
فارس: آیت ا...صادق آملی الریجانی در جلســه 
مسئوالن عالی قضائی با تبریک سال نوی میالدی 
به هموطنان مســیحی و مســیحیان جهان، به 
برخورد قوه قضائیه با مفاســد به ویژه مفاســد 
اقتصادی اشاره و کارهای قوه قضائیه در این حوزه 
را افتخارآمیز توصیف کرد. رییس دستگاه قضا 
در این جلسه اظهارات مهمی درباره پرونده بابک 
زنجانی، متهم نفتی کشورمان داشت که در ادامه 

گزیده ای از اهم سخنان وی را می خوانید؛

) درباره پرونده بابک زنجانی (: این شخص اموال 
زیادی از اموال دولتی را به یغما برده اســت و البته 
خودش در ابتــدای کار می گفــت از دولت طلبکار 
است؛ اما بررسی ها نشان داد حدود 2 میلیارد دالر 
به نظام بانکی و شــرکت هــای وزارت نفت بدهکار 

است.
 عدم رسیدگی سریع به این علت است که بحث 
اموال بابک زنجانی تحت الشعاع قرار نگیرد؛ چراکه 
اموال بســیار زیادی از جیب مردم رفته است و ابتدا 
باید این اموال برگردد و حاشیه سازی های سیاسی 

مانع این کار می شود. 
 نه پرونده های پشــت پرده بابک زنجانی بسته 
شده و نه قصد عدم رسیدگی را داریم؛ اما نخستین 

هدف، بازگرداندن پول مردم است. 
 ما هیچ چیــز مخفی نداریــم؛ اما طــوری القا 

می شــود که گویی قوه قضائیه پرده پوشــی 
می کند؛ البته حرمت برخــی ها را حفظ 

کردیم چراکــه آقای بابــک زنجانی 
خیلی مطالب گفته است که ما برای 
آبروی عــده ای بیــان  نکرده ایم 
چون تهمت هایی هم زده شــده 

است. 
 بابک زنجانی گفته است که 
میلیاردهــا تومان بــه انتخابات 
رییس جمهور کمک کرده است؛ 

ما سخنان او را عین واقع نمی دانیم 
و ایشان حرف زیاد می زند و ادعا زیاد 

مــی کنــد. و اال اگــر 

می خواستیم رســیدگی کنیم باید همه کسانی که 
مرتبط بودند احضار می کردیم. 

 نمی خواستیم حاشیه های فوق متن را باز کنیم 
و اولیــن کار بازگردانــدن پــول مردم بــود؛ حاال 
می فرمایید پشــت پرده ها را دنبــال کنیم؛ حرفی 
نداریم؛ تمام کسانی که ایشان در همین رابطه گفته 
اســت احضار می کنیم و اگر الزم شــد بازداشــت 
می کنیم تا معلوم شــود قضیه چه بوده اســت؛ اما 
درباره بازگرداندن اموال طوری القا می شود که قوه 
قضائیه راه خــود را مــی رود و بــا وزارت اطالعات 

همکاری نکرده که این حرف نادرستی است.
 در پرونده بابک زنجانی جای شــاکی و مشتکی 
عنه، عوض شده اســت و دولت و وزارت امور خارجه 
باید پاسخگو باشــند.  ما در این باره شاکی هستیم 
دلیلش این اســت که بابــک زنجانی در ســال 92 
بازداشت شد و در ســال 94 آقای رییس جمهور در 
جواب وزیر اطالعات مطلبی نوشتند که خوب است 
دراختیار وزیر اطالعات قرار بگیرد؛ من هم دو ســه 
روز بعد ایــن را برای دادســتان ارســال کردم که 
پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام دهید؛ اما بعد 
مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع 

هم از ناحیه قوه قضائیه نبوده است. 
 چطور می گویند قــوه قضائیه با وزارت اطالعات 
همکاری نکرده اســت؟ بله آن چیــزی که بخواهد 
دراختیار ما قرار گیرد دو ســال 
بعد به ما گفتنــد و در آن 
پیش  مطالبــی  زمان 
آمــد کــه در وقت 
مقتضی، سخنگوی 
اعالم  قضائیه  قوه 

خواهد کرد. 
 ســخن ایــن 
اســت که رد پول 
هایی که داده شد به 
آسانی دراختیار بانک 
مرکــزی و وزارت خارجه 
اســت؛ این به قــوه قضائیه 
ربطی ندارد. ایــن فرمولش 

بســیار آسان 

اســت که از آن دولت ها پیگیری کنند آن پولی که 
بانک مرکزی ایران به صــورت دالر واریز کرده کجا 

رفته است؟ 
 ظاهرا آقایان، دیپلماســی را به مســئله برجام 
محصور کرده اند آن هــم برجامی که نتیجه اش این 

طور شده است. 
 شما مرتب با هم گفت وگو می کنید؛ سر سفره، 
شــام میل می فرمایید؛ این مطلب را حل کنید که 
این پول هایی که بانک مرکزی بــه بانک های آنها 

داده است چه کرده اند؟ 
 اینکه متاسفانه از زبان مردم کار تبلیغاتی کنیم و 
بگوییم مردم از قوه قضائیه پاســخ مــی خواهند و 
بگوییم قوه قضائیه باید موضوع را برای مردم روشن 
کند، اینها همه مــورد اعتقاد ما هم هســت و باید 

پیگیری شود.
 آقای بابک زنجانی درباره ریاســت جمهوری و 
اطراف آن چه مطالبی گفته انــد؟ مردم که نامحرم 
نیســتند؛ همه اینها گفته شــود و قوه قضائیه هم 

