.  سیدمجتبی 
حسینی ادامه داد: امیدوارم هواداران ذوب 
آهن ما را تنها نگذارند و بازیکنان تمام تالش 
خود را انجام می دهند تا از حق تیمشــان 
دفــاع کنند. حســینی در مورد شــرایط 
تراکتورســازی گفت: با توجه به شناختی 

که از ایــن تیم داریم، تراکتورســازی ابزار 
ارائه کردن همه نوع فوتبال از جمله  فوتبال 
مالکانه و ارسال از جناحین را دارد و این تیم 

سرزن های خوبی هم دارد.
ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: 
جنس تراکتورسازی از همه نظر جور است. 
سعی کردیم تمهیداتی اتخاذ کنیم تا برنده 

این بازی باشیم. 
حسینی در مورد شــرایط احسان پهلوان 
و گمانه زنی هــا در مورد ســرباز بودن این 
بازیکن بیان داشت: پهلوان سرباز نیست و 

با ذوب آهن قرارداد ٢ ساله دارد.

قلعه نویی: 

 اصفهان شهر دوم من است
حسینی: 

از حق ذوب آهن دفاع می کنیم
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پیشنهاد سردبیر: 
بازي برد-برد مسافر و راننده

ویژه

معاون کنســولی، مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت 
امور خارجــه، در دیدار با اســتاندار اصفهان، از صــدور ویزای 
الکترونیکی فرودگاهی در اصفهان خبر داد و گفت: در این روش 
هر کس از هرکجای دنیا بجز ۱۰ کشوری که ویزای فرودگاهی 
به آنها نمی دهیــم، می تواند از طریق اینترنت درخواســت ویزا 

کرده و با دریافت یک کد در فرودگاه اصفهان، ویزا دریافت کند.
حسن قشقاوی با اشــاره به دیدار اخیر خود با شهردار اصفهان، 
اظهار کــرد: در این دیــدار تامین ســاختمان مناســب برای 
نمایندگــی وزارت خارجــه در دســتور کار قــرار گرفــت که 

خوشبختانه به نتایج خوبی هم رسیدیم.
وی با بیان اینکه ایجاد مــوزه  تاریخ روابــط خارجی اصفهان و 
موزه  هدایا نیز در دســتور کار قرار دارد، تاکید کرد: موزه  هدایا 
به وزارت خارجه هویت می بخشــد و همچنیــن می تواند مورد 

استقبال مردم قرار گیرد.
رسول زرگرپور اســتاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان شهری 
کامال توریستی است و مقامات کشــورهای مختلف در سفر به 
ایران از این اســتان نیز بازدید می کنند، خاطرنشــان کرد: طی 
سه سال گذشــته میزبان بیش از ۹۰ هیئت سیاسی عالی رتبه 
و بلندپایه و ده هــا هیئت اقتصادی از کشــورهای مختلف دنیا 

بوده ایم.
 وی ادامــه داد: این در حالی اســت کــه تعداد گردشــگران از 
۸۶ کشــور دنیا در طول همین مدت چهار برابر افزایش داشته 
اســت. زرگرپور گفت: اصفهان اســتحقاق ایــن را دارد که یک 
دفتر نمایندگی وزارت خارجه در شــأن این استان داشته باشد 
و بر همین اســاس مدیریت اســتان از هیچ گونــه کمکی دریغ 

نخواهدکرد.

به گفته مدیر آموزش شــهروندي قطار شهري اصفهان، تاکنون 
هزار دانش آموز اصفهاني با نحوه اســتفاده صحیح از مترو آشنا 

شده اند.
 محمد فرزین اظهار کرد: سال گذشته طرح آموزش شهروندي 
از سوي سازمان قطار شهري شــهرداري اصفهان براي مدارس 

شهر کلید خورده است.
به گفتــه وي تاکنون بیش از هزار دانش آموز از 2۰ مدرســه در 

این طرح رایگان شرکت کرده اند.
مسئول طرح آموزش شهروندي قطار شهري اصفهان ادامه داد: 
در این طرح به دانش آموزان قبل از ســوار شــدن به واگن هاي 
مترو،  براي اســتفاده صحیــح از این وســیله نقلیــه عمومي 

توضیحاتي ارائه مي شود.
وي با اشــاره به اینکه دانش آموزان پس از ســوار شــدن و طي 
چهار ایســتگاه، با روند تعویض خطوط مترو نیز آشنا مي شوند، 
گفت: در نظر داریم پس از این بازدید 2 ســاعته، هر دانش آموز 
از بازدید خود نقاشــي کشــیده و با جمع آوري این نقاشي ها، 

نمایشگاهي در مترو برگزار کنیم.

شهردار اصفهان به همراه معاونین خود صبح پنجشنبه با حضور در 
ایستگاه متروی دانشگاه، از قسمت هاي مختلف این پروژه در حال 

ساخت بازدید کرد.
مهدي جمالي نژاد به همراه معاونان خود و برخي از اعضاي شوراي 
شهر اصفهان، از روند پیشرفت ایستگاه متروی دانشگاه بازدید کرد 

و از نزدیک در جریان فعالیت هاي ساخت این ایستگاه قرار گرفت.
وي در حاشــیه این بازدید گفت: تکمیل و ســاخت پروژه متروی 
اصفهان، به دغدغه اصلي تیم مدیریت شهری اصفهان تبدیل شده 
و این پروژه در اولویت برنامه های کاري شهرداري قرار گرفته است؛ 
به نحوی که بیشترین بودجه شهرداری در زیرزمین برای تکمیل 

خطوط مترو صرف می شود.
جمالی نژاد در ادامه، با بیان اینکه فاز نخســت خــط یک مترو از 
ایستگاه قدس تا میدان شهدا را سال گذشــته راه اندازی کردیم، 
گفت: فاز دوم تا ایستگاه تختی امســال به بهره برداري رسید و فاز 
ســوم نیز که از چهارراه تختی تا میدان آزادی را شــامل می شود، 

سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی افزود: در صورت تکمیل کامل خط یک قطار شهري اصفهان از 
میدان قدس تا میدان آزادی و ایستگاه صفه، کار بسیار بزرگی در 
اصفهان صورت گرفته اســت؛ چرا که مشکل حمل و نقل شمال تا 

جنوب شهر را مرتفع می کند.
گفتني اســت با وجود رکود اقتصادي حاکم بر کشور، کار ساخت 
متروی اصفهان در ایســتگاه هاي باقي مانده، به ســرعت و در سه 

شیفت کاري در حال اجراست.

