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بــه گــزارش ایمنا، طــی چند هفتــه گذشــته انــواع لبنیات 
 در کشــور به طــور زیرپوســتی و بــدون ســر و صــدا گران 

شده است در حالی که صنایع لبنی هیچ مجوزی برای افزایش...

از وقتي که بي آبي گریبانگیر کشــاورزان شــده، آنها هم به ناچار به مشــاغلي مانند 
کارگري ساختمان روي آورده اند. البته به خاطر اینكه با شخص خاص یا پیمانكاري 
ارتباط نداشــته اند، تنها راه حل آنان رجوع به میدان اصلی شهر است که براي آنان 
حكم اداره کاریابي را دارد! »موضوع کارگران جویاي کار که در میادین شــهر مستقر 
هستند به یك ارگان مربوط نیســت بلكه چندین دستگاه با آن مرتبط هستند«؛ این 
را مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ســاماندهي مشاغل شهري شهرداري 
اصفهان در گفت وگو با ایمنا مطرح کرد. اصغر کشــاورز راد، در حالي چنین مطلبي را 

عنوان کرد که شهرداري چند سال پیش وارد این موضوع شده بود اما...

شهرداريبرايساماندهيوضعيتکارگراندستبهکارمیشود؛

پایانافسانهذوبآهندرجامحذفی
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فاتحگيشهسينماهایاصفهانشد؛

ادامهدرصفحه15

درهمينصفحه

ســخنگوي شــوراي نگهبان گفت: زنان مي توانند 
در انتخابــات آینده ریاســت جمهوري بــه عنوان 
نامزد ثبت نام کنند ولي موضوع رجل سیاســي در 
شوراي نگهبان هنوز به نتیجه نهایي نرسیده است. 
عباسعلي کدخدایي روز شــنبه در نشست خبري با 

گرامیداشت حماسه 9 دي روز بصیرت و آگاهي در 
پاسداري از نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و با 
تبریك میالد عیسي مسیح و آغاز سال نوی میالدي 
در پاســخ به این ســوال که با توجه به اینكه هنوز 

موضوع رجل سیاسي مشخص نیست آیا...

سخنگويشوراينگهبان:

زنانميتواننددرانتخاباتآیندهریاستجمهوري
نامزدشوند
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لينکهایبلندراخالصهکنيد؛

چقدرمیتوانیدجلبتوجهکنید
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تخفیف40درصدیقیمتزمین
درشهرکفناوریاصفهان

15

جلویبزرگشدنشهرداری
اصفهانرابگیرید

سال1908درسيبریچهاتفاقیرخداد؟

معمایبزرگترینانفجارتاریخ
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تیم فوتبال تراکتورســازی در اصفهان مقابل ذوب 
آهن قهرمان دو دوره جام حذفی پیروز شــد تا در 

فینال حریف نفت تهران شود.
دیدار دو تیــم فوتبال ذوب آهن و تراکتورســازی 
اصفهان در مرحله نیمه نهایی جام حذفی از ساعت 
14 و 30 دقیقه روز گذشته در ورزشگاه فوالدشهر 
اصفهان برگزار شــد که این بــازی در 90 دقیقه به 
نتیجه مســاوی یك بر یك به پایان رسید و بازی به 

وقت های اضافه کشیده شد.
در وقت های اضافه 3 گل دیگر رد و بدل شــد و در 
نهایت تراکتورســازی 3 بر 2 به پیروزی رسید و به 

فینال جام حذفی رسید.
اتفاقاتمهمبازی:

دقيقه4: شوت احســان پهلوان از داخل محوطه 
جریمــه به تیــرک دروازه تراکتورســازی برخورد 
کرد و مرتضی تبریزی مهاجــم دیگر ذوب آهن هم 

نتوانست از این توپ استفاده کند.
دقيقه19: پاس مهــدی رجب زاده بــه مرتضی 
تبریزی در موقعیت آفساید رسید و گل این بازیكن 

مردود اعالم شد.
دقيقه24: ارســال ایرانپوریــان روی دروازه ذوب 
آهن در محوطه جریمه به جاسم کرار رسید و ضربه 
ســر این بازیكن با اختالف کمی از کنــار دروازه به 

بیرون رفت.
دقيقه40: ضربه کاشــته تراکتورسازی را سروش 
رفیعی روی دروازه ذوب آهن ارسال کرد که رشید 
مظاهری دروازه بــان توپ را دفع کــرد و بازیكنان 

تراکتورسازی هم روی او مرتكب خطا شدند.
دقيقه43گلذوبآهن: شوت از راه دور احسان 
پهلوان را اخباری دروازه بان تراکتورسازی نتوانست 
به طور کامل مهــار کند و توپ پــس از برخورد به 
تیــرک دروازه به درون دروازه رفــت و گل اول این 

بازی به ثمر رسید.
نيمهدوم:

دقيقه60: حسینی بازیكن ذوب آهن در موقعیت 

تك به تك با دروازه بان تراکتورسازی قرار گرفت اما 
این فرصت ایده آل گلزنی را از دست داد. 

دقيقه69: شــوت ابراهیمی از داخــل محوطه 
جریمه ذوب آهن را رشید مظاهری مهار کرد.

دقيقه70: مرتضی تبریزی بــه دلیل خطای غیر 
ورزشی روی محمد ایران پوریان کارت زرد دومش 
را گرفــت و از میدان اخراج شــد. به ایــن ترتیب 

تبریزی فینال جام حذفی را هم از دست داد.
دقيقه82: ایرنپوریان در داخــل محوطه جریمه 
ذوب آهن صاحب توپ شــد که شــوت او را رشید 

مظاهری با یك واکنش خوب راهی کرنر کرد.
دقيقه83: شــوت مهدی کیانی از پشت محوطه 
جریمه با اختالف اندکی از کنــار دروازه ذوب آهن 

راهی اوت شد.
دقيقه86: شوت مهدی کیانی را یكبار دیگر رشید 

مظاهری با یك واکنش خوب راهی کرنر کرد.
دقيقه88: ذوب آهن روی یك ضدحمله صاحب 
یك موقعیــت گلزنی دیگر شــد که بازهــم از این 

فرصت استفاده نكرد.
دقيقه89: گل مســاوی تراکتورســازی: ارسال 

ایرانپوریان روی ســر فرزاد حاتمی فــرود آمد و او 
توانست گل مساوی تراکتورسازی را بزند.

دقيقه90+2: ارسال خطرناک بازیكنان ذوب آهن 
را اخباری دروازه بان تراکتورســازی با یك واکنش 

خوب راهی کرنر کرد.
وقتاضافهاول:

دقيقــه93: گل دوم تراکتورســازی: محمــد 
ابراهیمی با یك حرکت تكنیكــی و عبور از مدافع 
ذوب آهن و یك شــوت دقیق گل دوم تیمش را به 

ثمر رساند.
دقيقه104: ارســال بازیكنان ذوب آهن به تیرک 
دروازه تراکتورســازی خــورد و در برگشــت توپ 
به جری بنگستون در موقعیت آفســاید رسید و او 

گلزنی کرد که این گل مورد قبول واقع نشد.
وقتاضافهدوم:

دقيقه118: تراکتورسازی یك فرصت عالی گلزنی 
را از دست داد و محمد ابراهیمی موقعیت دو به تك 

با دروازه بان ذوب آهن را از دست داد. 
دقيقه119: ذوب آهن صاحب یك موقعیت گلزنی 
شد و ارسال مهد ی پور را دروازه بان تراکتورسازی را 
راهی کرنر کرد. این ضربه کرنر  بعد از ارسال  و خطا 

روی احسان پهلوان تبدیل به ضربه پنالتی شد.
دقيقه120: ضربــه پنالتی ذوب آهــن:  این ضربه 
را بنگستون تبدیل به گل مســاوی کرد تا بازی به 

ضربات پنالتی کشیده شود.
تراکتورسازی در مصاف با اولین حریف لیگ برتری 
خود هم موفق شــد و به فینال جام حذفی رسید تا 
روز 21 اردیبهشــت ماه در خرمشهر به مصاف تیم 
نفت تهران برود. ذوب آهن هم که قهرمان دو دوره 
متوالی بود از گرددونه رقابت ها حذف شد. این تیم 
به رفتار مرتضی تبریزی مهاجمی که روزگذشته به 
تیم ملی دعوت شده بود باخت و سومین فینال را از 

دست داد .
فینال روز 21 اردیبهشــت 96 در خرمشهر برگزار 

می شود.

پایانافسانهذوبآهندرجامحذفی

سهماصفهانیهاازفینالهیچشد
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پیشنهاد سردبیر:
زنان مي توانند در انتخابات آينده رياست جمهوري نامزد شوند

واکنشدیدگاهپارلمانانتخابات

عبدالرضا داوری، مشــاور وزیرکشــور در دولت دهم در 
خصــوص وضعیت اصولگرایــان و معرفــی گزینه های 
انتخاباتی از سوی برخی از احزاب این جریان گفت: با توجه 
به اینکه روحانی پاسخگوی مطالبات عموم جامعه نبوده 
و در تحقق وعده های خود نیز توفیقی نداشــته و باعث 
نارضایتی در میان مردم شده، اصولگرایان فکر می کنند 

مردم از روحانی عبور کرده اند. 
وی ادامه داد: اگر مــردم از روحانی عبور کنند به معنای 
این نیست که به سمت گزینه  اصولگرا  های محافظه کار 
می روند. این به معنای رسیدن به گزینه ای دست باالتر و 
تغییرپذیرتر از روحانی است. اصولگرایان متوجه نیستند 
که انتخابات یک صحنه نسبی است و مردم در مقام قیاس 
عملکردها، از اصولگرایان محافظه کار ناراضی تر هستند 

و رای به روحانی برای آنها انتخابی میان بد و بدتر است. 
داوری خاطرنشــان کرد:گزینه هــای اصولگرایان برای 
روحانی فقط به مثابه حریف تمرینی هستند و تنها باعث 
افزایش ســبد رای وی در قیاس با سال 92 خواهند شد. 
گزینه های اصولگرایان حتی توانایی دو مرحله ای کردن 

انتخابات 96 را هم ندارند. 

رییس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی گفت: برخی 
نمایندگان بی آنکه بخواهند القای شــبهه کنند یا اذهان 
عمومی را مشوش کنند، چنین القا می کنند که ۴2 هزار 
میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندسازی 
یارانه ها در اختیار دولت قرار می گیــرد در حالی که این 
گزارش درست نیست. به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت 
در جلسه علنی دیروز مجلس شــورای اسالمی با انتقاد از 
اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس در خصوص مصارف 
قانون هدفمندسازی یارانه ها، گفت: مواد یک و دو قانون 
هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی و 
آب را تصویب کرده و درآمدهای حاصله را بر اساس مواد ۷ 

و ۸ بین مردم، تولید و خزانه کشور واریز می کند.
نوبخت افزود: آن طور که برخی نمایندگان سخن گفته اند 
گویا دولت از مردم ۷۷ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان از ناحیه 
افزایش قیمت حامل های انرژی پــول می گیرد، ولی ۳۵ 
هزار میلیارد تومان بازتوزیع و ۷۰۰۰ میلیارد تومان بابت 
مالیات بر ارزش افزوده اختصــاص می دهد و بقیه آن که 
رقمی بالغ بر ۴2 هزار میلیارد تومان اســت نیز در اختیار 

دولت باقی می ماند.

مشاور وزيرکشور در دولت احمدی نژاد: 

اصولگرايان توانايی دو مرحله ای 
کردن انتخابات را هم ندارند 

نوبخت: 

برخی نمايندگان القای شبهه 
می کنند

علی مطهری:

 دفترم توسط وزارت اطالعات 
دولت قبل شنود می شد

رياست اداره عملیات زمینی ستاد کل نیروهای مسلح:

يک عکس مبنای شايعه 
همکاری سپاه با زنجانی است

علی مطهری نایب رییس دوم مجلس شــورای اسالمی 
گفت: دفتر کارم توسط وزارت اطالعات دولت قبل شنود 
می شد که با پیگیری های انجام شده در این خصوص این 

موضوع روشن شد.
به گزارش ایسنا، نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: پرونده های شــیراز، 
مشهد و شــنود از دفتر شخصی من براســاس قوانین و 
چارچوب های مشخص در حال رسیدگی است و ما منتظر 
گزارش کمیسیون شوراها در مورد حادثه مشهد  نیز هستیم 
و عامالن اصلی حادثه شیراز نیز مشخص شدند که باید با 
آنها برخورد شود. نایب رییس دوم مجلس شورای اسالمی 
در ادامه افزود: طبق اعالم وزارت اطالعات، در دولت قبل از 
دفتر من شنود می شد، که با عامالن این موضوع نیز برخورد 

شده و از مجموعه وزارت اطالعات اخراج شدند.
علی مطهــری در پاســخ به ســوالی در مــورد احتمال 
کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو 
گفت: من فعال درخصوص انتخابات ریاســت جمهوری 

صحبتی   نمی کنم.

چندی پیش برخی ســایت ها و افراد، شایعه همکاری 
ســپاه با یکی از متهمان بزرگ نفتی )بابک زنجانی( را 
مطرح کردند.در این راســتا ســردار میریان که اینک 
ریاست اداره عملیات زمینی ستاد کل نیروهای مسلح 
را بر عهده دارد،در مصاحبه ای بــا خبرگزاری فارس به 

توضیح در این مورد پرداخته است. 
این فرمانده ســپاه نیروهای مســلح درخصوص برخی 
شایعات پیرامون همکاری های ســپاه با بابک زنجانی 
خاطرنشان کرد: البته این شایعه را در مورد بنده هم به 
کار بردند و عکسی را برای اولین بار یک سایت انگلیسی 
منتشر کرد و مدعی رابطه بنده با بابک زنجانی شد اما آن 
عکس مربوط به اعطای درجه به شهید محمد غفاری )از 
شــهدای یگان صابرین که در مقابله با پژاک به شهادت 
رسید( بود و به دلیل شباهت ظاهری این شهید بزرگوار 

با آن فرد، مدعی چنین ارتباطی شده بودند.
وی  در پاســخ به این ســوال که شــما چقــدر حقوق 
می گیرید، دریافتی خود را ۵ میلیون و 2۵۰ هزار تومان 

اعالم کرد.

روحانی هشت قانون مصوب 
مجلس را برای اجرا، ابالغ کرد

سفرای جديد ايران در هفت کشور 
با ريیس جمهور ديدار کردند

واکنش امام جمعه يزد به پرتاب
مهرو تسبیح در نماز جمعه

هاشمی رفسنجانی از صدا و سیما 
انتقاد کرد

میزان : حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در نامه های 
جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، هشــت قانون مصوب 

مجلس را برای اجرا، ابالغ کرد.
روحانی »قانون موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت 
جمهوری اســالمی ایران و دولــت جمهوری چــک«، »قانون 
موافقت نامه تشــویق و حمایت متقابل از ســرمایه گذاری بین 
دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا« 
و »قانــون موافقت نامه بیــن دولت جمهوری اســالمی ایران و 
دولت فدراســیون روســیه در زمینه همکاری و کمک متقابل 
 اداری در امور گمرکی« را بــه وزارت امور اقتصــادی و دارایی 

ابالغ کرد. 
 » قانــون موافقت نامه همکاری و کمک متقابــل اداری در امور 
گمرکی بین دولت جمهوری اســالمی ایران و دولت جمهوری 
کــره«، »قانــون موافقت نامــه تشــویق و حمایــت متقابل از 
سرمایه گذاری بین جمهوری اســالمی ایران و ژاپن« و »قانون 
موافقت نامــه بین دولــت جمهوری اســالمی ایــران و دولت 
جمهوری قبــرس به منظــور اجتناب از اخــذ مالیات مضاعف 
و جلوگیری از فــرار مالیاتی در مورد مالیات هــای بر درآمد به 
انضمام تشــریفات)پروتکل( الحاقی« از جملــه قوانینی بود که 

روحانی آنها را برای اجرا ابالغ کرد.
  به گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ریاســت جمهــوری، 
 »قانــون موافقت نامــه بین دولــت جمهوری اســالمی ایران 
و دولــت جمهــوری اســلواک بــه منظــور اجتنــاب از اخذ 
 مالیــات مضاعــف و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی در مــورد 
مالیات های بر درآمــد« و »قانون موافقت نامــه کمک متقابل 
اداری در امور گمرکی بیــن دولت جمهوری اســالمی ایران و 
دولت جمهوری آذربایجان«، جزو هشــت قانونی هســتند که 
رییس جمهوری پس از تصویب مجلس شورای اسالمی و تایید 
شــورای نگهبان، آنها را بــرای اجرا به وزارت امــور اقتصادی و 

دارایی ابالغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ســفرای جدید جمهوری اســالمی 
ایــران در کشــورهای تانزانیــا، بــالروس، اتیوپــی، اروگوئه، 
گرجســتان، برزیل و کره شمالی روز  شــنبه و پیش از عزیمت 
به محل ماموریت خــود بــا رییس جمهور دیــدار و گفت وگو 
کردند. حجت االســالم حســن روحانی در این دیدار با تاکید بر 
ضرورت تالش سفرای کشورمان در راستای توسعه روابط ایران 
با سایرکشــورها، گفت: دولت تدبیر و امید نســبت به گسترش 
روابط دوستانه با همه کشــورها اهتمام دارد و همواره بر توسعه 
مناســبات در عرصه بین المللی بر اســاس احتــرام متقابل و 
منافع مشــترک تاکید کرده اســت. رییس جمهــور همچنین 
 برای سفرای کشــورمان در انجام ماموریت های محوله آرزوی 

موفقیت کرد.
در ایــن دیــدار موســی فرهنــگ، ســفیر جدید ایــران در 
تانزاینا،اویســی ســفیر جدید ایران در بالروس، خاکپور سفیر 
جدید ایران در اتیوپی، پســندیده سفیر جدید ایران دراروگوئه، 
قوام شهیدی سفیر جدید ایران در گرجســتان، سقائیان سفیر 
جدید ایران در برزیل و عمادی سفیر جدید ایران در کره شمالی 
بر تالش خود در جهت ارتقای سطح روابط ایران با این کشورها 

تاکید کردند.

امام جمعه یزد با گرامیداشــت حماســه 9 دی اظهار داشــت: 
مردم در حماســه 9 دی بصیرت خود را به نمایش گذاشــتند و 
حضور در صحنه مردم جای تقدیــر دارد. وی در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشــاره به اتفاقی که مدتی قبل در نمازجمعه 
رخ داد)پرتاب و مهر و تسبیح به مشــاور رییس جمهور در نماز 
جمعه یزد( افزود: از مردم و نمازگزاران تقاضا می کنم تا حرمت 
نمازجمعه و مســجد را حفظ کنند و اگر صحبتــی دارند آن را 
به من بگویند تا مطرح کنم. ناصری تاکید کــرد: نباید با برخی 
حرکت ها بهانه به دست دشمن بدهیم بلکه باید حرمت افرادی 
که به نمازجمعه می آیند به ویژه افرادی که انقالبی هســتند را 

حفظ کنیم.

آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی در مراسم گرامیداشت چهلمین 
روز درگذشت آیت ا... موســوی اردبیلی با بیان اینکه صداوسیما 
باید برنامه  جامعــی درباره مرحــوم موســوی اردبیلی پخش 
می کرد گفت: حــق آن بود که صداوســیما برنامه جامعی برای 
ایشان پخش می کرد نه اینکه لحظات آخر مشخص شود که چه 

کسی و کجا بر پیکر ایشان نماز می خواند.

عکس روز

اين »سه« خمینی جوان 
عصر جمعه مراســم بزرگداشــت آیــت ا... موســوی اردبیلی به 
مناسبت چهلمین روز درگذشت ایشان با حضور آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی، بیت امام راحل و جمعی از مسئوالن دولتی و مردم در 

حسینیه جماران برگزار شد.

اخبار

کافه سیاست

بین الملل

خبر اختصاصی یک روزنامه پاکســتانی حاکی از آن 
است که هفت نهاد و موسسه دولتی و غیر دولتی این 
کشور به خاطر نقش داشتن در فعالیت های مربوط به 
توسعه موشک ها و سالح های هسته ای پاکستان، از 

سوی دولت آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفته اند.
روزنامه انگلیســی زبان »داون« روز شنبه در گزارشی 
نوشت: فعالیت نهادها و موسســه های پاکستانی که 
نام آنها در فهرســت تحریم های دولت واشنگتن قرار 
گرفته اســت، از نظر دولت آمریکا مغایر امنیت ملی و 
منافع این کشــور در حوزه سیاســت خارجی قلمداد 

شده است.
اگرچــه برخی از هفت نهاد پاکســتانی که براســاس 
این گزارش، در فهرســت تحریم هــای جدید دولت 
آمریکا علیه پاکســتان قرار گرفته، چندان شــناخته 
شده نیستند، اما ســه مورد از آنها شــامل »مجتمع 
تســلیحات هوایی« )AWC(، »مجتمع فناوری های 
دریایی«)MTC( و »کمیته ملی علمی-مهندســی« 
)NESCOM( که هر سه از نهادهای دولتی پاکستان 
هستند، از نهادهای شناخته شده و مهم این کشور به 

شمار می روند.

یک فروند هواپیمای ترکیه ای حامل عناصر القاعده به 
منظور انتقال مزدوران مجروح به درمانگاه های ترکیه، 

در فرودگاه بین المللی عدن فرود آمد.
به گزارش العهــد، منابع امنیتی یمنــی از ورود یک 
هواپیمای ترکیــه ای به فــرودگاه بین المللی عدن به 
منظور انتقال مــزدوران ائتالف متجاوز ســعودی که 

اخیرا در جبهه  تعز مجروح شده اند خبر دادند.
ایــن منابع گفتنــد که تعــداد مزدوران مجــروح به 
1۵۸ نفر می رســد کــه قرار اســت بــرای درمان به 

بیمارستان های ترکیه منتقل شوند.
به گفته این منابع این هواپیمای ترکیه ای هنگام ورود 
به فرودگاه بین المللی عــدن حامل 1۵۰ تن از عناصر 
گروه تروریستی القاعده بود که اخیرا بعد از آزادسازی 
حلب به دست ارتش ســوریه و همپیمانان از این شهر 

اخراج شده اند.
این منابع تاکیــد کردند که عناصر گروه تروریســتی 
القاعده با نظارت نیروهای اشــغالگر اماراتی از هواپیما 

پیاده شدند.

آمريکا، پاکستان را هم 
تحريم کرد

فرود در عدن برای انتقال 
مزدوران سعودی مجروح

عباســعلي کدخدایي روز شــنبه در نشســت خبري با 
گرامیداشــت حماســه 9 دي روز بصیــرت و آگاهي در 
پاسداري از نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و با تبریک 
میالد عیسي مسیح و آغاز ســال نوی میالدي در پاسخ به 
این ســوال که با توجه به اینکه هنوز موضوع رجل سیاسي 
مشخص نیست آیا زنان مي توانند در انتخابات آینده ریاست 
جمهوري نامزد شــوند، اظهارداشت: زنان حتما مي توانند 
ثبت نام کنند ولي بحث رجل سیاســي در شوراي نگهبان 
هنوز به نتیجه نهایي نرســیده اســت و به محض اینکه به 

نتیجه برسیم آن را اعالم خواهیم کرد.
وي همچنین درمورد تشــکیل هیئت مرکزي نظارت بر 
انتخابات ریاست جمهوري خاطرنشان کرد: هیئت مرکزي 
نظارت بر انتخابات 1۵ اســتان مشخص شــده و تکلیف 
هیئت هاي نظارت دیگر استان هاي کشور نیز روز دوشنبه 

هفته جاري مشخص و اطالع رساني مي شود.
ســخنگوي شــوراي نگهبان یادآور شــد: هیئت مرکزي 
نظارت بر انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوري، روز 

دوشنبه اعضاي هیئت هاي 16 استان را انتخاب مي کند.
کدخدایي همچنین درمورد برگزاري انتخابات سال آینده 
به صورت تمام الکترونیکي گفت: ما همکاري خوبي با وزارت 
کشــور داریم وجلسات کارشناســي و مکاتبات متعددي 

برگزار شده و این همکاري رو به جلو  است.
وي ادامه داد:در خصوص صندوق احراز هویت اعالم کردیم 
به شرط تامین شرایط امنیتي، احراز هویت مي تواند در همه 
شعب و صندوق ها صورت بگیرد که وزارت کشور در تالش 

است این مسئله را عملیاتي کند. 
کدخدایــي یادآور شــد: شــوراي نگهبــان در خصوص 
صندوق هــاي الکترونیکي هنــوز به جمع بنــدي نهایي 
 نرسیده است ولي احتمال مي دهیم با تعدادي از صندوق ها 

موافقت شود.
وي افزود: البته باید ببینیم کارشناســان در این مورد چه 
نظري خواهند داشت و پس از آن در جلسه عمومي شوراي 

نگهبان این موضوع مطرح مي شود.
سخنگوي شوراي نگهبان تصریح کرد: این شورا در انتخابات 
شوراها دخالت خاص و اختیارات قانوني ندارد ولي این نکته 
به وزارت کشــور اعالم شده که براي اســتفاده از صندوق 
الکترونیکي باید شرایط کافي وجود داشته باشد تا انتخابات 

تحت الشعاع قرار نگیرد.
یکي از خبرنــگاران نظر کدخدایــي را درمــورد یکي از 
مصوبه هاي مجلس در الیحه برنامه ششم توسعه پیرامون 
راه اندازي سامانه حقوق و مزایای کارکنان و مسئوالن جویا 
شد که وي پاسخ داد: این نکته مربوط به قوانین و مصوبات 

است و تا زماني که مصوبه از سوي مجلس به این شورا  ارجاع 
نشود ، نمي توانیم اظهار نظر کنیم .

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: در حال حاضر منتظر 
مصوبه مجلس هستیم؛ اما اصل حقوق هاي نجومي خالف 
است و امیدواریم دیگر تکرار نشود و مجلس تدابیر الزم را 

براي این کار اتخاذ کند.
عباسعلي کدخدایي در ادامه نشســت خبري، گزارشي از 

مصوبات شوراي نگهبان ارائه کرد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان با بیان اینکه ۳۸ مصوبه به 
جز اساســنامه و نامه هاي دیوان عدالت اداري در این شورا 
مورد بررسي قرار گرفت، اظهار داشت: تا کنون در 11مورد از 
مصوبات عدم مغایرت داشتیم که بیشتر این موارد مصوبات 
و لوایحي است که بیشتر آنها در قالب موافقت نامه بین ایران 

و کشورهاي مختلف مطرح شده است.
وي افزود: اعضاي شــوراي نگهبان الیحه موافقت نامه بین 
ایران و اسلواکی را به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف 
و جلوگیري از فرار مالیاتي در مورد مالیات هاي بر درآمد، 
الیحه موافقت نامه بین ایران و روسیه در زمینه همکاري و 
کمک متقابل اداري در امور گمرکي را مغایر با شرع و قانون 

اساسي  ندانستند.
سخنگوي شوراي نگهبان تصریح کرد: لوایح موافقت نامه 
همکاري اقتصادي بین ایران و جمهوري چک، کرواســي 
و لیتوانــي، الیحــه موافقت نامه کمک متقابــل اداري در 
امور گمرکي بین ایــران و جمهــوري آذربایجان و الیحه 
موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاري بین 
ایران و ژاپن نیز مغایربا موازین شرع و قانون اساسي شناخته 
نشــدند. کدخدایي به اصالح موادي از الیحه احکام دائمي 
برنامه هاي توسعه کشــور که براي چندمین بار از شوراي 
نگهبان به مجلس فرســتاده شد، اشــاره کرد و گفت: این 
الیحه و اصالحات آن دوباره به شوراي نگهبان بازگشته و در 

دستور کار این هفته شورا قرار دارد.
وي خاطرنشان کرد: همچنین الیحه موافقت نامه پاریس 
به دلیل اینکه موافقت نامه اي حجیم اســت در برخي مواد 
پیوست هاي آن وجود نداشت و شوراي نگهبان پس از ارائه 

پیوست ها در این باره اظهار نظر مي کند.
کدخدایي ادامه داد: همچنین الیحه موافقت نامه تشویق و 
حمایت متقابل از سرمایه گذاري بین دولت ایران و سنگاپور 
مخالف موازین شــرع و الیحه موافقت نامه همکاري هاي 
اقتصادي بین ایران و لهستان مغایر اصل ۷۷ و قانون اساسي 
شناخته شــدند و همچنین الیحه اسناســنامه سازمان 
فرهنگي هنري فارسي زبانان نیز خالف شرع و مغایر قانون 

اساسي شناخته شد.

شوراي نگهبان 
در خصوص 

صندوق هاي 
الکترونیکي 

هنوز به 
جمع بندي نهايي 

نرسیده است 
ولي احتمال 
مي دهیم با 
تعدادي از 
صندوق ها 

موافقت شود

سخنگوي شوراي نگهبان:

 زنان مي توانند در انتخابات آينده رياست جمهوري نامزد شوند

ايرنا : سخنگوي شوراي نگهبان گفت: زنان مي توانند در انتخابات آينده رياست جمهوري به عنوان نامزد ثبت نام کنند 
ولي موضوع رجل سیاسي در شوراي نگهبان هنوز به نتیجه نهايي نرسیده است .

پایگاه اینترنتی روزنامه صهیونیســتی جروزالم پست در گزارشی مدعی 
شد که ایران از سال 2۰1۳ روند دریافت پول از آمریکا را آغاز کرده؛یعنی 
واشنگتن در حالی که هنوز توافق هســته ای نهایی نشده بود، 1/۴میلیارد 
دالر از دارایی هــای نقدی ایــران را آزاد کردکه هیچگاه گــزارش آن در 
رسانه های عمومی انتشار نیافت. مقامات آمریکایی اعالم کردند این حجم 
از دارایی های واگذار شده به ایران در نتیجه رفع تحریم ها آزاد شده اند؛ اما 
مخالفان دولت »باراک اوباما«، رییس جمهور آمریکا، معتقدند واشنگتن 

حتی پیش از امضای این توافق نیز به تهران پول پرداخت کرده بود.
این روزنامه صهیونیستی در ادامه مدعی شــد: به لطف توافق هسته ای و 
لغو تحریم های ایران، بالغ بر 1۰۰ میلیارد دالر از دارایی ها و امالک ایران 
در آمریکا و اروپا رفع توقیف شدند. عالوه بر آن، پس از اجرایی شدن برجام 
ایران 1۰ میلیارد دالر پول نقد به دســت آورد که هنــوز به دلیل برخی 

محدودیت های مالی آن را از حساب خارج نکرده است. 

ريیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اردن:

وصل شدن ايران به لبنان 
مايع نگرانی است

ادعای روزنامه صهیونیستی: 

واشنگتن پیش از برجام 
به ايران پول داده است

فارس : سرلشگر »محمود فریحات« رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح 
اردن در مصاحبه ای با شــبکه عربی »بی.بی.ســی« می گوید که حضور 
الحشد الشعبی در نزدیکی تلعفر نزدیک مرز سوریه و پیشروی آن به سوی 
مرز سوریه به معنای وصل شدن ایران به لبنان از طریق کمربندی زمینی 
است. این مقام نظامی اردنی ضمن هشدار در این خصوص، گفت که این 
مسئله مایه نگرانی اردن اســت. وی همچنین ، به آموزش تروریست های 

سوری در کشورش اذعان کرد. 
در حالی که نیروی الحشد الشعبی )بســیج مردمی( عراق در کنار ارتش 
این کشور در حال مبارزه با تروریست های تکفیری داعش است، اظهارنظر 
برخی کشــورهای غربی علیه این نیروها مطرح می شود.چندی پیش نیز 
وزیر خارجه عربستان، این نیروها را فرقه گرا توصیف کرده بود، حال اینکه 
این نیروها، بخشی از نیروهای مسلح عراق هســتند که در حال مبارزه با 

تروریسم تکفیری به سر می برند .
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
خودرو های داخلی گران شد 

قاب روز

اکثــر فراری هایی که تــا کنون در جهــان به فروش رســیده اند، 
قرمز رنــگ بوده اند،تنهــا دو مــدل از این فــراری F50 در رنگ 
 مشــکی به آمریکا ارســال شــده  که یکی از آنها پیش تر تصادف 
کرده اســت. هرچند این خودرو قابل تعمیر اســت امــا تنها یک 
مدل از این فراری های مشــکی سالم و آســیب ندیده باقی مانده 
اســت. با وجود کارکــرد بیــش از 2000 مایل انتظــار می رود 
این خــودروی منحصر به فــرد در حراجی آریزونــا در هفته های 
 آینده بین 3 تــا 3/5 میلیــون دالر )حدود 14 میلیــارد تومان(

 به فروش برسد.

رنگ مشکی، قیمت اين فراری را 
به ۱۴ میلیارد تومان رساند 

خبرگزاری یونهاپ از عقد قرارداد رســمی همکاری 
شــرکت »دائه لیم اینداســتریال« کره جنوبی که از 
 آن بــه عنوان غول صنعتی و ســازندگی این کشــور 
یاد می شود با شرکت پاالیش نفت اصفهان )پاالیشگاه 
اصفهان( در ماه آینده میالدی خبــر داد.این پروژه به 
مدت چهار سال اجرایی می شود و خبرگزاری یونهاپ 
از قول شرکت صنعتی و سازندگی کره ای آورده است 
که قرارداد رســمی را طرفین، ماه آینده میالدی امضا 
خواهند کرد.به نوشته یونهاپ، این قرارداد بزرگ ترین 
و باارزش ترین قراردادی اســت که پس از برجام بین 

یک شرکت کره جنوبی و ایران امضا خواهد شد.

محمد جواد بگی مدیر عامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان اصفهان با بیان اینکــه رویکرد ما در 
 ســال اقتصاد مقاومتــی حمایت از تولیــد و کمک به 
راه اندازی واحدهای صنعتی است، تاکید کرد: برای رفع 
مشکالت متقاضیان و حضور و فعالیت آنها در شهرک 
های صنعتی استان، آنچه در توان ماســت انجام و در 
ارتباط با آنچه از توان این شرکت خارج است با سازمان 
مکاتبه خواهد شــد. وی افزود: تا پایان ســال تمامی 
قراردادهای خرید زمین درشــهرک فناوری اصفهان 

شامل  40 درصد تخفیف در قیمت زمین خواهد شد.

با دستور استاندار اصفهان، رینگ چهارم ترافیک شهر 
اصفهان روی ریــل اجرا قرار گرفت.رســول زرگرپور 
اظهار داشــت: رینگ چهارم ترافیکی با هدف کاهش 
اثرات ترافیک، توزیع ترافیک ورودی قبل از رســیدن 
به محدوده شهری، حذف ترافیک بین شهری از داخل 
شــهر و تامین ترافیک ایمن، راحت، سریع و ارزان در 
کالن شهر اصفهان، انجام خواهد شد.وی جلوگیری از 
ورود وسایط نقلیه سنگین به محدوده شهر، جلوگیری 
از گســترش بی رویه ساخت و ســاز در این منطقه و 
ایجاد کمربند سبز محدوده شــهری را از دیگر اهداف 

اجرای این طرح برشمرد.

تا يک ماه آينده؛

امضای قرارداد رسمی پااليشگاه 
اصفهان با شرکت کره جنوبی

تا پايان امسال؛

تخفیف ۴0 درصدی قیمت زمین 
در شهرک فناوری اصفهان

رينگ چهارم ترافیک شهر 
اصفهان روی ريل اجرا قرارگرفت

درشهر

به گزارش ایمنا، قیمت برخی برندهای ماســت  و شیر 200 
تا 500 تومان افزایــش یافته و کارخانجات با وجود رشــد 
قیمت محصوالت لبنی، شــیر خام را از دامداران 50 تومان 
کمتر از نرخ تعیین  شــده یعنی 1200 تومان می خرند. در 
این میان ســازمان های نظارتی نیز معموال برای برخورد با 
گرانی ها و تنظیم بازار کاالهای اساسی به موقع واکنش نشان 
نمی دهند، اما این بار با پررنگ شــدن خبــر افزایش قیمت 
برخی محصوالت لبنی ســعی کردند برای حمایت از مردم 
آسیب دیده درباره گرانی  مناســبت های خاصی مانند شب 
یلدا، سکوت اختیار نکنند. بر این اساس سخنگوی سازمان 
حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان به تازگی 
افزایش قیمت هرگونه محصوالت لبنی را ممنوع اعالم کرده 
و در این خصوص اظهار داشته که با واحدهای لبنی متخلف 
برخورد خواهد شــد. البته با ورود فصل ســرما تقاضا برای 
شیر و محصوالت لبنی رو به افزایش اســت و خرید چنین 
محصوالتی جزو خرید روزانه برای سفره مردم تلقی می شود.

علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران با انتقاد 
از روندی که کارخانه ها در خرید شــیر از دامداران در پیش 
گرفته اند،  اظهار داشت: با ورود فصل سرما، تقاضا برای شیر 

و محصوالت لبنی رو به افزایش اســت و حتی قیمت برخی 
محصوالت لبنی در بازار بدون آنکه صدایی از کسی در بیاید 
افزایش یافته است. وی اضافه کرد: درمورد قیمت شیر خام 
نه تنها مصوبه 1440 تومانی دولت اصال اجرا نشــده، بلکه 
کارخانجات همان قیمت 1250 تومــان را نیز با 50 تومان 
کمتر و با نرخ 1200 تومان می خرنــد. مدیرعامل اتحادیه 
دامداران ایران در پاسخ به اینکه کارخانجات چه دلیلی برای 

این کار آ ورده اند،  گفت: هیچ دلیلی اعالم نکرده اند.
افزايش نرخ محصوالت لبنی در اصفهان صحت 

ندارد
مدیرعامل شــرکت تعاونی صنایع لبنی و پاستوریزه استان 
اصفهــان در گفت وگو با خبرنــگار ایمنا با اشــاره به اینکه 
هیچ افزایش نرخی در محصوالت لبنی در اســتان از طرف 
کارخانجات رخ نداده است، اظهار کرد: سخنان عنوان شده 
در خصوص افزایش قیمت لبنیات در شــهر اصفهان توسط 
کارخانه ها صحت نــدارد، زیرا این امر در مرحله نخســت با 
ارائه پیشنهاد از تولیدکنندگان و ســپس ابالغ  های قانونی 
میسر است. هومان امیری افزود: فقط یک کارخانه به دلیل 
بسته بندی شــیر در پاکت های شــکیل برای جبران گران 

درآمدن این اقدام، محصوالت خــود را 200 تومان افزایش 
داده بود که با آن برخورد جدی و قانونی شد.

سرانه مصرف لبنیات کاهش داشته است
مدیرعامل شــرکت تعاونی صنایع لبنی و پاستوریزه استان 
اصفهان گفت: ســرانه مصرف شیر در ســال 84 بر اساس 
تحقیقات، 84 کیلوگرم به ازای هر نفر بود. این رقم در سال 
92 به 65 کیلوگرم برای هر نفر رسید که طبق برنامه  توسعه 
کشور باید با گذشت زمان و با افزایش سرانه لبنیات روبه رو 
می شدیم، اما خالف آن رخ داده است. وی با اشاره به وضعیت 
صنایع لبنی، اظهار کــرد: دولت نقش مهمــی در تصویب 
قیمت ها دارد و به خوبی می تواند در این زمینه فعالیت کند. 
امیری ادامه داد: چنانچه بحــث افزایش قیمت محصوالت 
لبنی به میان آمده، نمی توان این رشد قیمت را غیرمنطقی 
و بی اســاس دانســت، زیرا هزینه های جاری کارخانجات 
نیز هماهنگ با نرخ تورم افزایش داشــته است. وی پیرامون 
دالیل کاهش ســرانه مصرف لبنیات طی ســال های اخیر، 
افزود: گرانی لبنیات و تورم از مهم ترین دالیل کاهش مصرف 

لبنیات در میان مردم است.
عدم پاســخگويی ريیــس اتحاديــه صنف 

لبنیات ساز اصفهان
بر اســاس این گزارش برای پیگیری بیشتر افزایش بی سرو 
صدای محصوالت لبنی با رییس اتحادیه صنف لبنیات ساز 
و لبنیات فروش اصفهــان و نایب رییــس دوم این اتحادیه 
تماس گرفتیم، اما متاســفانه، باوجود تماس های مکرر در 
چند روز و ساعت های متفاوت موفق به مصاحبه نشدیم. در 
ادامه پیگیری این موضوع دبیر اتحادیه صنف لبنیات ساز و 
لبنیات فروش اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا پیرامون 
افزایش نرخ محصوالت لبنی در شهر اصفهان، گفت: حدود 
دو سالی اســت که به دلیل رکود بازار و کاهش بیش از اندازه 
قدرت خرید مردم، هیچ گونه افزایش قیمتی در شیر و ماست 
نداشــته ایم. اصغر بابایی پیرامون اینکــه برخی کارخانه ها 
محصوالت را گران کرده اند، اظهار کرد: در مدت یاد شــده 
حتی ریالی افزایش قیمت نداشته ایم و برخی از محصوالت 
 لبنی به دلیل رکــود بازار، زیر قیمت خریــداری نیز عرضه

 می  شود. 
ثبات قیمت شیر و ماســت در اصفهان؛ افزايش 

۱000 تومانی نرخ کره
در همین راســتا یکی از مغــازه داران در شــهر اصفهان ، 
بیان کرد: چند وقــت اخیر فقط قیمت انواع کــره که با نرخ 
2300 تا 2500 تومان عرضه می شــد بــا افزایش یک هزار 
تومانی با بهای 3500 تومــان در واحدهای صنفی به فروش 
می رسد و دلیل آن هم واردات بی رویه این محصول طی دو 

سال اخیر به داخل کشور است.
همچنین وی ادامه داد: البتــه در این مدت قیمت یک برند 
شیر هم به دلیل بسته بندی شــکیل، 200 تومان گران شد 
و از 2000 به 2200 تومان رســید که با آن برخورد شده و 
 دیگر هیچ محصول لبنی در شــهر اصفهــان تاکنون گران 

نشده است.

مسئوالن، افزايش نرخ لبنیات را در اصفهان تکذيب می کنند؛

گرانی زیرپوستی؟!

سخنگوی 
سازمان حمايت از 
مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان به 

تازگی افزايش قیمت 
هرگونه محصوالت 

لبنی را ممنوع اعالم 
کرده و در اين خصوص 

اظهارداشته که با 
واحدهای لبنی متخلف 

برخورد خواهد شد

 به گزارش ايمنا، طی چند هفته گذشــته انواع لبنیات در کشور به طور زيرپوســتی و بدون سر و صدا گران 
شده است در حالی که صنايع لبنی هیچ مجوزی برای افزايش قیمت محصوالت خود دريافت نکرده اند.

بازار

بررسی میانگین قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی 
در هفته نخســت زمســتان امسال در شــهر تهران بیانگر 
تثبیت قیمت دو گروه کاالیی، رشد قیمت هفت گروه دیگر 
و کاهش دو گروه کاالیی نســبت به هفته قبل از آن است. 
براساس گزارش تغییرات هفتگی بانک مرکزی از میانگین 
قیمت خرده فروشــی برخی از مواد خوراکی در تهران، در 
هفته منتهی به ســوم دی ماه جاری قیمت دو گروه چای 
و روغن نباتی ثابت ماند و دو گروه دیگــر یعنی تخم مرغ، 

قند و شــکر به ترتیب کاهش 0/4 درصدی و 0/1 درصدی 
را تجربه کردند. همچنین نرخ گروه های لبنیات1/5 درصد، 
برنج0/1 درصد، حبــوب1/9 درصد، میوه هــای تازه 4/1 
درصد، ســبزی های تازه 2 درصد، گوشت قرمز 0/6 درصد 
و گوشت مرغ0/6 درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش 

قیمت داشته است.
لبنیات و تخم مرغ

براساس این گزارش، در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه 
نســبت به هفته قبل معادل22/1 درصــد افزایش یافته و 
قیمت ســایر اقالم این گروه بدون تغییر بوده اســت. بهای 
تخم مرغ معادل0/4 درصد کاهش داشــته و هر شــانه 96 

هزار ریال تا 115 هزار ریال به فروش رسیده است.