رسیدگی می کند. 
 ما برای حفظ حرمت و عــدم اختالف، خیلی از 
مــوارد را االن دنبــال نکردیم و گفتیــم اصل مال 
برگردد و بعد حواشــی، بررسی شــود، حاال آقایان 

اصرار می کنند رسیدگی شود ما حرفی نداریم. 
 کاری کــه دولت بایــد انجام دهد قــوه قضائیه 
نمی تواند  انجام دهد؛ ردیابی اموال در خارج از کشور 
با دولت است  نه قوه قضائیه؛ چرا انجام نمی دهید؟ 
این پول ها در داخل کشور نبوده است و باید ببینید 
این ارزها را شرکت نیکو که تابعه شرکت نفت است 
به کجا فرستاده و به چه کشوری تحویل داده است؟ 
اینها در داخل کشور تحویل نشده است بروید سراغ 

آن کشورها. 
 ما االن سه سال است به دولت اینها را می گوییم 
اما گوش نمی کنند اینها را مردم باید بدانند و البته 

بعدا بیشتر از این هم خواهیم گفت. 
 ما اتفاقا دنبال شفافیت هســتیم و می فرمایند 
مردم باید بدانند پول ها کجا هزینه شــده اســت؟ 
اتفاقا ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که 
پول ها کجا خرج شــده اســت؟ پول هــای نهاد 

ریاست جمهوری کجا خرج می شود؟ 
 ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم 
در نهاد ریاســت جمهوری معلوم شود که این 
تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون 
اطــالع نیروهــای امنیتی به داخل ریاســت 
جمهوری بردند، با اجازه که بوده اســت؟ به چه 
وجهی بوده اســت؟ پولش از کجا آمده است؟ 
عین همیــن حرف ها را در قــوه قضائیه هم 
قبول داریم و هــر آنچه کــه در اینجا رخ 
می دهد در جای دیگر هم آشکار شود. 

منتها حرف های تبلیغاتی نزنیم.

اظهارات مهم رییس قوه قضائیه درباره پرونده بابک زنجانی:

زنجانی ادعا کرده میلیاردها تومان به انتخابات ریاست جمهوری کمک کرده است
بزرگ ترین مجتمع  مبارکــه،  فوالد  مجتمع 
صنعتی ایران است که در شرق مبارکه و غرب 
زرین شهر در اســتان اصفهان قرار دارد. این 
مجتمع در زمینی به وسعت ۳۵ کیلومترمربع 
)۱۷کیلومتر مربع سالن تولید( استقرار یافته و 
دارای ظرفیت تولید ساالنه  میلیون ها تن انواع 
محصوالت فوالدی تخت، گرم و سرد نوردیده، 
قلع اندود، گالوانیزه و رنگی اســت. در ادامه با 
ما همراه باشید تا در جریان جدیدترین اخبار 

مربوط به این قطب صنعتی ایران قرار بگیرید.
 توسعه و بهینه سازی سیستم هماهنگی 

تولید در فوالدسازی و ریخته گری مداوم
با راه اندازی سیستم هماهنگی تولید در فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم، واحدهای تولیدی جدید مانند 
ماشین 5 ریخته گری، کوره های پاتیلی 7 و 8 و واحد 
ســولفور زدایی عمال در چرخه اتوماتیک هماهنگی 
تولید فوالدســازی قرار گرفت و امکان بهره برداری 
از ظرفیت کامــل آنها و تحقق هدف تولید ســاالنه 
7/2میلیون تن تختــال و همچنین ارتقای کیفیت و 

تنوع بیشتر محصوالت فوالد مبارکه فراهم شد.
احمد نصــر اصفهانی مهندس فرآیند فوالدســازی 
و ریخته گری مداوم، با بیان ایــن خبر گفت: با توجه 
به اجرای برنامه توســعه 7/2میلیون تــن تختال و 
افــزودن واحدهای تولیــدی جدید مثل ماشــین 
ریخته گــری شــماره 5، کوره های پاتیلــی 7 و 8 و 
 )PCS(واحد سولفورزدایی، الزم بود سیستم مذکور
به نحوی ارتقا یابد که در فانکشــن های مختلف آن 
ازجمله برنامه ریزی و زمان بندی ذوب ها در ســایت، 
آزمایشگاه، هماهنگی پاتیل، کنترل توان کوره های 
قوس، کنترل کیفی تختال، محاســبات دمای ذوب 

و...، این واحدهای تولیدی جدید نیز لحاظ گردند.
عملکرد 9ماهه کارکنــان فوالد مبارکه 

باعث افتخار است
جلسه شــوراي معاونین شــرکت فوالد مبارکه، در 
سالن جلسات مدیریت برگزار شــد و در آن، گزارش 
عملکرد 9 ماهه شرکت ارائه شد و تصمیمات مقتضی 

اتخاذ گردید.
در این جلســه دکتر ســبحانی مدیــر عامل فوالد 
مبارکه، ضمــن تقدیر از تالش هــای صورت گرفته 
توســط همکاران، عملکرد 9 ماهه شــرکت را باعث 
افتخار دانســت و تداوم رویکردهای اتخاذ شــده در 
حوزه های مختلف را خواســتار شد. وی ضمن تایید 
رویکردهای حوزه فروش در تامین نیاز بازار داخل، بر 