مدیر منطقه ۱4 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: احداث خیابان 
45 متری ارزنان در خیابان آیت ا... غفاری - جنب حوزه علمیه 
به طول 4۰۰ متر در دســت اجراست. علی شمســی با اشاره به 
اینکه این پروژه تاکنون 4۰ درصد پیشرفت داشته است، افزود: 
احداث خیابــان ارزنان با اعتبــار یک میلیارد تومــان، تا پایان 

بهمن ماه تکمیل می شود.
مدیر منطقه ۱4 شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: عملیات اجرایی خیابان مهدیه در محله باطون 
حدفاصل خیابان بعثــت تا مادی ارزنان، به طــول 4۰۰ متر در 

دست اجراست.
وی ادامه داد: بــرای اجرای این پروژه، ۱۰ میلیــارد ریال اعتبار 

درنظر گرفته شده است.

در دیدار معاون کنسولی وزارت امور خارجه با استاندار مطرح شد:

صدور ویزای الکترونیکی فرودگاهی 
در اصفهان میسر می شود

مسئول آموزش شهروندي قطار شهري اصفهان خبرداد:

آموزش شهروندي به هزار 
دانش آموز اصفهاني در مترو

به منظور بررسي آخرین وضعیت ساخت مترو صورت گرفت؛

بازدید صبحگاهي شهردار اصفهان 
از ایستگاه متروی دانشگاه

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان:

خیابان 45 متری ارزنان، تا پایان 
ماه آینده تکمیل می شود

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان، در 
خطبه های نماز جمعه اصفهان با اشاره به آغاز سال نوی 
میالدی اظهار کرد: »غربی هــا ادعای پیروی از حضرت 
عیسی علیه الســالم را دارند ولی جز حیله گری، قتل و 

جنایت کار دیگری بلد نیستند.«
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد با بیان اینکه نیروهای 
مردم و ارتش عراق در حال آزادســازی موصل هستند، 
خطاب به آمریکایی ها گفت:  شما نیازی نیست به بیرون 
کردن تروریست ها کمک کنید بلکه از سنگ اندازی های 
خودتان دست بکشید. وی تصریح کرد: کسانی که هنوز 
به جنایتکار و بی وفا بودن آمریکا و ســران وابســته آنها 
به رژیم جعلی صهیونیســتی باور ندارند، دارای مشکل 
فنی هســتند. آیت ا... طباطبایی نژاد با اشــاره به ۹ دی 
که با عنوان روز بصیرت و میثاق امت با والیت شــناخته 
می شــود، تاکید کرد: مــردم با حضور گســترده خود 
حماسه دیگری را رقم زدند، البته از متصدیان اصفهانی 
می خواهم که ســال آینده مردم اصفهــان هم به جای 
هشــتمین روز دی ماه، در همــان روز نهم دی تجمع و 
گرامیداشت برگزار کنند. وی  گفت: این مراسم هرسال 
نسبت به سال قبل خود هر چه باشکوه تر در حال انجام 
است و این بر فهم بیشتر مردم درخصوص جنایت های 
ســران فتنه علیه نظام داللت دارد. نماینده ولی فقیه در 
اســتان اصفهان با اشــاره به نامه تعدادی از فتنه گران 
ضدانقالب به سران آمریکا، تاکید کرد: نامه این 3۰ نفر 
نشان از دســت و پا زدن فتنه گران در داخل و خارج از 

کشور دارد.
آیت ا... طباطبایی نژاد با اشــاره به اهمیــت و ضرورت 
داشتن بصیرت اظهار کرد: پیامبر اکرم)ص( می فرمایند 
کسی که بصیرت نداشته باشد در حقیقت کور است. وی 
با بیان اینکه موالی متقیــان حضرت علی)ع( در خطبه 
5۰ نهج البالغه به عامل و منشــأ فتنه اشــاره کرده اند، 
تصریح کرد: عــده ای که از هوای نفســانی خود تبعیت 
کرده و احکامی را بدعت می گذارند، منشأ فتنه هستند 
که تعــدادی را فریــب داده و دنباله رو خــود می کنند.

امام جمعه اصفهان گفت: ســران فتنه نیز در ســرخود 
هوای نفسانی ریاست را داشتند؛ اما نکته مهم این است 
که زمانی هم که فتنه پیش می آید تشــخیص راه برای 
افراد سخت می شود. آیت ا... طباطبایی نژاد تاکید کرد: 
شــکر خدا جمع زیادی از ملت ایران دارای بصیرت بوده 
و دنباله رو فتنه گران نشدند و در ۹ دی این را با حماسه 

حضور و شعور مثال زدنی خود نشان دادند.

امام جمعه اصفهان:

فتنه گران هنوز هم دست وپا 
می زنند

خطبه

حدود ســه ســال پیش این تصمیم به مرحله اجرا رسید و 
تجهیز تاکسی های اصفهان به سامانه هوشمند تاکسی آغاز 
شد. سامانه هوشــمند تاکســی، مجموعه ای از تجهیزات و 
نرم افزارهاست که امکان محاســبه و پرداخت دقیق کرایه را 
با استفاده از کارت الکترونیکی حمل و نقل، اصفهان کارت و 

کارت های بانکی عضو شتاب فراهم می آورد.
این سامانه امکان مدیریت توزیع ناوگان را متناسب با تقاضای 
مسافر برای شــرکت ها و آژانس ها فراهم می کند. درضمن 
درخواســت مرخصی و تمدید پروانه یا مواردی از این قبیل، 
به صورت ســرویس های الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه 

حضوری تاکسیران امکان پذیر می شود.
محاسبه کرایه متناسب با مســافت و زمان سفر مسافر، حل 
مشکل نداشــتن پول خرد، کاهش اتالف وقت و صرف انرژی 
کمتر برای دریافت کرایه، امکان تقســیم دقیق سهم راننده 
و مالک از کرایه، مســیریابی، افزایش میزان ایمنی، سیستم 
نوبت دهی و اطالع رسانی، اعالم خرابی خودرو و درخواست 

مرخصی، از مزایایی اســت که استفاده از ســامانه هوشمند 
تاکسی به همراه دارد.