برنج و حبوب
همچنیــن در ایــن هفتــه در گــروه برنج، قیمــت برنج 
غیرتایلندی ثابت بود. بهای برنــج داخله درجه یک معادل 
0/1 درصد کاهش ولی قیمت برنــج داخله درجه 2 معادل 

0/9 درصد افزایش یافت. 
میوه

تعدادی از اقالم میوه و سبزی تازه در مدت یاد شده، از نظر 
کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند که 
به نرخ مصوب ســازمان میادین میوه و تره بار عرضه  شد. 
میوه فروشی های سطح شهر، اقالم میوه و سبزی تازه ای را 
عرضه داشتند که در گروه میوه های تازه، بهای تمام اقالم 

این گروه بین0/7 درصد تا 12 درصد افزایش یافته است.

گوشت قرمز و گوشت مرغ
عالوه براین در هفته مورد گزارش، قیمت گوشــت تازه گاو 

و گوســاله بدون تغییر بود و بهای گوشت 
گوســفند معادل 1/1 درصد و گوشت 

مرغ0/6 درصد افزایش یافت.

بانک مرکزی اعالم کرد:

افزايش قیمت هفت گروه کااليی 
در آغاز زمستان 95

قیمت انواع چاپگر در بازار

SAMSUNG SCX-4655 HN - سامسونگ

560،000
تومان

880،000
تومان

HP Pro CP1025 -  اچ پی

480،000
تومان

710،000
تومان

HP M401dn - اچ پی

980،000
تومان

2،450،000
تومان

Pro MFP M177fw Wireless -  اچ پی

900،000
تومان

1،100،000
تومان

در پــی ابــالغ جــدول دونرخی ایــران خــودرو به 
نمایندگی های فروش این شــرکت که شــامل قیمت 
فروش کارخانه و قیمت مصوب شورای رقابت بود، شایعه 
احتمال افزایش قیمت خودروهای داخلی قوت گرفت و 
همین مسئله بر قیمت بازار آزاد محصوالت ایران خودرو 
تاثیرگذاشــت. هرچند در جدول ابالغی ایران خودرو 
به نمایندگی ها، آمده که قیمت هــای جدید )نرخ های 
مصوب شــورای رقابت( تا زمان اعــالم، نباید اجرایی 
شود، اما انتشار نرخ های جدید می تواند با هدف تحریک 
بازار خودرو صورت گرفته باشــد.در عین حال ســعید 
مؤتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
اتومبیل در گفت  وگو با فــارس از اعمال محدودیت در 
فروش محصوالت ایران خــودرو از 4 دی ماه خبر داده 
و می گوید: این اتفاق باعث رشد یک تا 2 میلیون تومانی 
قیمت خودروهای ایران خودرو در بازار شده است.به این 
ترتیب، طی روزهای اخیر قیمت سمند ال ایکس از 31 
میلیون و 300 هزار تومان بــه 33 میلیون و 200 هزار 
تومان و تندر 90 اتوماتیک نیــز با افزایش یک میلیون 

تومانی  روبه رو شد. 

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه 
تولید لوازم خانگی با کیفیت در مقایســه با پارســال 
افزایش یافته اســت باال رفتن قیمت مواد اولیه و دالر 
را از دالیل افزایش قیمت لوازم خانگی دانست. محمد 
طحان پور در مورد دالیل افزایش قیمت لوازم خانگی، 
گفت: افزایش نرخ دالر و افزایش قیمت مواد اولیه مورد 
نیاز برای ســاخت لوازم خانگی از جملــه فوالد، مس، 
آلومینیوم و مواد پتروشــیمی از دالیل اصلی افزایش 
قیمت لوازم خانگی است. رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی بــا تاکید براینکه تولید کننــدگان لوازم 
خانگی داخلی به دلیل رقابت شدید تمایل به افزایش 
قیمــت ندارنــد، گفت: در دو ســال گذشــته قیمت 
لوازم خانگی هیچ گونه افزایشــی نداشــته، اما این بار 
تولید کنندگان این بخش به دالیــل مذکور مجبور به 
افزایش قیمت کاالهای تولیدی خود شــده اند. وی با 
بیان اینکه قیمت لوازم خانگی بین 5 تا 7 درصد افزایش 
یافته است، گفت: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال 
و افزایش تقاضا برای خریــد در این فصل، اکنون زمان 

خوبی برای افزایش قیمت کاال نیست. 

خودرو های داخلی
گران شد

داليل افزايش قیمت 
لوازم خانگی در بازار چیست؟

اصنافدیدگاهخودرو

تورم 9 درصد است
يا ۴5 درصد؟

يک چهارم جوانان
۱5 تا ۲9 ساله بیکارند

تا انتخابات ریاست جمهوری کمتر از 5 ماه مانده است. 
آمارهای جدید بانک مرکزی نشــان می دهد تورم دارد 
به سمت افزایش می رود. برخی حامیان دولت نگرانند 
تورم دوباره دو رقمی شود.  مسعود دانشمند رییس اتاق 
بازرگانی گفت: باید کمی به بازار نگاه کنیم. آیا شما در 
بازار، نشانی از تورم 9 درصدی مصرف کننده می بینید؟ 
وقتی قیمت اقالم خوراکی مانند برنج، گوشــت سفید 
یا حبوبات 45 یا 19 درصد افزایش یافته اســت چطور 
می توان باور کرد که تورم اقتصاد ما 9 درصد است؟ من 
این اعداد را بر مبنای آمارهای بانک مرکزی می گویم. 
این افزایش قیمت ها باید خودش را در تورم نشان دهد 
اما با تورم اعالمی بانک مرکــزی، این اعداد و ارقام گویا 
در تورم محاسبه نشده است. دانشمند می افزاید: فقط 
اقالم خوراکی مصرفی مردم نیست. مگر دولت انرژی را 
گران نکرده است؟ من بعید می دانم تورم روی 9 درصد 
ایستاده باشد. ســوال من از دولت این است که مبنای 
محاسبات تورم در بانک مرکزی چیست؟ تقاضای من 
از مسئوالن دولت این است که برای ما و مردم توضیح 

دهند تورم را چطور محاسبه می کنند؟

جدیدترین نماگرهــای اقتصادی، حکایــت از نرخ 
بیکاری 12/2 درصدی در فصل بهار دارد .

جدیدترین گزارش های بانــک مرکزی حکایت از آن 
دارد که جمعیت کشــور در فصل بهار،79/7 میلیون 
نفر بوده که از این تعداد58/2 میلیون نفر شــهری و 
21/4 میلیون نفر روستایی هستند. در این میان نرخ 
رشد جمعیت1/2 درصد و تراکم جمعیت، 48/3 نفر 
در هر کیلومتر مربع بوده است. جمعیت فعال در سه 
ماهه اول سال جاری25/8 میلیون نفر و نرخ بیکاری 

12/2 درصد بوده است.
بررسی نرخ بیکاری نشانگراین است که نرخ بیکاری 
در جمعیــت شــهری13/7 درصــد، در جمعیــت 
روســتایی8/3 درصد، در میان زنــان20/3 درصد و 
در میان مردان10/3 درصد بوده اســت. نرخ بیکاری 
جوانان 15 تا 29 ســاله معــادل24/9 درصد و نرخ 
 بیــکاری جوانان 15 تا 24 ســاله نیــز 27/8 درصد

بوده اســت. این روزها مســئوالن هــرروز آمارهای 
 جالب توجــه و جدیــدی از آمار بیکاری در کشــور

 ارائه می دهند. 

آمار

قاب رسانه 
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

پیاده روی با پای برهنه روی چمن را از دست ندهید

 محققان دریافته اند زندگی در پنت هاوس می تواند موجب ایســت 
قلبی خطرناک تری شــود. محققان در یک مطالعه دریافتند افرادی 
که دچار ایست قلبی می شــوند )به این معنی که ضربان قلب شان 
متوقف شــده اســت(، اگر در طبقه های میانی یا فوقانی ساختمان 
های بلند باشند، نسبت به کسانی که در طبقه های پایین تر هستند، 
احتمال زنده ماندنشان کمتر اســت. در طول دوره مطالعه پنج ساله 
انجام شده در کانادا، 4/2درصد از بیمارانی که دچار ایست قلبی شده 
و در طبقه های اول تا سوم  بودند، جان ســالم به در بردند، در حالی 
که تنها 2/6درصد از کسانی که در طبقه ســوم یا باالتر ساکن بودند، 
زنده ماندند. از کســانی که باالتر از طبقه ۱6 بودند، کمتر از ۱درصد 
زنده ماندند و در طبقه های باالتــر از 2۵،   هیچ کس زنده نمانده بود. 
دکتر رابرت سیلورمن، استادیار پزشکی اورژانسی در دانشکده پزشکی 
هافسترا نورسول در نیویورک که در مطالعه شرکت نداشت، با توجه 
به تحقیقات خود گفت که بیشــترین تاخیر در رســیدن به بیماران 
ایست قلبی، معموال در ساختمان های چند طبقه رخ داده است. موانع 
رسیدگی به موقع به بیمار، شامل ارتفاع و پیچیدگی طرح ساختمان، 
قفل بودن درب البی و عدم هر نوع همراهی است که می تواند حرکت 
به سمت جایگاه بیمار را تسهیل کند. به گفته محققان، هر چه زودتر 
خدمات پزشکی و مراقبتی به یک بیمار ایست قلبی ارائه شود، شانس 

بیشتری برای زنده ماندن خواهد داشت.

 محققان در مــاه نوامبر گزارش دادنــد که دو بیمار، یــک مرد و یک 
زن، پس از مصــرف دارو برای درمان آرتروز، رشــد مجــدد حداقل 
 برخی از موهــای خود را مشــاهده کردنــد. در بیماری موســوم به 
alopecia universalis، سیستم ایمنی بدن افراد به فولیکول های 
مو حمله می کند و منجر به از بین رفتن مو در کل بدن می شــود؛ اما 
این مــرد و زن پس از مصــرف داروی tofacitinib آرتریت، شــاهد 
رشــد مجدد مو در پوست ســر، ابرو و زیر بغل خود می شــوند. با این 
 حال، این دارو دارای عوارض جانبی اســت. اســتفاده طوالنی مدت از

tofacitinib با توجه به گزارش شرکت سازنده آن، باعث افزایش خطر 
ابتال به عفونت های جدی و همچنین پارگی معده و روده می شــود. با 
این حال، این یافته های جدید برای بیماران ایجاد امیدواری می کند. 
دکتر دوریس دی، متخصص پوست در بیمارســتان لنوکس هیل در 
نیویورک که در این مطالعه شرکت نداشت، بیان کرد: »ازدست دادن 
مو واقعا اعتماد به نفس را تحت تاثیر قرار می دهد. با مطالعه چگونگی 
اثرگذاری tofacitinib، محققان بهتر درمی یابند که چه نقصی موجب 
ریزش مو در افراد می شود؛ ســپس قادر به توسعه درمان های جدید با 

اثرات جانبی کمتری خواهند بود.«

محققان دریافتند تنفس می تواند فکر و احســاس را تحــت تاثیر قرار 
دهد. اگر شما در حالت ترس باشید، ریتم تنفس شما سریع تر می شود. 
پاسخ ذاتی بدن ما به ترس، با تنفس سریع تر تاثیر مثبتی بر عملکرد مغز 
می گذارد و به این ترتیب ســرعت پاسخگویی به محرک های خطرناک 
محیط بیشتر می شود. نتایج بررسی ها نشان داد عملکردهای شناختی 
با تنفس افزایش می یابــد و زمانی که نیاز به واکنش اســت، تنفس به 
طور طبیعی تسریع می یابد. مطالعات گذشــته نشان داده است تنفس 
طبیعی هر فرد بزرگســال ۱2 تا ۱8 بار در دقیقه است، اگرچه زمانی که 
دستپاچه هستید، این تعداد به حدود 20 بار در دقیقه افزایش می یابد. 
نتایج مطالعات جدید نشان داده اســت تنفس نه تنها منجر به پر شدن 
ریه از اکسیژن می شــود و به زنده ماندن کمک می کند، بلکه روی فکر و 
احساس هم تاثیر می گذارد. محققان کشف کردند ریتم تنفس ما، باعث 
ایجاد نوعی فعالیت الکتریکی در مغز انســان می شود که این امر، به نوع 
تنفس بینی بســتگی دارد. برای پیدا کردن ارتباط بین فعالیت مغزی و 
الگوهای تنفسی، محققان دانشگاه نورث وسترن، اطالعات هفت بیمار 
مبتال به صرع را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند فعالیت های مغزی با 
تنفس تغییر می کند و با آن هماهنگ می شود. این فعالیت در سه بخش 
مغز دیده شده است: قشــر پیریفورم )بویایی( که بو را پردازش می کند، 
هیپوکامپ که کنترل حافظــه را برعهده دارد و آمیگــدال که پردازش 
عاطفی را انجام می دهد.  کریستینا زالنو، متخصص مغز و اعصاب اظهار 
کرد: یکی از یافته های اصلی این مطالعه آن بود که تفاوت چشــمگیری 
در فعالیت مغز در آمیگدال و هیپوکامپوس در هنگام دم در مقایســه با 
بازدم وجود دارد. در هنگام دم، تحریک سلول های عصبی قشر بویایی، 
آمیگدال و هیپوکامپ در سیســتم لیمبیک کشف شــد. برای بررسی 
بیشتر، این آزمایش روی 70 فرد ســالم بین سنین ۱8 تا 30 سال انجام 
شد. آزمون انجام شده، به بررسی یادآوری تصاویر و نگرانی و تعجب افراد 
پرداخت. شرکت کنندگان برای اندازه گیری فعالیت در هیپوکامپ، عکس 
اشیا را روی صفحه نمایش مشاهده کردند و از آنها خواسته شد که آن را 
به خاطر آورند. در این آزمایش، افراد  در هنگام دم، نسبت به بازدم، اشیا را 
بهتر به یاد می آوردند و  حدود پنج درصد، این یادآوری در زمان تنفس از 

بینی بهتر بود.

 محققان دانشگاه باسل ســوئیس در تحقیقات خود دریافتند ترکیب 
داروی دیابت »متفورمین« و داروی فشــارخون »سیروســینگوپین« 
می تواند موجب تحریک مرگ سلول های سرطانی شود. دان بنجامین، 
سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما توانستیم نشان دهیم 
که دو داروی شناخته شده، منجر به تاثیرات عمیقی بر تکثیر سلول های 
سرطانی، در مقایسه با هریک از داروها به تنهایی خواهند شد.« به گفته 
بنجامین، »این داده ها از این مطالعــه حمایت می کند که به کارگیری 
شیوه های تلفیقی در درمان بیماران سرطانی مفید هستند.« متفورمین 
دارویی است که به شکل گسترده ای برای درمان دیابت نوع2 تجویز می 
شــود که عالوه بر کاهش قندخون، دارای ویژگی های ضدسرطانی نیز 
هست. البته دوز درمانی متداول آن، تاثیر بسیار کمی در مقابله با سرطان 
دارد. دوز باالی این داروی ضددیابتی مانع از رشــد سلول های سرطانی 
می شود اما می تواند عوارض جانبی ناخواسته ای هم داشته باشد.تحقیق 
جدید نشان می دهد داروی ضدفشــارخون سیروسینگوپین هم دارای 
تاثیر ضدسرطانی همچون متفورمین است. طبق نتایج این تحقیقات، 
ترکیب این دو دارو، در درمان طیف وســیعی از سرطان ها موثر است.به 
گفته بنجامین، »به عنوان مثال، در نمونه بیماران مبتال به لوسمی اثبات 
کردیم که تقریبا تمامی سلول های تومور با ترکیب این دو دارو و با میزان 
دوز مصرفی که برای سلول ها ســمی نبود، نابود شدند.« همچنین در 
این تحقیقات مشخص شد در موش های مبتال به سرطان کبد بدخیم، 

بزرگ شدن کبد بعد از انجام این روند کاهش یافت.

تحقیقات نشان می دهد؛

حمله قلبی 
در ارتفاعات خطرناک تر است

داروی آرتروز، به رشد مجدد موها 
کمک می کند

چرا هنگام ترس سريع تر نفس 
می کشید؟

درمان سرطان 
با ترکیب داروی ديابت و فشارخون

پیــاده روی بهترین و ســاده تریــن ورزش بــرای تمامی 
ســنین اســت که تاثیــر زیــادی در بهبود رونــد زندگی 
و داشــتن تناســب انــدام افــراد دارد. ایــن ورزش که به 
صورت تــک نفــره و گروهــی قابل انجــام اســت، روند 
درمان بســیاری از بیماری ها را تســریع می بخشد. حتما 
 شــنیده اید که افــراد بســیاری روی چمن با پــای برهنه 
 در صبح و عصــر پیــاده روی می  کنند که ایــن پیاده روی 
 عــالوه بــر لذت بخــش بــودن، فوایــد بســیاری برای 
ســالمتی دارد. زمانی که افــراد با پای برهنــه روی چمن، 
خاک، شن، ماسه یا هر ســطح طبیعی قدم برمی دارند، باید 

بدانند که این پیاده روی خواص درمانی 
دارد. محققــان در ادامه، برخی از 

فواید پیاده روی بــا پای برهنه 
 بر ســطح طبیعــی را ذکر

 کرده اند:
با  برقراری ارتباط 

زمین:
وقتی شــما پابرهنه روی 
زمیــن راه می رویــد، با 
زمین  طبیعــی  انــرژی 

ارتباط برقــرار می کنید که 
این تبادل انرژی بین شــما و 

زمین، منجر می شود افکار منفی 
 را رها کنید و انرژی تازه ای به دست 

آورید. 
آرامش ذهن، بدن و روح:

راه رفتن صبحگاهی برای ذهن، 
جســم و روح بســیار مفید 

است. 
با استنشــاق هــوای تازه 
کار  بــدن  صبــح،  در 
 خــود را درســت آغــاز 

می کند. 
نورخورشید، هوای تازه و 
فضای صبح، منجر به تولید 
یک هورمــون آرام بخش در 

بدن می شود.
مفید برای چشم و بینايی:

پیاده روی با پای برهنه در صبح برای چشم و بینایی خواص 
بسیاری دارد. پاها نقاطی دارند که با اعضای بدن در ارتباط 

هستند.
راه رفتن بیشترین فشار را روی انگشت اول، دوم و سوم وارد 

می کند که این نقاط بر سالمت چشم تاثیرگذارند.
دريافت رايگان ويتامین:

پیاده روی با پــای برهنــه روی چمن در هنــگام صبح، به 
دریافــت ویتامین D کمــک می کند؛ ایــن ویتامین برای 
داشتن استخوان های ســالم و دوری از انواع بیماری بسیار 

مفید است.
کسب انرژی های مفید برای بدن:

پیادروی با پای برهنه برای کســب انرژی های مفید بسیار 
موثر اســت. عالوه بر این، ایجاد انگیــزه و آرامش روحی و 

روانی از مزایای این نوع پیاده روی است.

دانستنی ها

پیاده روی با پای برهنه روی چمن 
را از دست ندهید

سالمت کودکورزش درمانی 

تحقیقات نشان می دهد؛ 

اختالل در 
ساختار مغز؛ 
عامل بیماری 

هانتینگتون

 طبق یافته هــای جدید تحقیقاتــی، بیماری هانتینگتون ناشــی از 
نابودی پیشرونده ســلول های عصبی در مغز است. دانشمندان ارتباط 
بین بیماری هانتینگتون و اختالل در بخشــی از ساختارهای مغزی را 
شناســایی کردند که برای حرکت وکنترل آن حیاتی هستند. بیماری 
هانتینگتون با از دســت دادن تدریجی ســلول های عصبــی در مغز 
مشخص می شــود و تقریبا در هر ۱0 هزار نفر، یک نفر به این بیماری 
مبتال می شــود. این اختالل به موجب یک نقص ارثی در یک ژن واحد 
ایجاد می شــود. یافته های تحقیقاتی محققان دانشگاه نورث وسترن 

ایلینوی آمریکا نشــان می دهد که این بیماری ناشی از یک اختالل در 
بخشی از مغز اســت که برای حرکت و کنترل آن حیاتی است.یافته ها 
دالیل عالئم ناتــوان کننده مانند از دســت دادن محــرک و عملکرد 
شناختی، افسردگی و تغییرات شخصیتی که به طورمعمول در دوران 
بزرگسالی آشکار می شــود و همچنین از دست دادن بافت مغز هنگام 
پیشــرفت بیماری را توضیح می دهند. برای ایــن مطالعه، محققان از 
موش های دارای ژن بیماری هانتینگتون اســتفاده کردند. آنها کشف 
کردند که موش ها فعالیت الکتریکی subthalamic را از دست داده 

بودند و اختالل در فعالیت subthalamic به ســبب سیگنال های 
گیرنده غیرعادی ایجاد می شــود که به سوخت و ســاز ناقص انرژی و 
 تجمع اکســیدان های مخرب مــی انجامد. عالوه برایــن، اختالل در

subthalamic زودتر از مناطق دیگر مغز رخ می دهد و سلول های 
عصبی subthalamic بــه تدریج از بین می روند. یافته ها نشــان 
می دهد که مشــکالت اولیه در subthalamic نه تنها به عالئم و 
نشانه های بیماری هانتینگتون کمک می کند، بلکه موجب اختالل در 

ظرفیت پردازش و سالمت ساختارهای دیگر مغز نیز می شود.

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 این کار سود 

می برند.
نیازی نیســت مدت زمان زیادی را در طول روز به ورزش 
کردن اختصــاص دهید؛ بلکــه تنها بــا 30 دقیقه انجام 
تمرینات ورزشی، مغز از فواید آن سود خواهد برد. در ادامه 

با برخی از این فواید بیشتر آشنا می شویم.
افزايش انرژی

در شرایطی که بســیاری از مردم بهانه می آورند که انرژی 
کافی برای ورزش کردن ندارند، مطالعه ای در سال 2008 
که توسط پژوهشگران دانشــگاه جورجیا انجام شد، نشان 
داد که ســطوح پایین تا متوســط فعالیت بدنی، به طور 
معمول انرژی کلی را تقویت می کند. ورزش ســبک، بدن 
و ذهن را تحت تاثیر قرار می دهدکــه این تاثیر، به معنای 

سطوح افزایش یافته انرژی و کاهش خستگی است.
تقويت اراده

اراده انســان )نیروی درونی برای پرهیز از وسوسه( تا حد 
زیادی توسط قدرت مغز کنترل می شــود. مطالعه ای در 
سال 20۱3، به بررســی اثر مغز بر توانایی ما در پایبندی 
به اهداف شــخصی، حرفــه ای و ســالمتی پرداخت. در 

همین راســتا، پژوهشــگران دریافتند فعالیت های بدنی 
شامل حرکات کششــی کوتاه، به طور قابل توجهی اراده 
شــرکت کنندگان که از کودکان تا افراد 3۵ ساله را شامل 

می شدند، بهبود بخشیده است.
رشد مغز

مطالعه ای در سال 2006 مدعی شد ورزش کردن می تواند 
به معنای واقعی، باعث رشد مغز شود. طی این مطالعه که 
توسط موسسه ملی سالمت آمریکا منتشر شد، بزرگساالن 
کم تحرک پس از دنبال کردن رژیم تناســب اندام هوازی 
به مدت 6 شش ماه، از فواید رشــد مغز بهره مند شدند. به 
گفته پژوهشــگران، فعالیت بدنی حجم ماده سفید و ماده 

خاکستری در مغز را افزایش داد.

نوشیدنی های گازدار، آب میوه های صنعتی و 
پیتزا

نوشابه ها و هر نوشــیدنی گازدار و شــیرین دیگر حاوی 
میزان قابل توجهی کافئین اســت که یــک محرک قوی 
محســوب می شــود. بهترین کار این اســت که این مواد 
غذایی آماده و صنعتــی را به طور کامــل از برنامه غذایی 
کودکان حذف کرده و مواد طبیعــی و خانگی را جایگزین 

آن کنید. 
اسنک ها و فست فودها

محققان در بررسی های خود به مدت چند هفته پنیر را از 
تغذیه کودکان بیش فعال حــذف کردند و تغییراتی مانند 
افزایش توجه، تمرکز، خودکنترلــی، بهبود رفتار و بهبود 
خلق و خوی کودکان به وضوح مشــاهده شــد. بنابراین 
توصیه می شــود تا حد امــکان پنیر مصرفــی این قبیل 

کودکان محدود شود.
باز هم پای عشــق و عالقه کودکان در میان است. بچه ها 
عالوه بر نوشابه و پیتزا و آب میوه ها، عاشق هله هوله هایی 
مانند چیپس، پفک و انواع اسنک ها و فست فودها هستند 
که سرشار از مواد نگهدارنده، رنگ های خوراکی مصنوعی 
و غیره اســت و باعث تشــدید عالئم بیش فعالی می شود. 
شــما باید به مرور چیپس و پفک و امثــال آن را از برنامه 

غذایی کودکتان حذف کرده و به جــای آن خوراکی های 
سالم تر و خانگی را جایگزین کنید.

فست فودهایی مانند سیب زمینی سرخ کرده، ساندویچ ها 
و امثال آن نیز جزو مواد غذایی هستند که نباید به میزان 
زیاد در اختیار کودکان قرار گیرد. بهتر است از کالری مضر 
این قبیل مواد غذایی خداحافظی کنید؛ چون هیچ ارزش 
غذایی ندارنــد و باعث ایجاد کمبــود ویتامین در طوالنی 
مدت می شوند. یادتان باشد که هر کمبود نیز عاملی برای 
تشدید این اختالل خواهد بود.  نتایج بررسی ها نشان داده 
است که زیاده روی در مصرف گوشــت قرمز که اغلب در 
فست فودها اســتفاده می شــود، همچنین باعث تشدید 

دفعات و شدت بروز این عالئم می شود.

خوراکی های ممنوعه برای کودکان بیش فعال )3( فوايد 30 دقیقه ورزش برای مغز )2(

زيبايی

مو از جمله بافت های ظاهری بدن به شمار می آید که 
گرچه بسیاری با بی اعتنایی از کنار آن عبور می کنند، 
اما کارشناسان بهداشت و ســالمت به این نکته اشاره 
دارند که ظاهــر و جنس موها حاوی نکات بســیاری 
درخصوص وضع جسمانی افراد اســت. کارشناسان 
به این نتیجه رســیده اند که برخی داروها و شیوه های 
درمانی همان طور که بر ســالمت و بدن فــرد تاثیر 
می گذارد، مو و رشد آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. 
از این رو توصیه می شــود برای برخورداری از سالمت 

بیشتر، همواره مراقب مو و پوست سر خود باشید.
شوره سر کابوس نیست

بسیاری از مردم با مشکل روزمره ای به نام »شوره سر« 
سر و کار دارند. البته شــمار قابل توجهی از افراد با این 
مشکل کنار آمده اند و توجه چندانی به آن نمی کنند؛ 
اما بد نیست بدانیم که براساس یک نظریه پرطرفدار، 
شــوره ســر نتیجه رشــد و فعالیت خارج از معمول 

قارچ هاست.
کارشناســان عوامل دیگری از جمله پوســت چرب، 
فشار روحی و روانی، چاقی، سرما، آب و هوای خشک، 
اگزما و موارد دیگری از این دست را در ایجاد شوره سر 
تاثیرگذار می دانند. برای درمان این اختالل، استفاده 

روزانه از شامپوهای ضدشوره توصیه می شود.
شوره های زرد را جدی بگیريد

در برخی موارد ممکن اســت شوره ســر به رنگ زرد 
ظاهر شود که در این اوضاع بهتر است صرفا به استفاده 
از شامپوی ضد شوره اکتفا نکنید و با مراجعه به پزشک 

متخصص، شیوه درمانی موثری به کار گیرید.
تغییر مکرر مدل مو توصیه نمی شود

استفاده از سشوار، اتوی مو و رنگ کردن دائم، از جمله 
مواردی است که تاثیر منفی بر رشد مو دارد.

حتی کارشناســان توصیه می کنند کــه بیش از حد 
معمول، از شــانه و برس برای فرم دادن به مو استفاده 
نشود، چون در غیر این صورت صدمات جدی به الیه 

خارجی مو وارد می شود.
اثر عجیب برخی از داروها بر رشد مو

مطالعات جدید دانشمندان نشــان می دهد برخی از 
شــیوه های درمانی و اســتفاده از داروهایی که برای 
درمان کلســترول باالی خون به کار گرفته می شود، 

تاثیر منفی بر رشد و جنس مو دارد.
همچنین ثابت شــده که داروهای ضدافســردگی و 
نیز داروهای آنتی بیوتیک در رشــد مو اختالل ایجاد 

می کند.

تن سالم را از موی سالم 
بشناسید

عدم مراقبت و درمان ديابت
اگر به دیابت مبتال هستید، باید به موقع داروهایتان را مصرف 
کنید تا دچار عوارض این بیماری بخصوص در بینایی نشوید. 
عدم مراقبت و درمان دیابت به چشم ها صدمه زیادی می زند، 
چون زمانی که عالئم آن روی چشــم ها بروز کنــد، کار از کار 
گذشته و دیر شده است. رتینوپاتی دیابتی، اولین عامل نابینایی 

قبل از 6۵ سالگی است.
 اگر به دیابت مبتال هســتید به توصیه های پزشک خود عمل 
کرده و درمان تان را به دقت دنبال کنید. الزم است که هر سال 
به چشم پزشک مراجعه کرده و سالمت چشم ها را نیز کنترل 

کنید.
استفاده طوالنی مدت از لنزهای نرم تماسی

اگر از لنزهای روزانه استفاده می کنید، باید اصول آن را رعایت 
کنید. استفاده از این لنزها بیش از یک روز یا عدم شست وشوی 
روزانه آنها قبل از استفاده باعث بروز مشکالتی در قرنیه می شود 

و به سالمت چشم ها آسیب جدی می زند.
بعد از هر بار استفاده، لنزها را با ســرم شست وشو تمیز کرده و 
داخل مایع لنز قرار دهید. نباید با لنز بخوابید. اگر از لنزهای یکبار 
مصرف استفاده می کنید، بعد از خارج کردن آنها از چشم باید 

آنها را دور بیندازید.
عدم استفاده از عینک آفتابی مناسب

استفاده نکردن از عینک آفتابی باعث می شود که اشعه ماورای 
بنفش نور خورشــید، به شــبکیه چشم آســیب جدی بزند. 
اشــعه های ماورای بنفش UVB و UVA ناشی از نور خورشید، 
عالوه بر پوست، برای چشــم ها نیز مضر هستند. از آنجایی که 
چشم ها شفاف هستند، اشــعه های ماورای بنفش به شبکیه 

رسیده و آن را می سوزانند.
قرار گرفتن طوالنی مــدت در معرض نور آفتــاب باعث بروز 
زودهنگام آب مروارید می شود که عامل ضعیف شدن چشم ها و 
احساس درد و ناراحتی در مقابل نور خورشید است. این مسئله 
باعث تسریع بروز دژنراســیون ماکوالی چشم مربوط به پیری 

نیز می شود.
بنابراین الزم است که از عینک های آفتابی مناسب و طبی در 

مقابل نور آفتاب استفاده کنید.
مصرف غذاهای آماده

مصرف غذاهای آماده و فست فودها برای چشم ها مضر هستند 
چون باعث تخریب شبکیه می شوند. غذاهای آماده و غذاهای 
فراوری شده سرشار از رنگ مصنوعی خوراکی و مواد افزودنی 

هســتند. تمام این ترکیبات مضر بوده و زیر شــبکیه رسوب 
می کنند که این مســئله نیز باعث فرســودگی شبکیه چشم 
می شــود. بنابراین حتما از مواد غذایی تازه و مفید برای حفظ 

سالمت چشم ها استفاده کنید. 
مصرف مواد غذایی تازه و رنگی برای چشــم ها مفید است که 
میوه ها و ســبزیجات تازه جزو این مواد غذایی هستند، چون 
سرشــار از رنگدانه های کاروتنوئیدی )لوتئین و زئاکسانتین( 
هستند که خاصیت آنتی اکسیدانی دارند و سالمت چشم ها را 
ارتقا می دهند. این آنتی اکسیدان ها از ماکوالی چشم در برابر 

رادیکال های آزاد محافظت می کنند.
بعد از 4۵ سالگی می توانید با مشورت پزشــک دو تا سه دوره 
مکمل مصرف کنید تا از بروز بیماری های چشمی پیشگیری 
 ،C شــود. این مکمل هــا عبارتنــد از امــگا3، روی، ویتامین 

ویتامین E، سلنیوم، لوتئین و غیره.
قرار گرفتن طوالنی مدت در مقابل تلويزيون، رايانه 

و صفحه موبايل
امروزه اکثر مــردم به طور طوالنی مدت بــه صفحه کامپیوتر، 
موبایل های هوشمند، تلویزیون، تبلت و غیره چشم دوخته اند 
که این مســئله یکی از عوامل ایجاد کننده نزدیک بینی است. 
صفحه روشن باعث انتشار نور آبی و قرار گرفتن طوالنی مدت در 
برابر تشعشعات نور آبی مصنوعی، باعث تخریب شبکیه و عدسی 
چشم می شود؛ در نتیجه نزدیک بینی و دژنراسیون ماکوالی 

مربوط به پیری زودتر بروز می کند.
بنابراین اگر زیاد بــا رایانه کار می کنید و به طــور کلی زیاد به 
صفحه نور آبی چشــم می دوزید، حتما هر دو ســاعت یکبار، 
۱۵دقیقه اســتراحت چشمی داشــته باشــید. می توانید از 
عینک های مخصوص فیلترکننــده نور آبی اســتفاده کنید. 
حواستان باشد که کودکان نباید بیش از دو ساعت در روز مقابل 

تلویزیون، رایانه، تبلت و غیره باشند.
نداشتن تحرک بدنی مناسب

ورزش برای تمام بافت های بدن انسان مفید است و چشم ها نیز 
از این قاعده مستثنی نیستند.

انجــام ورزش منظــم ماننــد پیــاده روی باعث می شــود 
اکسیژن رســانی به چشــم ها بهتر انجام شــده و درنتیجه به 
تمیز شدن چشم ها منجر شــود. بنابراین توصیه می کنیم که 
مخصوصا از 4۵ سالگی تحرک بدنی منظمی داشته باشید و هر 

هفته چند نوبت ورزش کنید.
عدم مراجعه به چشم پزشک

خیلی از افراد هر سال یکبار به دندانپزشک مراجعه می کنند؛ 
اما نیازی به مراجعه به چشم پزشــک نمی بینند. واقعیت این 
اســت که مراجعه منظم به چشم پزشــک نیز ضروری است، 
چون این کار از بروز بیماری های خاموش چشمی پیشگیری 
می کند. معموال بعد از 40 سالگی احتمال بروز مشکالتی مانند 
آب مروارید و دژنراســیون ماکوالی چشم باال می رود. بنابراین 
توصیه می شود حتی اگر مشکل خاصی احساس نمی کنید، هر 
پنج سال یکبار به چشم پزشک مراجعه کنید. بعد از 4۵ سالگی 
باید هر 2 تا 3 سال یکبار به چشم پزشک مراجعه کنید. این کار 

مانع از بروز بیماری های احتمالی این سنین می شود.

عادت هایی که به چشم ها آسیب می زند!

از آنجايی که سالمت چشم ها از اهمیت بااليی برخوردار است بايد بیشــتر مراقب باشید. در اين مطلب به عادت های 
نادرستی که به چشم ها آسیب می زند اشاره می کنیم.

انجام ورزش منظم 
مانند پیاده روی 

باعث می شود 
اکسیژن رسانی 
به چشم ها بهتر 

انجام شده و 
درنتیجه به تمیز 

شدن چشم ها 
منجر شود
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پیشنهاد سردبیر: 
و این بار شایعه یک قاشق در مریخ!

بازی های رایگان ماه ژانویه 
پلی استیشن پالس مشخص شدند

و این بار شایعه 
یک قاشق در مریخ! 

مریخ نورد ناســا به طــور اتفاقی یک قاشــق عجیب 
و بزرگ را در ســطح مریخ کشــف کرد! شــکارچیان 
 فرازمینی هــا و عالقه منــدان بــه موضــوع بیگانه ها 
بر این باورند که این تصویر ناســا می تواند وجود حیات 
در مریــخ را اثبات کند. این قاشــق عجیــب، از جمله 
شواهدی اســت که بیانگر وجود زندگی در این سیاره 
 در دوران گذشته اســت. مریخ نورد ناســا، تصویری را 
از سطح ســیاره ســرخ ثبت کرده که نشان دهنده  یک 
قاشق بزرگ و عجیب است. شــکارچیان فرازمینی ها 
اعتقاد دارند که این قاشــق، نشــانه ای از وجود حیات 
در مریــخ در ســال های دور بــوده اســت. همچنین 
 این کشــف می توانــد فرضیه های جــان براندنبورگ 
دانشــمند مشــهور   ،)  John Brandenburg ( 

در زمینه  فضایی و فرازمینی ها را تایید کند. 
 براندنبورگ معتقد اســت که حیات هوشمند در مریخ 

در گذشته بر اثر یک جنگ هسته ای نابود شده است.
حیات در مریخ

 تصویر این قاشــق برای نخســتین بار توسط اسکات 
سی وارینگ ) Scott C. Waring ( در کانال یوتیوب 
شکارچیان یوفو منتشر شد. اسکات وارینگ در این باره 
 اظهار کرد کــه این لوازم آشــپزخانه و خوردن خوراک 

در نزدیکی مریخ  نورد ناسا کشف شده است. 
همچنین این قاشق، دومین قاشقی است که در مریخ 

پیدا شده و کامال به مورد اول شباهت دارد.
ناسا نشانه های کشــف حیات در مریخ را 

بی اساس می داند
شکارچیان فرازمینی ها پیش از این نیز در تصاویر ناسا 
توانســته بودند مواردی چون کفش، اســلحه، بقایای 
جانوران و خرابه های باســتانی را شناسایی کنند. البته 
دانشمندان ناسا، انتشار نشانه های کشف حیات در مریخ 
را کامال بی اساس می دانند. ناسا اعالم کرد که تمامی این 
موارد چیزی جز تصورات خیالی عالقه مندان به موضوع 
 موجودات فرازمینی نیســت؛ چرا که تمامی این اشیا 
بر اســاس وســایل موجــود در زمین در ذهــن افراد 

شبیه سازی  می شود.

اخیرا گزارش شــده که شــرکت HTC قصد داشــته در جریان 
 نمایشــگاه CES 2017 کــه هفتــه اول ژانویه برگزار می شــود 
از هدست Vive 2 رونمایی کند اما به نظر می رسد گزارش شایعه ای 

بیش نبوده و کمپانی تایوانی به تازگی گزارش را تکذیب کرد.
HTC در بیانیــه ای تاییــد کــرد کــه در CES 2017 خبری از 
 معرفی نسل جدید هدســت واقعیت مجازی Vive نیست. باتوجه 
به UploadVR اچ تی ســی در صفحه رســمی توییتر، شــرکت 
تایوانی قصد ندارد محصــول موردبحث را در نمایشــگاه فناوری 
الس وگاس معرفــی کند. او می نویســد: هیچ شــایعه ای درباره 
معرفــی Vive 2 در CES 2017 را بــاور نکنیــد. این شــرکت 
افزود که می خواهد برای مدل فعلی اکوسیســتم قــوی به وجود 
آورد تــا صاحبان فعلــی و آینــده Vive لذت واقعی از هدســت 
واقعیت مجازی ببرند. گفتنی است، شــرکت HTC در ۱۲ ژانویه 
 یک رویداد اختصاصی برگزار می کند و در این بین احتمال معرفی

Vive 2 فراوان اســت. برای کسب جزییات بیشــتر تنها می توان 
منتظر ماند تا حقیقت روشن شود.

 Vive 2  عدم رونمایی هدست
CES 2017 اچ تی سی در

 فناورانه

 در حالی کــه طی ســال های اخیــر صحبت های بســیاری 
 در رابطــه بــا مشــکالت اجتماعــی ایجاد شــده توســط 
» کلش آف کلنز « مطرح شــده بود، اولین جرقه های محدود 
شدن این بازی در یک ماه اخیر و زمانی زده شد که روز هشتم 
 آذر دسترســی کاربران ایرانــی به این بازی قطع شــد و البته 
در آن زمــان تنها » کلــش آف کلنز « نبود که بــا محدودیت 
مواجه شد، بلکه دسترسی دیگر بازی کمپانی سوپرسل یعنی 
کلش رویال نیز با اختالل روبه رو شــد، به طــوری که کاربران 
 ایرانی بدون اســتفاده از فیلترشــکن و نرم افزارهــای تغییر 

آی پی، قادر به ورود به سرورهای بازی نبودند.
 اما در شــرایطی که شــرکت سوپرسل واکنشــی به اختالل 
 در » کلــش آف کلنز « و کلش رویال نشــان نــداد و با توجه 
به اینکــه در آن زمان بــازار اختــالالت اینترنتــی داغ بود، 
حســن کریمی قدوســی- مدیرعامل بنیاد ملــی بازی های 
رایانه ای- عدم دسترســی به بازی » کلش آف کلنــز « را نیز 
 به گــردن همین اختــالالت انداخــت و حل مشــکل آن را 
 به آینده  موکول کرد. کشــمکش دربــاره فیلترینگ و اختالل 
» کلش آف کلنز « به همین جا ختم نشــد و محمدجواد آذری 
جهرمی _ مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت_ و البته با 
گذشت یک هفته از این جریان، شــایعه بروز هرگونه مشکل و 

اختالل در شبکه اینترنت کشور را رد کرد و همچنین موضوع از 
دسترس خارج شدن بازی » کلش آف کلنز « را نیز بی ارتباط با 
وضعیت اینترنت کشور دانست و بیان کرد: اطالع رسانی در این 
باره بر عهده دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است و 
 ارتباطی با وضعیت اینترنت ندارد. با توجه به اینکه در فروشگاه 
» کافه بــازار « کاربران اندرویدی می تواننــد خریدهای درون 
 برنامه ای خــود را انجام دهنــد، این فروشــگاه آنالین داخلی 
 در نهایت از حل مشکل اتصال به بازی های » کلش آف کلنز «

 و » کلــش رویــال « خبــر داد. البته مشــکالت دسترســی 
به بازی های موبایلی پیــش از این هم برای بــازی » پوکمون 
 گــو « رخ داده بود و در شــرایطی کــه این بــازی در مقطعی 
از زمان به شدت محبوب شــده و در بازار جهانی جنجال هایی 
 را بــه وجــود آورده بــود، در مــاه مــرداد و یک مــاه پس 
از انتشــار بازی، کاربــران ایرانی بــه دلیل فیلتر شــدن آن 
 نمی توانســتند آن را بازی کنند یــا باید قیــدش را می زدند 

یا از فیلترشکن برای باز کردن آن استفاده می کردند. 
 در آن زمان نیز جــواد امیــری - معاون نظارت و ارزشــیابی 
بنیاد ملی بازی هــای رایانه ای- بــا بیان اینکه صــدور مجوز 
انتشار بازی در داخل کشور بر اساس درخواست ناشر داخلی و 
 ) ESRA ( معیارهای نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای

و رعایت قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است، اعالم کرد 
 بازی » پوکمون گو « با محتوای موجــود، از نظر خطوط قرمز 
و الگوهای مشخص شده، مجاز است و بدون هماهنگی با بنیاد 
فیلتر شده است، اما این بازی یک فراسرگرمی است و استعالم 
 از ســایر نهادهای مرتبــط از جمله نهادهــای امنیتی، الزمه 

صدور مجوز نهایی برای این بازی است. 
از طرفی سیدابوالحســن فیروزآبــادی - رییــس مرکز ملی 
فضای مجــازی - یک هفته پــس از آن، با بیــان اینکه به نظر 
می رســد بازی » پوکمون گو « به دلیل مشــکالتی که ایجاد 
می کند، مناســب نیســت از تصمیم کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمانه برای فیلتــر کردن بازی » پوکمــون گو « در صورت 
ورود این بــازی به ایران خبــر داد. اکنون با گذشــت نزدیک 
به یک ماه از پاســکاری میــان فیلترینگ و اختــالل، به نظر 
 می رســد شــایعه فیلترینگ » کلــش آف کلنــز « حقیقت 
 داشــته اســت؛ چرا که چهــار روز پیــش و ) هفتــم دیماه ( 
در برخی رســانه ها به نقل از عبدالصمد خرم آبــادی - معاون 
قضایی دادستان کل کشــور - اعالم شــد که اختالالت بازی 
» کلش آف کلنــز «، برخالف ادعــای بنیاد ملــی بازی های 
رایانه ای، به دلیــل اختالالت عادی در شــبکه اینترنت نبوده 
و به دســتور مســتقیم کارگــروه تعیین مصادیــق محتوای 
مجرمانه صــورت گرفته اســت. بر اســاس گفته هــای دبیر 
 کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای مجرمانه بســیاری 
از خانواده ها که فرزندان شــان از این بازی آســیب دیده اند، 
مصرانه درخواســت منع دسترسی را داشــته و اکثریت قریب 
به اتفاق اعضــای دولتــی و غیردولتی کارگروه نیــز با اعمال 
محدودیت برای دسترسی به بازی » کلش آف کلنز « موافقت 
کرده اند، بنابراین این دستور الزم االجراســت و این سوال که 
چرا محدودیت فوق رفع شده اســت، باید از وزارت ارتباطات 
و شرکت ارتباطات زیرســاخت که مسئولیت اجرای دستورات 

کارگروه را بر عهده دارد، پرسیده شود. 
از ســوی دیگــر محمــود واعظــی در صفحــه اجتماعــی 
 اینســتاگرام منســوب به وی قــول داد موضوعــات مربوط 
به فیلترینگ » کلش آف کلنز « را پیگیری کند. او در پســت 
اینســتاگرام خود نوشــت: در چند پســت اخیر، اعتراضاتی 
به اختالل بــازی » کلش « مطــرح کرده اید. ایــن مطالب را 
به اطالع کمیتــه تعیین مصادیــق مجرمانه خواهم رســاند 
 و مطالــب مطــرح شــده را پیگیــری خواهم کــرد، گرچه 
در بعضی موارد به دلیل اســتفاده از ادبیات نامناســب مجبور 
به حذف آنها شــدم. فیلترینــگ بازی های آنالیــن اینترنتی، 
 شــبکه های اجتماعی و دیگــر برنامه های محبــوب مربوط 
به ســرگرمی، حکایت تازه ای نیســت و در چند سال اخیر که 
روند فناوری و خالقیــت در این زمینه به ســرعت ادامه دارد، 
همواره وجود داشته اســت؛ با این وجود به نظر می رسد وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطالعــات و کارگروه تعییــن مصادیق 
محتوای مجرمانه هنوز در این زمینه خاص به نظر مشــترکی 
نرســیده اند و این روند اصرار از یک طرف و انکار از طرف دیگر 

ادامه دارد.