تداوم آن تاکید کرد. 
دکتر ســبحانی همچنیــن توجه مدیران و ســایر 
همکاران در ارتقای بهره وری را در افزایش سودآوری 
شــرکت موثــر دانســت. وی در ادامه با اشــاره به 
شــرایط بازار و نیاز صنایع داخلی، راه اندازی توسعه 
فوالدسازی و ریخته گری سبا را با کمترین توقف در 
سال جاری و راه اندازی توســعه در نورد گرم سبا را 

در توقف های برنامه ریزی شــده سال آینده مطلوب 
دانست. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه منافع این 
روش را به حداقل رســاندن زمــان توقف خط تولید 

همزمان با افزایش در ظرفیت تولید دانست.
ارزش افزوده 2۱ میلیــارد ریالی در فوالد 

مبارکه
با اجرای یک طرح ویژه و روشــی نویــن در فرآیند 
تصفیه و بازیافت پساب های صنعتی ناشی از خطوط 
تولید فوالد مبارکه و  عملیاتی کردن پیشنهاد کاهش 
مصرف مــواد شــیمیایی )آهک هیدراتــه(، به طور 
میانگین ســاالنه با بازیابی 15هزار تن ســنگ آهن 
موجود در پســماند تصفیه خانــه، 21میلیارد ریال 

ارزش افزوده اقتصادی در فوالد مبارکه به دست آمد.
سیامک نوایی مسئول شــیفت واحد تصفیه پساب 
فوالد مبارکه، ضمــن اعالم این خبر بــا بیان اینکه 
تصفیه خانه پســاب صنعتی شــرکت فوالد مبارکه 
)pu21( در ســال 1374 با دبی 700 مترمکعب در 
ساعت راه اندازی شد، اظهار کرد: در این واحد، پساب 
پس از مرحله آشغال گیری، چربی زدایی، هوادهی، 
تصفیه شیمیایی با آهک هیدراته، کلرورفریک و پلی 
الکترولیت و گذراندن فرآیند انعقاد و لخته ســازی، 
وارد کالریفایرها شده و بعد از ترسیب و تنظیم pH  با 
اسیدسولفوریک در فضای سبز شرکت مورداستفاده 
قرار می گیرند. وی ادامــه داد: با اجــرای این طرح 
پساب های تولیدی شــرکت فوالد مبارکه به مدت 
حدود یک سال به صورت جداگانه با روش جارتست و 

آنالیز موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
ارائه خدمات پزشکي و بهداشتی بسیج 
ســازندگي پایگاه ســالمت فوالد مبارکه به 

مناطق محروم
در نهمین مرحله از زمان تاســیس بسیج سازندگي 
شــرکت فوالد مبارکه، پایگاه سالمت و اعضاي گروه 
بسیج ســازندگي این شــرکت،  براي دومین بار در 
ســال جاري در تاریخ 5 دی ماه بــا اکیپ متخصص 
پزشکي و همراه با وسایل و تجهیزات کامل دارویي، 
امدادي و بهداشــتي در روســتای دزج و قمیشــلو 
منطقه دهاقان، به بیــش از 1500 مددجو خدمات 
پزشکي ارائه نمودند. حجت االســالم نبوی رییس 
دفتــر هماهنگی تبلیغات اســالمی شــرکت فوالد 

مبارکه اصفهان که تیم بسیج سازندگي این شرکت 
را همراهي می نمود، ضمن تشکر از دست اندرکاران 
برپایی این اردوی جهادی گفــت: این خدمات برای 
افرادی که اســتطاعت مالی الزم را جهت مراجعه به 
مراکز بهداشــتی ندارند، در مقاطع خاصی می تواند 
موثر واقع شود که قابل تقدیر است. وی افزود: وقتی 
تالش می کنیم در زندگی خود با تقوی تر باشــیم، به 

واقع  هم دنیا و هم آخرت خود را آباد کرده ایم.
حجت االسالم نبوی ابراز امیدواری کرد که ارائه این 
خدمات همچنان ادامه داشته باشد و هرچه سریع تر 
همه اقشار جامعه به ســطوح قابل قبولی از خدمات 

پزشکی دسترسی یابند.
قدردانی از اقدامات خیرخواهانه شرکت 

فوالد مبارکه
همزمان با ایام گرامیداشت روز جهانی داوطلب، طی 
برگزاری آیینی با حضور فرماندار، رؤسای شوراهای 
اسالمی، رییس جمعیت هالل احمر، جمعی از خیران 
و داوطلبان شهرســتان مبارکه، معــاون داوطلبان 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان، مدیر روابط 
عمومی و رییس ارتباطات منطقه ای فوالد مبارکه، از 
اقدامات خیرخواهانه شرکت فوالد مبارکه با اهدای 

لوح تقدیر و تندیس قدردانی شد.
به گــزارش خبرنگار فــوالد، طی ایــن همایش که 
در محل هــالل  احمر شهرســتان مبارکــه برگزار 
شــد، ذاکری، فرماندار شهرســتان مبارکه، ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره حادثه دیدگان زلزله بم، 
بر اهمیــت کار امدادگران و داوطلبــان هالل احمر 
تاکید کرد و گفت: آمادگی هنــگام بالهای طبیعی 
یکی از ضروریات جامعه  امروزی است، به  ویژه اینکه 
شهرستان اصفهان، مبارکه و شهرضا روی گسل های 

زلزله خیز قرارگرفته اند.
 وی از وجــود صنایع بزرگ از جمله فــوالد مبارکه، 
رودخانه زاینــده رود، عبور چندین خــط لوله گاز و 
دکل های فشــارقوی در منطقه مبارکــه، به عنوان 
مکان های اســتراتژیکی )که اســتان را به داشــتن 
آمادگی باال برای مواجه شدن با بالیای طبیعی ملزم 
می کند(، یاد و اظهار کرد: بــه این منظور داوطلبی و 
حضور همه جانبه برادران و خواهران در هالل احمر از 

اهمیت باالیی برخوردار است.