نصب این ســامانه روی تاکسی های شــهر، جزو ضرورت ها 
و بخشــی از حمل و نقل با تاکســی بوده و نمــی توان گفت 
تاکســی داران می توانند به همان شیوه سنتی سابق فعالیت 

کنند.
خسرو محمدي یکي از رانندگان تاکســي اصفهان است که 
دل پــر دردي از حکایت هاي ناتمام محاســبه کرایه دارد، او 
مي گوید: وقتي بلیت هاي کاغذي جاي خود را به کارت بلیت 
براي پرداخــت کرایه اتوبوس دادند، افــرادي وظیفه نظارت 
بر کارت زدن مســافران را برعهده گرفتند اما با نصب سامانه 
هوشمند تاکسي، چه کسي مردم را به کارت زدن در تاکسي 

تشویق مي کند؟
محمدي با اشاره به مزیت هاي سامانه هوشمند تاکسي ادامه 
مي دهد: این سامانه، کرایه را به طور خودکار محاسبه مي کند 
که دیگر جاي هیچ بحث یا شبهه اي براي مسافر و راننده باقي 

نمي گذارد. از طرفي اگر اتفاقي براي تاکسي بیفتد، به راحتي 
با سامانه مکان یاب داخل آن مي توان تاکسي را ردیابي کرد.

موضوع تبلیغات روی تاکسی های شهر در حال 
بررسی است

حسین جعفری، مدیر عامل ســازمان تاکسیرانی شهرداری 
اصفهان، اســتفاده از سامانه هوشمند تاکســي را براي تمام  
کساني که این سامانه روی تاکسی آنها نصب شده است، الزم 
مي داند و ادامه مي دهد: آن دسته از شــهروندانی که کرایه 
تاکســی خود را با اصفهان کارت و از طریق سامانه هوشمند 
پرداخــت کنند، از ســوی راننده تاکســی 5 درصد تخفیف 
می گیرند. وي با اشــاره به اینکه 5 درصد تشــویقی یادشده 
هر ۱5روز یکبار به حســاب رانندگان واریز می شــود، تاکید 
مي کند: ســازمان تاکســیرانی 5 درصد کرایه تخفیف داده 
شده به شهروندان را پرداخت کرده و عالوه بر آن 5 درصد نیز 
تشویقی استفاده از سامانه هوشمند تاکسی را به تاکسیرانان 
ارائه می کنــد. به گفتــه وي موضوع تبلیغات روی ســامانه 
هوشمند تاکسی و تبلیغات سقف و بدنه در حال بررسی است 
تا بتوان از این شــیوه به منظور ایجاد درآمد برای رانندگان و 
نیز ترغیب شهروندان به استفاده از سامانه هوشمند تاکسی 
اســتفاده کرد. مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی شهرداری 
اصفهان با تاکید بر ارائه تسهیالت قرض الحسنه به رانندگان 
تاکسی به منظور خرید سامانه هوشمند تاکسی، به رانندگان 
توصیه کرد از این تسهیالت در نظرگرفته شده استفاده کرده 
و برای دسترســی به شــهر الکترونیک کمک کنند. در سال 
۹2 اولین سامانه هوشمند تاکسی روی تاکسی های اصفهان 
نصب شــد و تا پایان سال گذشته بیشــترین همت سازمان 
تاکسیرانی و مدیران شهری، تجهیز تاکسی ها به سخت افزار 
سامانه هوشمند و فعال کردن سرویس های قول داده شده در 

این سیستم بود.
سامانه هوشمند تاکسی در سه بخش، وظیفه اصلی محاسبه 
دقیق کرایه، پرداخت الکترونیکــی کرایه و مدیریت ناوگان و 

سرویس های الکترونیکی مسافر و تاکسیران را بر عهده دارد.
تجهیز 80 درصد تاکسی های شــهر به سامانه 

هوشمند
به گفته مدیر طرح ســامانه هوشمند تاکســیرانی اصفهان، 
تاکنون حدود ۷3۰۰ دســتگاه تاکســی در اصفهان به این 
سامانه مجهز شده اند و در ســاختار تاکسیرانی، قابلیت های 
تعریف شده را ارائه می کنند. فرهاد گلی با اشاره به اینکه این 
طرح قبال روی 5۰ هزار تاکسی شهر سئول کره جنوبی تست 
شده است، می گوید: شهرداری اصفهان در سال جاری مکلف 
شــده تا عملیات نصب سامانه روی تاکســی های باقی مانده 
انجام شود. وی ادامه می دهد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد 
ناوگان تاکسیرانی شهر اصفهان به ســامانه هوشمند مجهز 
شــده اند و 2۰ درصد باقیمانده نیز بنا بر تاکیدات شــهردار 
اصفهان، در حال انجام اســت و تمامــی برنامه های فرهنگ 
سازی و تشویق براي باالبردن میزان اســتفاده از این سامانه 

در حال تحقق است.