اکنون 
با گذشت نزدیک 

به یک ماه 
از پاسکاری 

میان فیلترینگ 
و اختالل،

 به نظر می رسد 
شایعه فیلترینگ 
» کلش آف کلنز « 

حقیقت
 داشته است

نفس های آخر » کلش « در ایران

ســونی از بازی های رایگان ماه ژانویه ســرویس پالس برای ســه 
پلتفرم پلی استیشــن ۴، پلی استیشــن ۳ و ویتا با انتشــار خبری 
در PlayStation Blog پــرده برداشــت. همانند هــر ماه ۶ بازی 
متفاوت به صــورت رایگان در اختیار مشــترکین پلی استیشــن 
پالس قرار گرفتــه و کاربران این ســرویس می تواننــد با انتخاب 
بازی های محبــوب خود هدیه ســال نو میالدی خود را از ســونی 
 بگیرنــد. چهار بازی پلی استیشــن ۴ شــامل عناوینــی همچون

ســولز،  تایتــان   ،Day of the Tentacle Remastered 
 The Swindle و This War of Mine: The Little Ones 
 The Swindle می شــود. کاربران ویتــا نیز عالوه بــر دو بــازی 
و تایتان سولز به دو اثر Azkend 2 و Day of the Tentacle نیز 
دسترسی دارند. با این حال کاربران پلی استیشن ۳ می توانند با خرید 
 The Swindle اشتراک پلی استیشن پالس تنها به اجرای دو بازی 
 و Blazerush در تعطیالت پایان ســال بپردازنــد. تمامی کاربران 
پلی استیشن پالس می توانند به تمامی آثار ذکر شده در اول ژانویه 
 ۲۰۱۷ ) ۱۲ دی ( دسترســی پیــدا کنند و تا ســه روز از این تاریخ 

) ۱۴ دی ( فرصت انتخاب بازی های انتخابی خود از این لیست دارند.

 بازی » کلش آف کلنز « طی یک ماه اخیر، یکی از ســخت ترین دوره های خود در ایران را طی می کند 
و در حالی که در مقطع کوتاهی از زمان با اختالل مواجه شده بود، ظاهرا در حال حاضر با نظر کارگروه 

تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، تصمیم به فیلترینگ آن گرفته شده است.

ـ

کافه اپهوش سنج

می دانید که طراحی لوگو مقوله بســیار حساسی است. طبیعتا 
 طراحی یــک لوگوی حرفــه ای کار یک فرد معمولی نیســت 
و گرافیستی کارکشته با درک بصری باال را می طلبد. اما حداقل 
برای شروع کار و داشتن یک لوگوی ساده شاید نیازی نباشد که 
برای طراحی آن خیلی مایه گذاشته و به خرج بیفتید. اپلیکیشن 
 Logo Maker Plus با ابزاری ســاده امکانــی فراهم کرده که 
در کوتاه ترین زمان ممکن بتوانید لوگویی ساده و آبرومند برای 
اســتارتاپ تازه نفس تان طراحی کنید. کاری که توسعه دهنده 
 Logo Maker Plus انجــام داده ایجاد محیطی اســت مملو 
از طرح ها و اشکال آماده که بتوانید با ترکیب و دستکاری آن ها 
یک لوگو بسازید. اینکه چگونه از امکانات اپلیکیشن بهره بگیرید 
مستقیما به خالقیت تان بســتگی دارد. در واقع هر چقدر زمان 
بیشتری برای آن بگذارید طبیعتا ایده های بهتری به ذهن تان 

می رسد و می توانید لوگوهای زیباتری بیافرینید.

 Logo Maker Plus در بدو ورود از شــما می پرسد که دقیقا 
چه چیزی الزم دارید: لوگو، بنر، اینفوگرافیک، والپیپر یا عکس 

کاور برای شبکه های اجتماعی؟
بنابراین قابلیت هــای آن فقط و فقط به طراحــی لوگو محدود 
 نیست، بلکه با یک ادیتور نســبتا کامل مواجه هستید. با توجه 
به انتخاب شــما ابعاد صفحه به طور خودکار تنظیم می شــود. 
طراحی لوگو را مثال می زنیم. امکانات اپلیکیشــن برای ساخت 
یک لوگوی ساده و ابتدایی کافی هستند. یک سری طرح آماده 
وجود دارند که می توانید تغییرات را از آن ها شروع کنید یا اینکه 
تصاویر ذخیره شده در گالری را به کار بگیرید. تعیین رنگ، ابعاد، 
چرخش لوگو و شدت و زاویه سایر تغییراتی هستند که می توانید 
روی طرح انجام دهید. ضمنا امکان اضافه کردن تصویر پس زمینه 
 و نوشته ) با فونت انگلیســی ( را نیز خواهید داشت. مسلما نباید 
از Logo Maker Plus انتظار امکاناتی حرفه ای را داشته باشید. 
هدف از ساخت اپلیکیشن این بوده که بدون نیاز به نرم افزارهای 
حرفه ای دسکتاپ، آماتور ترین افراد هم بتوانند با تلفن هوشمند 
 خود یک لوگو بسازند. اما شــکی نیست که نتیجه کار مستقیما 
 به خالقیت شــما بســتگی خواهد داشــت. شــما می توانید 

برای گرفتن این اپلیکیشن به goo.gl/Zmplqt مراجعه کنید.

معرفی اپ Logo Maker Plus؛

 تجربه ای آسان از طراحی لوگو 
در اندروید

لینک های بلند را خالصه کنید؛

چقدر می توانید جلب توجه کنید

به زودی قابلیت ویرایش پست ها 
در توئیتر

محققان دانشگاه اوپساال در سوئد برای اولین بار با استفاده از تلفن همراه هوشمند 
و میکروسکوپ وارونه موفق به تصویربرداری سه بعدی از سلول های زنده شدند. 
به نقل از دیلی میل، در این مطالعه مشــخص شد گوشــی های هوشمند قابلیت 
تصویربرداری زنده از حرکت ســلول ها را بدون نیاز به تجهیزات گران قیمت دارا 
هستند. مراحل ساخت دســتگاه تصویربرداری ارزان قیمت سه بعدی در مجله 
عملی PLOS ONE منتشر شده است. ویژگی مهم این دستگاه هزینه تمام شده 
پایین و ساخت بسیار ساده است. تصویربرداری از سلول های زنده مهم ترین ابزار 
مطالعه سلولی برای شناخت روش های درمانی نوین تحت تاثیر دارو و مواد سمی 
است. دکتر جان کروگر، استاد زیست شناسی سلولی دانشگاه اوپساال عنوان کرد: 
تولید تمام قطعات مورد نیاز برای تبدیل میکروســکوپ معمولی به تصویربردار 

سلولی سه بعدی با استفاده از چاپگر سه بعدی معمولی امکان پذیر است. 
وی در ادامه افزود: با توجه به قیمت بسیار باالی تجهیزات تصویربرداری سه بعدی 
سلولی، متاسفانه بسیاری از آزمایشگاه ها امکان تامین آن را ندارند و استفاده از این 

روش ساده به پیشرفت علم کمک شایانی خواهد کرد.

در ســال های اخیر بازی های ویدئویــی متنوعی از راه رســیده اند که برای 
هدایت آنها باید از حرکات دست و پا اســتفاده کرد. اما اختراع جدید شرکت 

کیک استار کل بدن شما را به دسته کنترل بازی مبدل می کند.
سیستم یاد شــده که Stealth نام دارد از گوشی هوشمند و بدن کاربر برای 

پیشبرد بازی استفاده می کند. 
هدف از این ابتکار عمل کمک به حفظ تناســب اندام افرادی است که عادت 
 کرده اند با لــم دادن بر روی مبــل به انجام بــازی های ویدئویــی بپردازند 

و به همین علت دچار چاقی و اضافه وزن شده اند.
برای اجرای این بازی بایــد برنامه موبایلی آن را بارگذاری و بر روی گوشــی 
نصب کنید و سپس گوشی را بر روی یک سطح مســتطیلی پایه دار متحرک 
 که توسط شرکت سازنده طراحی شــده قرار دهید و سپس به حالت درازکش 

با دستان تان این سطح را نگه دارید.
در ادامه این بازی ســه دقیقه ای باید اهداف به نمایش درآمده در نمایشــگر 
گوشی را با منحرف کردن ســطح مذکور به چپ و راست در تیررس خود قرار 

داده و نابود کنید. 
انتظار می رود عرضه عمومی این بازی در ژوئن سال ۲۰۱۷ آغاز شود.

بدون شک همه ما در وضعیتی قرار گرفته ایم که همه جا را برای پیدا کردن ساعت 
مچی، دسته کلید، کیف پول یا حتی عینک گمشــده  خود زیر و رو کرده و بعد از 
یک جستجوی خسته کننده درست آن ها را جلوی چشمان مان پیدا می کنیم! 
این قبیل مشکالت با پتنت جدید مایکروسافت به فراموشی سپرده خواهند شد. 
اشــتیاق مایکروســافت به واقعیت افزوده چیز تازه ای نبوده و این امر در توسعه 
هدست هولولنز به خوبی آشکار اســت. به گزارش CNET، مایکروسافت در این 
پتنت نشــان می دهد که تکنولوژی واقعیت افزوده چگونه می تواند برای ردیابی 
اجسام از جمله دسته کلیدتان به کار گرفته شود. اساسا این هدست می تواند برای 
ردیابی اشیا استفاده شــود تا به راحتی محل قرارگیری آن ها را به شما یادآوری 
کند. به این ترتیب شما می توانید از کورتانا در مورد محل قرارگیری دسته کلیدتان 
 بپرســید و او به شــما یادآوری می کند که دســته کلید را روی میــز غذاخوری 
قرار داده اید. در بخشی از توضیحات این پتنت این گونه آمده است: » ممکن است 
زمان زیادی را برای تعیین کردن محل قرارگیری اشیای گمشده صرف کنید. برای 
مثال، جستجو برای پیدا کردن سوییچ ماشین، کیف پول و حتی موبایل می تواند 
باعث از دسترس رفتن زمان ارزشمند افراد شود. به عالوه از یاد بردن خالی بودن 

پاکت شیر درون یخچال نیز می تواند باعث رفتن دوباره به فروشگاه شود. «

تبدیل کل بدن به دسته کنترل بازی تصویربرداری از سلول زنده با تلفن همراه
با یک اختراع جدید

با این قابلیت ویژه دیگر هیچ  چیزی را 
در خانه گم نخواهید کرد!    

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

اگر از افرادی باشــید که فعالیت آنالین گسترده ای 
دارید، حتما به این مشکل برخورد کرده اید که اگر 
بخواهید لینک بلندی را معرفی کنید، چقدر باید دردسر بکشید. 
برای مثال مطلب چند خطــی را جهت معرفــی مطلبی در یک 
وب سایت نوشــته اید که آدرس آن به تنهایی چهار خط می شود. 
 در این مواقع آیا باید با این وضعیت ســاخت یا برای این دردســر

راه چاره ای وجــود دارد. ما به شــما ترفندی را یــاد می دهیم که 
می توانید با اســتفاده از آن آدرس های بلند را در اصطالح خالصه 
کرده و به جای آن یک عبارت کوتاه چند حرفی را قرار دهید. عالوه 
بر این امکان می توانید تعداد مراجعات به وب سایت معرفی شده را 
درآورده و آمار کاملــی از تعداد کلیک و پلتفورم های ارجاعی مانند 
سیستم عاملی که از آن برای ارجاع به لینک خالصه شده استفاده 
شده و کشــورهایی که از آن جا روی لینک کلیک کرده اند و موارد 
متعدد دیگر را به دست آورید. به سرویس هایی که اقدام به خالصه 
کردن آدرس های اینترنتی می کنند URL Shortner می گویند. 
سرویس های متعددی با این کارایی معرفی شده اند. از جمله آن ها 
می توان به Bitly و گوگل اشاره کرد. در این مقاله به سرویس گوگل 
اشــاره می کنیم که در آدرس goo.gl قرار دارد. برای اســتفاده از 
 این سرویس کافی است یک حســاب کاربری گوگل داشته باشید 
و به آدرس اشاره شــده در باال مراجعه کنید و وارد حساب کاربری 
خود شــوید. آدرس بلند خود را در فیلد تعبیه شده در وب سایت 
مذکور وارد کنید و روی دکمه Shortel URL کلیک کنید. صفحه 
جدیدی باز می شود و آدرس خالصه شده را به شما می دهد. روی 
دکمه کپی کلیک کنیــد و در هر جا از جمله وب ســایت، تلگرام، 
صفحه روزنامه و مجله که خواستید آن را قرار دهید. این سرویس 
به شما تعداد کلیک ها را نشان می دهد و اگر روی آن کلیک کنید 
به صفحه جدیدی راهنمایی می شوید که می توانید تمام جزییات 
 کلیک های انجام شــده را در آن ببینید. به این ســرویس ها گاهی

 Address Translator یــا مترجــم آدرس هــم می گویند که 
وظیفه تبدیل یک آدرس را به آدرس دیگر برعهده دارند.

شبکه اجتماعی توییتر با وجود سابقه نسبتا باالی فعالیت خود در فضای 
مجازی، در سال های اخیر بخشــی از محبوبیت خود را به برنامه های 
تازه واردی همچون اینســتاگرام و اســنپ چت واگذار کرده است. در 
 واقع توییتر نیاز دارد تا با ارایه راهکارها و امکانات جدیدتر به کاربرانش، 
از خروج آنها به سمت شــبکه های اجتماعی رقیب جلوگیری کند. به 
همین منظور این شرکت قصد دارد قابلیت ویرایش توییت ها را پس از 
ارسال آنها به این اپ اضافه کند. شاید قابلیت ویرایش امکان بسیار ساده 
و پیش پا افتاده ای به نظر برسد که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام 
و حتی در شــبکه های کم جمعیت تری مانند تلگرام هم در دسترس 
کاربران اســت. اما توییتر هنوز این قابلیت را به این شــبکه اجتماعی 
 اضافه نکرده است. در روزهای گذشته جک دورسی، مدیر عامل توییتر، 
از کاربران خواسته بود پیشنهادات خود را برای بهبود رابط کاربری این 
 شبکه اعالم کنند و یکی از پر درخواســت ترین آنها، قابلیت ویرایش 
 پســت های ارســال شــده بود. پیش از این توییتر اعالم کــرده بود 
در اختیار قرار دادن قابلیت ویرایش توییت هــا می تواند اثری منفی 
بر عملکرد کلی این شبکه داشــته باشــد و به همین دلیل از اجرای 
 آن خــودداری کرده بــود. با این حــال گفته می شــود متخصصین 
 به این کمپانی پیشــنهاد کــرده اند قابلیــت ویرایش پیــام را تنها 
در صورتی که پست اصلی نیز به صورت پیش نمایش در انتهای پست 

ویرایش شده قرار داده شود به توییتر اضافه کند. 
 همچنین ممکن اســت قابلیــت ویرایش تنهــا در یک بــازه زمانی 

چند دقیقه ای پس از انتشار در اختیا ر کاربران باشد. 
در هر صورت یکی از راهکارهای پیشنهادی قرار است در سال ۲۰۱۷ 
به این شبکه اجتماعی اضافه شود و توییتر امیدوار است این کار بتواند 

مشارکت کاربران را افزایش دهد.

معرفی

معمای  2040
ســـه پیمـانه 
با ظرفیت های 
8 لیتر و 5 لیتر 
و ۳ لیتر داریم.

پیمانــه  اگــر 
8 لیتـــری پر 
از شــیر باشد، 

چگونه می توان آن را به دو قســمت مساوی تقسیم 
کرد؟

جواب معمای  2037 
 ســن پســر ۳۷، ســن پدر ۷۳ و فردا هم شــن پدر 

می شود ۷۴ سال.
کســانی که به معمای ۲۰۳۷ پاســخ صحیح 

داده اند: 
- سعید مرادی زاده از اصفهان.

لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 
نام و شهر محل زندگی خود به نشانی:

rezaei.zayanderoud@gmail.com
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

زاینده 
رود
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پیشنهاد سر دبیر: 
سالم بمبئی؛ خداحافظ فست فود!

اخبار

 نمایشــگاهی از آثار چاپ دســتی در گالری متن امروز برگزار
می شود.

رضا بانگیز فارغ التحصیل از دانشــکده هنرهــای زیبا و دارای 
مدرک درجه یــک هنری معــادل دکتری اســت. اخذ بورس 
مطالعات هنــری انگلیس، بــورس مطالعات هنــری پاریس و 
بورس مطالعات هنری اروپــا در کارنامه فعالیت بانگیز دیده می 
شوند. شرکت در تمام نمایشــگاه های دوساالنه نقاشی  از دیگر 
فعالیت های وی به حســاب می آیند. همچنین داشــتن جوایز 
و تقدیر نامه ها و بیش از ســی ســال آموزش هنر، زمینه های 
گوناگون فعالیت وی را نشــان می دهد. رضــا بانگیز به عنوان 
مدرس هنر، طراحی و نقاشی در دانشکده هنر و معماری و دیگر 
دانشگاه های کشــور همچون دانشگاه آزاد اســامی و دانشگاه 

الزهرا سابقه تدریس دارد.
نمایشــگاه »فرگشــت« جمعه 10 دی ماه گشــایش یافته و 
عاقه مندان برای بازدید از این نمایشــگاه می توانند تا 27 دی 
ماه بجز روزهای ســه شــنبه، ســاعت 16 تا 20 به گالری متن 
امروز واقع در خیابان آبشــار اول، بعد از بن بســت آرش، پاک 

25 مراجعه نمایند.

رسیتال پیانو توسط رافائل میناســکانیان، عصر جمعه 17 دی 
ماه در هنرسرای خورشید اجرا می شود.

رافائل میناســکانیان نوازنده و مدرس پیانو اســت که فراگیری 
موسیقی را از سن 6 سالگی آغاز و در 10 سالگی اولین کنسرت 
خود را برگزار کرد. وی نزد اســتادان شــناخته شده بین المللی 
چون ایوب زرکو )لس آنجلس(، کارل اولریش اشــنابل)ایتالیا( 
و ایلونا کابوس )لندن( به تکمیل و فراگیری دانش موســیقی و 
نوازندگی پیانو پرداخت و در مدرسه جولیارد نیویورک تحصیل 
کرد. میناسکانیان که اکنون عاوه بر اجرای کنسرت، به تدریس 
پیانو در دانشــکده هنرهای زیبای تهران و دانشــکده موسیقی 
دانشــگاه هنر مشــغول اســت، جمعه 17 دی ماه برای اجرای 

رسیتال پیانو به اصفهان می آید.
در این اجرا قطعاتی از موتزارت، روبرت شومان، یوهانس برامس 
و فردریک شــوپن توسط این استاد برجســته که از او به عنوان 
اولین هنرمندی که رســیتال پیانوی کاســیکش از تلویزیون 

ایران پخش شده یاد می شود، نواخته می شود.
گفتنی است، رســیتال، اجرایی از کارهای یک آهنگساز است 
)آوازی ویا بدون کام( که در برخی موارد با پیانو همراه می شود 

و فرانتز لیست مبدع رسیتال تکنوازی پیانو در جهان است.
عاقه مندان برای شرکت در این اجرا می توانند با تهیه بلیت  از 
ســایت navayemehr.com جمعه 17 دی ماه رأس ساعت 
16، به هنرسرای خورشــید واقع در خیابان کاوه، کوی آفتاب، 

جنب شهرداری منطقه 7 مراجعه کنند.

تا 27 دی ماه برپاست؛

آثار چاپ دستی »فرگشت« در 
گالری متن امروز

17 دی ماه در هنرسرای خورشید؛

اجرای رسیتال پیانو توسط رافائل 
میناسکانیان

تحدید حدود عمومی 
10/159 آگهــی تحدید حــدود عمومی قســمتهایی از 
 بخشــهای 1و2و3و4و19 اصفهــان الحاقــی بــه ثبت

 نایین
آگهی تحدید حدود ماده 14 قانون ثبت یک قسمت از ابنیه 
و اراضی بخشهای فوق الذکر بشرح آتی آگهی می گردد                                               

بخش یک ثبت نایین
یکفرعی از 388 اصلی سعید فردوسی زاده نائینی فرزند 
جمال ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده 

واقع در نایین
بخش دو نایین

341 اصلــی مجیــد شــهریاری محمدی فرزنــد احمد 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کشــتزار 

جزیسر موسوم به تحت کوشک
1236 اصلی موقوفه ام کلثوم ابــن یعقوب و صادق به 
تولیــت اداره اوقاف و امــور خیریه شهرســتان نایین 
ششــدانگ زمین مزروعی واقع در کشــتزار جزیســر 

موسوم به جنب اشترگی باال تخت 
95/10/29

1974 اصلی خدیجه محمدی پــور نایینی و غیره فرزند 
محمد علی ششــدانگ یک قطعه زمین موقوفه حسینیه 
پنجاهه نایین به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه نایین 

واقع در کشتزار ورزجان
دو فرعــی از 2634 اصلی موقوفه آب انبــار میدان باال 
محمدیه بــه تولیــت اداره اوقاف و امــور خیریه نایین 
ششــدانگ اتاق محل خاک انــداز آب انبــار میدان باال 

محمدیه واقع در محمدیه 
2961 اصلی حسینیه عاشــورگاه محمدیه به نمایندگی 
اداره اوقاف و امور خیریه نایین و غیره ششدانگ یکدرب 

باغ واقع در محمدیه 
95/11/30

6 فرعی از 3837 اصلی اشــرف صفری محمدی فرزند 
عباسعلی و غیره ششدانگ زمین مزروعی و مشجر واقع 

در باغ کناره
4577 اصلــی اکبــر احمــد زاده و غیــره فرزند حجی 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در کشــتزار 

حنفش
  4610 اصلــی غالمحســین محمــدی محمــدی فرزند

 محمــد علــی چهار دانــگ و نیم مشــاع از ششــدانگ 
 زمیــن مزروعی واقع در کشــتزار حنفش موســوم به

 اشجاره
95/7/2

20816 اصلی و فرعی های آن به شرح آتی

1022 فرعی صفیه جهان ابادی فرزند رضا ششــدانگ 
یک درب خانه واقع در روستای جهان آباد 

1028 فرعی محســن وهابی همابادی فرزند عباسقلی 
ششــدانگ یک  قطعه زمین محصور واقع در روستای 

هماباد علیاء 
1029 فرعی فاطمه عرب بافرانی فرزند محمد ششدانگ 

یکدرب خانه واقع در بافران
1032 فرعی خانم عصمت عــرب بافرانی فرزند حبیب 

ششدانگ یکدرب خانه واقع در بافران
95/11/3

1034 فرعی حسینعلی قاســمی مزرعچه فرزند محمد 
ابراهیم ششدانگ یکدرب خانه واقع در سرشک 

1035 فرعی خانم خدیجه وزیری سرشک فرزند احمد 
ششدانگ یکدرب خانه واقع در سرشک 

1038 فرعی نوراله زندوانی فرزند غالمرضا ششدانگ 
زمین مزروعی واقع در کشتزار حنفش

95/11/4
بخش 3 حوزه ثبت نایین

342 فرعــی از 4129 اصلــی عباس اســماعیلی فرزند 
حسنعلی ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای اسد 

آباد
505 فرعی از 4197اصلی عباســعلی عباســی نهوجی 
فرزند علی و غیره ششــدانگ یک قطعه زمین محصور 

واقع در نیستانک
95/11/5

241 فرعی از 4545 اصلی ولی اله عاشــقی حسین آباد 
فرزند فرج اله ششدانگ یکدرب خانه واقع در دولت آباد 
242 فرعی از 4545 اصلی جواد عاشــقی حســین  اباد 
فرزند فرج اله ششدانگ یکدرب خانه واقع در دولت آباد 
245 فرعی از 4545 اصلی ابوالفضل قاســمی ســپرو 
فرزند جانعلی ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای 

فرح آباد پاکوه 
95/11/6

بخش 4 حوزه ثبت نایین
42 اصلی حمید رمضانی فرزند عباس ششدانگ یکدرب 

خانه واقع در انارک
95/11/7

بخش 19 اصفهان الحاقی به ثبت نایین
54 فرعی از 334 اصلی حسن زمانی مظفر آبادی فرزند 
جواد ششدانگ یکدرب خانه واقع در روستای مظفر آباد 

95/11/9
تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ساعت 8 صبح در 
تاریخهای قید شده در آگهی در محل ،انجام خواهد شد 

لذا از صاحبان امالک و مجاورین آنها بدینوسیله دعوت 
می شــود که در ســاعت مقرر در محل حضور به هم 
رســانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شــده از 
طریق مجاوریــن تحدید حدود خواهد شــد و اعتراض 
مجاورین و صاحبان امالک و کسانی که در موقع مقرر 
حاضر نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صــورت مجلس و تحدیــد حدود ظرف مــدت 30 روز 

پذیرفته خواهد شد
تاریخ انتشار: 95/10/12     

م الف: 318 اباذر مهیمن رییس ثبت نایین  
تحدید حدود اختصاصی

10/74 شماره: 95/19698 -95/10/7 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب خانه پالک شــماره 45/389 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ایرج 
محمدی اسکندری فرزند ترابعلی در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت بــه عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه 
شــنبه مورخ 95/11/15 ســاعت 9 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجــب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به 
مراجع ذیصــالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/10/12 
م الف: 30635 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/118  شــماره: 95/18105-95/10/7 چــون تحدید 
حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 45/386 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی به 
نام نوراله محمدی خراجی فرزنــد یداله در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 95/11/15 ساعت 9 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجــب این آگهی به کلیه مالکین 

و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به 
مراجع ذیصــالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/10/12 
م الف: 30699 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 

اصفهان)180 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/141 در خصوص پرونده کالسه 515/95 خواهان 
احمد رضا قاســمی دادخواســتی مبنی بر انتقال سند 
خودرو  به طرفیت 1- مهرداد وفائی 2- ربابه ســلطان 
تنها تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی بــرای مورخ 
95/11/19  ســاعت 3/30  عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مراتــب در جراید منتشــر تا خوانــده قبل از 
وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خیابان هشــت 
بهشت شــرقی چهار راه پیروزی مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نماییــد. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:30429 شــعبه 35 مجتمع شماره 
سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 105 کلمه، 

1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/140 در خصوص پرونده کالسه 1620/95 خواهان 
مریم عســگری با وکالت ســمیه مغرور و مریم والیی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت امید 
ذوالفقاریان حقیقی و امیر حســین امامی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/11/19  
ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده اســت بــا 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 چهار راه وکال مجتمع شهدای 
مدافع حرم شــورای حل اختالف اصفهــان مراجعه و 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:30506 شــعبه 
12 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 128 کلمه، 2 کادر(

جشنواره

مدیر بخش بین الملل جشــنواره تئاتر فجر اعام کرد 
12 کشــور با 20 اثر در این دوره از جشــنواره حضور 

دارند.
مهرداد رایانــی مخصوص از اجــرای نمایش هایی از 
کشورهای اسپانیا، فرانسه، عراق، ترکیه، گرجستان، 
لهستان، هلند، سوییس، بلغارســتان، یونان، ژاپن و 
محصولی مشــترک از ایران و هلند در این جشنواره 
خبــر داد. وی اضافه کرد: بیش از 250 اثر نمایشــی، 
متقاضی حضور در جشنواره بودند که از بین آنها 12 

کشور با 20 اثر به جشنواره امسال راه پیدا کردند. 
رایانی با بیــان اینکه در ایــن دوره شــاهد افزایش 
چشــمگیر آثار شــرکت کننده در بخش بین الملل 
جشــنواره تئاتر فجر بوده ایم، از این موضوع به عنوان 
اتفاقی بی سابقه در دوره های اخیر جشنواره یاد کرد و 
افزود تا به حال و در هیچ دوره ای با حضور 20 نمایش 

در بخش بین الملل مواجه نبوده ایم. 
این مدرس تئاتر دربــاره معیار انتخــاب آثار بخش 
بین الملل توضیــح داد: در انتخاب آثــار این بخش، 
به دنبال نگاه هایی هســتیم که نخســت، پاسخگوی 
هنرمندان باشند و بعد نیاز عمومی مخاطبان عام. به 
همین منظور، تنوع در شیوه های اجرایی آثار نمایشی 
مورد نظر ما بوده است. وی افزود: بیشتر نمایش هایی 
که از کشــورهای دیگر برای اجــرا در ایــن دوره از 
جشنواره حضور پیدا می کنند، آثاری بی کام هستند 
و عناصر بصری و به کار گرفتن تکنولوژی و همچنین 
شــیوه های نوین در اجرا مورد توجه ما بوده است. این 

موارد تم اصلی ما در انتخاب آثار نمایشی بوده اند. 
این کارگردان تئاتر با بیان اینکه علم در حال پیشرفت 
است و تئاتر هم باید خودش را به روز کند، اضافه کرد: 
اساسا برای به روز ماندن و نیز همراه با جامعه جهانی 
حرکت کــردن، نمایش هایی را انتخــاب کرده ایم و 
یا کارگاه هایــی در این دوره پیش بینی شــده اند که 
رویکردهــای نویــن در آن موج می زنــد؛ البته چند 
نمایش نیز متناســب با ذائقه  مخاطب عــام و یا چند 
اجرا مبتنی بر شیوه های کاسیک هم وجود دارد تا به 

عاقه مندان این حوزه هم توجه شده باشد.  
وی با اشاره به ضرورت بخش بین الملل جشنواره تئاتر 
فجر افزود: بسیاری از هنرمندان و دانشجویان در رشته  
تئاتر، امکان دیــدن آثار بین المللی برایشــان فراهم 
نیست و جشنواره هایی از این دست، فرصت مناسبی 
را برایشان فراهم می آورد تا این خأل پر شود و به دیدن 

آثار منتخب کشورهای مختلف بنشینند.

20 اثر بین المللی در تئاتر فجر 
اجرا می شود

ســام بمبئی هرآنچه که مخاطب عاقه مند به ســینمای 
سرگرمی )و نه روشــنفکری و معناگرا( دوست دارد ببیند، 
درخود جمع کرده ؛ از ستاره های خوش چهره و پرطرفدار 
سینما و موسیقی ایران گرفته تا ستاره زن بالیوود، آوازهای 

هندی هم که دارد!
فلیم، پــر از دیالوگ هــای عاشــقانه و تکرار »دوســتت 
دارم«هایی است که شــیوه بیان آنها گاهی خط قرمزهای 
رایج در ســینمای ایران را هم پشت ســرمی گذارد. اصا 
فیلم پر از همین خط قرمزهایی است که از آنها عبور شده و 
این همان چیزی است که مخاطب این سینما می خواهد؛ 
همان چیزی کــه فیلم های عطــاران و کارگردانانی از این 
دست، به نوعی دیگر به دنبال آن هستند! قربان محمدپور 
نام آشــنایی برای این مخاطبان نیست ولی می دانسته که 

باید چه فیلمی بسازد و چطور گیشه را فتح کند.
      

آمار و ارقام می گوید »ســام بمبئی« در اصفهان نیز مثل 
پایتخت و سایر شــهرهای ایران، فاتح گیشه ها بوده است. 
مشــاهدات عینی از صف های طوالنی که برای دیدن این 
فیلم مقابل سینماهای اصفهان بســته می شود، مؤید این 
نکته است. ســینماهای اصفهان کمتر شاهد چنین شور و 
حالی از سوی مردم شــهر برای دیدن یک فیلم بوده است. 
توجه داشته باشید اینجا شهری اســت که مردمانش پول 
خرج کردن برای فست فود را به خرید بلیت برای تماشای 
فیلم ترجیح می دهنــد وهرقدر هم یک فیلم فاخر باشــد 
بازهم بلیــت 6 هزارتومانــی را گران می داننــد! با چنین 
تفاسیری، وقتی وارد سینما ساحل شدیم ، آن هم در روزی 
که از بلیت نیم بها خبری نبود و خیل مشــتاقانی را دیدیم 
که برای تماشای ســام بمبئی صف کشیده بودند، تعجب 
نکردیم. تجربه نشــان داده اصفهانی ها از فیلم های شاد و 

بزن بکوب)!( همراه با آواز و طنازی هــای فیزیکی از مدل 
مهران غفوریان و یا فیلم هندی هایی به سبک سام بمبئی 
اســتقبال می کنند و فیلم هایی مثل »یتیــم خانه ایران« 
و حتی »فروشــنده« هم نمی توانند امیــد چندانی به فتح 

گیشه و فروش باال در این شهر داشته باشند. 
در حاشیه حضور در سینما و قبل از شــروع فیلم، فرصتی 
فراهم شد تا همزمان با بازدیدی دوباره از سینما »ساحل« 
که در نوبت تبدیل شــدن به پردیس ســینمایی قراردارد، 
گپ و گفتی کوتاه با ســید مصطفی حســینی؛ مدیر امور 
ســینمایی حوزه هنری اصفهان داشته باشــیم. حسینی 
که از زمان تصدی این مســئولیت در حــوزه هنری، تاش 
زیادی کرده تا در شهری که مســئوالنش در حوزه سینما 
کمترین توجه و همکاری را با مدیران سینمایی شهر دارند، 
اتفاقات خوبی در این حوزه بــرای اصفهان رقم بزند، تاکید 
می کند که »سام بمبئی« توانسته هیجان را به سینماهای 
اصفهان برگردانــد و تقریبا تمامی ســانس هــای اکران 
 این فیلم صندلی های ســینماها پر می شــود. حسینی از

 بی مهری هایی که نســبت به تاش های صورت گرفته در 
زمینه بازسازی ســینماهای اصفهان و ساخت پردیس در 

این شهر صورت گرفته هم گایه دارد. از اینکه برخی بدون 
مدرک و سند، فیلم های به نمایش درآمده در حوزه هنری 
را زیر ســوال می برند و به صرف اینکه یک سانس از اکران 
یک فیلم در ســینمای متعلق به یک حوزه، کم تماشــاگر 
بوده، این موضــوع را تعمیم به عام داده و می نویســند که 

فیلم های بخش هنر و تجربه خالی از تماشاگر است! 
مدیرامور ســینمایی حوزه هنــری اصفهان ایــن نوید را 
می دهد که اتفاقات بســیار خوبی در حوزه ســینمایی در 
اصفهان درپیش اســت و ســینما در اصفهان جان تازه ای 
خواهدگرفت. با وجود نوید حســینی،  نمی تــوان نادیده 
گرفت که ظرف یکی دوســال اخیر هم سینماهای اصفهان 

جــان گرفته انــد و هم 
اینکه بازسازی سینماها 
و تصمیم برای ســاخت 
ســینمایی،  پردیــس 
خود یک اتفاق مطلوب 
بوده که کم کاری سایر 
متولیان را هم به چشم 
حداقــل  و  آورد  مــی 
امیدوارمان می کند در 
»ســینما«  که  شهری 
گویا هیچ کجای دغدغه 
مسئوالن آن قرار ندارد، 
کسانی هستند که برای 
ایــن هنری کــه حتی 
رهبرمعظــم انقاب نیز 
برای آن نقش و جایگاه 
ویژه ای قائل هســتند و 
می تواند فرهنگ ســاز 
باشــد، ارزش قائلنــد و 
»حســینی«،  گفته  به 

تاش شــده تا استانداردهای الزم یک ســالن سینما برای 
همه سینماهای استان وجود داشته باشد .

      
زمســتان ســال قبل، وضعیت ســینمای اصفهان، بهاری 
نبود. خــزان در خزان ! هیچ فیلمی نتوانســت مخاطبان را 
راضی کند. امســال اما وضعیت با اکران »ســام بمبئی« 
فرق کرد.  آن طور که حســینی می گوید »ســام بمبئی« 
رکورد پرفروش ترین فیلم زمستانی در سینماهای اصفهان 
را از آن خود کرده اســت. مدیر امور سینمایی حوزه هنری 
اصفهان درباره آخرین وضعیت اکران فیلم های ســینمایی 
در شهر اصفهان و اســتقبال مردم از این فیلم ها هم گفت: 
با برنامه ریزی های صورت گرفته و فعالیت های انجام شده، 
میزان فروش فیلم های ســینمایی در ســینماهای استان 
اصفهان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
6 برابری داشــته اســت. خبری خوش برای شــهری که 
مردمانش همچنان فست فود را اولویت می دانند اما سینما 
را نه ! و مسئوالنش همچنان دغدغه ای به نام سینما ندارند!

فیلم هندی سینمای ایران، فاتح گیشه های اصفهان شد؛

سالم بمبئی؛ خداحافظ فست فود!
آب دوغ خیاری است، فیلم هندی 
است، بی مزه و لوس است، فیلم نامه 
و کارگردانی و بازی ندارد، الکی اسم درکرده و یاهرچیز 
دیگری که این روزها درباره فیلم پرسر و صدای »قربان 
محمدپور« می شنوید را فراموش کنید. مهم این است 
که »سالم بمبئی« شــور و حال تازه ای به سینماهای 
ایران داده و حتی اگــر به لحاظ فنی و تکنیکی حرفی 
برای گفتن نداشته باشــد، اما از همه المان های الزم 
مخاطب پسند در ســینمای ایران پیروی می کند و 
همین هم می شود که در اولین روز فروش خود، رکورد 
فروش در روز اول را در تاریخ سینمای ایران می شکند 

زمستان سال قبل، و این همه درباره آن نقد نوشته می شود.
وضعیت سینمای 

اصفهان، بهاری
 نبود خزان در خزان ! 

هیچ فیلمی 
نتوانست 

مخاطبان را راضی کند 
امسال اما وضعیت

 با اکران »سالم بمبئی« 
فرق کرد

سمیه
پارسادوست
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پیشنهاد سردبیر:
بیشترین نر خ بیکاری درکشور متعلق به

 زنان جوان چهارمحالی است

اخبار

 حجت االســام محمدعلــی نکونام بــا قدردانی از 
حضور حماسی مردم کشور و اســتان چهارمحال و 
بختیاری در برنامه های گرامیداشت سالگرد حماسه 
9 دی، روز بصیــرت و میثاق امت بــا والیت، گفت: 

بصیرت 9 دی از الزامات جامعه امروز است. 
وی با بیان اینکه آگاهی و بصیرت مردم در حماســه 
9 دی را نباید نادیده گرفت افزود: گرامیداشــت این 
روز ضمن آگاه ســازی مردم به امــور، جلوی ایجاد 

فتنه های بعدی را می گیرد.
نکونــام اضافــه کــرد: حضور گــرم و فعــال مردم 
در برنامه هــای 9 دی نشــان داد کــه ملــت ایران 
 بصیرت خــود را در همــه لحظه هــای تاریخ حفظ 

کرده است.

مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای چهارمحال 
و بختیــاری از افزایش 30 درصدی تلفــات جاده ای 
استان در 9 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته خبر داد. به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره 
کل راهداری استان، منوچهر سلمان زاده بدون اشاره 
به آمار تصادفات جاده ای استان اظهار کرد: چهارمحال 
و بختیاری در سال گذشته مقام دوم کشور را در کاهش 
تعداد تصادفات جاده  ای کسب کرد. وی با بیان اینکه 
ســرعت غیرمجاز عامل اصلی تصادفات استان است، 
گفت: واژگونی خودرو، تلفات تصادفات موتور سیکلت، 
تصادف عابــران پیــاده و وانت بارهای این اســتان از 
متوسط کشــور باالتر اســت. وی ادامه داد: براساس 
گزارش های پلیس راهور، پاک های عمومی و دولتی 
چهارمحال و بختیاری از ابتدای امســال تاکنون رتبه 
اول تجاوز از سرعت مجاز را در کشور دارند. سلمان زاده 
افزود: تاکنون 10 دســتگاه دوربین ســرعت سنج در 
محورهای مواصاتی استان نصب و 30 دوربین دیگر 
تا اوایل ســال آینده با برآورد حدود 60 میلیارد ریال 
اعتبار نصب می شود. وی گفت: 200 نقطه حادثه خیز 
و پیچ خطرناک شناسایی شده و کد دار در چهارمحال و 
بختیاری وجود دارد. براساس گزارش های پلیس راهور 
چهارمحال وبختیاری، روزانه 100حادثه رانندگی در 

جاده های درون و برون شهری استان رخ می دهد. 

حجت االسالم محمدعلی نکونام تاکید کرد:

گرامیداشت حماسه 9 دی مانع 
ازایجاد فتنه های بعدی می شود

مدیرکل حمل و نقل جاده ای چهارمحال:

افزایش 30 درصدی تلفات 
جاده ای در 9 ماهه امسال

بیش از 3 درصد معادن فعال کشور 
در چهارمحال و بختیاری است

با مسئوالن
سروان پاسدار جعفر ســیفی به عنوان سرپرست یگان حفاظت 

هواپیمایی سپاه استان چهارمحال و بختیاري منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فرودگاه شهرکرد؛ مراسم تودیع و معارفه 
فرمانده یگان حفاظــت هواپیمایی فرودگاه شــهرکرد با حضور 
سردار صفرعلی موسوی فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی کشور، 
سردار سلیمانی فرماندهی سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( استان 
چهارمحال و بختیاری و جمعی از پرســنل نظامــی و انتظامی، 
معاونان و رؤســای ادارات فرودگاه، مدیران و نمایندگان شرکت 

هواپیمایی مستقر در فرودگاه شهرکرد برگزار شد .
 بر این اساس ســروان پاسدار جعفر ســیفی به عنوان سرپرست 
یگان حفاظت هواپیمایی ســپاه اســتان چهارمحال و بختیاری 
معرفی و سرهنگ دهقان زاده فرمانده پیشین، به سمت فرمانده 

جدید یگان حفاظت هواپیمایی استان اصفهان منصوب شد.