فوالد مبارکه؛ پیشگام در کمک رسانی به مناطق محروم استان
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امام جمعه اصفهان در همایش »زوج های آسمانی« ویژه طالبی 
که به تازگی ازدواج کرده اند، با قرائت آیه شــریفه 21 سوره روم، 

اظهار داشت: حقیقتا همیشه برای من حضور در بین طالب ...

نیازهای رو به رشد خدمات شــهری دنیای امروز، لزوم استفاده از فضاهای زیرزمینی 
را الزامی می کند و تونل های مشــترک در شــهر، امکانی برای ســامان بخشیدن به 
زیرساخت های شهری اســت که نقش خود را در به وجود آوردن منظری مناسب در 
شهرها به اثبات رسانده است. برخی از کشــورهای پیشرفته این تونل ها را به گونه ای 
طراحی کرده اند که عالوه بر پاسخ دادن به نیازهای فنی، تاسیساتی و تجهیزات شهر، 
می توان در زمان های خاص و مواقع اضطراری از این مکان به عنوان پناهگاه یا مسیر 
دسترسی برای نجات جان شــهروندان اســتفاده کرد. به دنبال این اقدامات، شهر از 

چهره ای مغشوش و ازدحام کابل ها، سیم ها و تجهیزات و حفاری مکرر خیابان ها ...

جمالی نژاد از آرزوی تحقق
مدیریت واحد شهری پس از ۱۵ سال می گوید؛

فرش ها خیلی قرمز نیستند!

شهرداری اصفهان سهم خود را 
ادا خواهد کرد

113زیر پوست شهر

امام جمعه اصفهان:

دانشگاهی دینی برای آموزش 
همسرداری راه اندازی شود

آقای دایی!
با اعتقادات مردم بازی نکن

15

14

منابع طبیعی چهارمحال رتبه نخست 
کشور را به خود اختصاص داد

7

مدیرعامل کانون بازنشستگان فوالد اصفهان تاکید کرد:

بازنشستگان ذوب آهن و فوالد حق خود
را می خواهند

فرضیه ها درباره وجود
شبکه زیرزمینی در اصفهان قوت گرفت؛

ادامه در صفحه ۱۵

صفحه ۳

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح دیروز با جمعی از نخبگان و مدال آوران علمی 
دانشگاه صنعتی شریف دیدار کردند و در این دیدار، 
مدال های کسب شده از سوی نخبگان در مسابقات و 
المپیادهای کشوری و جهانی به رهبر معظم انقالب 

اسالمی اهدا شــد. رهبر انقالب اســالمی، دیدار با 
جمعی از نخبگان جوان علمی کشــور را، باز شدن 
پنجره ای به سوی یک باغ دلگشا و ورود هوای تازه و 
فروزان تر شدن امیدها به تحقق اهداف واالی نظام و 

کشور، توصیف کردند و گفتند: ...

رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان بسیجی مدال آور دانشگاه شریف:

جوانان مؤمن و انقالبی را
بسیار  دوست دارم و از آنان پشتیبانی می کنم

2

همه چیــز از »بهــار عربی« آغاز شــد؛ 
حکومت هــا و ائتالف ها تغییــر کردند و 
کشــمکش بین محورها تشدید شــد. تحوالت، معادالت 
منطقه خاورمیانه را زیر و رو کرد؛ روابط »حماس« با نظام 
سوریه قطع و با ایران به شدت ســرد شد. مشعل از سوریه 
خارج شــد و به قطر بازگشــت. مقر رییس دفتر سیاسی 
جنبش حماس به دوحه پایتخت قطر منتقل شــد؛ حال 
آنکه دوحــه در آن مرحله رهبری تالش های تســلیحاتی 
و رسانه ای ضد نظام حاکم ســوریه، متحد اصلی تهران در 
منطقه را به عهده داشت. ایران از حماس درخواست کرد تا 
از دولت سوریه حمایت کند، ولی آنها این درخواست را رد 
کردند و این به نوعی آغاز دورشدن ها بود؛ اما فقط این نبود؛ 
حماس همچنین در صدد توافق با جنبش اخوان المسلمین 
برآمد. درچنین شــرایطی، به نظر می رســید حماس به 
بخشی از طرح »اخوان المســلمین« برای شکست دادن 
محور ایران در منطقه تبدیل شده است. ایران دالیل متقن 
و زیادی برای اثبات این ادعای خود داشــت: انتخاب قطر 
به عنوان مقر رســمی حماس؛ قطر که نوک پیکان جنگ 
با نظام سوریه محسوب می شــد. اظهارات علنی رهبران 
حماس در حمایــت از درگیری ها در ســوریه و جنگیدن 
در کنار مخالفان ســوری . همه اینها نشان می داد حماس 
به اصل »اخوانی« خود برگشــته است. هرچه می گذشت 
شــکاف بین ایران و حماس بیشتر می شــد با این حال نه 
کمک های ایران به محور مقاومت فلسطین قطع شد و نه 
حماس حاضر شد به راحتی سرنخ تماس های سیاسی خود 
با ایران را ازدســت بدهد. ایران از دهه نود قرن گذشــته از 
سوی اسرائیل و آمریکا به عنوان حامی شماره یک مقاومت 
فلسطین شناخته می شود و به همین خاطر هم در لیست 
سیاه این دوکشور قرار گرفته و طعم تحریم های بین المللی 
را چشــیده؛ اما با وجود نامالیمات و حتی بــی مهری ها، 

بازهم دست از حمایت از مقاومت نکشیده است. 