موضوع تبلیغات 
روی سامانه هوشمند 

تاکسی و تبلیغات سقف 
و بدنه در حال بررسی 

است تا بتوان از این 
شیوه به منظور ایجاد 

درآمد برای رانندگان و 
نیز ترغیب شهروندان 

به استفاده از سامانه 
هوشمند تاکسی 

استفاده کرد

تاکســیمتر یکی از تکنولوژی های روز دنیاست که استفاده از آن از چند ســال پیش در اصفهان مطرح شد تا 
مشکل پول خرد به عنوان یکی از دغدغه های اصلی رانندگان و مردم برطرف شود.تجربه موفق اجراي سامانه 
پرداخت کرایه در ناوگان اتوبوسراني اصفهان، سازمان تاکسیراني این شهر را نیز برآن داشت تا به سمت تجهیز 
تاکسي هاي آن قدم بردارد. استفاده از سامانه پرداخت الکترونیکی کرایه، از جمله اقدامات نوینی است که در 

بسیاری از کالن شهرهای دنیا، پیاده سازی و به شکل چشمگیری باعث افزایش رضایت کاربران شده است.

 80درصد تاکسی های شهر به سامانه هوشمند مجهزند؛

بازي برد-برد مسافر و راننده

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان با اشــاره به زمان احداث کلیسای وانک 
اظهار داشــت: در آن زمان شــاه عباس صفــوی، ارامنه 
 اصفهــان را در محله جلفــا اســکان داد و بدین منظور

23 کلیســا نیز در این منطقه احداث شده است. فریدون 
اللهیاری با بیان اینکه در حال حاضر ۱3 کلیسا در محله 
جلفای اصفهان باقی مانــده که تمامی آنهــا ثبت ملی 
شــده اند، تصریح کرد: مهم ترین کلیسای محله جلفای 
اصفهان، کلیســای آمنا پرکیج یا همان کلیســای وانک 
به شمار می رود. این کلیســا یکی از مهم ترین کلیساهای 
اصفهان بوده کــه در محله جلفــا واقع شــده و پرونده 
ثبت جهانی آن در دســت تهیه اســت. مدیرکل میراث 
فرهنگی اصفهان افزود: پرونده ثبت جهانی این کلیســا 
که مســاحت آن ۸ هزار و ۷3۱ متر مربع بوده، به عنوان 
یکی از بزرگ ترین و مهم ترین کلیساهای استان اصفهان، 
به زودی تکمیل خواهد شــد. وی درباره مشخصات این 
کلیسا اظهار داشت: 3 هزار و ۸۷5 متر مربع از این کلیسا، 
ساختمان و بقیه فضای سبز و باغ بوده و در دو طرف درب 
ورودی وانک، دو اتاق برای پذیرایی ساخته اند. اللهیاری 
اضافه کرد: در حال حاضر مجموعه کلیساهای آذربایجان 

شرقی و آذربایجان غربی ثبت جهانی شده اند.

رییس پلیــس فتــاي اســتان اصفهــان، از افزایش 
۱2۰درصدي وقوع جرایم اینترنتي طي آذرماه امسال 
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل خبر داد و گفت: 
عمده وقوع جرایمي کــه رخ داده، در زمینه مســائل 
اقتصادي، برداشــت هاي غیر مجاز، کالهبرداري هاي 
رایانه اي و مزاحمت هاي اینترنتي اســت. ســرهنگ 
ســید مصطفي مرتضــوي بیــان داشــت: آمارها و 
یافته هاي ما نشــان مي دهد که جرایم غیراخالقي در 
فضاي مجازي از بیشــترین فراواني برخوردار است؛ به 
طوري که 34درصد جرایم اینترنتي در آذرماه مربوط 
به مزاحمت هــاي اینترنتي از طریــق هتک حیثیت، 
انتشار فیلم و تصاویر خصوصي و... بودند و به نوعي در 
صدر جرایم قرار دارند. این مقام مســئول با بیان اینکه 
بیشــترین دســتگیري هاي پلیس فتا در آذرماه نیز 
مربوط به مزاحمــت هاي اینترنتي بوده اســت اظهار 
داشت: این موضوع نشــان مي دهد که کاربران فضاي 
مجازي مدیریت الزم را برایــن فضا ندارند و نمي دانند 
که نبایــد اطالعات خصوصي خود را در دســترس هر 
کســي قرار دهند؛ از طرف دیگر اعتماد به دیگران در 
فضاي مجازي یکي دیگر از سهل انگاري هاي کاربران 

است که آسیب هاي فرواني را براي آنها به دنبال دارد.

 کلیسای وانک اصفهان
ثبت جهانی می شود

34 درصد جرایم اینترنتی 
ناشی از مزاحمت های اینترنتی

انتظامیشورامیراث فرهنگی 

تحقق 75درصدي 
درآمدهاي شهرداري اصفهان

افزایش آموزش های کاربردی 
سواد سالمت در محالت شهر

رییس کمیسیون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري 
شوراي اســالمي شــهر اصفهان گفت: بودجه امسال 
شــهرداري 2 هزار و ۶5۰ میلیــارد تومان پیش بینی 

شده که تاکنون ۷5 درصد از آن محقق شده است.
فتح ا... معین افزود: این درآمدها شامل دو گروه نقدی 
و غیر نقدی است که البته بیشــترین میزان درآمدها، 

متعلق به درآمدهاي غیر نقدي بوده است.
 رییس کمیسیون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري 
شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: شــهرداري باید 
درصدد باشد تا در فرصت باقي مانده تا پایان سال، در 
راستاي تحقق درآمدهاي نقدي خود تالش کند؛ امید 
اســت با توجه به درآمدهاي نقدي نظیر اخذ عوارض 
ساخت و ســاز و دریافت پروانه هاي ساختماني، این 

درآمدها محقق شوند.
معین خاطرنشــان کرد: در نیمه اول سال معموال و بنا 
به دالیلي، درآمد هاي نقدي شهرداري کاهش مي یابد 
اما در ماه هــاي پایاني به دلیل نزدیکــي به ایام عید و 

فعالیت هاي بیشتر، این درآمدها نیز رونق مي یابند.
وي اظهار کرد: با توجه به این موضوع باید ساز و کاري 
در نظر گرفته شــود تا در ماه هایي که شــهرداري با 
کمبود نقدینگي همراه است، پروژه ها به تاخیر نیفتند.