از ابتدای امســال 37 وقف جدید بــه ارزش 40 میلیارد ریال در 
استان چهارمحال و بختیاری ثبت شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحــال و بختیاری با اعام این 
خبر گفت: از این تعداد، 19 وقف در شهرستان لردگان، 10 وقف 
در شهرستان شهرکرد، 6 وقف در شهرستان فارسان و 2 وقف در 
شهرستان بروجن بوده است. حجت االسام مرتضی عزیزی افزود: 
این وقف  ها شامل مسجد، حسینیه، دارالقرآن، زمین های زراعی 
و مســکونی با نیت های عام المنفعه از جمله خیــرات و مبرات، 
توسعه بقاع امامزادگان )ع( و کمک به ازدواج جوانان و امور قرآنی 
می باشد. به گفته وی، بزرگ ترین وقف امســال در استان، خانه 
مسکونی سه طبقه در چالشتر، با نیت خیرات و مبرات و کمک به 

ازدواج جوانان بی بضاعت می باشد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری 
از توزیع بیش از 7 هزار جلد کتاب کمک آموزشــی در قالب 500 
بسته در بین مدارس متوســطه نظری مناطق کمتر توسعه یافته 

استان با حمایت بنیاد علوی خبر داد. 
عوضعلی حبیبی گفــت: این تعداد کتاب بــه ارزش بیش از یک 
میلیارد و 770 میلیون ریال تهیه شد و در اختیار مدارس مجری 
این طرح قرار گرفت. وی افزود: در راستای توسعه عدالت آموزشی 
و افزایش کیفیت آموزش عاوه بر توزیع کتب کمک آموزشی، 5 
مرحله کنکور آزمایشی هم ویژه دانش آموزان پیش دانشگاهی و 
3 مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزان پایه سوم 
تحت پوشش این طرح اجرا می شــود. حبیبی خاطرنشان کرد: 
یک هزار و 94 دانش آموز پایه سوم متوسطه نظری و 735 نفر از 
دانش آموزان پیش دانشگاهی مســتقر در 53 آموزشگاه مناطق 

کمتر توسعه یافته استان از این طرح بهره مند می شوند.

413 کیلوگرم مــواد خام دامی گرم و منجمد غیر بهداشــتی در 
شهرستان بروجن ضبط و معدوم سازی شد.

رییس شبکه دامپزشکی بروجن گفت: در بازرسی های انجام شده 
طی یک ماه گذشته از مراکز عرضه مواد خام دامی در شهرستان، 
413 کیلوگرم فرآورده غیر بهداشــتی و غیر قابل مصرف ضبط و 
معدوم سازی شد. ســعید حبیبی افزود: بازدید مستمر و سر زده 
اکیپ های بهداشتی از رســتوران ها، قصابی ها و فروشگاه های 
مرغ و ماهی و جمع آوری فرآورده های خام دامی غیر بهداشــتی 
از اقدامات شبکه دامپزشــکی برای ارتقای سامت غذایی جامعه 

است.
 وی از مردم خواســت در هنگام خرید فرآورده های خام دامی به 

برچسب و تاریخ انقضای محصول توجه کنند. 
بروجن از شهرستان های 9 گانه چهارمحال و بختیاری می باشد 
که مرکز آن شهر بروجن در فاصله 62 کیلومتری شهرکرد مرکز 

استان قرار دارد. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال 
و بختیاری، جلســه ای با حضور فرماندار محترم شهرســتان و 
دیگر اعضای ستاد در فرمانداری تشــکیل گردید. در این جلسه 
بیژن کریم زاده رییس شبکه دامپزشــکی از اهمیت جلوگیری 
از شــیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که ویژه است و 
باعث مشکات تنفسی در طیور می گردد سخن گفت و اقدامات 
صورت گرفته  از جمله نظارت بر مرغــداری ها و وجود پرندگان 
مهاجر در استان را به اعضای جلســه گزارش نمود. در ادامه نیز 
کارشناس طیور شبکه، مطالبی در خصوص اهمیت این بیماری، 
نقش پرنــدگان مهاجر در شــیوع و انتقال بیمــاری و راه های 
پیشگیری از آن ارائه داد. سپس اعضای ستاد در خصوص مسائل 
و راه های همکاری خود با توجه به اهمیت بیماری گزارش هایی 
را ارائه نمودند. در پایان نیز فرماندار ضمن تشــکر از حضوراعضا 
در این جلسه بسیار مهم، خواستار آمادگی و همکاری بیشتر در 

خصوص پیشگیری از بیماری در این خصوص شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشــاورزی اســتان گفت: 
امسال برای نخســتین بار، در 700 هکتار از مزارع استان کشت 
پاییزه چغندر قند انجام شد. حمیدرضا دانش گفت: کارخانه قند 
استان در سال های گذشــته فقط در فصل پاییز فعال بود که با 
کشت پاییزه چغندر قند در سال جاری، سال آینده نیز در فصول 
بهار و پاییز فعال خواهد بود. وی با پیش بینی برداشت 50 هزار 
تن محصول از این سطح افزود: در ســال زراعی جاری، افزایش 

چشمگیری در محصول چغندر قند خواهیم داشت. 
دانش اضافه کرد: توزیع ارقام میان رس و کشــت نشایی چغندر 
قند در دستور کار جهادکشاورزی است و امسال برای نخستین 

بار، یک هکتار کشت نشایی در استان انجام شد. 

فرمانده جدید سپاه یگان حفاظت 
فرودگاه شهرکرد معرفی شد

ثبت 37 وقف جدید
در چهارمحال و بختیاری

توزیع کتاب کمک آموزشی در 
مناطق کمتر توسعه یافته

معدوم سازی 413 کیلوگرم 
فرآورده خام دامی غیر بهداشتی

جلسه ستاد آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در بن برگزار شد

کشت پاییزه چغندر قند
در حدود 700 هکتار

به گزارش ایرنا، داده های نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1395 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار 
یافته است نشان می دهد، اســتان چهار محال و بختیاری با73/7 درصد بیشــترین و آذربایجان شرقی با 

17/7درصد کمترین نرخ بیکاری زنان 15 تا 24 ساله را دارند.

نرخ بیکاری زنان جوان در استان های اردبیل، اصفهان، البرز، 
ایام، تهران،چهار محــال و بختیاری، خوزســتان، فارس، 
کردستان، کرمانشاه، کرمان، گلســتان، گیان، مازندران و 
یزد بیش از47/3 درصد اســت. مقوله بیکاری در ایران ابعاد 
گوناگونی دارد؛ از یکســو بیــکاران جــوان و دانش آموخته 
هستند و از ســوی دیگر جنس بیکاری در ایران به طور عام 

زنانه است.عادل آذر، رییس ســابق مرکز آمار ایران پیش تر 
گفته بود: برای تحلیل نرخ بیکاری نبایــد فقط به نرخ کلی 
بیکاری اکتفا کرد. آنان که می گویند نرخ بیکاری باالتر از آن 
چیزی است که مرکز آمار ایران اعام می کند باید نرخ بیکاری 
را به تفکیک جنسیت، گروه های سنی و تحصیلی مورد توجه 
قرار دهند و آن زمان اســت که متوجه می شــوند مرکز آمار 

ایران بدون هیچ گونه موضع گیــری واقعیات درون جامعه را 
با آمار ارائه می دهد. بیکاری زنان در حالی اســت که اشتیاق 
آنها به ادامه تحصیل دانشــگاهی به طور عام بیش از پسران 
جوان است، اما با توجه به اینکه بازار کار مناسب حضور آنان 
نیست، ناامیدی و سرخوردگی، دستاورد تقاضای کار از سوی 
زنان است.مراجعه به یکی از کاریابی های تهران و گفت و گو با 
کارجویان نشان داد زنان جوان بیش از مردان پذیرای شغل 
هستند. پذیرفتگی شغل از ســوی زنان را باید از دو سو مورد 
توجه قرار داد. از سویی زنان در دهه های اخیر به دنبال یافتن 
جایگاه واقعی خود در جامعه و کسب هویت هستند و از سوی 
دیگر به دلیل اینکه هزینه خانوار به طــور عام بر دوش آنان 
نیست پذیرای مشاغل با دســتمزد های کمتر هم می شوند. 
جامعه ایران هم اکنون با مسائل گوناگونی مواجه است.حمید 
کانتری معاون امور تعاون وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در هفته جاری اعام کرد: دیگر زمان آن گذشــته است که 
جوانان در انتظار استخدام دولتی باشند و باید با آموزش های 
کارآفرینی به عنــوان یک کارآفرین در بــازار حضور یابند و 
برای خود شــغلی فراهم کنند.مسعود نیلی مشاور اقتصادی 
رییس جمهوری اعام کرد در سه سال گذشته ساالنه به طور 
میانگین 704 هزار شغل در کشــور ایجاد شده است اما باال 
بودن نرخ بیکاری زنان نشان می دهد هنوز تقاضای شغل در 
بازار کار پاسخگوی عرضه نیروی کار نیست و به همین سبب 
زنان جوان در کشــور نرخ بیکاری بیش از 47درصد را تجربه 
می کنند. در این شرایط رونق در توسعه صنعت گردشگری 
از زمینه هایی اســت که می تواند تحرکی فزاینده در اقتصاد 
ایران ایجاد کند و ظرفیت های باالیی از اشــتغال در کشــور 
فراهم ســازد. زنان می توانند بازیگــران اصلی حوزه خدمات 

صنعت گردشگری محسوب شوند.
نرخ بیکاری باالســت و با ورود دانش آموختگان در 2 تا سه 
ســال اخیر این نرخ فزونی می یابد. برای حل معضل بیکاری 
تمامی کارشناسان اقتصادی و دلسوزان انقاب باید در تعامل 

و همکاری به فکر چاره باشند.
نخســتین ثمره بیکاری، ناامیدی و ســرخوردگی اســت. 
جامعه ای که نرخ بیکاری بــاالی 47 درصد را تجربه می کند 

در معرض همه آسیب های اجتماعی قرار می گیرد.

ایرنا : ســید نعیم امامی رییس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری گفــت: از مجموع 5 هزار و 
500 معدن فعال کشــور، 186 معدن برابر 3/38 درصد در 

چهارمحال و بختیاری فعال است.
وی افزود:معادن چهارمحال و بختیاری شــامل 42 معدن 
سنگ تزئینی و نما، 134 معدن سنگ الشه ساختمانی، 4 
معدن سنگ گچ، 4 باب معدن سیلیس، یک معدن آرژیلیت 

و بوکسیت و یک معدن تولید مواد اولیه سیمان است.

امامی تصریح کرد: میزان ســرمایه گــذاری واقعی معادن 
چهارمحال و بختیاری حــدود یک هــزار و 900 میلیارد 
ریال اســت. وی مجموع تولیدات معادن کشــور در سال 
گذشــته را 500 میلیون تن دانســت و یادآور شد: از این 
میزان 5 میلیون و 500 هزار تن برابر 1/1 درصد در معادن 

چهارمحال و بختیاری تولید شد.
رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری اشتغال مستقیم معادن کشــور را 115 هزار نفر 
اعام و اظهار کــرد: از این تعداد یک هــزار و 850 نفر برابر 
1/6 درصد به اشــتغال در معادن چهارمحــال و بختیاری 
اختصاص دارد. وی گفت:هم اینک چهــار هزار و 500 نفر 

نیز به صورت غیرمستقیم در این حوزه مشغول به فعالیت 
هستند. امامی تاکید کرد: میزان تولیدات و اشتغال مربوط 
به معادن فعــال چهارمحال و بختیاری، اســتان را در رده 

بیستم کشور قرار داده است.
وی افزود: مواد معدنــی قابل اســتخراج در چهارمحال و 
بختیاری شامل ســنگ تزئینی و نما، ســیلیس، آرژیلیت 
و بوکسیت، فسفات، ســنگ گچ، سلستین، آهک صنعتی، 
دولومیت، سنگ الشه، شیل، فلزات پایه مثل آهن، سرب، 
روی و مس، فلزات کمیاب مثل طــا و کبالت، عناصر نادر 
خاکی از جمله لیتیوم و روبیدیوم، بیتومین و فلدســپات 

سدیک است.

بیشترین نر خ بیکاری درکشور متعلق به
زنان جوان چهارمحالی است

میانگین نرخ بیکاری 
زنان جوان کشور

 در تابستان امسال 
47/3 درصد است 

و نرخ بیکاری 15 
استان کشور

 بیش از میانگین 
است

آیین تجلیل از برترین های چهارمین جشــنواره بیــن المللی تئاتر 
معلولین امید آفرین در سالن غدیر شهرکرد برگزار شد.

مدیرکل بهزیســتی چهارمحال و بختیاری گفت: هنرمندان معلول 
اســتان با اجرای نمایش گل و گیس و چوپان در چهارمین جشنواره 
بین المللی معلولین امید آفرین پس از کشورهای بلژیک و آلمان حائز 
رتبه سوم شدند. محمد میرزایی افزود: در این جشنواره سمیرا سلیمانی 
رتبه اول نویسندگی، مصطفی محمدی دوست رتبه سوم کارگردانی، 
محسن ریاحی رتبه ســوم بازیگری مرد، حجت ا... یدالهی رتبه سوم 
بازیگری مرد همراه، فهیمه خســروی رتبه دوم بازیگری زن، تهمینه 
قاسم پور و پری امیری رتبه سوم بازیگری زن مشترک، محمد محمدی 
دوست رتبه دوم طراحی صحنه، یاسر ا... بخشی رتبه دوم موسیقی و 

علی محمدی رتبه سوم نور را در این جشنواره به دست آوردند. 

به  گزارش ایســنا ، وحید خلیلی اردلی رییس جهاد دانشــگاهی استان 
خبر داد: فاز نخست پروژه مجتمع تحقیقاتی، فرهنگی و آموزشی جهاد 
دانشــگاهي در میرآباد شرقی شــهرکرد که ساخت وســاز آن از خرداد 
1393 آغاز شــده و دارای 3650 متر مربع فضای قابل استفاده است و بر 
اساس اســتانداردهای الزم طراحي و اجرا شده، افتتاح شد. رییس جهاد 
دانشگاهی استان نبود فضای فیزیکی کافی و بیش از سه دهه اجاره نشینی 
و پراکنده نشــینی را از مهم ترین چالش  های جدی جهاد دانشــگاهی 
 استان دانســت و افزود:  با نهایی شدن فاز نخســت پروژه مجتمع مرکز 
تحقیقاتی -آموزشی جهاد دانشگاهی استان، این مشکل اساسی برطرف 
می شود. وی با اشاره به اینکه تا کنون دو میلیارد و 600 میلیون تومان برای 
این پروژه هزینه شده اســت، گفت: با تامین اعتبار به میزان یک میلیارد 

تومان، فاز دوم آن نیز در نیمه دوم سال آینده افتتاح خواهد شد.

با اتمام جشنواره بین المللی تئاتر معلولین؛

از برترین های جشنواره 
تجلیل شد

 در شهرکرد افتتاح شد؛

مجتمع آموزشی تحقیقاتی 
جهاد دانشگاهی استان

شهرستان

فرماندار کوهرنگ از واگــذاری 2 واحد تولید آب معدنی 
به سرمایه گذاران بومی با 90درصد تخفیف زمین در این 
شهرستان با موافقت معاون وزیر و رییس سازمان صنایع 

کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبر داد.
بــه گــزارش تابنــاک ، مرتضــی زمانپــور تخصیص 
200 میلیارد ریال در 2 ســال گذشــته بــرای تکمیل 
زیرساخت های شــهرک صنعتی آب معدنی کوهرنگ را 
 از خدمات دولت تدبیر و امید به این شهرســتان محروم

عنوان کرد.
فرماندار کوهرنــگ از فعالیت تنهــا 2 کارخانه تولید آب 
معدنی در شهرستان ابراز تاسف کرد و گفت: با تمهیدات 
و آماده شدن زیرساخت های الزم همچون آب، برق، گاز 
و تلفن امید است تا پایان دولت یازدهم تحولی بزرگ در 

توسعه و ایجاد زمینه اشتغال مردم محلی ایجاد شود.
معــاون وزیــر و رییــس ســازمان صنایــع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران در جریان بازدید از 17 شهرک 
و نواحی صنعتی اســتان چهارمحال و بختیاری با حضور 
در شــهرک آب معدنی کوهرنگ ضمن افتتاح ایســتگاه 
پمپاژ انتقال آب به شهرک صنعتی شهرستان، مشکات 
 ســرمایه گذاران این ناحیــه صنعتی را مورد بررســی 

قرار داد.

جمعی از مردم شهرســتان بروجن از نقاش صاحب سبک 
و برجسته خود در فرهنگ سرای این شهر تجلیل کردند.

در آیینی که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
چهارمحال و بختیاری و اداره شهرســتان بروجن برگزار 
شــد از دکتر بهمن بروجنی نقاش بروجنی مقیم پاریس 

قدردانی شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی چهارمحال و بختیاری 
گفت: این اســتان در هنرهای مختلــف از جمله هنرهای 

تجسمی دارای هنرمندانی شناخته شده و مستعد است.
جواد کارگــران دهکردی افزود:بهمــن بروجنی نیز یکی 
از نقاش های اثر گذار در هنرهای تجســمی ایران است و 
موفقیت هایی نیز در این هنر در ســطح بین المللی کسب 

کرده است.
وی گفت: بروجنی در ســبک فیگوراتیو و مجسمه سازی 

یکی از هنرمندانی است که در کشور دارای عنوان است.
این هنرمند در ســال 1321 در شــهر بروجن به دنیا آمد 
و مدرک کارشناســی ارشــد خود را از دانشکده هنرهای 

تزئینی دانشگاه تهران اخذ کرد.
بهمن بروجنی کــه مدرک دکتــرای خود را در رشــته 
هنرهای اسامی از دانشگاه سوربن فرانسه اخذ کرده، هم 

اکنون در فرانسه مشغول به تدریس می باشد.

به گزارش شبکه اطاع رســانی راه دانا ، بهروز امید مدیر 
کل آموزش و پرورش اســتان  در بازدیدی که از مدارس 
شهر و روستای شهرستان ســامان داشت ، ضمن تشکر 
از مدیــران و معلمان ،کیفیت آموزشــی و پرورشــی در 
این شهرســتان را رضایت بخش و در شــرایط مطلوب 
 دانســت و اظهار داشــت: با تاش مضاعــف همکاران 
در صدد هســتیم بتوانیم مشــکات آموزشی و پرورشی 

 کلیــه مــدارس اســتان را
به حداقل برسانیم.  

بهــروز امیدی خاطر نشــان 
کرد: طــرح یــاوران فرهنگ 
یکــی از طرح هــای ابتکاری 
بســیار مطلوب در شهرستان 
سامان است که با هدف جلب 
مشارکت های مردم، نهادها، 
خانواده ها و دانش آموزان در 
فرآیند حــوزه تعلیم و تربیت 

ایجاد شده است. 
امیدی با اشــاره بــه کمبود 
اعتبــار بودجــه اختصــاص 
یافته به  آمــوزش و پرورش، 
همیاری، همدلی، مشارکت و 
حضور رنگین سایر دستگاه ها، 
در راستای ساماندهی مدارس 
فرســوده را مهــم ارزیابــی 
کــرد و اذعان داشــت: تعداد 

زیادی مدرســه فرسوده در سطح اســتان وجود دارد که 
ســامان دهی آنها با اولویت بندی و با مشــارکت خیرین 

مدرسه ساز در حال انجام است.
 مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری به روند 
اجرای تکمیلی اردوگاه شــهید چمران سامان اشاره کرد 

واگذاری 2 واحد آب معدنی به 
سرمایه گذاران بومی کوهرنگ

بروجنی ها از نقاش صاحب سبک 
خود تجلیل کردند

مدیر کل آموزش و پرورش استان 
از مدارس سامان بازدید کرد

و بیان داشــت: به منظور تکمیل این اردوگاه، اعتباراتی از 
سوی استاندار اختصاص داده شده است .

امیدی به زمان جشــنواره خیرین مدرســه ساز در استان 
اشــاره کرد و افزود: جشنواره های شهرســتانی، استانی 
و ملی آغاز شــده اند که اولین جشــنواره شهرستانی در 
شهرســتان بن برگزار شــد و بقیه جشــنواره ها تا پایان 
 سال جاری در شهرســتان های دیگر استان هنوز فرصت

دارند.
وی به زمان برگزاری جشنواره استانی خیرین مدرسه ساز 
در جزیزه قشــم استان هرمزگان اشــاره وتصریح کرد: در 
این راســتا مقدمات برگزاری آن فراهم شده و امید است 
با شناســایی هم اســتانی هایمان در اســتان هرمزگان و 
کشــورهای حوزه خلیج فــارس بتوانیم با همیــاری آنها 

ساخت و ساز مدارس را در سطح استان پیش بگیریم.
در طــی این جلســه مدیر کل آمــوزش و پــرورش قول 
مساعدت واگذاری یک دســتگاه خودرو به اداره آموزش و 

پرورش شهرستان سامان  را  داد  .

طرح یاوران 
فرهنگ یکی از 

طرح های ابتکاری 
بسیار مطلوب در 

شهرستان سامان 
است که با هدف جلب  
مشارکت های مردم، 

نهادها، خانواده ها 
و دانش آموزان در 

فرآیند حوزه تعلیم و 
 تربیت ایجاد

 شده است
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ابالغ وقت رسیدگی
10/139 در خصوص پرونده کالسه 834/95 خواهان محبوبه متغیر دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید هفت برادران تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/11/20  ساعت 3/30 تعیین گردیده است 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 ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 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 شــود. م الف:30509 شعبه 24 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 105 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510106825310697 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغیــه:  /138
9509986825300557 شماره بایگانی شــعبه: 950691  خواهان/ شاکی رحیم 
صادقیان  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم خداداد احمــدی رنانی و امراله 
احمدی رنانی و اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان اصفهان و زهرا بقالی پور و 
فردوس احمدی رنانی و حســن علی اقایی و حســن نظری و پوریا علی آقایی و 
نرگس پاکروان  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق 
121  ارجاع و به کالسه 9509986825300557 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/11/21 و ساعت 8/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
 متهم  و درخواســت خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
 یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:30488 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 209 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100353306308 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغیــه:  /137
9509980365300604 شــماره بایگانی شــعبه: 951153  شــاکی آقای هادی 
خدائی  شکایتی علیه متهم سید محمد میر معصومی فرزند سید حسن به خواسته 
ضرب و جرح عمدی و توهین و تمرد نســبت به ماموران حین انجام وظیفه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 107 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 107 جزایی سابق( – مجتمع شهید بهشتی واقع 
در اصفهان- خیابان شریعتی- حد فاصل بیمارســتان شریعتی و چهار را پلیس 
ارجاع و بــه کالســه 9509980365300604 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  
1395/11/23 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم و درخواســت خواهان/ شــاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
 یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و

 اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:30471 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 107 جزایی سابق( )187 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100351309721 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغیــه:  /135
9509980351300702 شماره بایگانی شعبه: 950793  خواهان/ شاکی شریف 
اهلل حسنی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم امین اهلل ســعادتی  به خواسته 
مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خســارت دادرسی و مطالبه خســارت تاخیر تادیه 
و تامین خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان- خ چهار بــاغ باال - خ شــهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2  اتاق شــماره 206  ارجاع و به 
کالســه 9509980351300702 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/24 

و ساعت 11/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30474 شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 191 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/134 در خصوص پرونده کالسه 1491/95 واخواه: حسن حاج شیخ حسینی 
دادخواســتی مبنی بر واخواهی به دادنامــه شــماره 295-95/2/25 به طرفیت 
عبدالصمد مال میرزائی به وکالت جمال باقر زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/11/25 ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه 
نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 30426 شعبه 32 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 126 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100351111438 شــماره پرونــده:  /133
9409980351100812 شماره بایگانی شــعبه: 940899  خواهان مریم صادقی 
نژاد دادخواستی به طرفیت  خواندگان مهناز پور جمشیدی ومریم پور جمشیدی 
ومرضیه پور جمشیدی و علی پور جمشیدی و مصطفی پور جمشیدی و مجتبی 
پور جمشــیدی و عباس یار علی و عصمت پنجه پور  به خواســته اعتراض ثالث 
اصلی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال - خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 3  
اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 9409980351100812 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/11/25 و ســاعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده عباس یار علی  و درخواســت خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف:30396 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

) 196 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100351410072 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغیــه:  /132
9509980351400576 شماره بایگانی شعبه: 950658  خواهان/ شاکی علیرضا 
حق شناس  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم اکبر مراد زاده و مهدی بدیعی 
گورتی  به خواســته مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت تاخیــر تادیه و مطالبه 
خسارت دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
3  اتاق شماره 323  ارجاع و به کالسه 9509980351400576 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/11/25 و ســاعت 12 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:30399 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 185 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100350710402 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغیــه:  /131

9509980350700478 شــماره بایگانی شــعبه: 950560  خواهان ســید جلیل 
رضوی نجف آبادی دادخواســتی به طرفیت  خوانده  حســن جمالی  به خواسته 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان  خ چهار باغ باال  خ شــهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 311  ارجاع و 
به کالسه 9509980350700478 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/26 
و ساعت 12/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30411 شعبه 7 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/130 در خصــوص پرونــده کالســه 1662/95 خواهان علیرضا بشــاورد 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت ســید جمال خیام تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/11/27  ساعت 8 صبح تعیین گردیده است 
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 شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:30455 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 113 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/129 در خصوص پرونده کالسه 959/95 خواهان حسن رفیعی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 92/500/000 ریال به طرفیت امیر ابدالی تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/2  ســاعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ارباب روبروی مدرسه 
نیلی پور مجتمع شماره یک 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 شــود. م الف:30439 شعبه 45 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 102 کلمه،1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/128 در خصوص پرونده کالســه 95-866 ش 51 ح خواهــان ابراهیم قرهی 
قهی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی باغ سان تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روزسه شنبه مورخ 95/12/3  ساعت 8/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهــان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی 
بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای 
حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:30405 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 117 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

9510100353205912 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغیــه:  /127
9409980363300625 شماره بایگانی شعبه: 941322  نظر به اینکه آقای مسعود 
انتشاری نجف آبادی شــکایتی علیه حامد صفری دایر بر توهین و قرت نمائی با 
چاقو و تخریب عمــدی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه 106 دادگاه عمومی)کیفری( شهرســتان اصفهان واقع 
در اصفهان- خیابان شریعتی- حد فاصل بیمارســتان شریعتی و چهار را پلیس 
ساختمان شماره 2 دادگستری اصفهان ارجاع و به شماره بایگانی 941322 ک 106 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/12/04 و ساعت 8/30 صبح تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقــالب در امور کیفری و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف:30470 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی 

شهرستان اصفهان )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100351211536 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغیــه:  /126
9509980351200386 شماره بایگانی شــعبه: 950476  خواهان/ شاکی محمد 
شفیعی  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم علی نفری  به خواسته مطالبه وجه 
بابت ... و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه خســارت دادرسی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 12 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه 1  اتاق شماره 120  
ارجاع و بــه کالســه 9509980351200386 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  
1395/12/03 و ساعت 8/30 شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  
و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30419 شعبه 

12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510106836606329 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغیــه:  /125
9509986836601172 شماره بایگانی شــعبه: 951397 خواهان/ شاکی شکیال 
دیبافرد  دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم محســن داوری به خواسته طالق 
به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه هــای عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رســیدگی به شــعبه 6 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شهید 
قدوســی( واقع در اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و 
پل میر- مجتمع قضایی شــهید قدوســی- طبقه 2- اتاق 202 ارجاع و به کالســه 
9509986836601172 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/08 و ساعت 9 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ 
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30503 شعبه 6 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان) 173 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100351410188 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغیــه:  /124
9509980351400139 شماره بایگانی شــعبه: 950150  خواهان/ شاکی جواد 
هرندی زاده  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم مهناز کدخدایی الیادرانی  به 
خواســته مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال - خ شــهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل اســتان اصفهان- طبقه 
3  اتاق شــماره 323  ارجاع و به کالســه 9509980351400139 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/12/14 و ساعت 11  شــده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. 
م الف:30407 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان) 181 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
9510100351410032 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغیــه:  /123
9509980351400807 شماره بایگانی شــعبه: 950899  خواهان/ شاکی نعمت 
اله کوچکی قلعه فروشانی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم سید محمد علی 
روضاتیان و فائقه سبط روضاتی و فائزه سبط روضاتی و فوزیه سبط روضاتی 
به خواســته الزام به تنظیم سند رســمی ملک و مطالبه خســارت دادرسی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 14 
 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال -

 خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 
323  ارجاع و به کالسه 9509980351400807 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/12/15 و ساعت 11/30  شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30398 

شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 193 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100350208731 شــماره پرونــده:  /122
9509980350200764 شماره بایگانی شــعبه: 950906  خواهان بهروز روانفر 
دادخواستی به طرفیت  خواندگان اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اصفهان- 
سید حمیدرضا زنجانی زاده اصفهانی- حســین مهره کش- احمد آرامیان- سید 
احمد زنجانی زاده اصفهانی- منیژه زنجانی زاده اصفهانی- ناصر خلیفه سلطانی- 
کریم سلیمی- زهرا حسینی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی- الزام به تنظیم 
ســند رســمی ملک- الزام به تفکیک ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3  اتاق شماره 304  ارجاع و به کالسه 9509980350200764 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/12/24 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان کریم سلیمی و سید حمیدرضا زنجانی زاده، 
ســید احمد زنجانی زاده اصفهانی- منیژه زنجانی زاده اصفهانی  و درخواســت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوندگان فوق  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30414 شعبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان) 223 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

10/142 شماره: 950665 ش 5 به موجب رای شماره 1218 تاریخ 95/8/3 حوزه 
5 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه 
محمدرضا نگهداری به نشانی مجهول المکان محکوم است به محکومیت خوانده به 
حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو شورلت به شماره 
انتظامی 784 ل 56 ایران 43 و پرداخت مبلغ 2/825/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
به انضمام نیم عشــر دولتی در حق محکوم له احمد نعمتی به نشــانی اصفهان- 
بهارستان خ فروردین خ ســعدی 8 پالک 95.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد 
 آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی

 کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30422 
شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان ) 178 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

10/143 شماره: 1085/94 به موجب رای شــماره 1698 تاریخ 94/10/30 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امید 
میرزایی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 540/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک 527678 مورخ 85/1/25 لغایت تاریخ اجرای حکم 
در حق محکوم له مهدی رضایی به نشانی اصفهان اتوبان کاوه سه راه ملک شهر 
خ بهارستان شرقی خ ش طاهر زاده بن بست معراج ساختمان رویا پ 7 طبقه اول 
و پرداخت نیم عشر حق االجرا.  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 مفاد 

اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30424 شعبه 12 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 191 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/144 شــماره: 201/95 به موجب رای شــماره 520 تاریــخ 95/5/23 حوزه 
25 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
1- علیرضا نادی چادگانی به نشــانی مجهول المکان 2- احمد فوالدی به نشانی 
اصفهان مسجد سید تاالر نقش جهان  محکوم است به حکم به محکومیت خوانده 
ردیف اول به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 770/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
94/12/25 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان اکبر 
بیاتی به نشانی اصفهان خ کهندژ جنب ایران خودرو نجفی ک 139 و پرداخت نیم 
عشر اجرائی. 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 مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30511 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان ) 198 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/145 شــماره: 457/95 به موجب رای شــماره 879 تاریــخ 95/5/19 حوزه 
32 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ها 1- شــهرام نصری نصرآبادی 2- احمدرضا عبائیان هــر دو مجهول المکان 
محکومند به پرداخت تضامنی  مبلغ 53/000/000 ریال بابت اصل خواسته )سفته 
شــماره 0805815-0805814( و مبلغ 1/395/000 ریال بابت هزینه دادرسی با 
احتساب نیم عشر دولتی در حق محکوم له محمد نجیمی به نشانی اصفهان- خیابان 
عبدالرزاق – بازار بزرگ روبروی مســجد ذوالفقار فروشگاه محمد نجیمی. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:30513 شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 171 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/146 شماره: 194/95 به موجب رای شــماره 678 تاریخ 95/6/28 حوزه 31 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نصر 
اله سلیمانی به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و هشــتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/20 تا زمان اجرای حکم در حق خواهان 
سعید خیراللهی به نشــانی اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه 
خیراللهی صادر و اعالم می گردد و پرداخت نیم عشــر حق االجرا در حق دولت.  
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:30500 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 183 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/147 شــماره: 759/95 به موجب رای شــماره 1316 تاریــخ 95/8/3 حوزه 
45 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ایمان نیک پی فرزند عبدالکریم به نشــانی مجهول المکان محکوم است به حکم به 
محکومیت خوانده به تنظیم و انتقال سند خودروی پراید به شماره انتظامی 524 ل 
15- ایران 13 به نام خواهان فاطمه عطایی فرزند ناصر شــغل خانه دار به نشانی 
اصفهان خیابان عســگریه خیابان دشتستان شــمالی کوچه کرم زاده پالک 5 به 
انضمام نیم عشــر دولتی صادر می گردد. 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 مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30501 
شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 177 کلمه، 

2 کادر(

اخطار اجرایی
10/149 شــماره: 125/95 به موجب رای شــماره 222 تاریــخ 95/3/26 حوزه 
16 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
موسی ملک محمدی به نشانی اصفهان – فوالد شــهر محله C5 ساختمان کاشی 
اصفهان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال در اصل خواسته و مبلغ 
1/260/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
94/10/20-94/9/20 تا زمان وصول در حق خواهان بسم اهلل ابراهیمی به نشانی 
اصفهان خ الله کوچه ظهرابی ک ش سید حمزه پ 10 و پرداخت نیم عشر اجرایی 
در حق دولت.  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 مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30463 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان ) 184 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/150 شــماره: 950315 به موجب رای شــماره 973 تاریــخ 95/6/1 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مهرداد 
صدری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت هشتاد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/2/27 در حق خواهان احیاء غریبی به نشــانی 
اصفهان خ کاوه کوچه استقالل مجتمع ستاره زنگ 7 و پرداخت نیم عشر حق اجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:30464 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 171 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/151 شماره: 140/95 به موجب رای شــماره 248 تاریخ 95/6/10 حوزه 49 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
مهدی لطفی فرزند ولی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد و نود میلیــون ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت دو میلیون و 
هشتصد و چهل هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک شماره 5867101 تاریخ 93/12/15 به مبلغ شصت 
میلیون ریال و 5867098 تاریخ 93/11/27 به مبلغ هفتاد میلیون ریال و 5867099 
تاریخ 93/12/5 به مبلغ شصت میلیون ریال لغایت زمان وصول و ایصال در حق 
محکوم له زهرا هنری فرد فرزند مجتبی شغل خانه دار به نشانی اصفهان سه راه 
سیمین مجتمع آرش طبقه چهارم واحد 402.   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 مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30465 شعبه 

49 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 216 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/152 شماره: 141/95 به موجب رای شــماره 247 تاریخ 95/6/10 حوزه 49 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
مهدی لطفی فرزند ولی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دو میلیون و 
هشتصد و چهل هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه چکهای شــماره 5867100 تاریخ 93/12/10 و 5867102 تاریخ 93/12/22 
و 5867103 تاریخ 93/12/26 هر کدام از چکها به مبلغ 60 میلیون ریال )مجموعًا 
یکصد و هشتاد میلیون ریال(  لغایت زمان وصول و ایصال طبق نرخ شاخص بانک 
مرکزی و حق الوکاله وکیل و نیم عشــر حق االجرا دولتی در حق محکوم له زهرا 
هنری فرد فرزند مجتبی شغل خانه دار به نشانی اصفهان سه راه سیمین مجتمع  
آرش طبقه چهارم واحد 402.   ماده 34 قانون اجــرای 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 مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30466 شعبه 49 شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان ) 228 کلمه، 3 کادر(

اخطار اجرایی
10/153 شــماره: 304/95 به موجب رای شــماره 549 تاریخ 95/6/1 حوزه 28 
قضائی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محمد شاهسواری فرزند حسن شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت سه میلیون 
و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک در حق 
خواهان زهرا هنری فرد فرزند مجتبی  شــغل خانه دار به نشانی اصفهان سه راه 
سیمین مجتمع تجاری آرش طبقه چهارم واحد 402 به وکالت فاطمه مظاهری   به 
نشانی اصفهان چهار باغ باال مجتمع تجاری کوثر طبقه هفتم واحد 908 محکوم و 
اعالم می گردد. 1- چک شماره 502237 به مبلغ ده میلیون ریال مورخه 94/5/20 
و 2- چک شماره 874797 به مبلغ پنجاه میلیون ریال در مورخه 94/3/28 می باشد 
نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. 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 مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30467 شعبه 
28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 251 کلمه، 3 کادر(

اخطار اجرایی
10/154 شــماره: 31/95 به موجب رای شــماره 659 تاریــخ 95/5/4 حوزه 35 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سجاد 
مظلوم به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 82/220/000 ریال 
و مبلغ 1/713/300 ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 94/7/18 لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له حمیدرضا 
ایوبی پزوه به نشــانی خوراسگان خیابان شــریعتی خیابان معراج پالک 1 و نیم 
عشــر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30469 شعبه 35 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان ) 168 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/155 شماره: 1111/94 ش ح 15 به موجب رای شــماره 353 تاریخ 95/4/20 
حوزه 15 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه قربانعلــی ابراهیمی فرزند تقی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک شماره 601011 
و پرداخت 3/475/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت 600/000 ریال هزینه نشر 
آگهی و پرداخت خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک 94/7/18 لغایت 
زمان وصول در حق خواهان حمیدنظری خوزانی فرزند محمد حســین به نشانی 
اصفهان خ رکن الدوله شرقی کوچه سادات بن بست فرهنگ پ 26 و پرداخت نیم 
عشر هزینه حق االجرا صادر و اعالم می گردد.  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 مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30440 شعبه 
15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 201 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
10/156 شماره: 950254 به موجب رای شــماره 1312 تاریخ 95/7/26 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مجتبی 
موالیی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال بابت 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید 95/1/28 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان زهرا نصر آزادانی 
با وکالت امیر ایثاری فرد به نشانی اصفهان خیابان شیخ بهائی روبروی دارالقرآن 
پالک 270 و پرداخت نیم عشــر حق االجرا. 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 مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:30441 شعبه 

7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 195 کلمه، 2 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPERNo. 2040 | January 01, 2016  |  16Pages



9
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2040 | یکشنبه  12  دی 1395 | 2 ربیع الثانی 1438

امام جمعــه شــهرضا در خطبه های نمــاز جمعه ایــن هفته 
شهرســتان با اشــاره به حماســه 9 دی، عنوان کرد: حمایت 
مردمــی 9 دی از اصول انقالب و والیت فقیه، پاســخ قاطعی به 
 جنایات استکبار جهانی و کینه توزی دشمنان ملت بزرگ ایران 

بود.
حجت االسالم سیف ا... یعقوبی با اشاره به بخش هایی از سخنان 
رهبر معظم انقالب اســالمی، اظهار کرد: اکسیر جاودانگی یک 
ملت وحدت، یکپارچگی و دوری از تفرقه است، همه جلسات و 
برنامه هایی که در جامعه برگزار می شــود باید در راستای ایجاد 

اتحاد بین مردم باشد.
نماینده ولی فقیه در شــهرضا اذعــان کرد: متاســفانه برخی 
افراد به دنبال ایجــاد دوقطبی و تفرقه در جامعه هســتند، در 
شرایط فعلی اســتکبارجهانی به رهبری آمریکا از ایجاد تفرقه 
بین مردم خوشــحال اســت زیرا آشــفته بازاری که در نتیجه 
اقدامات همین کشــورها در منطقه ایجاد شــده، زمینه فروش 
 ســالح و مهمات کارخانه های اســلحه ســازی این کشورها را 

فراهم کرده است.
حجت االســالم یعقوبی همچنین با اشــاره به صدور قطعنامه 
ضد اســراییلی شــورای امنیت ســازمان ملل متحد، این اقدام 
را کم سابقه دانســت و گفت: ســیلی محکم این شورا به کشور 
مورد حمایت آمریکا اقدامی قابل توجه بود، این اقدام که با رای 
ممتنع آمریکا همراه بود نشان می دهد که رژیم صهیونیستی تا 

چه اندازه جنایتکار است.
وی اضافه کرد: البته رژیم اسراییل همانگونه که تاکنون اقدامات 
غیرقانونی و جنایتکارانه زیادی انجام داده اســت صراحتا اعالم 
کرد که از این قعطنامه شــورای امنیت تبعیت نکرده و به پروژه 

ساخت شهرک های یهودی نشین ادامه می دهد.
نماینده ولی فقیه در شهرســتان شــهرضا با اشــاره به سخنان 
رهبر معظم انقالب، عنوان کرد: اگر مبارزات ضد اســراییلی به 
طور کامل انجام شود تا 25 ســال آینده اثری از این کشور باقی 

نخواهد ماند.

امام جمعه شهرضا:

اقدام شورای امنیت در محکومیت 
اسراییل، کم سابقه بود

اخبار

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان نجف آباد گفت: در 
کشت پاییزه گندم امســال که از نیمه دوم مهر تا اواسط 
آذر ماه ادامه داشــت، با توزیع بیش از 98 تن بذر گندم 
آبی در بین کشاورزان، چهار صد و بیست هکتار از اراضی 

زراعی شهرستان به کشت گندم اختصاص پیدا کرد.  
مجتبی مطهــری در جمــع خبرنگاران با اعالم ســهم 
77درصدی کشت مکانیزه در زراعت گندم امسال بیان 
داشت:  تاریخ کشت مناسب، آماده سازی مطلوب زمین، 
کشــت مکانیزه، تغذیه بذر، اســتفاده بهینه از کودهای 
شــیمیایی، آبیاری به موقع و رعایت اصول فنی از جمله 
عواملی هستند که با رعایت آنها  می توان برخالف کمبود 
بارندگی ها، به برداشــت محصولی مناسب امیدوار بود. 
مطهری استفاده از روش های آبیاری جدید را راهکاری 
مناسب جهت مقابله با ادامه وضعیت خشکسالی دانست 
و اظهار داشت: »در همین راستا و پس از برپایی جلسات 
ترویجی متعدد، در ســطح 23هکتــار از اراضی زراعی 
شهرســتان روش آبیاری تیپ در مورد گندم رقم سیوند 

عملیاتی شده است.«
 مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد همچنین از کاشت 4 رقم 
گندم در قالب طرح انتخاب مشارکتی ارقام خبر داد و بیان 
کرد: » در این طرح چهار رقم سیروان، بک کراس، پارسی 
و پیشتاز با همکاری یکی از کشاورزان بخش مرکزی در 
سطح 2 هزار متر مربع اجرایی شده که طی آن عملکرد هر 
کدام از این ارقام به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته 
 و نمونه های برتر در دســتور کار فعالیت های ترویجی 

قرار می گیرند.«  
احداث ســه ســایت الگویی جامع تولیــدی و ترویجی 
گندم با مجموع مساحت 28 هکتار دیگر مطلبی بود که 
مطهری با اعالم آن افزود: » در این ســایت ها کشاورزان 
اصلی و زیرشــاخه ها به صورت کارگاهی تحت آموزش 
کارشناســان این مدیریت قرار گرفته تا ضمن فراگیری 
بهترین راهکارها جهــت افزایش کمی و کیفی محصول 
خود، به عنوان الگویی موفق جهت دیگر فعاالن این بخش 

در سال های آینده مورد توجه قرار گیرند.« 
در این سایت ها مواردی مانند رعایت تناوب زراعی، عمق 
و تراکم مناسب کاشت، استفاده از ارقام اصالح شده و پر 
محصول، مصرف بهینه از کودهای شــیمیایی بر اساس 
آزمون خاک، بهره گیری از کودهــای بیولوژیکی مورد 
تایید، مبارزه به موقع و تلفیقی با علف های هرز، آفات و 
بیماری های احتمالی در کنــار کنترل ضایعات در زمان 

برداشت به بهره برداران آموزش داده می شود. 