فراز و نشیب های یک رابطه؛

حماس برمی گردد؟

نگاه

سما 
مطیعی

ادامه در صفحه 2

اصفهان، پایین تر از
البرز و مرکزی

در جذب سرمایه گذار خارجی؛
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پیشنهاد سردبیر:
 ای اصولگرایان ، اگر عقل دارید تک روی نکنید

واکنشانتخاباتپارلمانسیاست خارجه

ســخنگوی وزارت امور خارجه در نشست دو هفتگی 
خود در خصوص پیوستن کشــورهای منطقه و سایر 
بازیگران برای حل بحران سوریه و موضع ایران در این 
زمینه گفت: آنچه برای ما مهم اســت، حفظ حاکمیت 
ملی، تمامیت ارضی و صلح و ثبات در سوریه است؛ در 
این جهت با تمام توان تــاش وافری را صورت دادیم و 
آن را برای رســیدن به صلح و ثبات در سوریه که می 
شود بخشی از صلح و ثبات در مجموعه منطقه و جهان 

تلقی کرد، ادامه می دهیم.
قاسمی  ادامه داد: آنچه تا امروز مشخص و قابل تاکید 
اســت این است که ســه کشــور اصلی که می توانند 
دخالت کنند ایران، روسیه و ترکیه است با کمک دولت 
سوریه و بخشــی از معارضان؛ که قرار است در اجاس 
آستانه با دولت سوریه نشسته و مذاکرات خود را انجام 

دهند.
 وی تاکیــد کــرد: در مقطــع کنونی بحــث حضور

سایر کشورها مطرح نیست و باید مورد رصد قرار داد و 
شــاید در آینده بتوان در این خصوص بهتر و روشن تر 

صحبت کرد.

حسین ذوالفقاری رییس کمیته امنیتی ستاد انتخابات 
کشــور درباره تمهیدات اندیشــیده شــده در امنیت 
انتخابات 96 اظهار داشــت: در رابطه با امنیت انتخابات 
96 از پنج مــاه قبل کار خود را آغــاز کردیم چون بحث 
انتخابات یک بحث لحظه ای نیست بلکه باید از یک زمان 
جلوتری اقدامات را شــروع کنیم تــا در زمان انتخابات 
مشــکل امنیتی پیدا نکنیم؛ لذا از پنج مــاه قبل یعنی 
تقریبا از اواسط تابستان عما کارهای مربوطه را شروع 
و وضعیت ها را بررســی و برآوردهای امنیتی را نیز تهیه 

کردیم.
ذوالفقاری در پاسخ به این ســوال که آیا برای انتخابات 
آینده اطلس امنیتی تهیه خواهد شــد یا خیر، گفت: در 
حال تهیه اطلــس امنیتی برای انتخابات 96 ریاســت 
جمهوری هســتیم که در این اطلــس امنیتی نقاطی 
که بیشــتر نیاز به مراقبــت دارند و یا زمینــه برخی از 
ناامنی ها را داشــته اند مورد توجه قرار می گیرند. البته 
ما بــه متغیرهای جدیــد بی توجه نیســتیم و هرگونه 
 برآوردی کــه داشــته باشــیم بــرای آن برنامه ریزی 

می کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 حضور دیگر کشورها  فعال  برای 
حل بحران سوریه مطرح نیست

رییس کمیته امنیتی ستاد انتخابات کشورخبر داد:

تهیه اطلس امنیتی برای 
انتخابات ریاست جمهوری 96

نایب رییس مجلس : 

هنوز به تصمیمی برای حضور 
در انتخابات 96 نرسیده ام

نایب رییس جبهه پیروان خط امام )ره( و رهبری:

 ای اصولگرایان، اگر عقل 
دارید تک روی نکنید

مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس و وزیر بهداشت دولت 
اصاحات درمورد اینکه آیا برای انتخابات سال 96 تصمیمی 
برای حضور در کنار آقای روحانی دارید یا خیر؟ اظهار کرد: 
عده ای برخی مسائل در این خصوص را مطرح می کنند؛ اما 
هنوز به جمع بندی و تصمیمی بــرای حضور در انتخابات 

سال 96 نرسیده ام.
وزیر بهداشــت دولت اصاحات در پاسخ به سوال دیگری 
 مبنی بر اینکه گفته  می شــود اگر شــما در کنار روحانی
  بــرای شــرکت در انتخابــات حضــور پیــدا نکردید

 آقای مطهری جایگزین می شود؟، گفت: با بنده صحبتی 
برای حضور در کنار روحانــی در رقابت های انتخابات 96 

نشده است.
 وی همچنین درباره کاندیداتوری مطهری در کنار روحانی 
نیز گفت: از اینکه با علی مطهری در این باره صحبتی شده 

باشد هم خبری ندارم. 
گفتنی است؛ شــماری از اصاح طلبان با نزدیک شدن به 
انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از گزینه آلترناتیو در 

کنار روحانی برای انتخابات 96 سخن می گویند.