رییس کمیسیون بهداشت، ســالمت و خدمات شهري 
شوراي اسالمي شهر اصفهان اظهار کرد: به منظور ارتقای 
شاخص های ســالمت مردم سعی شــده تا با استفاده از 
ظرفیت های بالقوه شــهرداری، گامی در راستای ارتقای 
فرهنگ ســالمت مردم برداشــته شــود. غالمحسین 
صادقیــان افزود: کمیته ســالمت شــهروندی از جمله 
تشکالتی است که سعی شده در آن با استفاده از ظرفیت 
شــهرداری و شــاخص های فرهنگی، ســواد و فرهنگ 
سالمت ارتقا یابد. وي با اشاره به ایجاد خانه های سالمت 
در مناطق ۱5 گانه شــهری گفت: یکی از اهداف تشکیل 
خانه هاي سالمت، افزایش آموزش های کاربردي سطح 
سواد سالمت در محالت شهر اســت. رییس کمیسیون 
بهداشت، سالمت و خدمات شهري شوراي اسالمي شهر 
اصفهان عنوان کرد: معرفي و پیشگیري از بیماري دیابت، 
یکي از دغدغه هاي کمیته سالمت شهروندي بوده است 
که با اســتفاده از تابلوهاي تبلیغاتي در سطح شهر، سعي 
شــده این بیماري و خطرات آن معرفي شود. وي با اشاره 
به فعالیت هاي خانه هاي سالمت در مناطق ۱5 گانه شهر 
اظهار کرد: امروز خانه های سالمت با اقبال خوب مردم از 
برنامه های ســالمت محور همراه بوده که این امر، مبین 

کمبودهایي در این حوزه است.

خبر

نماینده ولی فقیه در ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: 
روحانیت باید انقالبی باشــد زیرا اگر حــوزه و روحانیت انقالبی 

نماند، قطعا جامعه سیلی خواهد خورد.
حجت االسالم والمسلمین علی محمدی، در اجتماع روحانیون 
اصفهان در گرامیداشت حماسه نهم دی ماه گفت: فتنه ۸۸ یک 
طرح برنامه ریزی شده از سوی دشــمن بود که سال ها برای آن 

طراحی کرده بود.
وی با اشــاره به توطئه های دشمنان اســالم از ابتدای انقالب 
اســالمی، ادامه داد: دشمن با اصل اســالم و دین مردم مشکل 
دارد و از همیــن رو از ابتــدای انقالب تاکنون یــک لحظه آرام 

ننشسته و مرتب در حال برنامه ریزی است.
حجت االسالم والمســلمین محمدی به نقش بیگانگان در فتنه 
۸۸ اشــاره کرد و ادامه داد: شــواهد، حاکی از حضور ســفارت 
انگلیس، فرانسه و ایتالیا برای فریب افراد و جریان ها بود و حتی 

برخی از فتنه گران نیز به سفارت خانه های آنها پناهنده شدند.
محمدی با بیان اینکه برخی افراد در فتنه ۸۸ دچار هوای نفس 
شدند، افزود: این افراد دم از سیادت و بزرگی می زدند در حالی 
که رهبر ســادات یعنی امیرالمومنین)ع( برای حفظ 23 ســال 
از حق مســلم خود گذشت تا جامعه اســالمی فرونپاشد و نظام 
اســالمی حفظ شــود ولی این افراد با دروغ، جامعه را به آشوب 

کشیدند.
رییس ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور گفت: پایبندی به 
قانون، حفظ وحدت و اتحاد، شــناخت دام های شیطان، پرهیز 

از دشــمنی و اختالف و اطاعت از والیت به عنوان فصل الخطاب 
مهم ترین راه رهایی از دام فتنه های آخرالزمان است.

وی همچنین سازش، ایجاد اختالف و نفوذ را از دیگر برنامه های 
دشــمن برای ادامه دشمنی با انقالب اســالمی دانست و تاکید 
کرد: بصیــرت و والیت پذیــری مهم ترین رکن مقابلــه با این 

فتنه هاست.
حجت االسالم والمسلمین محمدی به طرح اختالف افکنی در 
جامعه اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد اختالف در جامعه بخصوص 
در بین علما و شــبکه مبلغان دیــن، از مهم تریــن برنامه های 

دشمن است.
وی تاکیــد کرد: روحانیــت و علمای دین باید دشمن شــناس 
باشند و برنامه ها، توطئه ها و طرح های دشمن را رصد کنند تا 

در گرداب آن قرار نگیرند.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور: 

اگر حوزه انقالبی نماند، جامعه سیلی می خورد

شهرداری

در حاشیه
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن« در گروه بینش و اندیشه 
مرکز پژوهش های جوان وابســته به پژوهشــگاه و به قلم» ســید 

ابراهیم حسینی« سامان یافته و به چاپ دوم خود رسیده است.
این اثر ارزشــمند به تحلیل نقــش زن در ادوار مختلف تاریخی از 
جوامع باســتانی و جاهلیت عربــی تا دوران مــدرن پرداخته و در 
نگاهی دیگر جایــگاه زن از دیدگاه قــرآن را در حــوزه خانواده و 

اجتماع واکاوی می کند.
معرفی زنان الگــو در قرآن از دیگر بخش های این کتاب اســت که 
نقش برجسته ای در الگو ســازی برای دختران جوان دارد. یکی از 
ارکان نهضت حضرت رســول)ص( احیای شــخصیت زن و اعاده 
حیثیت انســانی او در جامعه و پایــان دادن به طفیلی دانســتن 

شــخصیت زن بود که در طول تاریخ، جابران و جاهالن آن را حفظ 
کرده بودند. اسالم با افکار خرافی پلید شمردن زنان مبارزه و دوست 
داشتن زن را جزو اخالق انبیا معرفی می کند. علت غایی آفرینش، 
انسان است و مسئله جنسیت مطرح نیســت، بلکه هر یک از زن و 