سید محمدصادق طباطبایی نژاد با اشاره به موضوع اقتصاد 
مقاومتی افزود: برگشــت به فرهنگ اصیلی که در گذشته 
وجود داشته راه برون رفت از مشــکالت اقتصادی است، در 
شهرستان اردستان نیز ظرفیت هایی برای تحقق این موضوع 
وجود دارد. نماینده مردم اردستان در مجلس بیان کرد: امروز 
وابستگی ما به شغل های کاذب زیاد شده که اشتغال واقعی 
نیستند. در اردستان شغل اصیل مردم کشاورزی و دامداری 
بوده اســت، اکنون نیز این صنعت وجود دارد؛ اما به دالیلی 

ضعیف شده اســت. وی افزود: ما برای ایجاد اشتغال باید دو 
برنامه کوتاه مدت و دراز مدت داشته باشیم، در برنامه کوتاه 
مدت بیکاری به گونه ای کاهش یابد که بحران را کم کنیم، 
نخستین نگاه ما این است که صنعت شــکننده دامداری و 
کشاورزی را حفظ کرده و نجات دهیم. طباطبایی نژاد بیان 
کرد: در همین راستا چند کارخانه مهمی که اشتغال ایجاد 
می کرده به دلیل برخی مسائل و مشکالت مالیاتی در حال 
نقل و انتقال بودند؛ اما با رایزنی های انجام شــده و برطرف 

کردن مشکالت مالیاتی درصدد حفظ آنها برآمدیم. وی ادامه 
داد: نگاه دوم ما این است که صنایعی که اشتغال زیاد داشته و 
هزینه کمی دارند را به سمت شهرستان اردستان سوق دهیم. 
سرمایه گذاران با حمایت ما مواجه خواهند شد؛ اما حمایت 
ما بیشتر به سمتی است که اشتغال بیشتر و هزینه کمتری 

را به دنبال دارد. 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی یکی از 
جذابیت های مغفول مانده شهرستان اردستان را بحث میراث 
فرهنگی و گردشگری برشمرد و افزود: شهر زواره یک بسته 
کامل و گنجینه ای در موضوع میراث فرهنگی اســت. این 
مجموعه که در کنار دشت بکر کویر قرار دارد ظرفیت خوب 
و استعداد قوی در حوزه میراث فرهنگی به شمار می رود که 

باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
وی خاطرنشــان کرد: یکی از موضوعاتی که در کمیسیون 
فرهنگی تعریف می شود سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اســت و محرومیت و تحریمی که استکبار 
جهانی بــرای اقتصاد ایــران ایجاد کرده خــود دلیل ایجاد 
برکاتی شده که نگاه متفاوت به صنعت گردشگری و میراثی 
از جمله این برکات است، یعنی روند نگاه آینده به این حوزه 
مثبت تر از قبل بوده اما سرعت کم است که باید بیشتر شود. 
طباطبایی نژاد با بیان اینکه بیشتر سرمایه گذاری ما در بخش 
میراث فرهنگی باید مبتنی بر واگذاری به بخش خصوصی 
باشــد، گفت: قوانین باید اصالح شود، تصدی گری کم شده 
و نتیجه آن توســعه حوزه میراث فرهنگی است .وی درباره 
جاده ارتباطی اردستان به اصفهان بیان کرد: در سطح استان 
هیچ مرکز شهرستانی نداریم که به مرکز استان خط دوبانده 
یا اتوبان نداشته باشــد، متاسفانه اردســتان از این نظر در 
محرومیت قرار دارد، بودجه مورد نظر از بخش توسعه راه های 

کویری اختصاص یافته که ردیف بودجه ضعیفی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد خبر داد:

 کاشت 420 هکتار گندم 
در نجف آباد

با مسئوالن

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

بحث اشتغال تنها با اقتصاد مقاومتی قابل پیگیری است

پیشنهاد سردبیر: 
بحث اشتغال تنها با اقتصاد مقاومتی قابل پیگیری است

ما برای ایجاد 
اشتغال باید 

دو برنامه کوتاه 
مدت و دراز مدت 

داشته باشیم، 
در برنامه کوتاه 

مدت بیکاری به 
گونه ای کاهش 

یابد که بحران را 
کم کنیم

نماینده مردم اردســتان در مجلس پیرامون مشکل اشتغال در استان اصفهان به ویژه شهرستان اردستان 
اظهار داشت: بحث اشتغال با یک نسخه و فقط موضوع اقتصاد مقاومتی قابل پیگیری است.

امام جمعه گلپایــگان در خطبه هــای نماز جمعــه گلپایگان 
اظهارداشــت: مســئله فتنه و فتنه گری در طول دوران اسالم 
همــواره اتفاق افتــاده و تنها راه خنثی شــدن فتنــه، بصیرت 

وآگاهی مردمی است.
حجت االســالم محمدرضا اســماعیلی افزود: ملــت انقالبی و 
همیشــه در صحنه ما در تمام برهه های زمانی پایمردی و دفاع 
 از والیت فقیه را پیشــه خود ســاخته و همواره گوش به فرمان

 مقام معظم رهبری هستند.
امام جمعه شهرســتان گلپایگان با اشــاره به جمعیت میلیونی 
آوارگان ســوریه در کشــورهای مختلف، تصریح کرد: آل سعود 
و اســتکبار جهانــی با کمــک مالــی و تجهیــزات نظامی به 
تروریســت های داعش تکفیری در کشتار مســلمانان سوریه، 

عراق و یمن نقش اساسی دارند. 
وی با قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در روزهای 
اخیر برای تنظیم بودجه و تدوین برنامه ششــم توسعه، عنوان 
داشــت: نمایندگان دوره دهم مجلس شــورای اســالمی رفع 
نیازهای مردم را اولویت کار خود قرار داده انــد که امیدواریم با 
تنظیم بودجه و تدوین برنامه ششــم توسعه چرخ اقتصاد کشور 

رونق پیدا کند.

امام جمعه گلپایگان مطرح کرد:

نقش اساسی آل سعود در کشتار 
مسلمانان سوریه، عراق و یمن

کوتاه از شهرستان ها

درحاشیه

اوایل انقالب زنانی تصمیم گرفتند مانند مردانشــان از نبرد و مبارزه ســهمی 
داشته باشــند. تصمیم خود را از مساجد محل شــروع کردند و بسته  هایی را 
برای رزمندگان جبهه  آماده می  کردند. وســایلی از هر نــوع و از هر جنس، از 
کاله بافتنی و دســتکش گرفته تا قوطی  های کنسرو. حاال چندین سال از آن 
روزگار گذشــته و به نظر خیلی  ها جنگ تمام و فعالیت  های پشت جبهه هم 
خاطره شده است.حاال گروه های کوچک و بزرگ در شرق اصفهان می  خواهند 
کار همان زنان زمان جنگ را زنده کنند. اینها هم می  خواهند از عشــق و نام 

مدافعان حرم سهمی هر چند کوچک داشته باشند.
رییس کانون بانوان شــهر حســن آباد در گفت وگو با اصفهان شرق با اشاره 
به هدف طرح عمار اظهار کرد: بــا توجه به اینکه امروزه دشــمنان جوانان ما 
اعم از پســر و دختر را مورد هدف قــرار داده اند و با راه انــدازی جنگ نرم و 
تهاجم فرهنگی در نظر دارند تا به اهداف خود برســند، از مهم ترین وظایف ما 
آگاه سازی و هوشیاری نسل جوان نسبت به توطئه های دشمنان می باشد که 

طرح عمار در راستای همین اهداف اســت. صادقی در ادامه افزود: در همین 
راســتا تعدادی از خواهران حســن آبادی به صورت داوطلبانــه با حمایت از 
مدافعان حرم اقدام به بافتن شال و کاله برای ســربازان مدافع حرم کردند تا 

نقش خود را در حضور در صحنه های انقالب نشان دهند.
وی تصریح کرد: کانون بانوان شــهر حسن آباد در راســتای اهداف طرح عمار 
اقدام به تشــکیل کالس های آموزشــی، اجتماعی ، فرهنگی، تربیتی جهت 
استفاده خواهران و شکوفایی اســتعدادهای بالقوه و ارتقای سطح آگاهی آنها 

کرده است.
یکی از خواهران بســیجی که در حال بافت شال و کاله برای رزمندگان مدافع 
حرم اســت، گفت: ما باید مانند بانوان زمان انقالب، برای پشتیبانی از جوانان 

این مرز و بوم به هر نحو ممکن نقش آفرینی کنیم.
 وی افــزود: مدافعین حــرم در دفــاع از ارزش  های اســالمی با رشــادت و 
 ایثارگری  هــا  و بــا پیــروی از مکتب اهــل بیــت عصمت و طهــارت)ع( 

 به ســوی دفاع از حــرم زینــب)س( می  شــتابند و وظیفه ماســت هر چند 
کوچک در این راه قدم برداریم.

نقش زنان حسن آبادی در دفاع از مدافعان حرم

نماینده ولی فقیه در دامنه:

دولت درباره اقدامات انجام شده 
به مردم گزارش دهد

نماینده ولی فقیه در دامنه در خطبه های نماز جمعه این هفته 
شهر دامنه، با اشــاره به اهمیت اخالق اظهار کرد: برخی صفات 

ناپسند اخالقی در مواقع خاصی از انسان بروز می کند.
حجت االسالم ناصر صابری با نقل روایتی از امام علی )ع( مبنی 
بر اینکه »بذر رذالت و پســتی را در ســینه هایشــان گذارده و 
جوجه های آن را در دامنشان پرورش داده است«، گفت: برخی 
رذایل اخالقی گاهی خود را نشــان نمی دهند ابتــدا نهفته اند 
و ســپس مانند جوجه های تازه برآمده از تخم، در بزنگاه های 
 مهم زندگی ســر از خاک در مــی آورند و از شــخصیت آدمی 

بیرون می آیند.
حجت االسالم صابری با بیان اینکه جنایات فتنه گران کمتر از 
داعش امروز نیست، افزود: قصد دشــمن در این آشوبگری این 
بود که کشــور را همانند وضعیت امروز سوریه دچار درگیری و 

اختالف کند.
حجت االســالم صابری در بخش دیگری از اظهــارات خود به 
بیان نکاتی درباره رفتار و عملکرد برخی مســئوالن پرداخت و 
یادآور شــد: این ماه ها و روزهای پایانی عمر دولت یازدهم باید 
صرف خدمت به مردم و تالش مخلصانه برای کاهش آالم قشــر 

مستضعف و نیز کاهش آسیب های اجتماعی صرف شود.
وی تاکید کرد: اکنون وقت گزارش دادن به مردم است نه اینکه 

بگوییم قبر خوابی برای دولت و ملت قابل تحمل نیست.

وزارت آموزش و پرورش با صدور اطالعیــه ای اعالم کرد که 
حادثه آموزشــگاه ابتدایی شهدای ســادات آباد شهرستان 
سمیرم اصفهان مربوط به دیوارنیمه کاره فضای اداری سالن 
ورزشی صالحین ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بوده و ربطی 
به دیوار مدرسه نداشته اســت.در ادامه اطالعیه مرکز اطالع 
رســانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش آمده است: 
»به دنبال پخش خبری نادرست با عنوان حادثه ریزش دیوار 
ساختمان آموزشگاه ابتدایی سادات آباد شهرستان سمیرم در 
عناوین خبری بیســت و سی، شبکه دو ســیما در  9 دی ماه 

1395 به اطالع می رساند: محتوای این گزارش نادرست بوده 
و واجد رویکرد تخریبی می باشــد که در این راستا به منظور 
توضیح و تنویر اذهان عمومی براســاس مســتندات دقیق، 

مشروح حادثه به شرح زیر می باشد:
وقوع حادثه در روز چهارشــنبه هشــتم دی ماه رأس ساعت 
11:50 صبح دقیقا همزمان بازنگ اســتراحت دانش آموزان 
بوده اســت. تخریب مربوط به دیوار نیمه کاره فضای اداری 
سالن ورزشی صالحین ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بوده و 
با توجه به اینکه این فضا به ضلع جنوب غربی حیاط آموزشگاه 

منتهی شده است، بر اثر وزش شــدید باد، بلوک های سفالی 
ریزش شــده در حیاط آموزشــگاه با دانش آموزان حاضر در 
محوطه برخورد و باعث مصدوم شدن تعدادی از دانش آموزان 
شده اســت.دانش آموزان صدمه دیده 6 نفر بودند که 2 نفر 
دختر و 4 نفر پسر هستند و ســریعا به مرکز درمانی منطقه 
چهار راه منتقل و سپس توسط دو دستگاه آمبوالنس اورژانس 
و فوریت های پزشکی به بیمارستان حضرت سید الشهدای 
سمیرم انتقال پیدا کردند. مدیر مدرسه و مسئوالن آموزش و 
پرورش منطقه پس از وقــوع حادثه بالفاصله در محل حادثه 
حاضر و لحظه به لحظه در معیت دانش آموزان مراحل درمان 

این عزیزان را پیگیری کرده اند.«

واکنش آموزش و پرورش درخصوص ریزش دیوار مدرسه در سمیرم

رییس اداره سوادآموزی آموزش  و پرورش بادرود در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه بادرود اظهار کــرد: اداره آموزش وپرورش بادرود در طول یک ســال 
گذشــته در بخش نهضت ســوادآموزی رتبه برتر اســتانی را کســب کرد و با 

فعالیت های انجام شده میزان باسوادی مردم در این منطقه به 98 درصد رسید.
عبدا... دهقان زاده با اعالم اینکه هم اکنون 10 کالس دوره فرد به  فرد و 6 کالس در 
دوره انتقال با 70 نفر سوادآموز در شهرهای بادرود، خالدآباد و روستاهای اریسمان 
و ده آباد دایر است، افزود: اداره نهضت ســوادآموزی با اجرای طرح هایی از قبیل 
انسداد بی سوادی و باســواد کردن اولیا، درصدد ریشه کن کردن کامل بی سوادی 
اســت. رییس اداره ســوادآموزی آموزش وپرورش بادرود تصریح کرد: هم اکنون 
سامانه ای در دسترس است که این ســامانه متصل به سامانه سازمان ثبت احوال 
بوده و از این طریق می توان بی سوادان را شناسایی کرد و چنانچه عموم جامعه هم 
اطالعاتی در خصوص افراد بی سواد دارند آن را منتقل کنند تا در زمینه سواد دار 

کردن آن شخص اقدام کنیم.

عملیات اجرایی ساخت پایگاه امداد و نجات جاده ای بین شهری آزاد راه کاشان- 
قم آغاز شد. در این مراسم  رییس جمعیت هالل احمرکاشان گفت: پایگاه امداد و 
نجات جاده ای بین شهری آزاد راه کاشان- قم از سال 85 راه اندازی شده و تاکنون 
امدادگران جمعیت هالل احمر به مســافران و افرادی که در سوانح مختلف دچار 
آسیب می شدند، امداد رسانی می کردند. منصور میرابوطالبی اظهار کرد: با توجه 
به نقش حیاتی و موقعیت آزاد راه کاشان - قم و همچنین جاده قدیم کاشان - قم 
این پایگاه امداد و نجات جاده ای بین شهری با 250 مترمربع زیربنا در زمینی به 
وسعت پنج هزار مترمربع ساخته می شود. مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان نیز در این آیین با تاکید بر تسریع در ساخت پایگاه امداد و نجات جاده ای 
بین شهری کاشان - قم گفت: امداد گران هالل احمر کاشان در این پایگاه که هم 
اکنون در کانکس فعالیت می کند از ابتدای ســال جاری تاکنون در 110 حادثه 

488 نفر از هموطنان را امداد رسانی کرده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان تیران و کرون گفت: کشت مکانیزه پاییزه 
گندم در تیران و کرون پایان یافت.

محسن حاج عابدی اظهار کرد: در ســال زراعی جاری 1810 هکتار از اراضی 
زراعی شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته که از این مقدارگندم کشت 

شده 1250 هکتار کشت آبی و 560 هکتار کشت دیم است.
وی افزود: از سطح کشت شده 726 هکتار کشــت مکانیزه شامل 126 هکتار 
به وسیله دستگاه کمبینات، 40 هکتار کشت مســتقیم،50 هکتار با دستگاه 
خطی کار و 510 هکتار به صورت نیمه مکانیزه و در بقیه مزارع کشــت سنتی 

انجام می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون اضافه کرد: پیش بینی می شود 
بیش از هفت هزار تــن محصول گندم از مزارع شهرســتان تیــران و کرون 

برداشت شود.

امداد رسانی 488 نفراز هموطنان 98 درصد مردم بادرود باسواد هستند
در 110 حادثه

پایان کشت مکانیزه گندم 
در تیران و کرون
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پدیده »گورخوابی« و خواب مسئوالن 

در ستاد مبارزه با مواد مخدر

سیمای »زن« در کتب درسی
 بررسی می شود

به زودی نتایج آزمون وکالت
 اعالم می شود

مسئله »گورخوابی « در این روزها پای ثابت  گپ و گفت های مردم 
شده است؛ اما در این بین سکوت برخی از مسئوالن دستگاه های 

مرتبط به ویژه ستاد مبارزه با مواد مخدر جای تامل دارد.
گورخوابی واژه ای تازه در روزهای اخیر است که باعث شرمندگی 

بعضی مسئوالن شده و عموم مردم را آزرده است.
در جامعه اسالمی که یکی از اهداف و آرمان های آن، بحث عدالت 
و حمایت از محرومان جامعه است شــنیدن چنین اخباری واقعا 
دردناک و غیر قابل قبول اســت ولو اینکه محدود باشــد؛ چرا که 

رویت چنین صحنه های زیبنده نیست.
شنیدن واژه گورخواب و کوتاهی مســئوالن دولتی و گفتارهای 
طلبکارانه برخی از آنها، نمک پاشیدن روی این زخم و این واقعیت 
تلخ جامعه اســت که غم و انــدوه را صد چنــدان می کند. اینکه 
مسئولین دولتی با موضع گیری احساسی و عاطفی به این واقعیت 
تلخ اشاره کنند و عذرخواهی نکرده و از متولیان امر برای رفع این 
معضل برنامه ای طلب نکنند، نوعی فرافکنی قلمداد شده و قطعا 

نمی تواند قابل قبول باشد.
مســئولین اجرایی باید درخصوص این موضوع ابتدا پیشگیری 
می کردند، حال که مطلع شــده اند باید اقدام کنند؛ چرا که امروز 
بیش از حرف زدن و شــعار دادن، نیاز به اقدام اســت. در این بین 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر که مرجع اصلی و ارشد مبارزه با مواد 
مخدر کشور است، اظهار نظری نکرده و به نظر می رسد با شیبی 

مالیم، در حال عبور از کنار این موضوع است.
در حالی که کنترل و جمــع آوری معتادان که برخــی از آنها به 
معتادان متجاهر تبدیل شده اند، بر عهده دولت و دستگاه متولی 
آن نظیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشــور گذاشته شده، اما این 
ســتاد عمال در قضیه گورخوابی بخشــی از افراد که بنا به برخی 
دالیل از ســوی جامعه طرد شده یا خود گوشــه نشین شده اند، 

تصمیمی اتخاذ نکرده است.
حال این سوال باقی است که چرا ســتاد مبارزه با مواد مخدر در 
قبال این مسئله سکوت اختیار کرده و مسئوالن آن با گرفتن روزه 

سکوت، پاسخگوی افکار عمومی نیستند؟!
آنها باید پاســخ دهند که خروجی نظــام مدیریتی و کمیته های 
مختلف و معاونت ها و ادارات کل کاهش تقاضا و دفتر پیشگیری و 
مقابله با عرضه حاکم در ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور چیست؟ 
در زمانی که شــعار ســتاد مبارزه با مواد مخدر، اجتماعی کردن 
مبارزه با این پدیده شوم است و حتی برای آن همایش ملی برگزار 
کرده اند، به وجود آمدن پدیده ای نوظهور به نام »گورخوابی«، چه 
می تواند باشد، بجز شکست برنامه های مبارزه با مواد مخدر و شعار 
جدید آنها مبنی بــر اجتماعی کردن این نوع مبارزه؟ این ســتاد 
بحث کاهش آســیب های اجتماعی مبارزه با مواد مخدر را چند 
صباحی است که در دســتور کار خود قرار داده و با آنکه به وضوح 
در زمره وظایف یکی از معاونت هایش قرار دارد، اما گویا گورخوابی 
از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، بخشی از آسیب های اجتماعی 
اعتیاد به حســاب نیامده اســت؛ چرا که متولیان امر  همچنان 

سکوت کرده اند.

کارشناســان، »نقش و ســیمای مطلوب زن در کتب درســی« را 
بررسی کرده و شخصیت های برجسته زن را پیشنهاد می کنند که 
در هیچ یک از کتاب های دوره های مختلف تحصیلی به آنها اشــاره 
نشده است. دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش، در اطالعیه ای 
خطاب به کارشناسان مسئول امور زنان استان ها، خواستار »بررسی 
نقش و سیمای مطلوب زن در کتب درســی« شد. در این اطالعیه 
آمده اســت که کارشناسان مسئول امور زنان اســتان ها می توانند 
با عنایت به نکات ذیل، نسبت به بررســی نقش و سیمای مطلوب 
زن در کتب درسی، اقدام و نتایج حاصل را حداکثر تا دوم بهمن ماه 
ازطریق شــماره نمابر )۸۸۸۹۴۰۸۹( به این دفتر ارســال کنند.

این اطالعیه می افزاید: پارامترهای بررســی کتاب: تصاویر، نقش و 
جایگاه )خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و...( است. انجام 
فعالیت بر اساس لیست اسامی کارگروه و پایه تحصیلی تعیین شده، 
تصاویر و محتوای مناسب یا غیر منطقی،  باید بر اساس کلیشه های 
جنســیتی  در کتاب های درسی مورد بررســی، با تعیین صفحه و 
موضوع ارائه شود. بررسی کتاب، از طرح تا نوشته روی جلد و پشت 
جلد را شامل شود؛ ارائه پیشنهاد اسامی شخصیت های برجسته زن 
در عرصه های مختلف )مذهبی، علمــی، فرهنگی، اقتصادی و...( با 
ذکر شاخص الگویی )شخصیت هایی که در هیچ یک از کتاب های 
دوره های مختلف تحصیلی به آنها اشاره نشده است( جهت لحاظ 

در کتاب درسی مورد بررسی باشد.

رییس اتحادیه سراسری کانون وکالی دادگستری )اسکودا( گفت: 
امیدواریم به زودی نتایــج آزمون وکالت اعالم شــود، بعد از اعالم 

نتایج، داوطلبان 5 روز فرصت اعتراض دارند.
بهمن کشــاوزر رییس اتحادیه سراسری کانون وکالی دادگستری 
)اسکودا(، طی نشست خبری که برگزار شد، در رابطه با زمان اعالم 
نتایج آزمون وکالت اظهار داشــت: آزمون در نهایت نظم وآرامش و 
ایمنی برگزار شد و مشکل جدی گزارش نشد و اگر هم متخلفینی 

بودند، همان ابتدای کار در موردشان اقدام شد.
وی درخصوص پاســخ آزمون گفت: من قبال گفتم با قید احتیاط 
احتماال یک ماه بعد از آزمون، چون حدس مي زدم مشکالتی باشد 

و بود؛ درنتیجه 5 دی ماه موفق شدیم کلید اسکودا را ارائه دهیم.
رییس اتحادیه سراسری کانون وکالی دادگستری )اسکودا( افزود: 
طراحان سوال در هر رشــته ای بیش از یک نفر هستند و به همین 
علت اطمینان می دهم که آنچه به عنوان ســوال طرح می شود، از 

لحاظ کیفی در سطح باالیی قرار دارد.
کشاورز بیان داشت: عده ای نسبت به سواالت اعتراض داشتند که 
این موضوع در حال بررسی است، تا این لحظه نتیجه این بوده که در 
مورد صحت و درستی سواالت مشکلی وجود نداشته است؛ اما هنوز 
کمیسیون های تخصصی در حال بررسی هستند، امیدوارم به زودی 
بتوانیم نتایج را اعالم کنیم. رییس اتحادیه سراسری کانون وکالی 
 دادگستری )اســکودا( گفت: بعد از اعالم نتایج، شرکت کنندگان 
5 روز فرصت دارند که در مورد پاسخنامه خود اعتراض کنند؛ یکی 
از مسائلی که به تکرار مطرح شده، کاهش تعداد پذیرش بود؛ تعداد 
وکال باید با نیازهای اســتان های مختلف به وکیل سازگاری داشته 
باشد و این سازگاری را مقامات قضایی محلی می توانند تشخیص 
دهند؛ چون آمار پرونده ها در اختیار رییس کل دادگستری استان و 

رییس دادگاه انقالب است.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
کاهش ۲۲ درصدی جرم فرار از خدمت سربازی

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

 کاهش ۲۲ درصدی جرم فرار 
از خدمت سربازی

شهریه ها به تصویب شورای 
نظارت می رسد

کالهبرداری 15میلیون تومانی
با یک تلفن

رییس مرکز درمان اعتیاد بهزیســتی، از پوشــش بیمه 
سالمت برای افراد کارتن خواب در کشور خبر داد و گفت: 
سال گذشته حدود 6۰۰ هزار معتاد، خدمات سم زدایی، 

درمان غیردارویی، مددکاری و اشتغال دریافت کردند.
مجید رضازاده گفت: مرکز مشارکت های مردمی سازمان 
بهزیستی با شماره تماس 66762۰۸7 و شماره  اورژانس 
اجتماعــی 123، آمادگی پذیرش افــراد کارتن خواب را 

دارد.
وی ادامه داد: افــراد کارتن خواب پــس از معرفی به این 
مراکز با توجه به نیازی که دارند تحت دریافت خدمات ما 
قرار می گیرند و ابتدا غربالگری می شوند؛ چنانچه مشکل 
اعتیاد داشــته باشــند به مراکز درمانی و اگر بی سرپناه 
باشــند به مراکز نگهــداری یا مراکز گــذری ارجاع داده 
می شوند تا به آنها سرنگ، سوزن و خدمات بهداشتی ارائه 

شود. 
رییس مرکز درمان اعتیاد بهزیســتی گفت: مراکز گذری 
یــا DIC در حــال حاضر در کشــور 1۴۰ مرکز اســت، 
5۰مرکز شبانه و 25۰ تیم سیار نیز برای ارائه خدمات به 

این افراد فعال هستند.
رضازاده گفت: افراد بهبود یافته ای نیز در تیم های ســیار 

وجود دارند که در صورت نیاز به دیگر افراد خدمت رسانی 
می کننــد و محــل و آدرس مراکــز را به افــراد نیازمند 

می دهند. 
وی با اشاره به اینکه غذای گرم و نکات بهداشتی در مراکز 
نگهداری این افراد بی ســرپناه ارائه داده می شود، گفت: 
افرادی که مکانی برای گذراندن شــب نداشــته باشــند 

می توانند در شلترها بمانند.
رییس مرکــز درمان اعتیاد بهزیســتی، در مورد ظرفیت 
مراکز نگهداری افراد بی ســرپناه گفت: هر سرپناه حدود 
۴۰ تا 5۰ نفــر ظرفیت نگهداری دارد کــه البته در فصل 

سرما اجازه نگهداری افراد بیشتری را می دهیم. 
مراکز روزانه نیــز ظرفیت نگهداری 15۰ نفــر را دارد اما 
تیم  های ســیار به هر تعدادی می توانند خدمت رســانی 

کنند.
وی همچنیــن از پوشــش بیمه ســالمت بــرای افراد 
کارتن خواب در کشــور خبر داد و گفت: ســال گذشته 
حــدود 6۰۰ هزار معتــاد، خدماتی از قبیل ســم زدایی، 
خدمات شغلی، آموزش مهارت های حرفه ای، کمک های 
دریافت وام، درمان غیردارویی، مددکاری و اشــتغال را از 

سازمان بهزیستی دریافت کردند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشــور گفت: پنج و نیم 
درصــد از دو و نیم میلیون زن سرپرســت خانــواده )معادل 
137هزار و 5۰۰ نفر( در کشور را دخترانی تشکیل می دهند 
که هرگــز ازدواج نکرده اند. حبیب ا... مســعودی فرید افزود: 
این دختران یا سرپرست خانوار خود به صورت تک نفره بوده 
یا اینکه پدر و مادر سالمند یا خواهر و برادری دارند که باید از 
آنان مراقبت کنند. وی اظهار داشت: براســاس آخرین آمار، 
بیش از دو و نیم میلیون خانواده زن سرپرست داریم که از این 
تعداد، حــدود 71 درصد آنان به دلیل فوت همســر، خانواده 
زن سرپرست شده اند. مسعودی فرید خاطرنشان کرد: حدود 
1۰ تا 11درصد این زنان به دلیل طالق و حدود 1۰ تا 11درصد 
دیگر به دلیل داشتن شــوهر از کارافتاده و معلول، سرپرستی 
خانواده خود را به عهده گرفته انــد. وی تصریح کرد: برخی از 
زنان سرپرســت خانواده نیز دارای همسر هستند؛ اما همسر 
آنان به دالیل مختلف در کنار آنان نیســت یا اینکه هست اما 
سرپرستی خانوار را برعهده نمی گیرد. در برخی موارد همسر 
این زنان ممکن است زندانی یا معتاد بوده یا اینکه خانه را رها 
کرده باشند که ما به آنان »زنان سرپرست خانوار دارای همسر« 

می گوییم.
 معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشــور یادآور شد: از این 

دو و نیم میلیون خانوار زن سرپرست، حدود 1۸۰ هزار خانوار، 
تحت پوشش بهزیستی هستند.

مســعودی فرید تاکید کرد: خانــواده های زن سرپرســت، 
خانواده هــای درمعرض آســیب های اجتماعی محســوب 
نمی شوند؛ بلکه بسیاری از آنان جزو خانواده های موفق هستند. 
با این حال گروه هایی هستند که نیاز به توجه خاص دارند. وی 
خاطرنشان کرد: افزایش شمار خانواده های زن سرپرست در 
کشور به طورقطع موضوع مهمی است و به هر حال در گروه های 
خاص قرار دارند؛ چون کاری که قبال دو نفر انجام می دادند حاال 
باید یک نفر انجام دهد. معاون اجتماعی بهزیستی گفت: ساالنه 
تعداد این زنان افزایش داشته و شیب آن به دالیل مختلف رو به 
گسترش است؛ اما هنوز شایع ترین علت آن فوت همسر بوده 
که افزایش طالق را نیز می توان به آن اضافه کرد. وی ادامه داد: 
زنان سرپرست خانوار ممکن است کمتر زمان رسیدگی به امور 
تربیتی فرزندان خود را داشته باشند یا اینکه مجبورند کودکان 
را همراه خود به خیابان بیاورند و به این ترتیب کودک خود را 
در معرض آسیب قرار دهند؛ بنابراین در اینجا نقش نظام های 
حمایتی برای زنان سرپرســت خانوار خیلی مهم است. شاید 
مشاغل خانگی برای این قشر از جامعه خوب باشد یا کارهایی 

که ساعت کمتر اما درآمد بیشتری داشته باشند.

رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح گفت: سربازان، مستعدترین نیروها در خدمت 
نظام هستند و جرم فرار از خدمت سربازان در ســال جاری 22درصد کاهش یافته 

است.
حجت االسالم شکرا... بهرامی در هجدهمین همایش مجمع پیشگیری از وقوع جرم 
استان تهران گفت: در خدمت سربازی به مدت دو ســال مستعدترین نیروها را در 
خدمت داریم که می توانیم بهترین بهره را از این ظرفیت ببریم. اگر از این ظرفیت ها 

به خوبی استفاده نشود، در پیشگاه خداوند بزرگ مسئول هستیم.
وی در ادامه با اعالم اینکه فرماندهان باید راهکارهای عملی را که برای مراکز آموزشی 
در نظر گرفته  شــده، به کار گیرند، افزود: امروز، روزی اســت کــه راهکارها باید در 
کوچک ترین پاسگاه هایمان اجرا شــود و اجازه ندهیم جوانان ما که به عنوان سرباز 
در حال انجام خدمت مقدس سربازی هستند، احساس سرخوردگی کنند. با توجه به 
عملیاتی نشدن صد درصدی راهکارها و لحاظ نشدن کامل اعتبار، جرائم در نیروهای 

مسلح در سراشیبی سقوط قرار دارد و این موضوع کامال تامل برانگیز است.
وی با تاکید بر عملیاتی کردن راهکارهای قابل اجرا برای کنترل و کاهش جرائم به 
ویژه در زمان خدمت سربازی گفت: دیگر صحبت از آسیب شناسی نیست چون در 
پنج سال اول، روی این موضوع بحث شــد و در پنج سال دوم برنامه هم راهکارهایی 
را به دســت آوردیم. امروز پیشــگیری در قوا، آن گونه که باید، پیگیری نمی شود و 

بودجه های الزم برای تقویت موضوع درنظر گرفته نمی شود.

رییس سازمان مدارس غیردولتی آموزش و پرورش، به اعالم جزئیات تعیین 
شــهریه مدارس غیر دولتی پرداخت و گفت: هر ســاله قبــل از اینکه مبالغ 
شهریه مدارس غیردولتی به تصویب نهایی استان ها برسد، عملکرد سال های 

گذشته ارزیابی می شود.
مرضیه ُگرد رییس مدارس سازمان غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت 
آموزش و پرورش، درخصوص »الگوی شــهریه مــدارس غیردولتی« اظهار 
داشت: الگوی این مدارس با توجه به قســمت های مندرج در قانون تاسیس 
مدارس غیردولتی، امسال وارد ســومین سال اجرای آن شده است. وی ادامه 
داد: هرساله قبل از اینکه مبالغ شهریه مدارس غیردولتی را به تصویب نهایی 
استان ها برسانیم، عملکرد سال های گذشــته را ارزیابی می کنیم  و با کاهش 
خطاها، جلسه کارشناسی با مشارکت تعدادی از موسسان مدارس غیردولتی 
و حوزه های کارشناســی اداره کل مشــارکت های مردمی تشکیل می شود. 
گرد افزود: مجددا هر مؤسســی اطالعات خود را وارد سیستم می کند و بعد 
از وارد شــدن، اطالعات بررسی شــده و مرحله خود اظهاری تکمیل خواهد 
شد. رییس ســازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: 
اعداد و ارقام به دست آمده، طبق فرمول های مصوب شورای نظارت مرکزی، 
بررسی می شود و در شورای نظارت استان، مجددا مورد بحث قرار می  گیرد و 

الزم است که در آنجا به تصویب برسد.

جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، از کالهبرداری با استفاده از تماس تلفنی و 
کارت بانکی در استان اصفهان خبر داد.

حسین حســین زاده اظهار کرد: پنجشنبه هفته گذشــته با حضور فرماندهی نیروی 
انتظامی استان، رؤسای دانشگاه ها و اساتید نشســت صمیمانه ای برگزار شد. جانشین 
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان، در ادامه به یکی از آخرین شیوه های شیادان، اشاره و 
عنوان کرد: کالهبرداران در روزهای تعطیل و نیمه تعطیل با اســتفاده از عملیات های 
بانکی، اقدام به تخلف می کنند. وی اضافه کرد: برخالف توصیه های پلیس در این زمینه 
که به افراد غریبه اعتماد نکنند، در روز گذشــته دو مورد در سطح استان گزارش شد که 
افراد ناشناس با تماس تلفنی اعالم می کنند که شــخص در مسابقه یا قرعه کشی بانک 
برنده شده است. حسین زاده ادامه داد: سپس از مال باخته می خواهند که به پای عابربانک 
رفته و به این شیوه پول را از حساب فرد به حساب خود منتقل می کنند؛ پنجشنبه گذشته 

در یک فقره به این شکل 15 میلیون تومان از شهروندی کالهبرداری کردند.
وی خطاب به شهروندان توصیه کرد: تلفن های ناشناسی که دعوت می کنند برای دریافت 
جایزه به پای عابر بانک بروید، همگی کالهبرداری محض اســت و شهروندان در صورت 
مشاهده، مواردی از این دســت را به پلیس گزارش دهند. جانشــین فرمانده انتظامی 
استان اصفهان، در ادامه با بیان اینکه برای ایستگاه های امنیت و سالمت در حال برنامه 
ریزی هستیم گفت: قصد داریم همچون سال های قبل در کنار جاده های اصلی و فرعی، 

ایستگاه های امنیت و سالمت را در ایام نوروز برقرار کنیم.

رییس مرکز درمان اعتیاد بهزیستی:

کارتن خواب ها تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند
معاون سازمان بهزیستی:

بیش از 137هزار دختر مجرد، سرپرست خانواده هستند

روان شناسی

مشــاجره مداوم پدر و مادر، جز اضطــراب و از بین 
بردن اعتماد به نفس کودکان نتیجه ای ندارد.

فرشته کریمی روان شــناس، با اشــاره به کودکانی 
که نظاره گر نزاع بین والدینشــان هســتند، اظهار 
داشــت: زمانی که کودکان به طور مداوم والدین را 
در حالت مشــاجره ببینند دیگر به توصیه های آنها 
مبنی بر اینکه باید به درســتی با دیگران رفتار کنند 
گوش نمی دهند؛ چــرا که خود والدین را همیشــه 
در حالت قانون شــکنی و منازعه دیده اند؛ در نتیجه 
الگوی رفتاری ناسازگاری در آنها شکل می گیرد. وی 
در ادامه افزود: کودکان با دیدن نــزاع والدین تصور 
می کنند  که والدینشــان یکدیگر را دوست ندارند و 
از همه مهم تر عصبانیت پدر و مــادر خواه ناخواه به 
کودکشــان منتقل می شــود و او را دچار تشویش و 

نگرانی می کند.
کریمی در ادامه تصریــح کرد: این بچه هــا به افراد 
مضطربی تبدیل می شوند که توانایی سرکوب خشم 
خود را ندارند و در نهایت اعتماد به نفس و اضطراب 

خود را از دست می دهند. 
این روان شناس با اشــاره به راهکاری که والدین باید 
بعد از دعوا نســبت به فرزندان خــود پیش بگیرند، 
بیان کرد: در هر زندگی دعــوای بین زن و مرد امری 
اجتناب ناپذیر است؛ در نتیجه باید سعی شود تا حد 
امکان جلوی فرزندان آرامش خــود را حفظ کنند و 
اگر از دســت یکدیگر بنا به دالیلی ناراحت شــدند، 
آن را بــه زمانی موکول کنند که کودکشــان حضور 
ندارد یا خواب اســت. وی در پایان تاکید کرد: زمانی 
که بحثتان به پایان رســید با کــودک خود صحبت 
کرده و از او به خاطر اینکه باعث ناراحتی او شــدید 

عذرخواهی کنید.

مشاجره در حضور فرزندان 
ممنوع!

حتما بــه خاطــر دارید  کــه امتحانات دوران پیشــین، 
طی ســه زمان، برگزار و به عنوان ثلث اول، دوم و ســوم 
شناخته می شــد. در این میان امتحاناتی هماهنگ بین 
مدارس هم برگزار می شد که امتحانات علمی نام داشت؛ 
سواالت آن به صورت تســتی بود و همه درس ها را شامل 
می شــد. امتحانات علمی معموال در اواسط سال اجرا می 
شدند و نتایج آن به صورت مقایســه و رتبه بندی نفرات 

شرکت کننده اعالم می شد. 
پس از گذشــت ســال ها، امتحانات ثلثی به فراموشــی 
سپرده شد و نمرات پایانی و مســتمر جای این امتحانات 
سه گانه را گرفت. عنوان مســابقات علمی هم دستخوش 
تغییر شــده و آزمون هــای »پیشــرفت تحصیلی« وارد 
سیســتم آموزشــی شــد. این آزمون ها که بــه صورت 
 هماهنگ اســتانی برگزار می شود، در ســه نوبت به اجرا 

در می آیند.
چندی  پیــش مرحلــه اول این آزمــون برگزار شــد و 
دانش آموزان فالن مدرســه پشــت کوه فریدون شــهر با 
دانش آموزان مدارس پیشــرفته اصفهــان و دیگر نقاط 

اســتان به رقابت پرداختند. آزمون پیشــرفت تحصیلی 
شباهت بسیاری به کنکور سراسری دارد. سواالت دارای 
نمره منفی اســت و نفرات برتر می توانند به مرحله سوم 
راه یابند. اکثر مدارس این آزمــون را پر اهمیت می دانند 
و رقابت بین برخی از مدارس به حدی فشــرده است که 
مدیران و دبیران برای رســیدن به نتایج عالی و پیروزی 
بر رقیبان، به انواع وعده ها و تشــویق های نمره ای روی 
می آورند. هرچند ســواالت به گونه ای طراحی می شود 
که اغلب دانش آموزان توانایی پاسخ به آن را داشته باشند 
ولی باز هم نمی توان انتظار داشــت که دانش آموزان یک 
روســتا ی دور افتاده که  در حداقل امکانات محروم  قرار 
دارنــد و به ســختی درس می خوانند، بــا محصالن یک 

مدرسه مجهز در اصفهان رقابتی عادالنه داشته باشند. 
دانش آموزی که فنون تســت زنی و تاثیــر نمره منفی بر 
رتبه خود را نمی داند، چگونه مــی تواند با دانش آموزانی 
رقابت کند که در همه دروس کتاب تست دارند؟ بررسی 
ســواالت دروس مختلف نشــان می دهد که اشــکاالت 

متعددی در طراحی برخی از این پرسش ها وجود دارد. 

البته ســتاد برگزاری آزمون،پذیرنده اشکاالت و نظرات 
شــرکت کنندگان اســت ولی با این حال نامفهوم بودن 
برخی از سواالت  باعث می شود تا شــرکت کنندگان در 

پاسخگویی دچار خطا شوند.
آزمون پیشرفت تحصیلی با بررسی پیشرفت دانش آموزان 
همراه اســت. کارنامه های پس از آزمون که به دقت رتبه 
و درصد تســت های دانــش آموز را مشــخص می کند، 
حاوی پیشــنهادهایی برای تقویت برخی از دروس است. 
اما آیا می توان با بررســی تست های یک درس، اطالعات 
دقیقی از میزان پیشــرفت یک دانش آموز به دست آورد؟ 
به طور یقین خیر! مشــخص اســت که اکثر دبیران برای 
شناخته شــدن، به رتبه دانــش آمــوزان در درس خود 

متوسل می شوند.
هر دانش آموز هم بنا به میل و ســلیقه خود ممکن است 
درسی را بیش از دروس دیگر بپســندد و به پرسش های 
آن با میل و دقت بیشتری پاســخ دهد. همچنین عواملی 
چون خســتگی، اســترس و حتی بی دقتــی در انتخاب 
گزینه مدنظر، می تواند رتبه یک دانــش آموز را بد جلوه 
دهد. اکثر دانش آموزان با مشــکل کمبــود وقت مواجه 
می شوند  و عده ای از سر رفع تکلیف گزینه ها را انتخاب و 

پر می کنند. 
از ســوی دیگر، برخی از 
امتحان  اصــول  مدارس 
را رعایت نکــرده و برای 
رســیدن به رتبــه برتر، 
در  را  ســواالت  پاســخ 
قرار  دانش آموزان  اختیار 
می دهند و به زبان ساده، 
تقلب را با حالتی مودبانه 
آزاد می گذراند. با وجود 
چگونه  اقدامــات  ایــن 
می توان بــه صحت  رتبه 
برخی از مدارس اطمینان 
داشت؟! آزمون وسیله ای 
پیشــرفت  برای  اســت 
دانش آمــوز امــا در چه 
ســطح و با چه معیاری؟! 