محســن کوهکن نایب رییس جبهه پیروان خط امام)ره( 
و رهبری اظهار داشــت : در جریان اصولگرا، هیچ یک از 
تشــکل ها چه آنهایی که از کمیســیون ماده ۱۰ احزاب 
مجوز دارنــد و چه آنهایــی که در قالب جبهه تشــکیل 
می شــوند و بعد مجــوز می گیرند نه خودشــان چنین 
داعیه ای دارند نــه بقیه این را قبول دارنــد که برای همه 
اصولگرایان تصمیم گیر هســتند بلکه اینهــا لجنه های 
کوچک و بزرگی هســتند که به صــورت طبیعی با هم 
تصمیــم می گیرند. ایــن نماینده اصولگــرای مجلس با 
اعام حمایت از تشــکیل جبهه مردمی نیروهای انقاب 
اســامی، تاکید کرد: نهایتــا فرآینــد تصمیم گیری در 
جریان اصولگرایی باید متشکل از برآیند اشخاص حقوقی 
و حقیقی تاثیرگذار باشــد و این رویه تــا زمانی که حزب 

واحدی به وجود نیامده ادامه خواهد داشت. 
کوهکن در پایان درباره احتمال معرفی کاندیدا از ســوی 
جبهه مردمی نیروهای انقــاب نیز گفت: هر تعداد لجنه 
اصولگرایی تشکیل شود اگر عقل و تدبیر داشته باشند که 

ان شاءا...دارند طبیعی است که تک روی نخواهند کرد.

فراز و نشیب های یک رابطه؛

حماس برمی گردد؟

ایــران همچنــان از مقاومــت و مبــارزات علیه اســرائیل 
 حمایت مالــی و معنــوی می کنــد و این موضــوع را حتی 
 سید حســن نصرا...،دبیرکل حزب ا... لبنان نیز چندی پیش 

در اظهارات خود به صورت رسمی و علنی اعام کرد. 
ماحصل حمــاس و قطــر خیلی بــه درازا نکشــید. حماس 
درخواستی را از دولت قطر دریافت کرد که از آن خواسته شده 
بود حضور رسانه ای غیرضروری خود را کاهش دهد و همزمان 
با آن حمایت های مالی بــرای اجاره دفاتر و منــازل رهبران 
حمــاس را قطع کرد. اصــل بودجه مربوط به دفتر سیاســی 
حماس مشکل پیدا کرده بود، اما در مورد گردان های عزالدین 
قسام مشــکلی نبود زیرا ایرانی ها با وجود اختافات با رهبران 

حماس حمایت مالی از آن را به هیچ وجه قطع نکردند.
تحوالت جدید باعث شــد تا حماس کم کم به ســمت ترمیم 
روابط با ایران پیش برود. کفگیرشــان به ته دیگ خورده بود و 
به کمک مالی ایران نیاز داشتند. اینچنین شد که در سه ماهه 
نخست سال 2۰۱6 تاش برای پرکردن شکاف بین حماس و 
ایران آغاز شد و مسئول این مأموریت هم موسی ابومرزوق بود. 
ابومرزوقی که مدعی شده بود ایران به حماس کمک مالی نمی 
کند)!( رایزنی ها آغاز شد. یک هیئت ایرانی با طرف فلسطینی 
دیدار کردند. گفته شــد که این هیئت توضیح داده که جهان 
از زمان خیزش موســوم به »بهار عربی« تغییر کرده و نه ایران 
مانند سابق است و نه حماس؛ اما هر دو طرف مایلند مقاومت 
در فلســطین در رویارویی با تجاوزات اسرائیل، قدرتمند باقی 
بماند. از همین رو باید اصــول جدیدی برای ایــن روابط بنا 
گذاشته شــود. روابط دوطرف تقریبا به حال عادی بازگشت 
و ارتباط بین موسسات از سر گرفته شــد. با این حال موضوع 
»ســوریه« همچنان محل اختاف اصلی میان دو طرف است. 
موضوعی که سبب زاویه گرفتن حماس از ایران شده؛ حماسی 
که گویا به گفته حشمت ا... فاحت پیشــه، نماینده مجلس 
فراموش کرده که ســوریه همیشه پشــتیبان مقاومت بوده و 
بسیاری از باهایی که در سوریه رخ داده به همین دلیل است. 
به زعم این نماینده؛ روابط مالــی و ارتباطات حماس با اعراب 
هم در تغییر رویه حماس بی تاثیر نبوده است. روزنامه لبنانی 
االخبار که به حزب ا... لبنان وابسته اســت به تازگی خبر داد 
که سرویس های امنیتی تحت رهبری حماس در غزه، برخی 
افراد را که حمایتشــان را از کنترل نیروهای ایران و سوریه بر 
حلب اعام کردند را مورد بازجویی قــرار دادند. بیانه حماس 
پس از آزادسازی حلب هم مورد اســتقبال ایران قرارنگرفت. 
قاسم قصیر سیاســت مدار لبنانی که به حزب ا... نزدیک است 
به المانیتور گفته که با وجــود اینکه اظهارات عمومی حماس 
و اقداماتش به ایران و حزب ا... ضربه می زند، اما روابط ایران و 
حماس وخیم نشده. حماس می توانست ساکت بماند؛ چرا که 
باید به فکرمنافع سیاسی اش باشــد و از همه حمایت هایی که 
دارد محافظت کند به جای اینکه واکنش احساسی نشان دهد. 
اما روابط بین حماس و ایران همچنــان برخاف این اتفاقات 
پابرجاســت. عنبری نیز فکر می کند روابط ایــران و حماس 
دست نخورده می ماند. او گفته: حفظ وضع موجود در سوریه 
وعراق و یمن بر روابط ایران و حماس تاثیر می گذارد. من فکر 
نمی کنم این روابط بایکوت شود. عاوه بر این ایران و حماس 

عمدتا در موردمسائل منطقه چشم در چشم نمی شوند.
المانیتور در همیــن زمینه می نویســد: درون حماس نوعی 
درگیری بین اعضا وجــود دارد که اعضا در مورد روشــی که 
باید پیگیری شود اختاف نظر دارند. خالد صافی استاد علوم 
سیاسی در دانشگاه االقصای غزه به المانیتور گفته: اختافات 
بین ایران و حماس درباره حلــب از اختافات داخلی بین دو 
گروه در جنبش نشــأت می گیرد. یک گروه خواســتار فاصله 
گرفتن از ایران و اجتناب از خشــم اخوان المسلمین هستند 
و گروه دیگر خواســتار نزدیکی به ایران و حفظ حمایت های 
مالی و نظامی ایرانند. حماس در قبال ایران موضع مشخصی 
 ندارد و به همین دلیــل واکنش های آنها بی ثبــات و مملو از

 تزلزل است.