مرد برای یکدیگر آفریده شده اند.
نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن، از ســه فصل به شرح زیر تشکیل 

شده  است؛
فصل اول: نقش زن در تاریخ

فصل دوم: نقش زن از دیدگاه قرآن
فصل سوم: زنان الگو در قرآن

چــاپ دوم کتاب»نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن«،به قلم ســید 
ابراهیم حسینی، توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در 

دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

گراتن سیب زمینی با گوشت

لبخندک

گوناگون

 نقاط صفر آشپزی

مواد الزم: سیب زمینی  ۴ عدد،گوشت چرخ کرده  
۲۰۰ گرم،پیاز  ۱ عدد بزرگ،قــارچ  ۱۰ عدد،پنیر 
پیتزا  بــه مقدار الزم،ســیر۱ حبه،جعفــری تازه  
مقداری،رب  ۲ قاشــق غذاخوری،زردچوبه، فلفل 

سیاه و نمک به مقدار الزم
طرز تهیه: سیب زمینی را با مقداری آب بگذارید 

تا آب پز شود. 
پیاز را نگینی خرد کرده و کمی تفت دهید. بعد از 
افزودن زردچوبه، بازهم کمــی تفت داده و بعد هم 

سیر را رنده کرده و با گوشت چرخ کرده ســرخ کنید. پس از آن رب را اضافه کنید و سپس 
قارچ را حلقه ای خرد کرده و با جعفری ریزشده به گوشت ها اضافه کنید و کمی تفت دهید. 
بگذارید تا مواد پخته شود و به خورد هم بروند، البته الزم نیست قارچ پخته شود و تقریبا ۱۰ 

دقیقه برای پخت قارچ کافی است.
یک ظرف مناسب برای گذاشتن در فر انتخاب کنید. ســیب زمینی ها را پوست بگیرید و 
حلقه حلقه کنید؛ نه خیلی باریک باشد و نه خیلی ضخیم و بعد مقداری از مواد باال را روی آن 
بریزید و  پس از آن مقداری پنیر پیتزا و به همین ترتیب تا آخر ادمه دهید. اکنون ظرف را ۲۰ 

دقیقه با حرارت ۱۵۰ درجه در فر قرار دهید.
بهتر است ابتدا در ظرف پیرکس را ببندید تا پنیر پنیرا خوب آب شود سپس برای طالیی 
 شــدن روی آن درظرف را بردارید و شــعله باالیی را چند دقیقه روشــن کنیدتا روی آن 

طالیی شود.

در این نوشتار 9 مورد ازســنت ها، آداب و رسوم 
و یا جشــنواره های عجیب و غریب یا خنده دار 
مربوط به ســال نوی میالدی گردآوری شده که 

در سراسر جهان انجام می شود.
»شامی برای یک نفر« - آلمان  

تصور کنید که برای تماشای همان برنامه یا برای 
نشان داده شدن در شــب عید هر سال ساخته 
شده اید. همان دیالوگ و همان متن نمایشنامه؛ 
بدون هیچ چیــز جدیدی! این تفریح اســت یا 
شــکنجه؟ در آلمان این عمل عجیب از ســال 
۱97۲ هر ساله توسط آلمانی ها انجام می شود. 
آنها هر ساله در میانه شــب، نمایش بریتانیایی 
»شــامی برای یک نفر« را تماشــا مــی کنند. 
ریشه این سنت ناشناخته است، اما به اندازه ای 
محبوب است که در حال حاضر شوخی »همان 
روند هر ســاله« به عبارتی رایج در آلمان تبدیل 
شده است و آلمانی ها از تماشــای این نمایش 

واقعا لذت می برند.
جشن سال نو در گورستان - شیلی  

 تالکا شــهر کوچکی در شیلی است با یک سنت 
سال نوی بسیار عجیب و غریب. مردم این شهر 
جشن ســال جدید را با بســتگان مرده خود در 
پانزده سال گذشته برگزار می کنند. با نوای زنگ 
هشدار شــهردار در ســاعت یازده شب، درهای 
گورستان برای مردم محلی باز می شود. مردم در 
این گورستان با موسیقی کالسیک مالیم مورد 
اســتقبال قرار می گیرند و چراغ های چشمک 
زن کم نور گورستان محل کامال مناسبی را برای 
برگزاری جشن فراهم می کند.  آنها معتقدند که 
عزیزان آنها در قبرستان برای این جشن منتظر 
آنها هستند، بنابراین آنها باید سال جدید را کنار 
آنها آغاز کنند. این سنت در ســال ۱99۵ آغاز 
شــد که یک خانواده محلی از حصار گورستان 
به داخل آن پریدند تا ســال نو را نزدیک قبر پدر 

خود آغاز کنند. 
پوشــیدن لباس هــای رنگارنگ - 

مکزیک، برزیل و بولیوی
ســاکنان برزیــل، مکزیــک، بولیــوی و دیگر 
کشورهای آمریکای جنوبی معموال با پوشیدن 
لبــاس هــای رنگارنگ به اســتقبال ســال نو 
می روند. آنها برای رســیدن به خوشــبختی در 
سال جدید، در نیمه شــب قبل از تحویل سال 
معموال لباس های قرمز، زرد و یا دیگر رنگ های 
روشن  را می پوشــند. این کار همچنین در پیدا 
کردن یک همسر دوست داشتنی به آنها کمک 
می کند. قرمز به معنای یک زندگی عاشقانه در 
پیش رو و زرد بیانگر تمایل برای به دست آوردن 

پول و ثروت است.