به عنوان مثال و به گفته دانش آموزان یک مدرسه ممتاز، 
فالن دانش آموزی که سال گذشته در کالس ما به تنبلی 
و بی سوادی مشــهور بود و در پایان ســال ناچار به ترک 
مدرسه شد، در مدرســه جدید خود توانســته به عنوان 
نفر برتر به مرحله ســوم آزمون راه یابد. به راســتی سطح 
مدارس با هــم فرق دارد یا دانش آموز دچار تحول شــده 
است؟ البته امتحانات مدارس شــاهد و سمپاد، جدای از 
مدارس دیگر برگزار می شــود ولی با این وجود یکســان 
نبــودن امکانات و البتــه رعایت نکردن ســالمت آزمون 
توســط برخی از برگزارکنندگان، باعث می شود تا نتایج 

چشمگیری از پیشرفت دانش آموزان حاصل نشود.

پیشرفت های بدون پشتوانه در مدارس:

چند مرده حالجید؟!

مــدارس  از  برخی 
اصــول امتحــان را 
رعایت نکرده و برای 
رسیدن به رتبه برتر، 
در  را  سواالت  پاسخ 
دانش آموزان  اختیار 
قرار مــی دهند و به 
را  تقلب  ساده،  زبان 
با حالتی مودبانه آزاد 

می گذراند

از دیر باز فرآیند تدریس و آموزش، با ســنجش فراگیران و تشخیص سطح سواد آنان  سعید نریمانی
همراه بوده اســت. دانش آموزان پس از یادگیری مطلبی و به تشخیص آموزگار خود در 
بوته ریاضت و امتحان قرار می گرفته اند تا نشان دهند »چند مرده حالج اند« و به چه مقدار مطالب مد نظر را فرا 
گرفته اند. نتایج برخی از آزمون ها به صورت فردی و برخی به صورت گروهی مورد ســنجش قرار می گرفت و 

برای نفرات سر بلند و موفق، امتیازی خاص قائل می شدند. 
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تاریخ پیشنهاد سردبیر: 
۸۵ سال قبل پایتخت چگونه گرم می شد؟

عکس روز

تصویر منتشر نشده 
رهبر انقالب و فرزندانشان

قدیمی ترین مسجد جامع ایران

غنیمتی  هوانیروز

۸۵ سال قبل پایتخت 
چگونه گرم می شد؟

مسجد جامع قزوین بنایی به سبک چهار ایوانی است که در شهر 
قزوین واقع شده و در ورودی اصلی آن در خیابان شهداست. این 

بنا در سال ۱۹۲ هجری ساخته شده است.

غنیمتی هوانیروز در عملیات بیت المقدس در خرداد سال ۱36۱ 
در موزه سعدآباد

۸۵ سال قبل، با فرارسیدن زمستان، حکومت تدابیر تازه ای برای رفاه 
حال مردم پایتخت و گرمایش خانه هایشان به کار گرفت. بلدیه تهران 
در ۲۵ آذر ۱3۱۰ طی اعالنی در روزنامه اطالعات از سویی خیال مردم 
پایتخت  را با تعیین قیمت و نیز مشــخص کردن مراکز توزیع، از بابت 
تهیه زغال مصرفی راحت کرد و از سوی دیگر به محتکران هشدار داد 
که در صورت احتکار زغال با آنها به شدت برخورد خواهد کرد. اعالن 

مذکور به شرح ذیل است:
از طرف بلدیه طهران

برای رفاه اهالی پایتخت، کلیه زغال های وارده به شهر در نقاط معینه 
ذیل:

دروازه شمیران کاروانسرای صدرا...- میدان بلدیه جنب باغ فردوس- 
میدان محمدیه کاروانســرای میرزا رضا -کاروانســرای جنب دروازه 
قزوین تحت نظر مامورین بلدیه به معرض فروش خواهد رسید و برای 
آسایش اشــخاص بی بضاعت فعال در داخل شهر چهل شعبه جهت 
خرده فروشی زغال تعیین شده که یومیه مقدار کافی زغال به آن نقاط 
توزیع می شود. )زغال ســرندکرده را از قرار چارکی ده  شاهی و خاکه 
زغال را از قرار چارکی سیصد دینار به فروش برسانند( و همیشه زغال 
در این نقاط موجود خواهد بود. خانه دارها هم می توانند با تحصیل جواز 
از سرویس ارزاق و اصناف بلدیه از چهار مرکز عمده فروشی فوق الذکر 
جهت رفع احتیاج خود زغال خریداری کنند. زغال معمولی ری پنج 
قران و ده  شاهی و زغال سمنانی و رشــتی از قرار یک ری شش قران. 
ضمنا به استحضار اهالی می رســاند که زغال به مقدار کافی در شهر 
موجود و بلدیه اقدامات مقتضیه به عمل آورده که همه  روزه مقدار کافی 
وارد می شود و به هیچ وجه جای نگرانی نخواهد بود. چنانچه اشخاص از 
قبیل دالل و عالف و کاروانسرادار زغال احتکار کرده باشند در صورتی 
که زغال موجودی خود را به ســرویس ارزاق و اصناف بلدیه در ظرف 
چهل و هشت ساعت اطالع ندهند از طرف بلدیه زغال های محتکرین 
به نفع اشخاص بی بضاعت ضبط و تقسیم خواهد شد و اشخاصی هم که 
از وجود انبارهای محتکرین، سرویس ارزاق را مطلع کنند خرواری دو 

تومان از قیمت همان زغال حق کشف دریافت خواهند کرد.

رزا شانینا تک تیرانداز اهل اتحاد شوروی در جنگ جهانی 
دوم بود که به خاطر قتل ۵۹ نفــر از جمله ۱۲ نفر در »نبرد 
ویلیونس« )ژوئیه ۱۹۴۴( مشــهور شد. وی در سال ۱۹۴۱ 
پس از کشته شــدن برادرش به صورت داوطلبانه به ارتش 
پیوست و تک تیراندازی در خط مقدم جنگ را برگزید. وی 
در روز ۲۸ ژانویه ۱۹۴۵ بر اثر جراحات وارده از گلوله تفنگ 
کشــته شــد. رزا همواره به خاطر دقت بــاال در تیراندازی 
تحسین می شــد. یکی از مهارت های او شــلیک سریع دو 

گلوله به دو هدف بود.
 یک روزنامه کانادایی در ســال ۱۹۴۴ میالدی شــانینا را 
اینگونــه توصیف کرد: »وحشــت پنهان پروس شــرقی.« 

او اولین تک تیرانداز زن شــوروی بود که به دریافت مدال 
افتخار نائل شــد. رزا شــانینا تنها بین 6 تا ۱۱ آوریل، ۱3 
سرباز دشمن را کشــت و به خاطر همین شجاعتش بود که 
عکس او در ۹ ژوئن همان ســال روی جلد روزنامه شوروی 

چاپ شد.
 عملیات باگریشن عملیاتی بزرگ در طی جنگ جهانی دوم 
بود که توسط ارتش شوروی و به منظور پاکسازی نیروهای 
آلمانــی از بالروس، شــوروی، اوکراین و لهســتان صورت 
گرفت. در آن عملیات، تصمیم گرفته شــد تــا از اعزام تک 
تیراندازهای زن به خط مقدم جلوگیری شــود؛ اما شانینا 
تاکید کرد که باید خط مقدم فرستاده شود. با درخواستش 
موافقت نشــد، اما او به هر ترتیب خــودش را به خط مقدم 
جبهه رســاند و بعدها نیز به خاطر همین عــدم تبعیت از 
دستور مواخذه شــد اما دادگاه نظامی برایش تشکیل نشد. 

از آنجایی که می خواســت همراه گردان باقی بماند، عالوه 
بر مطرح کردن موضوع به نیکوالی کریلوف، فرمانده ارتش 

پنجم، دو مرتبه نیز به ژوزف استالین نامه نوشت.
 بخشــی از خاطــرات رزا در ۱۰ اکتبر ۱۹۴۴ این اســت: 
»نمی توانم بپذیرم که میشــا پانارین دیگر زنده نیســت. 
چه آدم خوبی بود. او کشــته است. عاشــقم بود و من هم... 
در قلبم احســاس ســنگینی دارم. ۲۰ ســالم است و هیچ 
دوســت نزدیکی نــدارم.« او همچنیــن در نوامبر ۱۹۴۴ 
نوشت: »فکری در ســرم می چرخد که انگار عاشق مردی 
به نام نیکوالی شده ام اگرچه او خیلی تحصیلکرده نیست.« 
او در همان داستان نوشــته که به ازدواج فکر نمی کند زیرا 
»االن موقع اش نیســت.« رزا در آخرین صفحه در دفترچه 
خاطراتش با لحنی ناراحت نوشــت: »نمی تواند به آرامش 

برسد و دیگر به درد کسی نمی خورد.«

این تصویر مربوط به دوران ریاســت جمهوری حضــرت آیت ا... 
خامنه ای است که فرزندانشان به همراه تعدادی از محافظان دیده 

می شوند.

چهره

دیدنی ها

دانستنی 

زمین تکان خورد. پنجره  خانه های نزدیک ترین محل مسکونی 
در فاصله 6۰ کیلومتــری از محل انفجار لرزیدنــد. برخی از 
ساکنین گرمای انفجار را نیز احساس کردند و برخی حتی چند 

سانتی متر از زمین کنده شدند.
  خوشبختانه منطقه وســیع محل انفجار خالی از سکنه بود. 
بر اساس مستندات، انفجار هیچ تلفات انسانی نداشت، گرچه 
گفته شد که یک گله دار جانش را از دست داده بود. صدها گوزن 

آن شخص نیز به خاکستر تبدیل شده بودند.
 یکی از شــاهدان عینی صحنه گفته بود: »آسمان به دو نیم 
تقسیم شده بود. باالی جنگل فقط آتش دیده می شد. در همان 
لحظه صدای شدیدی ناشی از برخورد چیزی به گوش رسید. 
پس از برخورد نیز فقط صدای مهیبی شنیده می شد که شبیه 
صدای ریزش سنگ ها از آسمان بود یا شاید هم شبیه صدای 

شلیک  اسلحه.«

 1۸۵ برابر بمب اتمی هیروشیما
»رویداد تونگوســکا« در نوع خــود قدرتمندترین اتفاق ثبت 
شــده در تاریخ اســت و حتی انرژی آن ۱۸۵ برابر بمب اتمی 
 هیروشیما بود )نتایج برخی مطالعات حتی عدد بزرگ تری را 
نشان داد.( لرزه های آن حتی در مناطق دوردست مانند بریتانیا 
نیز ثبت شد.  با این حال، با گذشــت بیش از ۱۰۰ سال از آن 
رویداد تاریخی، دانشمندان هنوز دقیقا نمی دانند که چه اتفاقی 
در آن روز رخ  داد)! ( بســیاری بر این باورنــد که عامل انفجار 
شهاب سنگ یا ستاره دنباله دار بوده؛ اما آثار بسیار کمی از آن 
شیء بزرگ آسمانی تا به امروز یافت شــده است. از این رو، جا 

برای فرضیات دیگر وجود  دارد.
 منطقه تونگوسکای سیبری

منطقه تونگوسکای سیبری مکانی دورافتاده محسوب می شود. 
آب و هوای سیبری بسیار سرد اســت، زمستان های سخت و 
تابستان های کوتاه که در آن زمین به باتالقی گل آلود و غیر قابل 
زیست تبدیل می شود. به همین دالیل، دسترسی به منطقه 
کامال دشوار است. ناتالیا آرتمیوا، پژوهشگر موسسه علوم سیاره 
آریزونای آمریکا، می گوید زمانی که آن انفجار رخ داد، هیچ کس 
برای دیدن از شرایط جرئت رفتن به منطقه را نداشت. یکی از 
دالیلش این بود که مقامات وقت روسیه، نگرانی های مهم تری 

داشتند. 
 اختالفات سیاسی در روســیه به اوج خود رسیده بود. جنگ 
جهانی اول )۱۹۱۴ میالدی( و انقالب روسیه )۱۹۱7 میالدی( 

تنها چند سال بعد از رویداد تونگوسکا به وقوع پیوست.
 آغاز تحقیقات؛19 سال بعد

نزدیک به دو دهه بعد، در سال ۱۹۲7 میالدی، گروهی روسی 
با سرپرستی »لئونید کولیک« به آن منطقه سفر کردند. کولیک 
منطقه ای »پروانه ای شکل«  از درختان از ریشه کنده شده را 
یافت که عرض آن منطقه نزدیک به ۵۰ کیلومتر می رســید. 
پیشنهاد کولیک از علت حادثه این بود:» انفجار شهاب سنگ 

در جو.«
 معمای کولیک

اما یک مسئله به شــدت کولیک را به هم ریخته بود، اینکه نه 
هیچ حفره   ای حاصل از انفجار در محل دیده می شد و نه هیچ 
بقایایی از شهاب سنگ وجود داشــت)!( پاسخ کولیک به این 
معما این بود که زمین های باتالقی منطقه احتماال در آن موقع 
 از سال آنقدر نرم بوده اند که هرگونه بقایای آن شیء آسمانی را

 در خود  بلعیده اند.کولیک در جمع بندی از رویداد تونگوسکا 
در سال ۱۹3۸ ضمن امیدواری نسبت به کشف بقایای شیء 
آســمانی نوشــته بود: » انتظار داریم تا بقایای آهن نیکل دار 
را در باتالقی به عمق کمتــر از ۲۵ متر بیابیم. احتماال هر تکه 
از آن وزنی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تن داشــته باشد.«  پژوهشگران 
روســی بعدها اعالم کردند که شیء آســمانی نه یک شهاب 
که یک دنباله دار بــوده اســت. دنباله دارها از یــخ ) نه مثل 
شهاب ها از ســنگ ( تشــکیل شــده اند؛ بنابراین، عدم پیدا 
شــدن بقایای شــیء خارجی با این فرضیه معنای بیشتری 
پیدا می کند. یــخ پس از ورود به اتمســفر زمین شــروع به 
 تبخیر شــدن کرده و پــس از برخــورد با ســیاره نیز کامال 

از بین رفته است.
 اما این  پایان ماجرا نبود!

اما این پایان ماجرا نبود، زیرا هویت اصلی انفجار هنوز ناشناخته 
بود و به همین دلیل، فرضیات عجیب و غریب مطرح شدند. مثال 
برخی پیشنهاد کردند که رویداد تونگوسکا ناشی از برخورد ماده 
و پادماده بوده است. زمانی که این اتفاق رخ می دهد، ذرات نابود 
شده و انرژی بسیار زیادی در پی آن آزاد می شود. فرضیه دیگر 

نیز این بود که یک انفجار هسته ای رخ داده است.
 حتی این پیشنهاد نیز مطرح شد که یک سفینه فضایی برای 

ماموریت جست وجو برای آب تازه در نزدیکی دریاچه بایکال با 
زمین برخورد کرده است.

 فرضیه سال 19۵۸
همانطور که احتماال خودتان هم حدس زده اید، هیچ یک از این 
فرضیات معقول نیست؛ اما در سال ۱۹۵۸ میالدی، در جریان 
سفر گروهی از محققان به منطقه، بقایای ذرات ریز سیلیکات 
و مگنتیت در خــاک آنجا یافت شــد. در تحقیقات بعدی نیز 
مشخص شد که خاک منطقه حاوی مقادیر فراوانی نیکل بوده 
که در واقع یکی از خصوصیات اصلی شهاب سنگ ها محسوب 
می شــود. با این اوصاف، فرضیه شهاب ســنگ درست از آب 

درآمده بود! 
پژوهش های سال 2013

گروه تحقیقاتی به سرپرستی »ویکتور کواسنیتسیا«  پژوهشگر 
آکادمی علوم اوکراین، در سال ۲۰۱3 به نتیجه مهمی دست 
یافتند که به گمانه  زنی هایی یک قرن گذشــته پایان داد. آنها 
نمونه های میکروســکوپی ســنگ های جمع آوری شده در 
ســال ۱۹7۸ میالدی از آن منطقه را بررســی کردند. رد پای 
شهاب سنگ در آن نمونه ها یافت شد؛  اما ماجرای تونگوسکا 
هنوز به پایان نرسیده است. اوکا گاسپرینی، پژوهشگر دانشگاه 
بولونیای ایتالیا، در دهه ۹۰ میالدی به دریاچه چکو سفر کرد. 
او می گوید: »مطمئن هستیم که آن دریاچه به خاطر برخورد 
شهاب سنگ به وجود آمده اســت؛ البته نه با برخورد شهاب 
سنگ اصلی تونگوسکا، بلکه احتماال یک تکه از شهاب سنگ 

که در انفجار هم سالم مانده بود، با آنجا برخورد کرده است.«
 گاسپرینی معتقد اســت که می توان تکه بزرگی از آن شهاب 
سنگ را ۱۰ متر زیر بســتر دریاچه یافت. او می گوید: »دولت 

روسیه می تواند این کار را به سادگی انجام دهد.«
  احتماال هرگز کشف نمی کنیم که عامل رویداد توگوسکا  ورود 
یک شهاب سنگ بود یا یک ســتاره دنباله دار؛ شاید هم هرگز 
اهمیتی نداشته باشد؛ البته هر کدام موجب یک اختالل شدید 
کیهانی می شــوند که ما هنوز هم پس از گذشت یک قرن در 

موردش صحبت  می کنیم.

سال 190۸ در سیبری چه اتفاقی رخ داد؟

معمای بزرگ ترین انفجار تاریخ

 بسیاری بر این 
باورند که عامل 

انفجار شهاب سنگ 
یا ستاره دنباله دار 

بوده؛ اما آثار بسیار 
کمی از آن شیء 

بزرگ آسمانی تا به 
امروز یافت شده 

است. از این رو، جا 
برای فرضیات دیگر 

وجود  دارد

داستان الهه مرگ شوروی؛

زیبا و باهوش اما مرگبار!

بیش از 100 سال از قدرتمندترین انفجار مستند تاریخ 
می گذرد، اما دانشمندان هنوز دقیقا نمی دانند که چه 
اتفاقی رخ داد. ملیسا هوگن بوم گزارش می دهد: در روز 
30 ژوئن 190۸ میالدی )10 تیر 12۸۷ شمســی( انفجار 
مهیبی بر فراز جنگلی دورافتاده در نزدیکی رودخانه 
تونگوسکا واقع در پودکامنایای سیبری روسیه به وقوع 
پیوست. احتمال می رود که عرض عامل انفجار ۵0 تا 100 
بوده باشد. آن انفجار باعث نابودی 2000 کیلومتر مربع از 
جنگل های تایگای منطقه و همچنین ریشه کن شدن ۸0 

میلیون اصله درخت شد.

قاب روز

آنچه »کیم  جونگ  اون« 
دوست  ندارد ببینیم!

عکاس فرانسوی که در ســال های اخیر چندبار توانسته به کره 
شمالی ســفر کند  و عکس های بی نظیری بگیرد چندی پیش 
عکس های متفاوتی از این کشور منتشر کرد و گفته که به خاطر 

این عکس ها دولت کره دیگر به او اجازه عکاسی نداده است.
»اریک الفورگ« پس از آنکه کره شــمالی در سال های اخیر 
دروازه های خود را روی خبرنگاران و عکاسان جهان گشود عازم 
این کشور شد و عکس هایش از زندگی مردم این کشور محدود 
را در رسانه های مختلف منتشر کرد. با وجود اینکه که دولت کره 
اجازه عکاسی و تهیه گزارش از همه جا را به عکاسان و خبرنگاران 
خارجی نمی دهد و معموال بر کار آنها نظارت دارد الفورگ سعی 
کرد خارج از این چارچوب عکاســی کند. برای این منظور او به 
شکل قاچاقی عکس هایی از وضعیت زندگی کره برداشت و آنها 
را توسط یک کارت حافظه از کشــور خارج کرد.  پس از انتشار 
عکس های الفورگ که در ششمین ســفر او برداشته شده بود 
دولت این کشور اعالم کرد دیگر به او مجوز عکاسی نخواهد داد. 
ماجرا از این قرار بود که الفورگ سعی داشت بر خالف سیاست 
کره نشان دهد که چقدر استاندارد زندگی در بسیاری از نقاط کره 
شمالی، پایین است و مردم در سختی روزگار می گذرانند. به گفته 
دولت کره که مخالف انتشار عکس هایی است که مردم این کشور 
را فقیر نشان می دهد، الفورگ تصویری از مردم بی خانمان، دچار 
سوء تغذیه و غمگین ترســیم کرده است که در کمبود امکانات 
رفاهی عمومی زندگی سختی را تحت رهبری »کیم جونگ اون« 

سپری می کنند.

درختان پس از گذشت 20 سال از زمان انفجار در همان حالت باقی مانده بودند 100 سال از آن رویداد می گذرد و درختان هنوز هم کج هستند
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آمارهایطرحجایگزینیکیسههایپارچهاینشانمیدهد:

جلوگیریازتولیدیکمیلیون
کیسهپالستیکیدراصفهان

مدیرباغبانیسازمانجهادکشاورزیاستاناصفهان:

فالورجانبیشترینسطح
گلخانههایاستاناصفهانرادارد

مرگپیرترینپانداینرجهان
در۳۱سالگی

مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفت: جایگزینی کیســه های پارچــه ای از تولید حدود یک 

میلیون کیسه پالستیکی در ماه در اصفهان جلوگیری می کند.
 اصغــر کشــاورز اظهــار کــرد: اســتفاده از کیســه های پارچه ای  
در بازارهای روز کوثر سازمان میادین شــهرداری اصفهان از تاریخ 15 
شهریور ماه به صورت کامل با حذف کیســه های پالستیکی در کلیه 
 بازارها صورت پذیرفــت. وی افزود: هدف مجموعه ســازمان میادین 
و ساماندهی مشاغل شهری و بهره برداران بازارهای روز کوثر از عملی 
کردن این اقدام حمایت از محیط زیســت و قدم برداشــتن در جهت 
حمایت و حفاظت از حریم ســالمت شــهروندان و شــهر بوده است.

مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان با اشاره به تحقیق انجام شــده در خصوص نتایج جایگزینی 
کیسه های پارچه ای عنوان کرد: طبق بررسی صورت گرفته از تاریخ 15 
شهریور ماه 95 تا30 مهرماه در مدت 45 روز در حدود 573 هزار کیسه 

پارچه ای مورد استفاده قرار گرفته است.
کشاورز ادامه داد: این در حالی اســت که از تاریخ اول مرداد ماه لغایت 
پانزده شــهریور ماه که هنوز کیسه های پالســتیکی در بازارهای روز 
کوثراستفاده می شــده اســت بیش از یک میلیون و280 هزار قطعه 
 کیســه پالســتیکی در میان همین تعــداد مراجعه کننــده توزیع 
شــده بود؛ به عبارت دیگر با یک حســاب سر انگشــتی جایگزینی 
کیسه های پارچه ای از تولید حدود یک میلیون کیسه پالستیکی در ماه 

در اصفهان جلوگیری می کند.
وی اضافه کرد: همچنین بررسی ها نشــان می دهد تعداد کیسه های 
 مصــرف شــده از تاریخ یــک آبان تــا 15 آذر بــه 334 هــزار عدد 
رسیده اســت که این کاهش چشــمگیر نشــان از عزم باالی مردم 
اصفهان در جهت حرکت به ســوی شــهری بدون پالســتیک دارد. 
مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری 
اصفهان خاطر نشان کرد: مقایســه صورت گرفته میان دوره های اول 
 و دوم توزیع کیســه های پارچه ای نشــان می دهد این طرح با توجه 
به تبلیغات صورت گرفته و فرهنگ باالی مردم اصفهان مبنی بر همراه 
 داشتن سبد کاال و کیسه های خرید هنگام مراجعه به بازار، مورد توجه 
قرار گرفته اســت. کشــاورز در پایان ضمن انتقاد از عدم حمایت های 
ســازمان و نهادهای مرتبط از این اقدام ارزشــمند یادآور شد: حرکت 
 صورت گرفته در بازارهای روز کوثر و اســتقبال شــهروندان نشــان 
از حمایت همه جانبه شهروندان دارد، اما از طرفی ادامه و گسترش این 
حرکت حمایت همه جانبه مسئوالن استانی و کشوری را طلب می کند.

مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: 
فالورجان، مبارکه و اصفهان بیشــترین میزان سطح گلخانه های 
اســتان اصفهان را دارد. احمدرضا رییس زاده در گفت وگو با اظهار 
داشت: طی دو تا سه سال اخیر شــاهد رشد چشمگیری در میزان 
سطح گلخانه های اســتان اصفهان بودیم. وی بیان داشت: تا پایان 
سال 93 میزان گلخانه های استان به یک هزار و 242 هکتار رسید، 
اما با اقدامات حمایتی شــکل گرفته این رقم در سال 94 با رشدی 
مناســب به یک هزار و410 هکتار افزایش پیدا کرد. مدیر باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان تصریح کرد: تا پایان سال 
94، شهرستان های فالورجان با 559 هکتار، مبارکه با 229 هکتار، 
اصفهان با 137 هکتار، دهاقان با 131 هکتار و خمینی شــهر با80 
هکتار بیشترین میزان سطح گلخانه های استان را به خود اختصاص 
 داده اند. وی بیان داشــت: همچنین در زمینــه گلخانه های مربوط 
به سبزی و صیفی شاهد رشد سطح زیر کشــت بوده ایم به گونه ای 
 که ســطح این گلخانه ها از یک هــزار و 108 هکتار در ســال 93 

به یک هزار و 2۶۶ هکتار در سال 94 رشد پیدا کرده است.
رییــس زاده ادامه داد: عواملــی همچون محدودیــت منابع آبی، 
شــرایط جوی نامناسب، گســترش آلودگی های زیست محیطی، 
افزایش اهمیت بازار پســندی، حساســیت مقوله مبارزه با آفات و 
مواردی از این قبیل منجر به گســترش سطح کشت گلخانه ای در 
 استان اصفهان شده است. وی اظهار داشت: در همین راستا، سطح 
زیر کشت گلخانه های گل های زینتی استان از 134 هکتار در پایان 

سال 93 به 144 هکتار در سال 94 افزایش پیدا کرد.
رییس زاده از افزایش 13 درصدی کشــت های گلخانه ای در استان 
اصفهان خبر داد و افزود: با اجرای سیاســت های حمایتی شــاهد 
گسترش سطح زیر کشــت و تولید محصوالت گلخانه ای در استان 
اصفهان هســتیم. وی بیان داشــت: در حال حاضر دو شکرگزاری 
 باید داشته باشیم، یک شکرگزاری به خاطر بارندگی های اخیر که 
 در پی آن میزان آب ورودی به ســد در هفتم دی ماه ســال جاری 
از 12 به 145 متر مکعب در ثانیه افزایش پیدا کرده و دیگری به دلیل 

وجود همدلی و همراهی که در میان همکاران سازمان وجود دارد.

» پان پان « در ســال 1985 در قلب طبیعت وحشی استان سیچوان، 
واقع در جنوب غربی چیــن به دنیا آمد و پس از چنــد ماه به باغ وحش 
 منتقل شــد. » پان پان « به چینــی یعنی » امیــد « و » پــان پان « 
 در باغ وحش اســتان ســیچوان، هنــگام حیات خود بــه امید فعاالن 
محیط زیستی چین و جهان تبدیل شده بود که نگران نابودی نسل این 
نوع خرس بودند. آماری که پس از مرگ » پان پان « جمعه منتشر شد، 
 نشــان می دهد که این خرس، پدر یک چهارم تمام پانداهایی است که 

در باغ وحش های سراسر جهان به دنیا آمده اند.
 بنا به گــزارش ســازمان محیــط  زیســتی WWF در طبیعت کمتر 
از2000 پاندا زندگی می کنند. کارشناســان می گویند که از تعداد این 

خرس های بزرگ در طبیعت هر سال کاسته می شود. 
دلیل این امر عدم تمایل پانداها به رفتارهای تولیدمثلی است. دانشمندان 
می کوشند با تکثیر نسل پانداها در اسارت، از نابودی گونه این حیوانات 
 دوست داشــتنی جلوگیری کننــد. به گــزارش دویچه ولــه، پانداها 
 در طبیعت تا20 ســال به طور آزاد زندگی می کنند. طــول عمر آن ها 
در اسارت بیشتر است. » بازی «، مســن ترین پاندای ماده  در جهان، در 
حال حاضر 3۶ سال دارد. » یا یا « تا اکتبر سال جاری میالدی، مسن ترین 
خرس ماده  جهان بود. او در 38 سالگی به دلیل آن که به بیماری مهلکی 

مبتال شده بود، طبق تشخیص کارشناسان با تزریق دارو مرد.

ویژه

بامسئوالن

سوژه

بر اســاس یافته هاي یک تحقیق، پرندگان مهاجر همزمان 
با افزایــش دماي جهــان، زودتــر از موعد بــه زادگاه خود 

بازمي گردند.
به گزارش» پارما « مطابق تحقیق انجام شده توسط دانشگاه 
ادینبورگ، پرندگان به طور متوســط به ازاي هر یک درجه 
افزایش دماي جهان، یک روز زودتر به زادگاه تابستاني خود 
بازگشته اند. در این تحقیق، صدها گونه پرنده در کل پنج قاره 
رصد شده اســت. امید مي رود که این تحقیق به دانشمندان 

کمک کند تا واکنش گونه هاي مختلف به تغییرات اقلیمي را 
پیش بیني کنند. مهاجرت تابستاني بي هنگام پرندگان، حتي 
اگر زمان مهاجرت شان فقط به مدت چند روز جابه جا شود، 
ممکن است منجر به این شــود که نتوانند به حداکثر منابع 
الزم - از جمله غذا و محل مناسب آشیانه - دست پیدا کنند.

از طرف دیگر، مهاجرت دیرهنــگام نیز مي تواند بر زمان تولد 
جوجه پرندگان اثر بگذارد و شانس بقا را از آنان بگیرد.

در این تحقیق، نشان داده شــده پرندگاني که به مسیرهاي 

دور مهاجرت مي کنند و معمــوال واکنش کمتري به افزایش 
دما دارند، بیشتر از همه گونه ها متضرر مي شوند زیرا پرندگان 
دیگر با زودتر رسیدن به مقصد، شرایط محیط را به نفع خود 

رقم مي زنند.
تاثیراتگرمایشزمینبرجانداران

تاکوجي اوسوئي، از دانشکده علوم طبیعي دانشگاه ادینبورگ 
گفت: زمــان فعالیت هاي مرتبط با شــروع بهــار - از جمله 
شکوفه زدن و زاد و ولد - براي بســیاري از گونه هاي گیاهي 
و جانوري در حال تغییر اســت. اکنون ما جزییات بیشتري 
را دربــاره چگونگي تغییر زمان مهاجــرت در بین گونه هاي 
مختلف پرندگان در اختیار داریم. همچنین، مي دانیم که این 
تغییرات زماني در بین همه گونه ها یکسان نیست و با یکدیگر 

فرق دارد. آگاهي از این جزییات مي تواند به ما کمک کند که 
پیش بیني کنیــم پرندگان مهاجر چگونه خود را با شــرایط 

متغیر زادگاه شان هماهنگ مي کنند. 
تحقیق دانشگاه ادینبورگ در پي این بود که بداند گونه هاي 
مختلف پرندگان مهاجر که از عواملي همچون تغیرات فصلي 
دما و میزان در دســترس بودن غذا تاثیــر مي گیرد، چگونه 
عادات خود را در طول زمان و با افزایــش دماي زمین تغییر 
داده اند. محققان، سوابق و اســنادي را درباره رفتار پرندگان 
مهاجر بررسي کرده اند که در بعضي موارد تا300 سال قدمت 
دارند. گونه هاي مورد تحقیق شــامل پرنده هاي کوچ کننده 
به مقاصــد دور ) مانند چلچله ( و مقاصــد نزدیک تر ) مانند 

دم جنبانک (  مي شود.

پرندگانباافزایشدمايزمینزودترازموعد
مهاجرتميکنند

دریچه

 مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحــال وبختیاری 
 از مشــاهده اردک سر ســفید پس از 25 ســال در تاالب 

بین المللی چغاخور در این استان خبر داد.
شهرام احمدی افزود: اردک سر ســفید و قوی کوچک از 
بین150 هزار گونه پرنده مهاجر برای زمستان گذارانی در 
تاالب بین المللی چغاخور و گندمان مشــاهده شده است.

 به گفته وی، آخرین گزارش مشــاهده اردک ســر سفید 
در تاالب چغاخور به اواخر دهه۶0 بر می گردد و از آن زمان 
تاکنون گزارشــی مبنی بر مشــاهده این پرنده نادر وجود 
 ندارد. وی افزود: قوی کوچک نیز امسال برای نخستین بار 

در تاالب بین المللی گندمان مشاهده شده است.
احمدی اظهار کرد: امســال 4 قطعه اردک ســر ســفید، 
3 قطعه قوی کوچک توســط محیط بانان و کارشناســان 
این اداره کل مشاهده شــده ولی تجربه نشان می دهد که 
تعداد بیش از این است. به گفته وی با توجه به اینکه قوی 
کوچک از نظر بین المللی برنامه حفاظتی خاصی ندارد، اما 
از حیث اینکه برای اولین بار در تاالب های استان مشاهده 
شده است، حائز اهمیت اســت. مدیرکل حفاظت محیط 

 زیست چهارمحال وبختیاری، مشــاهده گونه های جدید 
 در تــاالب هــای اســتان را نشــانه نتیجه بخــش بودن 

برنامه  های احیای تاالب ها عنوان کرد. 
این گونه پرنده بر طبــق توافقنامه حفاظــت از پرندگان 
 آبی مهاجر آفریقا و اوراسیا جزو گونه های محافظت شده 
به شــمار می رود. قوی کوچک ) قوی تنــدرا ( از قوهای 
کوچک، زیرگونه های ریز جثه هستند که جمیعت این قو 

در مناطق شرقی اندکی کوچک ترند. 
در حالت کلی این پرنده سه تا هفت کیلوگرم وزن دارد. 

 چین اعالم کرده اســت که از پایان سال 2017 تجارت عاج 
و هرگونه تولید صنایع دستی با آن ممنوع خواهد شد.

گروه هــای حفاظــت از محیط زیســت ایــن تصمیم را 
»تاریخی« خواندنــد و گفتند که نقطه عطفی در مســیر 

حفاظت از این موجودات خواهد بود. 
 ایــن تصمیم پس از قطعنامه » ســایتس « ) کنوانســیون 
بین المللی تجارت گونه های در معــرض خطر ( که در ماه 

اکتبر در آفریقای جنوبی تصویب شد گرفته می شود.
چین بزرگ ترین بازار عاج در جهان است و براساس برخی 
 تخمین ها70 درصد عاج مبادله شــده در جهان در نهایت 
به چین می رسد. قیمت عاج در چین گاه به کیلویی1100 
دالر می رســد. جزییات این ممنوعیت را شــورای دولتی 
 چین در روز جمعه اعالم کرد و فرآیند اعمال این ممنوعیت 
از31 مارس شروع می شــود و تا پایان سال تکمیل خواهد 
شد. صندوق جهانی حیات وحش ) WWF ( با استقبال از 
این خبر آن را » اعالمیه ای تاریخی « خواند که نشانه پایان 
کار بزرگ ترین بازار قانونی عاج در جهان و کمک بزرگی به 
تالش های بین المللی برای مقابله با بحران شکار غیرقانونی 

فیل در آفریقاســت. الی پپر، معاون شــورای دفاع از منابع 
طبیعی، با تقدیر از تصمیم چین گفــت: تعیین این جدول 
زمانی فشرده برای بستن همیشگی بزرگ ترین بازار قانونی 
 تجارت عاج در جهــان، اهمیت بین المللــی دارد. او افزود: 
این کامال شــرایط را عوض می کند و می تواند چرخشــی 

محوری برای بازگشت فیل ها از آستانه انقراض باشد.
به گزارش بی بی ســی، بازار بین المللی مبادله عاج در سال 
1989 غیرقانونی شد، اما بازارهای داخلی به صورت قانونی 

در چندین کشور جهان به فعالیت خود ادامه داده اند.

مشاهدهاردکسرسفیدپساز25سالدرتاالبچغاخورتصمیمچینبرایمنعتجارتعاجفیل

این حقوق از گذشــته وجود داشــته اما عدم عمل به آن ها 
ســبب ارایه و ابالغ آن توســط رییس جمهور شده تا حقوق 
مردم را به آن ها یادآور شود. در عصر حاضر، » شهرنشینی « 
به عنوان یک پدیده اجتماعی، از ضروریات زندگی محسوب 
می شود و شهروندان با سالیق و انگیزه های مختلف در جامعه 
شــهری به فعالیت می پردازنــد، عده ای برای کســب و کار، 
گروهی برای پر کردن اوقات فراغــت و برخی دیگر نیز برای 
آموختن مهارت های فردی و جمعی و غیره مشــغول گذران 
زندگی هســتند.  از این رو زندگی اجتماعی مســتلزم وجود 
 روابط حقوقی بین افــراد و گروه های مختلف جامعه اســت 
و این روابط اجتماعی باید تحت یــک نظم و قاعده ای درآید، 
چراکــه در صورت فقــدان نظــم و ضوابــط در جامعه زور، 
اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شــده و این موضوع 
 موجب ایجاد هرج و مرج و نابه ســامانی خواهد شد. دولت ها 
و نهادهــای عمومی بــا تعییــن و تدوین قواعــد و مقررات 
 مربوطه، سیاســت خاصــی را در جهت تنظیــم این روابط 
در پیش گرفته اند. » حقوق شهروندی « را می توان مجموعه 
قواعدی که بر روابط اشــخاص در جامعه شــهری حکومت 
می کنــد، تعریف کــرد، از ایــن رو » حقوق شــهری « که 
 موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان 
در برابر یکدیگر و همچنیــن در برابر جامعه و اصول و اهداف 
ما، وظایف و روش های انجام آن اســت را می توان به عنوان 

اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است. 
بندهایمحیطزیستیمنشورحقوقشهروندی

پس از گذشت ســه سال از انتشــار متن اولیه منشور حقوق 

شهروندی 
پیشنهادات  اخذ  و 
مدنــی،  فعـــاالن  و  صاحبنظــران 
شهروندان ایران اســالمی از رییس جمهور وقت پیامی مهم 
گرفتند، این پیام حاوی متن کامل منشور حقوق شهروندی 
 بــود، منشــوری که صرف نظــر از زمــان امضا آن توســط 
 رییــس جمهور که شــائبه حرکــت انتخاباتی بــودن آن را 

در اذهان متجلی می کند، می تواند مثبت ارزیابی شود.
 منشــور حقوق شــهروندی که به اســتناد اختیــار حاصل 
از اصل هــای 113-121 و 134 قانــون اساســی جمهوری 
اسالمی ایران، توســط رییس جمهور امضا شده، حاوی یک 
 مقدمه، 22 بند و120 مــاده، به عالوه بخش ســازوکار اجرا 
و نظارت برحســن اجرای حقوق شــهروندی  اســت. طرح 
 مسئله محیط زیست در این منشور، در واقع نشانگر  وضعیت 
 نا به سامان محیط زیست کشــور در حوزه های مختلف اعم 

از محیط انسانی و محیط طبیعی است.   
 معصومه ابتــکار رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت 
در کانال تلگرامی خود درباره بندهای محیط زیستی منشور 

حقوق شهروندی این چنین نوشت:
الف-حقحیات،سالمتوکیفیتزندگی

ماده 2 - شــهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن مانند 
آب بهداشــتی، غذای مناســب، ارتقای ســالمت، بهداشت 
محیط، درمان مناسب، دسترســی به دارو، تجهیزات، کاالها 
و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشــتی منطبق با معیارهای 
دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم 

و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
ظ-حقآموزشوپژوهش

ماده 108- حق دانش آموزان اســت که از آموزش  و پرورشی 
برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها 
و توانایی های ذهنی و جســمی و احترام به والدین و حقوق 

دیگــــــران، 
فرهنگــی،  هــویــــت 
ارزش هــای دینـــی و 
ملــی شــود و آن ها را 
برای داشــتن زندگــی اخالقی و 
مسئوالنه توام با تفاهم، مسالمت، مدارا 
 و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوســتی بین مردم 

و احترام به محیط زیست و میراث فرهنگی آماده کند.
ع-حقمحیطزیستسالموتوسعهپایدار

 مــاده 112- حفاظــت از محیط زیســت که نســل امروز 
و نســل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشــدی 
داشته باشند، وظیفه ای همگانی است، از این  رو فعالیت های 
اقتصادی غیــر آن که بــا آلودگی محیط زیســت یا تخریب 

غیرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است. 
حفاظت، بهســازی و زیباسازی محیط  زیســت و گسترش 
فرهنگ حمایت از محیط  زیســت حق شــهروندان اســت 
و دولت این حــق را در برنامه هــا، تصمیمــات و اقدام های 
توســعه ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی 
مدنظر قرار می دهد و بــا آلودگی و تخریب محیط  زیســت 

مقابله می کند.
ماده 113- هر شــهروند حق بهره مندی از محیط زیســت 
ســالم، پاک و عــاری از انواع آلودگــی، از جملــه آلودگی 
هــوا، آب و آلودگی های ناشــی از امواج و تشعشــعات مضر 
و آگاهی از میــزان و تبعــات آالینده  های محیط  زیســت 
 را دارد، دســتگاه های اجرایــی برای کاهــش آالینده های 
زیســت  محیطی به ویژه در شــهرهای بزرگ، تدابیر الزم را 

اتخاذ می کنند.
  مــاده 114- هرگونــه اقدام به  منظــور توســعه زیربنایی 
و صنعتی مانند احداث ســدها و راه ها و صنایع استخراجی، 
پتروشیمی یا هسته ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تاثیرات 
زیست محیطی انجام شود، اجرای طرح های توسعه ای منوط 

به رعایت دقیق مالحظات زیست محیطی خواهد بود. 
ماده 115- دولــت با ایفای نقش بین  المللــی موثر از طریق 
 همکاری های اقتصادی، تبادل اطالعــات، انتقال دانش فنی 
 و مبادلــه فرهنگی برای تحقق توســعه پایــدار همه جانبه 
 و متــوازن و رفــع موانــع بین المللــی اقدام خواهــد کرد، 
 حق شــهروندان اســت که از مزایا و منافع فن آوری های نو 
در تمامی زمینه ها از جمله بهداشــتی، پزشــکی، دارویی، 

غذایی، اقتصادی و تجاری بهره مند شوند. 

امید است، اجرای این منشور، در کنار امور 
دیگر، در حوزه محیط زیست نیز با فراهم آوردن 
فضای مناســب برای فعالیت گروه های داوطلب، گره گشای 

مشکالت متعدد شود.
اولینمنشورحقوقشهروندیکشور

از تاریــخ اول فروردیــن 1384، در قانــون برنامــه چهارم 
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگی جمهوری اســالمی ایران، 

حقوق شهروندی الزم االجرا شد.
از آن تاریخ به بعد دولت موظف شــد به منظور ارتقای حقوق 

انسانی، اســتقرار زمینه های 
رشــد و تعالــی و احســاس 
 امنیــت فــردی و اجتماعی 
در جامعه و تربیت نسل فعال، 
ایثارگر،  مســئولیت پذیــر، 
برخوردار  رضایتمند،  مومن، 
 از وجــدان کاری، انضبــاط 
با روحیه تعاونی و ســازگاری 
اجتماعی، متعهــد به انقالب 
و نظام اســالمی و شکوفایی 
ایران و مفتخر به ایرانی بودن، 
منشور حقوق شــهروندی را 
مشــتمل بر محورهای ذیل 

تنظیم و تصویب کند:
الف( تامین آزادی و صیانت 
آرای مــردم و تضمیــن  از 
آزادی، در حق انتخاب شدن 

و انتخاب کردن.
ب( حفــظ و صیانت از حریم 

خصوصی افراد.
ج( هدایــت فعالیــت های 
سیاســی، اجتماعی به سمت 
فرآیندهای قانونی و حمایت 

و تضمین امنیت فعالیت ها و اجتماعات قانونی.
د( ترویــج مفاهیــم وحدت آفریــن و احترام آمیز نســبت 

به گروه های اجتماعی و اقدام مختلف در فرهنگ ملی.
هـ( تامیــن آزادی و امنیت الزم برای رشــد تشــکل های 

اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.
و( ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.