عکس روز

پدر کاپوچی، اسقف مسیحی حامی 
امام)ره( و رهبری درگذشت

»هیاریون کاپوچی«، اســقف در تبعید قدس، در 9۴ ســالگی در رم 
پایتخت ایتالیا درگذشــت. وی در ســال ۱922 در شهر حلب سوریه 
متولد و در ســال ۱965 به عنوان اســقف اعظم کلیســای کاتولیک 
بیت المقدس انتخاب شد؛ اما رژیم صهیونیستی وی را در سال ۱97۴ 
به اتهام حمایت از مقاومت مردم فلســطین به ۱2 سال زندان محکوم 
کرد که با میانجیگری واتیــکان وی پس از تحمل ۴ ســال حبس به 
پایتخت ایتالیا تبعید شــد. اســقف کاپوچی پس از پیــروزی انقاب 
اســامی در ایران به عنوان نخســتین میهمان خارجی حضرت امام 
خمینی )ره( وارد ایران شد و مورد استقبال گرم امام)ره( و مقامات وقت 

ایران از جمله شهید بهشتی و حضرت آیت ا... خامنه ای قرار گرفت.

یادداشت

کافه سیاست

بین الملل

آزمایش شلیک موشک هسته ای قاره پیمایی با برد ۴ هزار 
کیلومتر در اودیسای هند با موفقیت انجام گرفت. ارتش 
هند موشک دوربرد قاره پیمای هسته ای به نام آگنی ۴ را 
آزمایش کرد. به نوشته سی ان ان، ارتش هند یک موشک 
هسته ای با برد ۴ هزار کیلومتر را روز دوشنبه در اودیسا با 
موفقیت شلیک کرد. این آزمایش موشکی یک هفته بعد 
از آزمایش پیشین موشک آگنی 5 از دیگر موشک های 
استراتژیک هند، انجام گرفت. این موشک 2۰ متری، ۱7 
تن وزن دارد و قابلیت حمل کاهک هسته ای به وزن یک 

تن را داراست.

روزنامه العربی الجدید نزدیک به حاکمان قطری از سفر 
پادشاه عربســتان به مصر در چند روز آینده خبر داد. 
پایگاه خبری مصری بوابه الفجر روز دوشــنبه به نقل از 
روزنامه قطری نوشت، همزمان با آمادگی پارلمان برای 
بحث درباره توافق تعیین مرزهــای دریایی بین مصر و 
عربستان ، آمادگی برای سفر مخفیانه پادشاه عربستان 
به قاهره نیز در حال اجراست. به نوشته این روزنامه سفر 
پادشاه عربســتان به مصر آغاز تحولی مثبت در روابط 
بین قاهره و حاکمان سعودی است. احتمال انجام این 
سفر در حالی اســت که سه ماه از مشــکات و بحران 
روابط بین مصر و عربستان می گذرد،بحران روابط بین 
دو کشور از پرونده دو جزیره تیران و صنافیر آغاز شد و 
به اختافات در دیدگاه های قاهره و ریاض در مســائل 

سوریه و یمن کشیده شد.

هجوم بیش از هزار مهاجر برای عبــور از حصار تعبیه 
شده در مرز شهر خودمختار ســئوتا در خط ساحلی 
مراکش منجر به زخمی شــدن ده ها گارد مرزی شد. 
به نقــل از ایندیپندنت، یک ســخنگوی محلی اعام 
کرد که 5۰ نگهبان مراکشی و 5 نگهبان اسپانیایی به 
دنبال هجوم پناهجویانی که گفته می شــود به صورت 
غیرقانونی در مراکش حضور دارند، زخمی شدند. این 
افراد تاش دارند که از طریق شهر ملیلیه که یکی از دو 
منطقه تحت کنترل اسپانیا در آفریقاست مسیر خود 

به سمت اروپا را باز کنند. 

شلیک موفق موشک 
هسته ای قاره پیما توسط هند

سفر قریب الوقوع پادشاه 
عربستان به مصر 

 درگیری هزار پناهجو 
در مرز اسپانیا با گارد مرزی

رهبر انقاب اســامی، دیدار با جمعــی از نخبگان جوان علمی 
کشور را، باز شدن پنجره ای به سوی یک باغ دلگشا و ورود هوای 
تازه و فروزان تر شدن امیدها به تحقق اهداف واالی نظام و کشور، 
توصیف کردند و گفتند: من شــکرگزار خداوند متعال به سبب 
وجود جوان های خوب، صالح و نخبه  کشور هستم و این جوانان 
نیز باید شــکرگزار نعمت نخبگی و ظرفیت ها و اســتعدادهای 
باالی خود باشند. حضرت آیت ا... خامنه ای مطالب مطرح شده از 
جانب نخبگان علمی را مطالبی پخته، صحیح، دقیق و منطبق با 
آرمان ها خواندند و تاکید کردند: هسته های نخبگی که همچون 
گلخانه هایی در سراسر کشور پراکنده هستند، قطعا آینده  کشور 
را سرشار از عطر علم و تجربه و اســتعداد و تدین و انقابی گری 