سنت های عجیب سال جدید 
میالدی در سراسر جهان)3(

ایران که بود دست به سیاه و سفید نمی زد. ته  نداشاه نوری
تغاری هم بود و کسی کارهای خانه را دستش 
نمی سپرد اما حاال آن ســر دنیا باید کدبانوگری کند. پژوهشگران، 
نقاط صفر مختلفی را برای آشــپزی تعریف کرده اند مثل درســت 
کردن نیمروی زرده جدا سفیده جدا، دم کردن برنج، سیب زمینی 

سرخ کرده دو رو طالیی نسوخته، ساالد شیرازی و حتی چای.
 تا روزی که خواهرم تصمیم به آشپزی گرفت فقط برای روح توماس 
ادیسون به ســبب اختراع المپ برق، فیلیپ دیل برای اختراع پنکه 
و الیشا اوتیس برای اختراع آسانسور خدابیامرزی می فرستادیم اما 
بعد دیدیم باید به این فهرســت نام  مخترع اینترنت و یکی دو تا از 
این شبکه های اجتماعی را هم اضافه کنیم که خاندان ما را جلوی 

فامیل داماد رو سفید کردند. 
مدتی اســت که ســاعت ها در دنیای ما به وقت دنیای آنها تنظیم 
می شود. پاک کردن لوبیا سبز تا درست کردن مرصع پلو با بوقلمون 
را به شکل صوتی و تصویری و حتی با رسم شکل توضیح می دهد؛ 
مادرم را می گویم. شــما یک لحظه فکر کنید که این شــبکه های 
اجتماعی نبود،)من کــه از فکر کردن به آن لحظه وحشــت دارم( 
آن وقت چه بالیی سر همه این پدر و دختر یا مادر و پسرهایی می آمد 
که از هم دور هســتند؟ تکلیف این همه بوهای خوش چه می شد 
که از آشپزخانه های چهارگوشه دنیا بلند است؟ چند ماه باید صبر 
می کردیم تا پســتچی در خانه را بزند و ۴ تا عکــس را الی یکی دو 
ورق نامه بیاورد که نشــان بدهد مدتها پیش، شــب تولدش خیلی 
خوشحال بوده است و کوفته هایی که برای اولین بار درست کرده از 

هم وا نرفته اند!

نقش تاریخی زن از دیدگاه قرآن 

برنامه ای سالم تر برای کاهش وزن
ســالم ترین راه برای کاهش وزن این اســت که یک برنامه  متعادل شامل انواع غذا، به 
ویژه غذاهای کامل مثل میوه ها، ســبزیجات، لبنیات، چربی های سالم، غالت کامل و 
غذاهای سرشــار از پروتئین داشته باشــیم  و همزمان مصرف غذاهای فرآوری شده، 
چرب و شیرین را محدود کنیم. برای رســیدن به بهترین نتیجه هفته ای حدود ۳۰۰ 
دقیقه ورزش های محرک دســتگاه گردش خــون و دو نوع تمریــن  قدرتی را هم در 

برنامه تان بگنجانید.
ورزش های مربوط به دســتگاه گــردش خون به ســوزاندن کالــری کمک می کند 
و تمرین های قدرتی باعث ماهیچه ســازی می شــود که هر دوی این موارد به کاهش 
وزن کمک می کند. ماهیچه ها حتی در هنگام اســتراحت کالری بیشــتری نسبت به 
بافت چربی مصرف می کنند ، بنابرایــن افزایش حجم ماهیچه ها به کاهش وزن کمک 
می کند اما کم کردن کالری مصرفی بدون انجام حرکات قدرتی می تواند باعث شود به 

جای چربی، ماهیچه های تان را از دست بدهید.
رژیم میوه و ســبزیجات به تنهایی نمی تواند همه  مواد مغذی مورد نیاز شما را تامین 
کند، اما اگر قصد دارید رژیمی بدون مصرف پروتئین های حیوانی داشته باشید،با یک 
رژیم گیاهخواری متناسب و دقیق می توانید به همه  مواد غذایی مورد نیازتان برسید. 
با توجه به ترکیب دقیق رژیم غذایی تان احتماال الزم می شــود کــه مکمل ویتامین 
B12 و احتماال عالوه بر آن با توجه به محل زندگی تان و مــدت زمانی که در معرض 
آفتاب قرار دارید، مکمل ویتامیــن D مصرف کنید. مصرف تخم مــرغ و لبنیات که 
بعضی گیاهخواران در برنامه شان می گنجانند می تواند پروتئین کامل را تامین کند و 

غذاهای دریایی عالوه بر پروتئین، چربی های امگا۳ را هم تامین می کنند.

جدول 2039
افقی

۱-  کشور آفتاب تابان- خربزه نارس- سیگار فقرا
۲- درخشان و منور- توهین کردن- عشیره

۳- عامل وراثت- پرگار- وقاحت و پررویی
۴- فیلم سراسر زد و خورد- سرپرستان-دیده

۵- سبزی خورشتی- ضرب شمشیر
6- باالترین اختیــار- متملق و چاپلــوس- هوش 

سرشار
7- عنقا- یاقوت- نه من نه تو

8- خالق رمان های ســه تفنگدار و مــردی با نقاب 
آهنین- سهولت- مخترع ماشین بطری سازی

9- حــرف توفیــر- مخترع زیــر دریایی در ســال 
۱9۵6-وزارت دارایی قدیم

۱۰- خالق کتاب غریب نامه- کهن و قدیمی- قوچ
۱۱- آهار- فیلمی با بــازی راج کاپور فقید محصول 

سینمای هند
۱۲- مرکز آن لیماست- وســیله ای برای نوشیدن 

مایعات از بطری- الزم شدن
۱۳- کتاب جورج اورول- شــاعر قرن ششم 

ایران- اثر چوبی
۱۴- دریــا- از القاب حضــرت فاطمه )س(- 

مارکی بر موتور سیکلت ژاپنی
۱۵- خاک سرخ- عقیم و سترون- بانگ شتر

عمودی
۱-  ورم لثه دهان- نظم و انضباط

۲- معادل ۳۰ گرم- ســدی در کشور مصر- 
دست آموز

۳- مظهر ســبکی و کتاب ماتیســن- تعمیر 
خرابی ها- شکمو

۴- کارگردان دونده، تنگســیر، ساز دهنی و 
تنگنا- ذات و سرشت- سلمانی درختان

۵- تازه به دوران رسیده- آداب فولکلوریک قومی هر 
ملت

6- مرزبان- خاکروبه- درسی در مدرسه
7- کشنده رســم- نیرومند و یار دائمی پتک- نصف 

دریا
8- چوبدستی شبان- دشمنان- پوچ و خیالی

9- چله کمان- اتومبیل سنگین- نورانی و درخشان
۱۰- فرزنــد آدم و بــرادر قابیل- فیلــم احمدرضا 