ز( پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام 
به قانون و آیین شهروندی.

الیحه حقوق شــهروندی و تاثیــر نهاد ملی دفــاع از حقوق 
شهروندی، تیرماه 1383 پس از تصویب توسط دولت انتشار 

پیدا کرد.

»حقوق
شهروندی«را

میتوانمجموعه
قواعدیکه

برروابطاشخاص
درجامعهشهری
حکومتمیکند،

تعریفکرد

حیات وحش

ردپای  سبز محیط زیست
 درمنشور حقوق  شهــروندی

چندروزگذشــتهرییسجمهور
کشــورباارســالپیامکیبــهتمامی

شــهروندانایرانیازتصویبمنشورحقوق
شــهروندیورونماییازآنخبرداد،درســه

بندو6مادهازاینمنشــوربهحقمحیطزیستی
شهروندانپرداختهشدهکهاینامر،مغفولماندن
منشورحقوقشهروندیدرحوزهزیستیرانشان

میدهد.

پیشنهادسردبیر:
ردپایسبزمحیطزیستدرمنشورحقوقشهـروندی
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
قورباغه را قورت بده!

 جشــن بیســتمین ســالگرد ازدواج من و مهــوش بود 
و این اتفاق، قرار بود با همه جشن های نوزده سال گذشته 
کامال متفاوت باشد! قضیه از روایت یک خاطره توسط من 

شروع شد که با شوخی و خنده به دو دخترم گفتم: 
ببینید مادرتون برای اینکه منو به دســت بیاره حاضر شد 
 کله نازنینش رو بکوبه به درخت و دچار خونریزی بشــه 

و تا پای مرگ برسه، اما با من آشنا بشه!
فرزانه و فرشــته خندیدند، اما مهوش با خونسردی گفت: 
باباتون راست می گه ... و البد برای همین بود که گازهای 
 اســتریل را از توی درمانگاهــش برداشــت و قایم کرد 
و بــه بابابزرگتون یعنی به بابای ســاده مــن گفت: چون 
 گاز اســتریل نداریم بهتره دخترتون امروز و امشب اینجا 
تحت نظر باشــه و بــه جای اینکــه راهی جاده بشــین، 
خودتون و خانواده هم امشب رو در این روستا بد بگذرانید! 
بعد هم قبل از اینکه ما راهی تهران بشــیم، منو از مادرم 

خواستگاری کرد! 
 دخترها از کل کل من و مادرشــان به خنده افتاده بودند 
و هر کدام شــان طرف یکــی از ما را می گرفــت تا اینکه 
 فرشــته دختر کوچکم که 16 ســالش بود پرســید: این 
اتفاق ها کجا افتاد مامان؟ منظورم اینه که شما دو تا کجا 

با هم آشنا شدین؟ 
 مهوش هم که انــگار مانند من داشــت بــه آن روزهای 
خاطره انگیز فکر می کرد، لبخنــدی زد و به آرامی گفت: 
در همان روستایی که پدرتون داشــت طرح انترنی قبل 
 از پزشــک شــدنش رو می گذروند و مســئول درمانگاه 
 آن روســتا بود. در آن ســال من و خانواده ام داشــتیم 
می رفتیم مسافرت که وسط راه کنار یک جنگل ایستادیم 
تا ناهار بخوریم و من و خاله مهنازتون داشــتیم تاب بازی 
می کردیم که ســر من خورد به شــاخه درخــت و دچار 
خونریزی شد و یکی از کشاورزها آدرس آن روستا را داد. 
من هم خاطره همســرم را تکمیل کردم: آن روز قرار بود 
من برم شــهر، اما پام درد می کرد و نرفتم و تقدیر بود که 

تو را ببینم. 
 حرف آخر را اما دختــر بزرگم فرزانه که 18ســالش بود 

به زبان آورد: 
یک پیشنهاد بیایید جشــن بیستمین ســالگرد ازدواج 
 تان را در همان روســتا که با هم آشنا شدید برگزار کنیم، 
کی موافقه؟ خواهرش گفت: من! مهوش هم سکوت کرد 

و من هم قبول کردم. 
 صبح زود سوار ماشــین شــدیم و از تهران بیرون آمدیم 
و زدیم به جاده طبــق برنامه ریزی که مــن کرده بودم، 
اگر برای ناهار ســه ســاعت هم وقت تلف می کردیم باز 
هم قبل از تاریکی هوا به آن روســتا که هفده سال قبل از 

آنجا برای همیشــه خداحافظی کرده بودم، می رسیدیم. 
بیشترین برنامه ریزی ام برای زودتر رسیدن به آن روستا، 
موضوع بنزین بود چرا کــه تقریبا هفتــاد کیلومتر آخر 
 مسیرمان در جاده های کوهســتانی بود که پمپ بنزین 
در آنجا وجود نداشــت، به همیــن خاطر نیــز با خودم 
محاســبه کرده بودم که در آخرین پمپ بنزین که تقریبا 
بیســت کیلومتر قبل از آغاز جاده کوهســتانی بود، باک 
ماشــین را مجددا پر کنیم تا با خیال راحت مسیر را ادامه 
بدهیم، اما تعطیل بودن آن پمپ بنزیــن اولین اتفاق آن 
شب عجیب بود! هر چند که مطمئن بودم با همان مقدار 
بنزین داخل باک هم به مقصد می رسم، اما تردید داشتم، 
با این حال از آنجایی که نمی خواستم بچه ها نگران شوند 
چیزی به آنها نگفتم و مسیر را ادامه دادم! این را هم یادآور 
شوم که جاده کوهســتانی آن اطراف به دو دلیل در شب 
خطرناک بــود، اول وجود حیوانات وحشــی مانند گرگ 
 و دوم حضور برخــی از راهزنان که معمــوال در این طور 
جاده ها کمین می کنند تا اگر مســافری در شب از آنجا 

عبور کرد به سراغش بروند! 
همه این نگرانی ها در وجودم بود، اما دلم نمی خواســت 
حاال که خانواده ام به قصد یک ســفر خاطره انگیز داخل 

ماشین هستند، اضطراب به جان شان بیفتد!
  همان طور کــه گفتم بنزیــن داخل بــاک جواب گویم 
تا رسیدن به مقصد بود، اما اتفاق دوم هم رخ داد، درست 
رو به روی مان یک وانت که داخلش پر از اعضای خانواده 
 راننده بــود، بنزین تمام کــرده بود و آنها که اکثرشــان 
در قسمت بار نشســته بودند، نگران این بودند که تا نیم 
ساعت دیگر و بعد از تاریکی هوا، اگر راهزنان به سراغ شان 

نیایند، یقینا از حمله حیوانات در امان نخواهند ماند!
من اما بــا اینکه نگران آنجا بودم چــون از وضعیت بنزین 
مطلع بودم ســعی کردم بی اعتنا از کنارشــان بگذرم که 

مهوش با تعجب گفت: هادی چرا نمی ایستی؟ 
مگه نمی بینی بنزین تمام کردن؟ 

فقط یک کلمه گفتم: نه و خواستم راهم را ادامه بدهم که 
 هر دو دختــرم با لحن معترضی گفتنــد: پدر چطور دلت 

می آد این بیچاره ها رو به امان خدا رها کنی؟
بی اختیار زدم روی ترمز تا به آنها توضیح بدهم که نفرات 
آن خانواده روستایی با شــوق و ذوق سر رسیدند و شروع 
 کردند به دعا کردن و تشــکر و طوری کــه زبانم بند آمد 
و به خود که آمدم چهار لیتر از باک کشیده و آنها مشغول 
تشــکر بودند، من که لحظه به لحظه نگران تر می شدم، 
برای شــان دســت تکان دادم و خواســتم راه بیفتم که 
 پیرمرد راننده وانت پرســید: ببینم آقاجــان می خوای 

از جاده قدیم بری؟ 

یک لحظه فکــر کــردم البد مــی خواهد یک مســافر 
 همراهم کند که نه گفتم و راه افتــادم و در حالی که بقیه 
 حرف هایش را نمی فهمیدم مســیر را ادامــه دادم، این 
در حالی بود که مســیر من از همان جــاده قدیمی بود، 
 فقط به این خاطر که یک ســاعت راه کوتاه تر می شد! زن 
و فرزندانــم از رفتارم تعجــب کردند، اما بــا تاریکی هوا 
دیگر هیچ کدام حــرف نزدند و فقط من حواســم به آن 
 جاده ســنگالخ بود که معموال به خاطر بارش شدید باران 
به حالت جوی آب در می آمد ولی من از ترس تمام شدن 
بنزین با ســرعت بیشــتری حرکت می کردم که ناگهان 
ماشــین از نفس افتاد و بنزین تمام شــد و وســط جاده 
ماندیم! با عصبانیت بر ســر مهوش و دخترهــا داد زدم: 
تقصیر شما بود که دلتون سوخت و خودمان اینجا ماندیم! 
بچه ها حرفی نزدند و همسرم نیز سکوت کرد حاال صدای 
زوزه گرگ ها و غرش کفتارها شروع شده بود و هر لحظه 

وحشتم زیادتر می شد. 
با خودم فکر می کردم شاید به خاطر محفوظ بودن داخل 
ماشــین از چنگ حیوانات در امان باشیم، اما اگر راهزنان 
می رســیدند چه می کــردم؟ چگونــه از زن و دخترانم 
محافظت می کردم و ... اعصابم چنان بــه هم ریخته بود 
که بی اختیــار فریــاد زدم خدایا چرا این بال رو ســر من 
آوردی؟ من که به یک نفر کمک کردم؟ من که همیشــه 
 به داد مردم می رســم و ... از فرط استیصال زدم زیر گریه 
و با مشت چند ضربه به فرمان ماشــین کوبیدم و همین 

باعث شد چند بار بوق به صدا در بیاید!
چند ثانیه بعد در حالی که صدای زوزه ها بیشــتر می شد، 
ناگهان یک چراغ به ما نزدیک شــد، فکــر کردم راهزنان 
هســتند، اما با دیدن یک پیرمرد که سوار موتور بود کمی 
آرام شدم، پیرمرد کنار ماشین ایستاد و پرسید: شما بوق 
زدی؟ ســر تکان دادم و او با خنده گفت: خوشبختانه من 
همیشه یک گالن چهار لیتری بنزین برای روز مبادا دارم 
که مطمئنم شــما را تا اولین روستا می رسونه! از او بنزین 
را گرفتم و تشــکر کردم و خواستم به طرف جلو راه بیفتم 
که پیرمرد با نگرانی گفــت: کجا می ری؟ نکنه نمی دونی 
 صد متر جلوتــر دره ریزش کرده و به خاطــر گودال آب، 

غریبه ها متوجه نمی شن! 
 تا به حال چند تا غریبه داخل ایــن دره افتادند و مردند!

با بهت به پیرمرد نگاه کــردم و او بعد از اینکه آدرس جاده 
جدید را داد گفت: امروز یک کار خیر کردی که درســت 
 در لحظه ای که من باالی ســرت بودم و داشــتم حرکت 
می کردم به این نقطه رسیدی و بنزین تمام کردی که اوال 

داخل دره نری... ثانیا من بهت بنزین بدم!
 پیرمرد خداحافظی کــرد و من و بچه هــا و مهوش فقط 
به یک نکته فکر می کردیم: اگر به آن خانواده بنزین نداده 
بودیم و ماشــین مان خاموش نمی شد و مســیر را ادامه 
 می دادیم و به صد متر جلوتر می رســیدیم چه فاجعه ای 

برای مان رخ می داد؟ 
خدایا حساب و کتاب تو چقدر دقیق است.

خندیدن برحســب تحقیق های علمی مثل بمب خوشبختی 
عمل می کند، معموال ما خنده های مان را از یاد نمی بریم. 

یادمان نمی رود آخرین مرتبه کــه از ته دل خندیدیم چه زمانی 
 بود. شاید هم یادمان برود، مخصوصا اگر از آن آدم های عیب جو 
و کینه ای باشیم که نبض زندگی مان را به دست تلخی ها داده ایم. 
با این حال، اگر اهل خنده باشیم، کم پیش می آید که خنده های 

از ته دل را فراموش کنیم؟ 
آخرین مرتبه که از شدت خنده دل درد گرفتید کی بود؟ 

 » هیچ چیــز بــه انــدازه خنــده آدم را شــاد نمی کنــد. « 
این جمله را در پایان بیشــتر تحقیق های علمی روانشناســی 
می خوانیم. چه  بســا به تعداد موهای ســر یک انسان پر مو این 
جمله را شنیده باشیم. این جمله آن قدر پرتعداد شده که باورش 
 ســخت به نظر می رســد. مثل ضرب المثل ها که گاهی آن قدر 
می شنویم شان که معنای شان را از یاد می بریم. یادمان می رود 
که تجربه شده اند و حاال به کمک ما می آیند. این جمله نیز از فرط 
تکراری بودن، از معنای خود خارج شده است. جای علت و معلول 

در آن تغییر کرده و به نظر می رسد امیدی به تحقق آن نیست. 
 دســت کم در دوره ای کــه کیومــرث صابری فومنی با شــعار 
 » خنــده بر هــر درد بی درمــان دواســت «، مجلــه گل آقا را 
به خانه های ما می فرستاد، چنین معنایی آن قدر دور از ذهن مان 
 نبود که امروز هست. در آن دوره باورمان بود که می توان خندید 
و به شادمانی رسید. درحقیقت ما جایی به بن بست رسیدیم که 

شادمانی را به عنوان پیش شرط خنده در نظر گرفتیم. 
غافل ماندیم از موقعیتــی که خنده برای مــان ایجاد می کند. 
یادمان رفت کــه خنده به خودی خــود می تواند مــا را به امید 
برســاند و ســوژه  هایی به مــا بدهد کــه فکرمان را بــاز کند. 
 هورمون هــای ترشــح  شــده در وجودمــان را از یــاد بردیم 
 و یادمــان رفت که بــا خنده آدم هایی آســان گیر می شــویم 
 و می توانیم منطقی تــر و البته خوش بینانه تر بــه زندگی مان 

نگاه کنیم.

- کسانی که دیر قول می دهند، خوش قول ترین مردم 
دنیا هستند. 

- تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه 
خامی و بی مایگی است. 

- همان که هستی باقی بمان، آرام و شفاف و درخشان. 
- اشــک های دیگران را مبدل به نگاه های پر از شادی 

کردن بهترین خوشبختی است. 
- همــه چیز ممکــن اســت، ناممکن ها فقــط زمان 

بیشتری می برند. 
-  زندگی من، پیام من است. 

زندگی بهتر

هایالیت 

دانستنی ها 

- ورزشــی عجیب به نام Banzai وجود دارد که در آن شــخص ابتدا 
چترنجات خود را از هواپیما به بیرون پرتاب کرده و سپس خودش برای 

گرفتن چتر از هواپیما خارج می شود!
- آناناس یک میوه استوایی اســت که بوته آن برای گل دادن به20 الی 
 24 ماه زمان نیاز دارد. پس از گل دادن هم 6 ماه طول می کشد تا میوه 

قابل استفاده شود. 
- مردها می توانند ساعت ها به صحبت های دوستان مذکرشان گوش 
کنند ولی فقط 6 دقیقه می توانند به حرف های همســر یا نامزدشان 

گوش کنند و بعد از آن حواس شان پرت می شود یا عصبی می شوند. 
 - گوســتا و ایفل، مهندس طراح برج ایفل در بلندترین قســمت برج 

برای خودش یک اتاق مخفی طراحی کرده بود. 
 - کســی که چرخ خریــد را ابداع کــرد در ابتــدا به مدت دو ســال 
 در فروشــگاه ها به مشــتری پول می داد تا از اختراع او برای ســهولت 

در خرید استفاده کنند و با این اختراع آشنا بشوند. 

موفقیت

 عصر حاضر بــرای زندگی کــردن دوران فــوق العاده ای اســت. در 
 هیچ زمانی تا این حد امکانات و فرصت های گوناگون برای دست یابی 
به بیش ترین اهداف وجود نداشته است. چرا که شاید در هیچ دورانی 
از تاریخ بشــر به این اندازه انتخاب های گوناگون در پیش روی انسان 
نبوده اســت. در واقع آنقدر کارهای خوب و جالب بــرای انجام دادن 
 وجود دارد که شــاید بتوان گفــت توانایی تصمیم گیــری و انتخاب 

از میان آنها عامل تعیین کننده موفقیت شما در زندگی است. 
اگر شما هم مثل بیشــتر مردم این دوره و زمانه باشید حتما با زیادی 
کارها و کمی وقت مواجه هســتید. در حالی که با انجام امور موجود 
دســت به گریبانید کارها و وظایف جدید به طور ســیل آسا به سوی 
شما هجوم می آورند. به همین دلیل است که هرگز نمی توانید تمام 
کارهای تان را انجام بدهید. شما هیچ وقت نمی توانید از کارها پیشی 
بگیرید و همیشه در مورد بعضی از کارها یا شاید در مورد بیشتر کارها 
 از برنامه عقب مــی افتید.  با این اوصاف در این زمان و شــاید بیش از 
هر زمان دیگر در گذشته توانایی شــما در تعیین مهم ترین کارهایی 
 که باید شــروع کرده و سریعا به اتمام برســانید به احتمال زیاد بیش 
از هر توانایی یا مهارت دیگری در موفقیت شــما نقش خواهد داشت. 
یک انسان واقعی اگر بتواند این عادت را در خود ایجاد کند که کارهای 
خود را به طور واضح اولویت بندی کند و کارهای مهم را سریعا انجام 
 دهد، می تواند از یک نابغه که زیاد حرف می زند و نقشــه های عالی 

می کشد، اما کم تر کاری را به انجام می رساند پیشی بگیرد. 
از قدیم گفته اند اگر اولین کاری که باید هر روز صبح انجام بدهی این 
باشــد که قورباغه زنده ای را قورت بدهی در بقیــه روز خیالت راحت 
خواهد بود که سخت ترین و بدترین اتفاقی را که ممکن است در تمام 

روز برایت پیش بیاید، پشت سر گذاشته ای. 
قورباغه شما در واقع بزرگ ترین و مهم ترین کاری است که باید انجام 
بدهید. همان کاری که اگر اآلن فکری به حالش نکنید به احتمال زیاد 
همین طور بــرای انجام آن تنبلی خواهید کــرد. ضمنا کار مورد نظر 
همان کاری است که انجام آن در حال حاضر می تواند بیش ترین تاثیر 
را در زندگی شما بگذارد.  قدیمی ها همچنین گفته اند: اگر قرار است 

دو تا قورباغه را بخوری اول آن یکی را که زشت تر است، بخور!

قورباغه را قورت بده!

آخرین  بار کی خندیدی؟

داستان های کوتاه 

من دکتر س.ص متخصص اطفال هستم... سال ها قبل چکی 
از بانک نقد کردم و بیرون آمدم، کنار بانک دست فروشی بساط 
باتری، ســاعت، فیلم و اجناس دیگری پهن کــرده بود. دیدم 
مقداری هم سکه دو ریالی در بساطش ریخته است... آن زمان 
تلفن های عمومی با ســکه های دو ریالی کار می کردند؛ جلو 
رفتم یک تومان به او دادم و گفتم دو ریالی بده... او با خوشرویی 

پولم را با دو سکه بهم پس داد و گفت: این ها صلواتی است!
 گفتم: یعنی چه؟ گفت: برای سالمتی خودت صلوات بفرست 
و سپس به نوشته روی میزش اشــاره کرد. ) دو ریالی صلواتی 

موجود است. ( باورم نشد ولی چند نفر دیگر هم مراجعه کردند 
و به آنها هم... گفتم: مگر چقدر درآمــد داری که این همه دو 
ریالی مجانی می دهی؟ با کمال سادگی گفت:200تومان که 
۵0 تومان آن را در راه خدا و برای این کــه کار مردم راه بیفتد 
 دو ریالی می گیرم و صلواتی می دهم... مثل اینکه ســیم برق 
 به بدنم وصــل کردند، بعــد از یک عمر که بــرای پول دویدم 
و حرص زدم، دیدم این دست فروش از من خوشبخت تر است؛ 
که یک چهارم از مالش را برای خدا می دهــد، در صورتی که 
من تاکنون به جرات می توانم بگویم یک قدم به راه خدا نرفتم 
و یک مریض مجانی نیز نپذیرفتم! احساســاتی شدم و دست 
کردم ده تومان به طرف او گرفتــم. آن جوان با لبخندی مملو 
از صفا گفت: برای خدا دادم که شــما را خوشــحال کنم. این 
بار یک اســکناس صد تومانی به طرفش گرفتم و او باز همان 

حرفش را تکرار کرد...! من که خیلی مغرور تشــریف دارم مثل 
یخی در گرمای تابســتان آب شــدم... به او گفتم: چه کاری 
می توانم بکنم؟ گفت: خیلی کارها آقا! شــغل شــما چیست؟ 
گفتم: پزشــکم؛ گفت: آقای دکتر شب های جمعه در مطب را 
باز کن و مریض صلواتی بپذیر... نمــی دانید چقدر ثواب دارد! 
صورتش را بوســیدم و در حالی که گریان شده بودم، خودم را 
 درون اتومبیلم انداختم و به منزل رفتم. دگرگون شــده بودم، 
ما کجا این ها کجا؟! از آن روز دادم تابلویی در اتاق انتظار مطبم 
 نوشــتند با این مضمون؛ » شــب های جمعه مریض صلواتی 
 مــی پذیریــم... « دوســتان و آشــنایان طعنه ام زدنــد، اما 
گفته های آن دست فروش در گوشم همیشه طنین انداز بود: 
 با خدا معامله کن خــدا پولت را چند برابر مــی کند و خودت 

نمی فهمی! راستی یک سوال: شغل شما چیست؟

پسر جوان فاســد االخالقی که از قبل با دختری جوان آشنا شده بود و 
توانســته بود او را گام به گام فریب دهد و وانمود کند که از عشق او آب 
می شود و قلبش بدون او تاب و تحمل ندارد… باالخره توانست آن دختر 

را رام کند و او را فراچنگ آورد تا کامش را از او بر گیرد.
 دختر جوان را دعوت کرد تا روز شــنبه هفته  آینده راس ســاعت پنج 
در مکانی بســته و فضایی رمانتیک با هم گفت و گویی داشــته باشند.

 دختر جوان نیــز موافقت کــرد و روز موعود فرا رســید. پســر جوان 
در خانه اش به انتظار نشسته بود و با دیگر دوستانش هم تماس گرفته و 
آن ها را از قصه  این دختر با خبر کرد. دقایقی به ساعت پنج مانده بود که 
مادرش زنگ زد و گفت: زود بیا خانه که حال پدرت خوب نیست. مجبور 
شد از دوستانش جدا شود؛ البته به آنان گفت: هنگامی که آن دختر آمد، 

شما کار خود را انجام دهید، من می روم و به پدرم سری می زنم... از خانه 
بیرون شد و دوستانش را در انتظار آمدن دختر جوان ترک کرد. ساعت 
پنج رسید و دختر نیز وارد شــد. این گرگ های بی وجدان همگی بر او 
تاخته به تجاوزش پرداختند. آنگاه خانه را ترک کــرده و او را در حالت 
بیهوشی رها کردند… در همین حین که این حادثه به وقوع می پیوست، 
 پسر جوان پیش پدر رســید تا از حالش اطمینان حاصل کند؛ مادرش 
به سویش آمد و گفت: چرا خواهرت را با خود نیاوردی؟ گفت: خواهرم؟ 
 از کجا همراه من بیاید؟ مادر گفت: او را فرســتاده بودیم تا تو را بیاورد؛ 
تو که تلفن  های ما را جواب نمی دادی... جوان به سرعت از خانه  پدری 

خارج شده و دوان دوان خود را به خانه  ای خویش رساند… 
 ناگهان خواهــرش را دید که در خانــه اش مورد تجاوز قــرار گرفته و 
 از حال رفته اســت... آن که خودش حیله گر، ترتیب دهنده و همه کاره 

این ماجرا بود و قربانی هم نزدیک ترین انسان به او … خواهرش بود.

راستی یک سوال: 
شغل شما چیست؟

هر چه کنی، همان را خواهی دید 

پاداش خداوند

20
40

ره 
ما

 ش
کو

د  و
سو

20
39

ره 
ما

 ش
کو

د  و
سو

ب 
جوا 3 5 8 9 7 4 2 1 6 

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

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

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

 

3  4   5  2 1 

     9 6   
8  2  4   3  

   7 9  3  5 
9   5 6 3   8 
5  3  1 8    

 5   3  1  2 

  7 9      
4 2  6   7  3 

 

سود وکو

دوپامین یکی از مهم ترین هورمون های مسئول احساس خوب 
در بدن ماست. وقتی ســطح این هورمون در بدن مان کم باشد 

شدیدا احساس ناراحتی و پریشانی خواهیم داشت. 
ما می خواهیم به شــما یاد بدهیم که چگونه ســطح دوپامین را 
افزایش دهید. بنابراین اگر زمانی احساس کردید احساس خوبی 

ندارید با این روش های اثبات شده حال تان را بهتر کنید.
ورزش کنید 

 هر گونه فعالیت جســمی باعث آزاد شــدن اندورفین، دوپامین 
و سروتونین می شود. مرتب ورزش کردن استرس را درمان کرده 

و شما را از خستگی و سرخوردگی رها می کند. 
فقط باید ورزشی را انتخاب کنید که واقعا از آن لذت ببرید.

  سم زدایی بدن را فراموش نکنید 
انباشته شــدن باکتری و سموم در بدن سیســتم ایمنی بدن را 

تضعیف کرده و مانع تولید دوپامین می شود. 
پس باید مرتب بدن تان را سم زدایی کنید. 

 برای این کار نوشیدنی ســم زدای مورد عالقه تان را تهیه کنید 
و از خوردن آن لذت ببرید.

  اعتیاد را ترک کنید 
اعتیاد به مواد مخدر، الکل، ســیگار، قهوه و حتــی خرید باعث 
 خوشــحالی موقتی می شــود. این عادت ها هرگــز نمی توانند 
راه حل همیشگی برای مشکل مان باشند و تنها باعث می شوند 
 مدت زمان بسیار کوتاهی مشــکل مان را فراموش کنیم، اما بعد 

از این مدت شاید احساسی بدتر از قبل داشته باشیم. 
 پس اجازه ندهید که این لذت های کوچک بر شــما غلبه کنند 

و سعی کنید از چیزهای کم زندگی لذت ببرید.
  موسیقی گوش دهید 

یکی از آســان ترین و ســریع ترین روش ها برای افزایش سطح 
دوپامین گوش دادن به موسیقی مورد عالقه تان است. 

تنها چند دقیقه گوش دادن به موسیقی مورد عالقه، حس شادی 
و سرزندگی می دهد.

انرژی مثبت

چطور احساس بهتری
 داشته باشیم؟

محدودیت هــای ذهنی ات را کنار بگــذار، باورهای 
نیکت را تقویت کن و به سوی موفقیت گام بردار.

- زن ها می تواننــد در اوج دلتنگی لبخند بزنند، آواز 
بخوانند، غذای دلخواهت را تدارک ببینند، کودکانه 

با بچه ها بازی کنند...
زن ها می توانند با قلبی شکســته باز هم دوســتت 
بدارنــد، ببخشــند و بخندنــد... تو از طــرز آرایش 

 موهایــش یا رنگ لــب هایش، لباســش یــا حتی 
حرف هایش هرگز نمی توانی حدس بزنی زنی که رو 

به رویت ایستاده دلتنگ یا دلشکسته است ...!
» زن بودن کار ساده ای نیست. «

- مرهم بودن، چراغی اســت که پیــش از همه خانه 
خود شخص را روشن می کند.

حرارتی است که پیش از دست گیرنده، دست دهنده 

را گرم می کند و آواز شیرینی است که ابتدا دل خود 
شخص را آکنده از شــادی می کند. وقتی بتوانی یک 
 آرام بخــش حرفه ای شــوی، خودت تســکین پیدا 
می کنی. وقتی بدانی چگونه تســالی درد باشــی، 
 از دردت نوعــی ابزار قــدرت می ســازی و نیرومند 
 می شــوی.  وقتی تســالی درد بودن را بلد باشــی، 

» خدا « را پیدا کرده ای و هرگز تنها نخواهی بود...

دلنوشته
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پیشنهاد سردبیر: 
آقای دایی! مربی حرفه ای، تیمش را بیرون نمی کشد

فضای مجازیک

برانکو ایوانکوویچ به مناســبت ســال نوی میــادی پیامی را در 
اینستاگرام خود منتشــر کرد.  برانکو از طرف خود و دو دستیارش 
ســال نوی میادی را چنین تبریک می گوید: »کریسمس مبارک 
و سال نوی میادی 2017! سامت،خوشحالی و موفقیت را برای 

همه مردم از طرف کادر فنی پرسپولیس آرزومندم«

آرزوی برانکو برای مردم 
در آستانه سال جدید میالدی 

اتفاق روز

علیرضا نیکبخت کــه دیگر از فوتبــال بازی کردن 
ناامید شده و مدت هاست فوتبال را کنار گذاشته به 

بازیگری در سینما روی آورد. 
هافبک اســبق تیم ملی واســتقال و پرســپولیس 

پیشنهاد بازی در یک فیلم سینمایی را پذیرفت.
او در این باره گفت: خوشــحالم که پس از ســال ها 
توانستم نقشی را که دوست داشــتم با آن در سینما 
حاضر شوم به من پیشنهاد شــد.خانم امینی وقتی 
پیشــنهاد بازی در فیلم مورد نظــرش را داد خیلی 
وقت برای آن گذاشتم. نقشی بود که دوست داشتم 

در سینما بازی کنم.
علیرضا نیکبخــت در ادامه افزود:پیــش از این چند 
پیشنهاد برای بازیگری داشتم اما در آنها بازی نکردم. 
موضوع دیگری هم که برایم مهــم بود حضور برخی 
ستاره ها در این فیلم است. دوست داشتم در چنین 
عرصه هایی بازی کنم اما با هر کسی نه!  خوشبختانه 
در این پروژه ســینمایی چندین ســتاره هم حضور 

دارند که قطعا فیلم خوبی از آب در می آید.

 علی جباری از پیشکسوتانی است که در این سال ها 
به استقال نزدیک بوده و در هیئت مدیره یا کمیته 

فنی باشگاه حضور داشته است. 
او درباره اتفاقات اخیر باشگاه و سید مهدی رحمتی 
نظری دارد کــه با نظرات بقیه کمی متفاوت اســت. 
جبــاری گفته اســت:»رحمتی دروازه بــان بزرگی 
اســت و بزرگ هم خواهد ماند. یک بــازی نیمکت 
نشــینی نمی تواند توانایی های او را زیر سوال ببرد؛ 
اما هر دروازه بان بزرگی هم ممکن اســت  زمانی به 
نیمکت نشینی و استراحت نیاز داشته باشد. رحمتی 
با ظرفیت باالیی که داشت خیلی راحت این موضوع 
را پذیرفت و همه دیدند که خودش حســینی را گرم 

کرد و به او روحیه داد.« 
ســلطان اســتقالی ها انگار از اتفاقات بعــد از بازی 

خبری ندارد  که نظرش با نظر خیلی ها تفاوت دارد.

 علیرضا نیکبخت 
هنرپیشه شد!

رحمتی ظرفیت
 نیمکت نشینی دارد

منهای فوتبال

ادعای روز

نایب رییس بانوان هیئت بسکتبال استان اصفهان اظهار کرد: امسال 
بانوان بسکتبالیست اصفهانی در مســابقات قهرمانی کشور، موفق 
شــدند عناوین برتر را در رده های سنی مختلف کسب کنند. مهری 
توکلی در ادامه افزود: در مینی بســکتبال به مقام دوم رسیدند، رده 
سنی نونهاالن اول شــد و نوجوانان و جوانان هر یک به طور جداگانه 
عنوان سوم را دریافت کردند. در مجموع استان اصفهان بعد از استان 
تهران، نایب قهرمان این رقابت ها شــد. نایب رییــس بانوان هیئت 
بسکتبال استان اصفهان تصریح کرد: ماه گذشته مسابقات استانی 
را در مینی بسکتبال و رده ســنی نونهاالن برگزار کردیم که تا اوایل 
دی ماه سال جاری ادامه داشت.وی عنوان کرد: مقام اولی نونهاالن در 
مسابقات قهرمانی کشور و عنوان دوم مینی بسکتبال در این رقابت ها، 
نشان  دهنده این است که هیئت به پایه ســازی دقت و توجه الزم را 
داشته  و در این خصوص از هیچ تاشی فروگذار نکرده  است.توکلی 
با بیان اینکه مسئول انجمن بسکتبال آموزش و پرورش نیز هست، 
اظهار داشت: هفته گذشته که اســتعدادیابی انجام دادیم، آموزش و 
پرورش بســیار با ما همکاری کرد، در واقع تعامل خوبی میان ما در 
بخش بانوان وجــود دارد. وی تاکید کرد: رده های ســنی پایه بنیاد 
بسکتبال اصفهان را تشــکیل می دهند؛ هر چه ما بیشتر به این رده 
اهمیت دهیم و در رشــد و تقویت آن بکوشــیم، در آینده بازیکنان 

سرآمدی از استان با تعداد زیاد در تیم ملی خواهیم داشت. 

 تکواندوی ایــران در بازی هــای المپیک 201۶ ریو 
شکســت تلخی را تجربه کرد و بی توجهی مسئوالن 
فدراســیون به مشــکات موجود بــه خصوص نظر 
کارشناســی منتقدان و قهرمانان سابق تیم ملی، دو 
شکســت دیگر در مرحله نهایــی رقابت های جایزه 

بزرگ و جام جهانی را در پی داشت.
در حالــی که اکثر کارشناســان تکواندو نســبت به 
شــرایط موجود ابراز نگرانی کرده و خواســتار ورود 
وزارت ورزش بودنــد، متولیــان ورزش کشــور در 
ســکوت مطلق بدون کوچک ترین اظهار نظری تنها 
شاهد جریانات این رشــته المپیکی و پرمدال بودند.

شنبه چهارم دی ماه مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانان در پایان مراســم تقدیر از قهرمانان ورزشی 
استان تهران از برنامه های وزارت مطبوع خود برای 
المپیک 2020 سخن گفت. وی در حالی مدعی شد 
که توکیــو طایی ترین حضور ایــران در المپیک ها 

خواهد بود کــه بدون توجه به تکواندو، از دو رشــته 
کشــتی و وزنه برداری ایران به عنــوان قدرت های 
جهان نام بــرد و ابراز امیدواری کرد با اضافه شــدن 
کاراته بتوان در این رشــته تازه راه یافته به المپیک 
امید داشــت.کاراته در ســال های اخیر نتایج خوبی 
در مســابقات قاره ای و جهانی کســب کــرد و اگر 
توجه جدی تر شــود می توان از حــاال حداقل یکی 
دو مدال المپیک 2020 را برای مردان تاتامی ایران 
کنار گذاشــت؛ اما نکته اصلی در سخنان سلطانی فر 
همین »بی توجهی« به رشــته پرمدال تکواندوست، 
رشته ای که از سال 2000 ســیدنی و بعد از حضور 
رســمی در این بازی ها تا 2012 لندن یک پای ثابت 
مدال آوری برای کاروان ورزشــی کشــورمان بوده 
اســت.  تکواندو در چهار دوره متوالی توسط هادی 
ساعی، یوسف کرمی و محمد باقری معتمد موفق به 
کســب ۵ مدال طا، نقره و برنز شده است؛ البته باید 
بازی های 201۶ ریو را که به دالیل مختلف از جمله 
مشکات مدیریتی، تکواندو توفیقی در کسب مدال 
نداشــت، از این مقوله مســتثنی کرد.در بازی های 

آســیایی نیز تکواندو در دو دوره قبلی این رقابت ها 
با کســب مدال های طای متعدد کمک شایانی به 
ارتقای جایگاه کاروان ایران در جدول توزیع مدال ها 
داشته است؛ همچنین حضوری موفق در بازی های 
قهرمانی جهان و آســیا را نیز می توانیم به آن اضافه 
کنیم. در چنین شــرایطی بی توجهی وزیر ورزش، 
کدهای منفی برای این رشــته پرمدال خواهد بود. 
اینکه مشکات عمیق به خصوص در بخش مدیریتی 
از خانواده تکواندو فراتر رفته و به مســئوالن وزارت 
هم رسیده است. در واقع باید نگرانی متولیان ورزش 
کشور را بجا دانســت. رقابت های جهانی مهم ترین 
برنامه پیش روی تکواندوی ایران اســت و در صورت 
تداوم این روند باید منتظــر نتایجی به مراتب بدتر از 
باکو و ریو بود، ضمن اینکه نگاه مثبت وزیر به کاراته 
را باید به فال نیک گرفت، رشته ای با چند صد هزار 
نفر جمعیــت که اگر به درســتی مدیریت و حمایت 
شــود می تواند هم در بازی های آســیایی 201۸ و 
هم در المپیک 2020 روی مــدال آوری قهرمانانش 

حساب ویژه باز کرد.

ســتاره رئال مادرید که در هفته های پایانی 201۶ بارها ناجی تیم زیدان شده 
بود در مصاحبه ای گفت که عاداتی دارد و همیشــه قبل از شروع بازی باید به 
آنها رسیدگی کند. عاداتی که به نظر می رسد ریشه در خرافات دارد و کاپیتان 
تیم ملی اســپانیا هم از این داســتان در امان نبوده اســت. راموس می گوید: 
قبل از شــروع هر دیدار و رفتن به زمین، به صورت تلفنی با همسر و فرزندانم 
صحبت می کنم و بعد از آن هم با پدر و بــرادرم حرف می زنم؛ همچنین من به 
موسیقی خیلی عاقه مند هستم و قبل از شــروع هر دیداری زمانی را به گوش 
دادن موســیقی می گذرانم. عادت دارم همیشــه با پای چپ وارد میدان شوم 
و این موضوع را برای خودم خوشــایند می دانم.راموس در 201۶ توانســت با 
رئال چمپیونزلیگ و جام جهانی باشــگاه ها را ببرد و سال شیرینی را پشت سر 
بگذارد. گویا او با توجه موفقیت های این ســال، در ادامه بــرای انجام عاداتش 

اصرار بیشتری هم داشته باشد.

عملکرد خوب کریم انصاری فرد و مسعود حســن زاده در فوتبال یونان باعث شده تا 
باشگاه های این کشور عاقه خاصی به جذب بازیکنان ایرانی پیدا کنند. بعد از اینکه 
گفته شد سروش رفیعی از لیگ یونان پیشنهاد دارد حاال نوبت به یک بازیکن دیگر 
رسیده تا احتمال حضورش در فوتبال یونان وجود داشته باشد. مسعود حسن زاده که 
نیم فصل خوبی را در سایپا پشت سر نگذاشت، مشتری یونانی دارد. این خبری است 
که مدیرعامل سایپا به سایت کاپ داده و گفته:» ســعود حسن زاده یک پیشنهاد از 
سوپر لیگ یونان دریافت کرده است.در حال بررسی این پیشنهاد است و ما منتظریم 

که او تصمیمش را بگیرد تا مقدمات الزم را فراهم کنیم.«

آخرین آمارها نشــان می دهد منچستریونایتد بیشــترین فروش پیراهن را در 
سطح دنیا داشته است. 

اگرچه یونایتدها یکی دو سالی است که نتایج خوبی نمی گیرند و حتی در لیگ 
قهرمانان این فصل هم غایب بوده اند، اما این ضعف های محســوس هم باعث 

نشده که آنها رتبه اول را در فروش پیراهن از دست بدهند. 
کهکشانی ها در مادرید که سال پرافتخاری را پشت سر گذاشتند، موفق شدند 
باالتر از بارســلونا در رتبه دوم قرار بگیرند تا کمپانی آدیداس، رتبه اول و دوم 

فروش لباس را در سراسر دنیا به خود اختصاص دهد. 
بایرن مونیخ مثل ســال های اخیر، جایگاه خــود را در بین ۵ تیــم برتر دنیا از 
نظر فروش لباس حفظ کرد و چلســی هم باوجود گذراندن ســالی دشوار و به 
 پایان رســاندن فصل قبل لیگ برتر با رتبه ضعیف دهم، جایگاه پنجم را از آن 

خود کرد.

نایب رییس بانوان هیئت بسکتبال استان اصفهان:

رده های سنی پایه بنیاد، بسکتبال 
اصفهان را تشکیل می دهند

نقدی بر سخنان وزیر ورزش؛

وقتی تکواندو نادیده گرفته شد

عادت های جالب سرخیو راموس

حسن زاده لژیونر می شود؟

منچستر یونایتد در صدر پرفروش ترین پیراهن ها

 ســرمربی تیم فوتبال نفت در حالی به دنبال هت تریک 
در قهرمانی جام حذفی اســت که به دلیل اخراج در بازی 
نیمه نهایی قادر نخواهد بود در فینال این رقابت ها در کنار 

تیمش باشد. 
تیم فوتبال نفت تهــران در یک دیــدار جنجالی که پر از 
کارت زرد و قرمز بود توانست با یک گل از سد تیم سپاهان 
آن هم در نقش جهان بگذرد تا علی دایی برای سومین ) 2 
بار با پرسپولیس و حاال با نفت تهران( بار بتواند تیم تحت 
هدایتش را به فینال جام حذفی برساند و جالب اینجاست 
که دایی هر بار با تیمی به فینال جام حذفی رفته توانسته 
قهرمان این مسابقات شود و حاال امیدوار است تا سومین 

قهرمانی جام حذفی را هم به دست بیاورد. 
هر چند که او بــه دلیل اخراج از کنار زمیــن در بازی روز 

جمعه در فینــال قادر نخواهد بــود از روی نیمکت 
تیمش را همراهــی کند و باید از روی ســکوها 

تاش شاگردانش برای قهرمانی در این بازی ها 
را که در خرمشــهر برگزار می شــود شــاهد 
باشد.بازی جنجالی ســپاهان- نفت تهران 
در مرحله نیمــه نهایی جــام حذفی البته 
صحنه های تعجب برانگیزی هم داشت؛ از 
اعتراض های شــدید دایی در کنار زمین به 
داور بازی تا انفجار چندین ترقه ) که یکی 
از این ترقه ها باعث نابینایی یک سرباز در 

اوایل دهه ۸0 در همین اصفهان شــده 
بود( و حتی حرکــت منجر به اخراج 
ناشــیانه شــجاع خلیل زاده همه و 
همه باعث شد تا در روزهای تعطیلی 
لیگ برتر، تنور حاشیه و جنجال در 

فوتبال کشــورمان کمــاکان داغ و پر 
حرارت باشــد.این جنجال ها که از نیمه 

دوم بازی آغاز شــد حتی به بعد از بازی هم 

کشیده شد به طوری که در کنفرانس خبری، خبرنگاران 
اصفهانی با محمــد دایی مربــی تیم نفت تهــران دچار 
درگیری لفظی شدند و از طرف دیگر جمعه شب علی دایی 
هم در ارتبــاط تلفنی که با یکــی از برنامه های تلویزیونی 
داشت به شدید ترین وجه علیه سپاهانی ها موضع گرفت. 