درویش- رویه پاره
۱۱- برخالف آمدن- مرکز ترکیه

۱۲- فرمان شــلیک اعدام- مامور اجرای حکم- زن 
صبور و بردبار

۱۳- سریال داود میرباقری- پاشو در گویش گیلکی- 
نام آذری

۱۴- شهیر- چندین یاس و کتاب اوهنری- یزدانی
۱۵- پایتخت نیوزیلند؛ کشور پرندگان- به مراد دل 

رسیده و موفق شده
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تصاویر روز

پرواز دسته جمعی سارهای مهاجر
 در آسمان فلسطین

دودی کردن ماهی ها
 در سرینگرهند 

درمان همزمان 1111 نفر برای 
شکستن رکورد گینس 

محوطه بیمارســتان احمدآباد هند صحنه وقــوع یک رویداد 
درمانی به روش »آیورودا« )Ayurvedic( بود.

بر اســاس گزارش رویترز، این رویداد که با حضــور ۱۱۱۱ نفر 
اتفاق افتاد در واقع با هدف رســیدن به رکــورد جهانی گینس 
برای بزرگ ترین درمان »شیرودهارا«)Shirodhara( که یکی 
از روش های درمانــی »آیورودا«)Ayurvedic( اســت برگزار 

شده بود.
»شــیرودهارا«)Shirodhara( یک شــکل از درمان به شیوه 
»آیورودا« است که شامل ریختن آهسته برخی مایعات بر روی 
پیشانی فرد می شــود.نام این روش درمانی از زبان سانسکریت 
گرفته شده است و کلمات »شــیرو«)Shiro( به معنی »سر« و 

»دهارا«)Dhara( به معنی »جریان« است.
مایعاتی که در این روش درمانی مورد اســتفاده قرار می گیرند 
به فرد تحت درمان بســتگی دارد و می تواند شامل روغن، شیر، 

دوغ، آب نارگیل و یا حتی فقط آب باشد.

ساخت روبات جنگجوی گاندام 
توسط کره ای ها

بسیاری تصور می کردند در آینده ای دور در نهایت شاهد ظهور 
روبات هــای جنگجو خواهیم بــود، اما برای رویــت یک روبات 
جنگجوی گاندام الزم نیســت دیگر منتظر باشید، زیرا شرکت 
روباتیک »هانکوک میــرا« در کره جنوبی مبادرت به ســاخت 
نمونه اولیه این ماشــین عظیم کرده است. روبات های جنگجو، 
ماشین های عظیمی هستند که توسط انســانی که در آن قرار 
دارد هدایت می شــوند. اولیــن روبات جنگجو با نــام »متد ۲« 
ســاخته شــد. این روبات ۱۳ فوت طول دارد، وزن آن یک تن و 
۳۰۰ کیلوگرم و مجهز به دو بازوی روباتیک فلزی متحرک است. 
یانگ جین هو، رییس این شــرکت کــره ای در خصوص اولین 
گاندام ساخته شده توسط این شرکت گفت:  این  روبات، اولین 
نمونه  روبات دو پایی  اســت که توسط انســان هدایت می شود. 
هدف ما از ســاخت این روبات به کارگیری آن در شرایط بسیار 
خطرناک و آســیب زایی اســت که انســان قادر به ورود به آنها 

نیست.
هانکوک میرا برای ساخت این روبات دو پا، بیش از ۲۰۰ میلیون 

دالر از سال ۲۰۱۴ تاکنون هزینه کرده است. 

خودروی بوگاتی غرق شده بعد از 
سال ها دوباره قیمتی شد

بوگاتی قدیمی تیپ ۲۲ متعلق به سال ۱9۲۵ بعد از گذشت 7۳ سال 
از اعماق یک دریاچه بیرون کشیده شد. این خودرو که در سال ۲۰۰9 
از اعماق دریاچه »ماگیئوره« واقع در مرز سوییس و ایتالیا  بیرون آورده 
شد، با وجود صدمه و همچنین زنگ زدگی به قیمت ۲9۴۰۰۰ یورو 
فروخته شد. با وجود اینکه این بوگاتی در فرانسه شماره گذاری شده 
بود اما در ســال ۱9۳۵ در این دریاچه غرق شد. حداکثر سرعت این 
خودروی ۴ سیلندر به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می رسید. بقایای این 
خودرو برای اولین بار توســط غواصی به نام » یوگو پیلون« در ســال 
۱967 در اعماق این دریاچه پیدا شد.   یک گروه غواصی محلی بعد از 
گذشت ۴۰ سال در سال ۲۰۰9 این بوگاتی را از اعماق دریاچه بیرون 
کشید و پس از آن در پاریس به مزایده گذاشته شد.  در ژانویه ۲۰۱۰  
این خودرو توسط »پیتر موولین« برای موزه شخصی اش با نام »موزه 
خودروی موولین« واقع در کالیفرنیای آمریکا به قیمت ۲9۰۰۰۰ یورو 
خریداری شــد. پول حاصل از فروش این بوگاتی قدیمی به صندوق 
خیریه مقابله با خشونت جوانان اهدا شد.  گفتنی است؛ هم اکنون این 
خودرو در این موزه در معرض دید عالقه مندان به خودروهای قدیمی و 

کالسیک گذاشته شده است.
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امام علی )علیه السالم(:
نادان، به تقصیر )عیب( خود آگاه نیست و نصیحت خیر خواه خود را 

هم نمی پذيرد.
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