در این بین قصد نداریم به این موضــوع بپردازیم که حق 
با دایی بوده یا نه چون اعتراض هــای او به مبحث داوری 
برمی گردد و کارشناسان داوری در این بین بهتر می توانند 
نظر خود را اعام کنند؛ اما روی صحبت ما در 
این بخش به اعتراض هــای تند و عصبی 
دایی به سوت های داوری است که باید 
با حفظ تمرکز بــه قضاوتی صحیح در 
بازی حســاس نیمه نهایی جام حذفی 

می اندیشید.
دایــی در صحنــه پنالتی تیم ســپاهان 
که توســط موعود بنیادی فــر  داور بازی 
اعام شــد) چه درســت و چــه غلط( 
آن قــدر عصبانی بــود کــه در تصاویر 
تلویزیونــی این طور دیده می شــد که 
ســرمربی نفت قصد دارد تیمش را از 
زمین بیرون بکشــد؛ هر چند که در 
مصاحبه هــای بعد از بــازی همه 
بازیکنــان و مربیــان نفت این 
موضوع را تکذیــب کرده و 
عنوان داشتند دایی قصد 
داشته بازیکنان را آرام 
کنــد و حتــی هیچ 
بازیکنی از مستطیل 
بیــرون   ســبز 
نیامد. ایــن رفتار از 
دایــی کــه در باالترین 

ســطح فوتبال جهان بازی کرده کمی عجیب بود هر چند 
که او در مصاحبه جمعه شــب خود هم با گفتن این جمله 
که »هرگاه به اصفهان می آییم از این اتفاقات عجیب برای 
ما رخ می دهد« در لفافه این موضــوع را در اذهان متبادر 
کرد که شاید تیم های اصفهانی برای مقابله با دایی دست 

به کارهای غیرفنی می زنند.
به نظــر می رســد دایی بــه عنــوان یک پیشکســوت 
نامدار و کســی کــه در دنیای فوتبــال ایران را بــا نام او 
می شناســند باید کمی خویشــتن دار بوده تا این آرامش 
 را هــم بتوانــد بــه بازیکنانــش در درون زمیــن انتقال 

دهد. 
مطمئنا عصبانیت از روی نیمکت خیلی راحت به بازیکنان 
درون زمین منتقل می شــود و این موارد شــاید برای هر 

تیمی مشکل ساز شود. 
دایی به عنوان یک فوتبالیســت حرفه ای کــه در دوران 
مربیگری هم قهرمانی ایــران را در کارنامه خود دارد قطعا 
بهتر از هر کسی می داند همان طور که با کلید واژه »کجای 
دنیا« خیلی مواقع انتقادهایــش را عنوان می کند در هیچ 
کجای دنیا هم یک مربی در این سطح آن قدر اعتراض های 
عجیب و غریب انجــام نمی هد به طوری کــه حتی بعد از 
اخــراج از کنار زمیــن هم بعــد از دقایقی راضــی به این 

می شود که به داخل رختکن برود.
البتــه از طرف دیگــر بایــد از حســن کامرانی فر رییس 
دپارتمان داوری هم درخواست کرد که عجله را در دستور 

کار خود قرار ندهد. 
اینکه بافاصلــه بعد از بــازی در یک مصاحبه با ســایت 
فدراســیون فوتبال همه تصمیمات تیم داوری سپاهان- 
نفت را کاما درست بداند یک حرف عجوالنه است؛ چون 
همان طور که عــده ای از کارشناســان داوری تصمیمات 
داور بازی را درست عنوان کردند برخی از کارشناسان هم 

تعدادی از تصمیمات تیم داوری را مردود دانستند.

آقایدایی!مربیحرفهای،تیمشرابیروننمیکشد

آگهیفراخوانهایارزیابیکیفیشماره950/6010و950/6011
)شماره200951188000012و200951188000013درسامانهستاد(

روابطعمومیشرکتبرقمنطقهایاصفهان

شرکت فرا خواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط و الزامات ورود به فراخوان هاموضوع فراخوانشماره فراخوان
 توان انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی9۵0/۶010

) نگهبانی( از ایستگاه ها و اماکن تحت 
پوشش شرکت برق منطقه ای اصفهان

دارا بودن مجوز فعالیت در امور خدمات حفاظتی و 
مراقبتی تحت نظارت پلیس پیشگیری ناجا )مرکز 

انتظام(
توان تأمین 1400 بشکه 210 لیتری روغن 9۵0/۶011

ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع شرکت 
برق منطقه ای اصفهان

* دارا بودن گواهی تایپ  تست مطابق با استاندارد 
IEC60296 ورژن 2012 از یکی از آزمایشگاه های 

تخصصی و معتبر روغن
* مناقصه گر می بایستی نمایندگی رسمی یکی از 

تولیدکنندگان روغن ترانسفورماتورهای انتقال و فوق 
توزیع باشد.

نحوه دریافت استعالم هاي ارزیابي کیفي : کلیه مراحل برگزاري فراخوان های ارزیابي کیفي از دریافت و تحویل اسناد استعام ارزیابي 
کیفي تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به »ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ســتاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر 
خواهد بود. )اطاعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ســتاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  و دریافت گواهي امضاء 
الکترونیکي)توکن(: مرکز تماس: 27313131-021 ، دفتر ثبت نام: ۸۸9۶9737 و ۸۵1937۶۸-021 - تماس با کارفرما، در صورت لزوم 

در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-3۶2۶994۸(
مهلت دریافت استعالم هاي ارزیابي کیفي: ازساعت 9:00 صبح روز دوشــنبه مورخ 9۵/10/0۶  لغایت ساعت 1۶:00 روز پنجشنبه 

مورخ 9۵/10/1۶
مهلت و محل تحویل استعالم هاي ارزیابي کیفي: نسخه الکترونیکي کلیه مدارک و مســتندات استعام ارزیابي کیفي بایستي 
حداکثـر تا ساعت9:00 صبح روز شنبه مورخ 9۵/11/02  در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد( بارگذاري  و نسخه فیزیکي آن در 

موعد مذکور  به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان:

1- پس از بررسي اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت هاي واجد شرایط براي دریافت اسناد و مدارک 
مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه اي اصفهان مي تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان ها  جهت اجراي پروژه هاي مشابه استفاده نماید.
3-  سایر شرایط و اطاعات مربوط به فراخوان ها در استعام ارزیابي کیفي، موجود مي باشد.

ضمنا مي توانید این آگهي را در سایت هاي اینترنتي مشاهده کنید
www.setadiran.ir   www.erec.co.ir  www.tavanir.org.ir  http://iets.mporg.ir

»با نگاهی به آینده در مصرف برق صرفه جویی کنیم«
م الف: 10977

نوبت دوم

درحاشیه

فوتبال جهان

پیشنهاد روز
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پیشنهاد سردبیر: 
زیر اصفهان چه خبر است؟!

گزارش روز

از وقتي كه بي آبي گريبانگير كشــاورزان شده، آنها هم به ناچار 
به مشــاغلي مانند كارگري ســاختمان روي آورده اند. البته به 
خاطر اينكه با شــخص خاص يا پيمانكاري ارتباط نداشته اند، 
تنها راه حل آنان رجوع به ميدان اصلی شهر است كه براي آنان 
حكم اداره كاريابــي را دارد! »موضوع كارگــران جوياي كار كه 
در ميادين شهر مســتقر هســتند به يك ارگان مربوط نيست 
بلكه چندين دستگاه با آن مرتبط هســتند«؛ اين را مدير عامل 
ســازمان ميادين ميوه و تره بار و ســاماندهي مشــاغل شهري 

شهرداري اصفهان در گفت وگو با ايمنا مطرح كرد.
اصغر كشــاورز راد، در حالــي چنين مطلبي را عنــوان كرد كه 
شــهرداري چند ســال پيش وارد اين موضوع شــده بــود اما 
اقداماتش به دليل عدم مشاركت ساير نهادها نتيجه اي نداشت. 
وي با اشاره به جلســات متعددي كه در اين راستا با فرمانداري 
و سازمان بيمه داشــته اند، ســاير نهادها مانند نيروي انتظامي 
و دادگســتري را نيز در اين زمينه مرتبط می داند. مدير عامل 
ســازمان ميادين ميوه و تره بار و ســاماندهي مشــاغل شهري 
شــهرداري اصفهان، خواستار اين مطلب اســت كه بايد در اين 

زمينه همه ارگان ها به يك اجماع واحد دست پيدا كنند.
كشــاورز، اقدام اساســي را در گرو واگذاري اختيار اين كار به 
شهرداري بيان كرده و از آمادگي سازمان ميادين براي انجام آن 
خبر می دهد. وي می گويد: البته اين كار نياز به هماهنگي همه 
ارگان ها مانند اتحاديه ها، ســازمان نظام مهندسي، پيمانكاران 
و اصناف دارد تا با كمك آنها بتوان اقدامات اساســي انجام داد.

كشــاورز راد ادامه می دهد: 2 محل را از ســال گذشــته آماده 
كرده ايم كه قرار بوده كارگران در آن مستقر شوند.

وي معتقد است كه با تهيه اين 2 محل و جانمايي 5 مكان ديگر 
در ساير نقاط شهر، مي توان اشتغال اين افراد را ساماندهي كرد 
و نظم خيابان ها را بهبود بخشــيد. البته مدير عامل ســازمان 
ميادين ميوه و تره بار و ســاماندهي مشــاغل شهري شهرداري 
اصفهان، اقدامات شــهرداري را در راســتاي بهبــود وضعيت 
كارگــران مســتقر در محدوده خيابان ها به وســيله ســازمان 
ميادين، ملزم به اين مي داند كه صورت جلسه اي در فرمانداري 
تهيه شــود و كليه ارگان ها به اين اجماع برسند كه نماينده اين 
كار از طرف همه ارگان ها، ســازمان ميادين باشد.كشــاورز راد 
اظهار می كند: به وسيله اجماع كارگران در يك مكان واحد، مي 
توان براي اين افراد هم آموزش هاي مناســب تدارک ديد و هم 

مشكالت بيمه آنها را رفع كرد. 
وي به يكي ديگــر از نيازهاي ايــن افراد )آمــوزش هاي الزم( 
اشــاره كرد و نويد ايــن را داد كه در اين راســتا همكاري هايي 
با ســازمان فني و حرفه اي صورت خواهد گرفــت. مدير عامل 
ســازمان ميادين ميوه و تره بار و ســاماندهي مشــاغل شهري 
شــهرداري اصفهان، ادامه داد: همچنين افــراد پيمانكار نيز با 
رجوع به اين اماكن مــي توانند افرادي را به اشــتغال در آورند. 
در صورتي كه ايــن كارگران در يك مكان واحد حضور داشــته 
باشند، ســاماندهي، برنامه ريزي و همچنين تهيه شغل مناسب 
و متناســب با تخصص افراد، راحت تر صــورت خواهد گرفت. 
مشكالتي از قبيل بيمه افراد و آموزش آنان نيز با همكاري ساير 

ارگان هايي مانند فني و حرفه اي رفع خواهد شد.

مدير منطقه يك شهرداری اصفهان گفت: بزرگراه شهيدخرازی 
در غرب شهر اصفهان، يكی از محورهای اصلی به شمار می رود 
و اگر به نوعی بســته شــود، ترافيك آن به خيابان های اطراف 
بزرگراه تســری می يابد و شرايط ســختی را ايجاد می كند؛ به 
همين دليل شورای ترافيك استان، روند اجرای پروژه را به تاخير 
انداخته است. حميد عصارزادگان، با اشاره به اتمام آزادسازی ها 
برای اجرای اين پــروژه در محــدوده منطقه يك شــهرداری 
اصفهان، تصريح كرد: اجرای پروژه پل صاحب روضات، در اواخر 
خردادماه 96 با توجه به پايان ســال تحصيلی، آغاز ماه مبارک 
رمضان و كاهش ترافيــك در اين ايام و اتمام آزادســازی های 

منطقه 9 انجام می شود.  

مدير منطقه 7 شــهرداری اصفهــان اظهاركرد: شــهرداری در 
خيابان ســازی، خيابان ها را درجه بندی و به اولويت های 1 و 2 

تقسيم بندی می كند.
علی اصغر شاطوری ادامه داد: خيابان هايی كه گره های ترافيكی 
بزرگی را باز می كنند و منازلی كــه بخش عمده آنها در طرح قرار 
می گيــرد، اولويت اول آزادســازی ها خواهند بــود و در بودجه، 
پيش بينی و مباحث ريالی آن در نظر گرفته می شود تا شهرداری 
با مالكان، توافق های الزم را انجام دهد. مدير منطقه 7 شهرداری 
اصفهان تصريح كرد: خيابان هايی كه بخش كمتر از نصف منازلی 
كه در مسير  آنها واقع شــده، در طرح قرار می گيرد، اولويت دوم 
خيابان ســازی خواهند بود و اين خيابان ها بــه صورت تدريجی 

آزادسازی می شوند.
 وی ادامه داد: خيابان طبيب اصفهانی حدفاصل پارک باقوشخانه 
تا خيابان مولوی قرار دارد كه در حال حاضر به نام كوچه برجوئيان 
معروف اســت و جزو اولويت های آزادســازی تدريجی منطقه 7 

شهرداری اصفهان محسوب می شود.

مدير منطقه 14 شــهرداری اصفهان اظهار كرد: احداث خيابان 
45متری ارزنان در خيابان آيت ا... غفاری، جنب حوزه علميه و به 
طول 400 متر، در دست اجراست. علی شمسی با اشاره به اينكه 
اين پروژه تاكنون 40 درصد پيشرفت داشته است، افزود: احداث 
خيابان ارزنــان با اعتبار يــك ميليارد تومان، تــا پايان بهمن ماه 

تكميل می شود.

شهرداري براي ساماندهي وضعیت کارگران دست به کار می شود؛

میدان های شهر؛ اداره کاریابی 
کارگران

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان:

اجرای پروژه پل صاحب روضات 
اواخر خردادماه 96 کلید می خورد

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان:

آزادسازی امتداد خیابان طبیب 
اصفهانی تدریجی است

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان:

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

در طول چند روز گذشــته، خبری بســيار مهــم درفضای 
مجازی و رسانه های كشور منتشر شد مبنی بر اينكه تونلی 
باستانی در شبستان شرقی مسجد امام)ره( اصفهان كشف 

شده است.
»علمدار عليان« يكی از باستان شناســان كشــورمان، تنها 
چند دقيقــه پس از بازديــد از اين تونل تازه مشــكوف، در 
گفت وگو با رسانه ها اعالم كرد كه اين تونل طاق چشمه ای 
باستانی در پی تعميرات مســجد امام)ره( كشف شده است. 
در طول اين چند روز گمانه زنی های مختلفی درباره كاربری 
اين تونل توسط كارشناسان ميراث فرهنگی مطرح شده؛ اما 
در اغلب اين نظريه ها اين مطلب عنوان شــده اســت كه به 
احتمال قوی ايــن تونل می تواند ســاختاری مرتبط با خود 

مسجد مانند آبراهه باشد.
پيش از اين »عليرضا جعفری زند« باســتان شناس مطرح 
كشــور كه در كاوش های تپه اشــرف اصفهان نيز فعاليت 
داشته اســت، اعالم كرده بود كه با توجه به شواهد تاريخی، 
تونل های زيرزمينی بســياری در اصفهان وجود دارد كه از 
آن جمله، گذرگاهی مابين كاخ عالی قاپو و مســجد شــيخ 
لطف ا... اســت؛ گرچه ميراث فرهنگی اعتقــاد چندانی به 

وجود اين گذرگاه مخصوص بانوان ندارد.
در ارتباط با بافــت تاريخی اصفهان و احتمــاالت مختلف 
درباره تونل زيرزمينی كشــف شــده در مســجد امام)ره( 
اصفهان، تابناک،  نظر عليرضا جعفری زند باســتان شناس 
مطرح اصفهان و كشــور را جويا شــد كه در ادامــه، از نظر 

مخاطبان می گذرد.
آقای جعفری زند! با توجه به عکس های تونل مکشوف 
در شبستان مسجد امام)ره( اصفهان، چه احتماالتی 

در ارتباط با کاربری این تونل یا معبر مطرح است؟
ببينيــد، ارتفاع اين تونــل در عكس ها به خوبی مشــخص 
نيســت اما چون اين معبر به كف شبســتان نزديك است 
محتمل ترين امكان اين اســت كه جزئی از پيكره اين بنای 

تاريخی باشد. 
به عنوان يك نكته مشخص، می توانم اين مطلب را بيان كنم 
كه از ديدگاه من، اين ساختار مربوط به دوره تاريخی پيش 
از صفويه نمی تواند باشــد؛ چراكه اگر اين گونه بود، صفويان 
در هنگام ساخت مســجد به يقين اين مسير را پر می كردند 
و بر اين اســاس، اين نظريه كه اين تونل جزئی از ســاختار 

مسجد است قوی تر رخ می نمايد.
از سويی توجه به اين تونل، به عنوان سيستم تخليه فاضالب 
در دوران صفويه و پس از آن می تواند مطرح باشد چراكه در 
ارتباط با شيوه های آبرسانی يا تخليه فاضالب دوره صفويه، 

آبراه هايی با چنين ويژگی هايی وجود دارد. 
به هر حال بايد پيگيری ها و بررســی های الزم در ارتباط با 
ادامه مســير اين تونل و راه های ارتباطی آن انجام شود تا به 

نتيجه قطعی درباره آن برسيم.
در کشف مســیر و کاربری این تونل چه نکاتی باید 

مورد توجه باشد؟
اين تذكر را بايد به مســئوالن بدهم كه اين تونل  به احتمال 

قريب به يقين راه مستقيم ندارد چراكه ساخت و ساز جديد 
مسير را كور كرده است و با توجه به اينكه دور تا دور مسجد، 
ســاختمان های جديد پی ريزی شــده، احتماال بخشــی از 

مسير تونل مذكور از ميان رفته است. 
در واقع بايد از ديدگاهی تيزبينانه و با هوشــمندی مسير را 
دنبال كنيم و بر اين اســاس استفاده از باســتان شناسان با 
تجربه در زمينه تشخيص كاربری و مســير تونل مكشوف، 

می تواند كمك كننده باشد.
پیدا شــدن این تونل بــه یکــی از عجیب ترین و 
مهم ترین خبرهای هفته جاری مبدل شد؛ آیا احتمال 
کشف چنین معبرهای تاریخی در اصفهان بعید بوده 

است؟
من پيش از اين بارها در مصاحبه های مختلف اين مطلب را 
عنوان كرده ام كه تمام گذشــته تاريخی اصفهان قديم، زير 
شــهری قرار دارد كه امروز روی آن راه می رويم. در خيابان 

ولی عصر فعلی راه هايی زيرزمينی پيدا شده است، از سويی 
ما در اصفهان قلعه های متعددی داشــته ايم كه بسياری از 

آنها با يكديگر مرتبط بوده است.
شــهر اصفهان دوره های مختلفی را پشت ســر گذاشته اما 
هيچ گاه در طول تاريخ جابه جا نشده است؛ بر اين اساس در 
زير اين شــهر، يك گنجينه از تاريخ و فرهنگ اين سرزمين 

نهفته است.
به همين دليل است كه من شخصا از پيدا شدن اين ساختار 
تعجب نمی كنم و بارها و بارها، به گــذر تونل مترو از يكی از 
قديمی ترين خيابان های نه تنها اصفهان بلكه كشور و ايجاد 
زيرگذرهای مســجد عتيق در خيابان مجلســی، معترض 

بودم.
آیا در تاریخ به وجود یا کشــف تونل های مشابه در 

اصفهان اشاره شده است؟
بله، اتفاقا يكی از مورخــان اواخر دوره قاجاريه به اين مطلب 

اشــاره می كند كه در خيابان ولی عصر)عج( فعلی راه هايی 
زيرزمينی پيدا شده است، از سويی ما در اصفهان قلعه های 
متعددی داشته ايم كه بسياری از آنها با يكديگر مرتبط بوده 
است كه از اين جمله قلعه تبرک را می توان نام برد كه دارای 

راه های زيرزمينی به خانه های اطراف بوده است.
پس احتمال وجود چنیــن معبرهایی در دیگر نقاط 

اصفهان نیز وجود دارد!
بايد بــه اين مطلب اشــاره كنم كــه شــبكه ای از اين نوع 
معابر در اصفهان بســيار گزارش شده اســت، به طور مثال 
ماكسيم ســيرو )كارشــناس معماری از فرانســه و از اولين 
اســتادان دانشــكده هنرهای زيبا در دانشــگاه تهران( از 
وجود يك معبر در كاروانســرای هتل عباسی خبر می دهد 
و در دروازه دولــت و خيابان عبدالرزاق هــم چنين تونل  يا 

گذرگاه هايی مشاهده شده است.
اصفهان يك شــهر تاريخی همانند رم اســت اما در آنجا هر 
كلنگی كه بر زمين  می خورد، يك گروه باســتان شــناس، 
مســئوالن شــهری را همراهی می كنند تــا بتوانند قبل از 
نابودی شواهد تاريخی، اطالعات الزم را كسب كنند. اين در 
حالی است كه در كشور ما آثار باستانی هميشه اتفاقی كشف 
می شود و گاه نيز همانند آنچه در ساخت زيرگذر عبدالرزاق 
شــاهد بوديم، پنهان كاری ها برای توسعه شــهری باعث از 
ميان رفتن اين آثار می شود. نقل قول هايی از وجود گذرگاه 
در ميان عالی قاپو و مسجد شيخ لطف ا... و شواهدی نيز در 
اين ارتباط وجــود دارد؛ از جمله اينكه در ســال 1۳10 كه 
حوض ميانی ميدان امام )ره( احداث شده، اين راه زيرزمينی 

مشاهده شده است. 
در ســال های گذشــته بارها به اين مطلب اعتراض كرديم 
كه بسياری از آثار و شــواهد تاريخی، ممكن است در كانال 
مترو، زيرگذر عبدالرزاق و خيابان مجلسی از ميان برود؛ اما 
مسئوالن گوش شــنوايی برای اهميت دادن به اين مطلب 

نداشتند.
شــما در مصاحبه های قبلی عنوان داشــتید که در 
اصفهان تونل های زیادی وجود داشته است و وجود 
تونلی رابط میان عالی قاپو و مســجد شیخ  لطف ا... 
را تایید کردید؛ موضوعــی که میراث فرهنگی از آن 

استقبال چندانی نکرد.
در بسياری از مواقع پيش از كشف آثار باستانی، شواهدی از 
وجود آنها در تاريخ شفاهی اين ســرزمين به شكل سينه به 

سينه نقل  شده است.
از ســويی چند ســال پيش در گوشــه ضلع جنوب شرقی 
ميدان نقش جهان، رطوبت به طبقات باال  نفوذ كرد كه پس 
از پيگيری ايــن موضوع كه آيا اين امر ناشــی از رطوبت آب 
حوض اســت يا خير، شــواهدی از وجود اين راه زيرزمينی 

به دست آمد. 
در واقع پس از پيگيری مشــخص شــد كه آب در اين تونل 
يا كانال جمع می شــده و در نتيجه، رطوبت دفع نشده و به 
قسمت های باالی ضلع جنوب شــرقی ميدان نقش جهان 

نفوذ كرده است.

شهر اصفهان 
دوره های 

مختلفی را پشت 
سر گذاشته اما 

هیچ گاه در طول 
تاریخ جابه جا 

نشده است؛ بر این 
اساس در زیر این 

شهر، یک گنجینه 
از تاریخ و فرهنگ 

این سرزمین 
نهفته است

تاریخ در پیچ و خم تونل ها؛

زیر اصفهان چه خبر است؟!

دادســتان عمومی و انقالب اصفهان، در آيين نكوداشت 
روز جهانی داوطلب و تجليل از خيرين داوطلب جمعيت 
هالل احمر اســتان اصفهان، اظهار كرد: جمعيت هالل 
احمر در كشور ايران وجه تمايز بسياری با ساير ارگان ها 
دارد و بحث جهانی بودن اين ســازمان يكــی از مواردی 
است كه اين مجموعه مردمی را با ديگر از سازمان ها جدا 

می كند.
حســن رحيمی، با بيان اينكه جمعيت هــالل احمر در 
ايران از اول كار خود، به ســالمت انســان ها بسيار توجه 
داشــته و ســالمت محوری نيز از ديگر مواردی است كه 
تفاوت اين مجموعــه را با ديگر ارگان ها در ايران نشــان 
می دهد، افزود: جمعيت هــالل احمر، درخصوص بحث 
سالمت محوری انســان ها، به موضوع دفاع از ارزش های 
انسانی و برقراری صلح و دوســتی ميان ملت ايران توجه 
ويژه ای داشته اســت. دادستان عمومی و انقالب اصفهان 
خاطرنشــان كرد: با توجه به اينكه جمعيت هالل احمر، 
يك سازمان مردم نهاد با ظرفيت های متفاوت و نيروهای 
كارآمد اعم از داوطلبان اســت، می تواند بيش از پيش به 
عنوان معين مددكار به كمك سازمان قضايی آمده و اين 
سازمان را در زودتر حل شدن مشكالتی مانند آسيب های 

اجتماعی ياری كند.

معاون آموزش ابتدايی اداره كل آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: تاكنون پنج هــزار و 5۳8 نفر از كودكانی 
كه به علت اشــتغال به كار، دارای بيماری صعب العالج 
بوده يا اتباعی كه از تحصيل باز مانده اند، در اين استان 
شناسايی شــده اند. شــهين جوانی در نشست ساالنه 
معاونان آموزش ابتدايی مناطق 40 گانه استان اصفهان 
افزود: برای شناســايی بقيــه اين كــودكان كه حدود 
280نفر هستند، به علت نامشخص بودن محل زندگی، 
نيازمند مشاركت ساير دستگاه ها هســتيم. وی تاكيد 
كرد: بايد باور كنيم كه آموزش ابتدايی، مبنای توســعه 
پايدار اســت؛ بنابراين توســعه فرهنگی بايد ازطريق 
آموزش و پرورش و از دوره آموزش ابتدايی انجام شــود. 
جوانی خاطرنشــان كرد: واقعيت جهان امروز اين است 
كه نفت و صنعت مالک توســعه يافتگی نيســت؛ بلكه 
ترويج و تقويت روحيه كارجمعــی، خالقيت، اعتماد به 
نفس و پرسشگری در مدرسه ها و مراكز پيش دبستانی، 
شاخص پيشرفت تلقی می شود. وی تصريح كرد: باتوجه 
به اهميت آموزش دوره ابتدايی، توانمندســازی نيروی 
انســانی، بهبود كيفيت آموزش و توسعه كمی و كيفی 
دوره پيش دبســتانی، محورهای برنامه ريزی اداره كل 

آموزش و پرورش استان اصفهان است.

توان باالی جمعیت هالل احمر 
در کاهش آسیب های اجتماعی

شناسایی 5538 کودک 
ازتحصیل بازمانده در استان 

آموزش و پرورششورادادگستری

عزل 14 مدیر کنترل کیفیت 
واحدهای تولیدی در استان

جلوی بزرگ شدن شهرداری 
اصفهان را بگیرید

مدير كل استاندارد اســتان اصفهان، از عزل 14 مدير 
كنترل كيفيــت واحدهای توليدی در اين اســتان به 
دليل انجــام ندادن وظايــف نظارتی خــود خبر داد.

غالمحسين شــفيعی گفت: اين افراد از سوی كميته 
تاييد صالحيت اداره كل اســتاندارد استان اصفهان، 
عزل شدند و گواهينامه های آنها باطل شد. وی اظهار 
كرد: مديران كنترل كيفيت به عنــوان نماينده های 
اداره اســتاندارد، وظيفه كنترل كيفيــت و نظارت بر 
محصول هــای واحدهــای توليدی و خدماتــی را به 
عهده دارند و از طرف ايــن اداره كل، تاييد صالحيت 
و عزل و نصب می شوند. شفيعی ادامه داد: در صورت 
بی توجهــی مديران كنترل كيفيــت و رعايت نكردن 
ويژگی های اســتاندارد در محصول هــای توليدی يا 
خدماتــی يا در صورت تســاهل و تســامح در اجرای 
قوانين، اداره اســتاندارد می تواند با داليل و شواهد و 
گزارش های كارشناسی، درخصوص عزل مدير كنترل 
كيفی اقدام كند. شفيعی گفت: تصميم گيری درباره 
عزل مدير كنترل كيفی، در كميتــه تاييد صالحيت 
اداره كل استاندارد متشــكل از نمايندگان استاندارد، 
اداره كار و رفــاه، توليدكنندگان و ســازمان صنعت، 

معدن و تجارت صورت می گيرد.

رييس كميســيون امور اقتصادی و گردشــگری شورای 
اســالمی شــهر اصفهان گفــت: در حال تهيــه بودجه  
96 هســتيم؛ در نتيجه از شــهردار اصفهــان و مديران 
برنامه ريزی خواهشــمنديم به ميزان امالک شهرداری و 
بازپرداخت های بومی در تدوين بودجه به صورت واقعی 
و قابل تحقق توجه كنند. كريم داوودی اظهار كرد: تحقق 
بودجه بخصوص برای مناطق، بايد مــورد توجه مديران 
مناطق و برنامه ريزان قرار گيرد بــه گونه ای كه بتوانيم 
بودجه را براساس پتانسيل مناطق تنظيم كنيم. اين عضو 
شورای شهر اصفهان با اشاره به اينكه از تعريف پروژه های 
بدون اولويت در شــهرداری خودداری شود، گفت: الزم 
اســت پروژه های فعلی نيز اولويت بندی شوند. داوودی 
با بيان اينكه در ســال جاری با مشكالتی روبه رو هستيم 
كه كميســيون تخصيص بودجه جوابگوی آن نيســت، 
اضافه كرد: بايد به صورت يك مسكن بودجه شهرداری را 
جراحی اساسی كنيم. از كميسيون برنامه ريزی و بودجه 
می خواهيم از  بزرگ شدن شهرداری جلوگيری كند. وی 
با اشاره به اينكه يك جسارت الزم اســت تا بودجه سال 
آينده به صورت تحقق پذير ارائه شــود، اظهار اميدواری 
كرد كه تعداد نفرات ستادها و مناطق در شهرداری نيز در 

بودجه لحاظ شود.

خبر

رييس شورای اسالمی شــهر اصفهان، در صد و شصت و يكمين 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به اينكه يكی 
از دغدغه های شورای شهر و شهرداری، رفع محروميت مناطق 
محروم است تا همه محالت با هم در يك ســطح باشند، اظهار 
كرد: در جلسه تلفيق هفته گذشــته بر اين موضوع تاكيد شد و 
بر اين اســاس بودجه محروميت زدايی توسط كميته تخصيص 
با اولويت هايی، معين خواهد شــد. رضا امينی با اشاره به اينكه 
اعتبــارات در نظر گرفته شــده برای مناطق محــروم، مختص 
پوشــش حداقل نيازهاســت، افزود: اميد اســت وعده های ما 

درخصوص رفع محروميت از اين مناطق، اجرايی شود.

رييس شــورای اســالمی شــهر اصفهان تاكيد كــرد: هدف از 
محروميت زدايی در مناطق محروم، يكســان ســازی محالت 
غنی و فقير در تمامی حوزه هاســت. امينی در بخشــی ديگر از 
سخنان خود، با اشــاره به اجرای چهارمين حلقه حفاظتی شهر 
اصفهان گفــت: اين طرح يك پــروژه مهم و فراشــهری بوده و 
طول آن 87/5كيلومتر اســت كه اصفهان و چند شهر را به هم 
متصل می كند. رييس شــورای اسالمی شــهر اصفهان اذعان 
كرد: بايد برای اجرای اين پروژه هم افزايی بين مديريت استان، 
شهرداری اصفهان و شهرهای همجوار و ساير ارگان های مربوطه 
صورت گيرد تا در اسرع وقت شــاهد بهره برداری از آن باشيم. 
امينی بيان كرد: ســاير محورهای تردد شــهری، با مشكالتی 
همراه هســتند كه با بهره برداری از اين پروژه، اميد اســت اين 
مشكالت حل شود. وي در قسمتي ديگر از سخنان خود، بااشاره 

به بودجه ســال 96 شــهرداری اصفهان و ارســال راهبردهای 
شورای اســالمی اين شــهر اظهاركرد: اين راهبردها كه حاصل 
كار جمعی كميســيون های تخصصی شورای اسالمی و مديران 
شهرداری اصفهان اســت، با جلســات مكرر و كارشناسی های 
متعدد و براساس افق برنامه 5 ســاله اصفهان 1400، تدوين و 
به شهرداری ابالغ شــد كه اميدواريم براساس آن، شاهد تدوين 
بودجه منطقی و تحقق پذيری از سوی شهرداری در زمان مقرر 
قانونی باشيم. رييس شورای اسالمی شــهر اصفهان، همچنين 
بر توجه به دكه هاي مطبوعاتي سطح شــهر اشاره كرد و گفت: 
سال هاســت كه بر تدوين طــرح دكه های مطبوعاتی شــهر و 
افزايش كمی و كيفی آن تاكيد شــده؛ ولی هنوز  اين موضوع به 
نتيجه نرسيده است. از اين رو الزم اســت شهرداري، به سيما و 

منظر، جانمايي و افزايش اين دكه ها توجه كند.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

محرومیت زدایی، دغدغه شورا و شهرداری اصفهان است
شهرداری

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2040 | January 01, 2017|  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL Mosavar.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب شش مرد از ســری کتاب های طوطی اثر »دیوید مک کی« 
 با ترجمه» پیام ابراهیمی« را نشــر » فاطمی« چــاپ و روانه بازار 

کرده است.
  در این کتاب دیوید مک کی، چگونگی پیدایش جنگ ها را با زبانی 
شیرین و گویا در قالب داســتانی بیان کرده است که برای کودکان 

قابل فهم و برای بزرگساالن جذاب باشد. 
در واقع  نویسنده در کتاب شش مرد،اسطوره ای برای دنیای امروز 
خلق کرده است. داستان از این قرار است که »روزی روزگاری شش 
مرد در جست وجوی ســرزمینی بودند که در صلح و آرامش بتوانند 

در آن کاروزندگی کنند. 
 آنها ســرانجام ســرزمینی را که دنبالش بودند، پیدا کردند اما فکر 

می کنید چقدر توانستند سرزمینشان را در صلح نگه دارند؟«
 در بخش هایــی از این اثر می خوانیم:» در همســایگی آنها مزرعه 

دیگری بود، شــش مرد فکر کردند بد نیست سربازها مزرعه کناری 
را تصاحب کنند.

 این کار برای ســربازها مثل آب خوردن بود. همســایه های آرام و 
مهربان مزرعه کناری خیلی ترسیدند، همه چیزشان را ول کردند و 

پا به فرار گذاشتند.
پس از آن ســربازها پیروزمندانه به خانه برگشــتند، شــش مرد 
خیالشان راحت شــد و دیگر نگران نبودند. کم کم احساس کردند 

قدرتمند و شکست ناپذیرند. 
شــش مرد از این همه قدرت احســاس قدرت و غــرور می کردند 
برای همین سربازها را فرســتادند تا مزرعه دیگر را تصاحب کنند 
بعضی وقت ها کشــاورزان تسلیم می شــدند، خودشان زمین ها را 
تحویل می دادند و از ترسشان قبول می کردند و برای شش مرد کار 

می کردند اما بعضی ها می جنگیدند و کشته می شدند.«  

املتی خوش طعم برای صبحانه

لبخندک

گوناگون

اینستاگرام سعدی

یک املت با کمی پنیر چدار و اســفناج 
روی آن، کاری می کند فراموش کنید 
که همیشه مجبور بودید سبزیجاتی را 
که مادرتان به غذای شما اضافه می کرد  
بخورید. مزه این املت عالی اســت و از 
خوردن آن بــا پنیر چربــی که چربی 
اضافــی به بدنتــان نمی رســاند لذت 
می برید. این املت را بــا کباب ترکی و 
شیر بادام هم امتحان کنید؛ فوق العاده 

خواهد شد.
مواد مورد نیاز : تخــم مــرغ 2 عدد،اســفناج  مقداری،کــره 50 گرم،روغن 

زیتون،نمک و فلفل  به مقدار الزم،پنیر چدار1 بسته
طرز تهیه : مقدار کمی کره در تابه بریزید. دو تخم مرغ درکاســه شســکته و هم 
بزنید.  تخم مرغ را به آنها اضافه کرده و بگذارید 1 دقیقه بپزد، سپس پنیر چدار را روی 

آن ریخته و این مخلوط را برگردانید تا طرف دیگر هم پخته شود. 
 صبر کنید تا دو طــرف املت خوب بپزد.  اســفناج را هم با کره درتابــه دیگری بپزید

) برای اجتناب از مخلوط نشدن تخم مرغ ها با آب اسفناج این کار را می کنیم. ( سپس 
اسفناج پخته شــده را روی املت خود قرار دهید، ) می توانید اســفناج را زیر املت هم 
بگذارید ( اگر دوست داشته باشید می توانید گوشت ترکی را هم با روغن زیتون درون 

یک تابه بلند بپزید و با املت میل کنید.

باورهــای خرافه گرایانــه و انجــام اعمــال و 
مناســک غیرطبیعی آمیخته بــا باورهایی از 
عوالم متفــاوت، از همان ابتدا وجود داشــته و 
 گســتره آن، به مردم تمام کشــورهای جهان 

رسیده است.
به نظر می رسد ظهور عصرهای نوین تکنولوژی 
و دانش مدرن هم نتوانســته به راحتی این نوع 
باورهای غیرعلمی را به طور کل ریشه کن کند 
و هنــوز، اعمال خرافاتی حتی در کشــورهای 

پیشرفته، طرفداران خاص خود را دارد. 
در اینجا چند عمل خرافه را که در کشــورهای 
مختلف در ارتبــاط با غــذا و خوراکی صورت 
می گیرد، برای شــما برمی شــماریم تا از آنها 

مطلع شوید:
گردنبند چیلی در ایتالیا

 واژهcornicello یعنــی فلفل چیلی در زبان 
ایتالیایی در اصل به معنی شــاخ کوچک بوده 
و احتماال ایــن نام گذاری به دلیــل ظاهر این 
فلفل اســت. این اعتقاد درمیان مردم منطقه 
کاالبریا که در قســمت نوک چکمه ایتالیا قرار 
دارد رایج اســت که کســی که گردنبندی با 
 مدال چیلی داشته باشــد، از چشم بد در امان

خواهد بود.
اهمیت ترتیال در مکزیک

 مردم مکزیک بر این باورند که اگر تکه ای نان 
ترتیال از دستشان رها شــود و بر زمین بیفتد، 
به زودی میهمان ناخوانده یا کسی که دوستش 
ندارند از راه می رســد و آنها بایــد او را تحمل 
کنند. معلوم نیســت این بــاور خرافی از کجا 
آمده، امــا در هر صــورت مکزیکی ها در حین 

حمل ترتیال بشدت مراقبند.
حفظ کیک عروسی در آمریکا

عروس و دامادهای آمریکایی، قســمت باالی 
کیک عروســی را برش می دهنــد و در فریزر 
نگاه می دارند تا ســال بعد در سالگرد عروسی 
بخورنــد. در اینکــه طعــم و خاصیــت مواد 
تشکیل دهنده کیک به طور کلی برهم می ریزد 
شــکی نیســت، اما در هر صورت آنها اعتقاد 
دارند، این قطعــه کیک موجب خوشــبخت 
شدنشــان می شــود و از این رو بــه انجام آن 

پایبندند.
رشته های دراز در چین

چینی ها طول رشــته و نودل را به مثابه طول 
عمــر می پندارند و به همین دلیــل، هرگز آن 
را به تکه های کوتاه تر تقســیم نمی کنند. اگر 
به رســتوران چینــی رفتید، چاقــو و چنگال 
نخواهید و با استفاده از چوب مخصوص نودل، 

شروع به خوردن کنید.

بامزه ترین باورهای خرافی
 در گوشه و کنار جهان)1(

مردم دنیا به دو دســته تقســیم می شوند،  نداشاه نوری
آنهایی که ســفر می کنند و آنهایی که سفر 
نمی کننــد. نمونه اش همین ســعدی و حافظ خودمــان که اولی 
کوله پشتی اش را می انداخته روی دوشــش و مدام از اینور به آنور 
می رفته و دومی از اول تا آخر عمرش یک سفر با هواپیمای فرست 
کالس به خارج از شــیراز داشــته که آن را هم نپســندید و فوری 
برگشت خانه. در واقع سعدی در نوع خودش استادپروازی آن دوران 
بوده و هر روز هفته برای دو واحد درس بلند می شــده از این ســر 
خاورمیانه به آن ســرخاورمیانه می رفته اســت ولی حافظ از این 
استادان بومی بوده که در شهر و دانشگاه خود و به لهجه مادری شان 
درس مــی دهند و عین 30 ســال تدریــس را از جایشــان تکان 
نمی خورند! با این حال هر دو انصافا اســتاد تمام بوده اند و کسی از 
پس زبانشان بر نمی آمده اســت. تصورکنید که سعدی اینستاگرام 
داشت، آن وقت چقدر عکس های گوناگون از رخ پارسافریب و شحنه 
و تاجر و قلندرهای این سر و آن سر دنیا روی دیوارش می گذاشت و 
یک بیت شــعر هم ضمیمه اش می کرد! مثال یک بسته بیسکویت 
مادر را  در رود دجلــه می انداخت و زیرش می نوشــت: »تو نیکی 
می کن و در دجله انداز!« یا مثال دوربینش را رو به آسمان می گرفت 
و بعد از گرفتن عکسی از راه شیری می نوشت: »دور فلک آن سنگ 
است، ای خواجه تو آن جامی« و بعد هم دستی به موهای سفیدی 
که تازه روی شقیقه اش در آمده، می کشــید و به سرش می زد که 
چه خوب اســت یک عکس نیم رخ ســلفی از خودش منتشر کند. 
 آن وقت ســیف فرغانی می آمد و زیر عکس اســتادش می نوشت:

 » دست به جان نمی رســد تا به تو برفشــانمش!« آخ اگر سعدی 
اینستاگرام داشت!

شش مرد

برنامه غذایی خاص برای مقابله با کیست سینه
زمانی که پزشــک پس از معاینه اعالم می کند بر آمدگی که در سینه  دارید تنها یک 
کیست اســت و نه تومور، گویی که دنیا را به شــما داده اند زیرا کیست ها بی ضررند 
و درواقع به هیچ گونه درمانی هم نیازی ندارند و ممکن اســت هر ازگاهی برحســب 
چرخــش قاعدگی یا میزان هورمــون با آن روبه رو خواهید شــد. اگــر هنوز هم این 
کیست های بی ضرر باعث نگرانی شما می شــود )به گزارش سایت ام اس ان و به گفته 

محققان( با اتخاذ یک برنامه غذایی سالم می توانید از آنها رهایی پیدا کنید.
سبزی چلیپایی

به دلیل داشتن سولفور مصرف این نوع ســبزی، راهی عالی برای خنثی کردن سموم 
بدن و از بین بردن کیست های بی ضرراســت. تعداد زیادی از زنان می گویند مصرف 
کلم برگ، کلم بروکلی، کلم پیــچ ، گل کلم و ... در کاهش درد و حساســیت به لمس 

مربوط به کیست ها ارتباط دارد.
A ویتامین

برحسب برخی تحقیقات، افزودن مواد غذایی حاوی ویتامین A بهترین راه پیشگیری 
از ایجاد کیست سینه است، بنابراین به مصرف مواد غذایی طبیعی حاوی این ویتامین 
روی بیاورید ازجمله ســبزی های برگ  ســبز مانند کلم پیچ و زردآلو، طالبی و فلفل 

دلمه ای قرمز.
E ویتامین

این ویتامین که مانع از پیری پوســت شــده و ضد التهاب اســت، از بروز کیست هم 
پیشــگیری می کند. منابع طبیعی این ویتامین شامل اســفناج، تخمه، میوه، ماهی ، 

کدوحلوایی و... است.
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امام علی )علیه السالم(:
حیا، انسان را از كار زشت باز می دارد.
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