خواهند کرد.
ایشان با اشــاره به فراگیر شــدن گفتمان تولید علم در کشور و 
پدیدار شدن نتایج عملی آن، افزودند: تاش و حرکت علمی در 
کشور به هیچ وجه نباید کند یا متوقف شــود بلکه باید با شتاب 
بیشــتری ادامه یابد. رهبر انقاب اســامی مدال های نخبگان 
علمی را بســیار باارزش و نماد اســتعداد درونی و هویت واالی 
این جوانان دانســتند و خاطرنشــان کردند: ارزش معنوی این 
مدال ها بســیار باالتر از ارزش مادی آن اســت و به همین دلیل 
من مدال های اهدایی جوانان نخبه را با کمــال میل و با افتخار 

می پذیرم اما بعد به خود آنان باز خواهم گرداند. حضرت آیت ا...
خامنه ای، موضوع تعهد دینی و انقابی را در کنار تاش علمی، 
بسیار مهم ارزیابی و تاکید کردند: پیشــرفت علمی، به تنهایی، 
یک ملت و کشور را ســعادتمند نخواهد کرد بلکه همراه شدن 
حرکت علمی با آرمان های واالی معنوی و انقابی، زمینه ســاز 
به سامان رسیدن مســائل کشور و الگو شــدن آن برای منطقه 
و دنیای اســام و جهان خواهد بود. ایشــان دلیل شــکاف ها، 
کمبودها و سســتی های کنونی بنیان تمدن غــرب را با وجود 
پیشــرفت های فراوان مــادی آن، نبود معنویــت و آرمان های 
الهی دانســتند و گفتند: انحراف های گوناگون فکری، عملی و 
اخاقی، متاشی شدن بنیان خانواده، خشونت روزافزون، فساد 
اخاقی و خودکشــی ها در جوامع غربی به ویژه آمریکا، ناشی از 
همین موضوع است؛ برخی از متفکرین و اندیشمندان آمریکایی 
صراحتا به این شکاف ها و آسیب ها و نبود اخاق، اذعان می کنند.

رهبر انقاب اسامی با اشاره به خشونت های روزافزون در جامعه 
آمریکا و کشتار به وسیله ساح، افزودند: آدم کشی و رواج اسلحه 
در آمریکا به یک مشکل جدی تبدیل شــده است که عاج آن، 
توقف استفاده از ساح در میان مردم اســت؛ اما به دلیل سلطه 
مافیای کمپانی های اسلحه سازی در آمریکا، هیئت حاکمه این 

کشور جرأت غیرقانونی کردن استفاده از ساح را ندارد.

حضرت آیت ا... خامنه ای، »اهتمــام جدی به آرمان های دینی و 
الهی و تعهد انقابی« را الزمه پیشــرفت واقعی کشور دانستند 
و تاکید کردند: این موضوع باید در همه عرصه های کشــور اعم 
از اقتصاد، سیاســت، کار علمی، اداره کشــور و گزینش مدیران 
مورد توجه ویژه قرار گیرد. ایشــان سومین عامل برای پیشرفت 
کشور را، »ثبات و ایســتادگی در راه دین و انقاب« برشمردند 
و گفتند: انجام کارهای بزرگ همچون پیروزی انقاب اســامی 
و یا موفقیت در ۸ سال دفاع مقدس و همچنین مقابله با فشارها 
و تعارض ها علیه نظام اسامی، به دلیل انسان هایی بوده است که 
دارای ثبات قدم و ایستادگی بودند و در مسیر دین و انقاب دچار 
انحراف و تزلزل نشدند و از افراد متزلزل در راه دین و انقاب باید 
حذر و پرهیز کرد. رهبر انقاب اســامی، »حضور جهادی« در 
عرصه های گوناگون، خصوصا میدان های تاثیرگذار برای آینده 
کشــور را از دیگر عوامل موفقیت و پیشرفت دانستند و افزودند: 
اقدام جهادی به معنای خسته نشدن در مقابل سختی ها و موانع، 

و ایمان به مسیر و حرکت براساس فکر و منطق است.
حضرت آیت ا... خامنه ای نســل جوان کنونی را بســیار توانا تر، 
آگاه تر و هوشمندتر از نسل اول انقاب برشــمردند و با اشاره به 
جنبش دانشــجویی تلکید کردند: جنبش دانشجویی به معنای 
حرکت جهادی در مســیر و در خدمت آرمان های انقاب است 
و نه بر ضد آرمان ها ســخن گفتن. رهبر انقاب اسامی گفتند: 
من جوان های مؤمن و انقابی را بســیار دوســت دارم و از آنها، 
در هر کجا باشند پشــتیبانی می کنم و وظیفه رؤسا و مسئوالن 
دانشــگاه ها و وزرای مربوطه، حمایت مضاعف از جوانان مؤمن و 
انقابی در دانشگاه هاست. ایشــان همچنین با اشاره به سخنان 
یکی از دانشــجویان نخبه درخصوص ایجاد شــرایط الزم برای 
بانوان نخبه خاطرنشــان کردند: مســئوالن دانشــگاه ها باید 
تسهیات و شــرایطی را فراهم کنند که زنان دانشجو و محقق، 
عاوه بر انجام کارهای علمی خود، بتوانند وظیفه همسرداری و 
نگهداری از فرزندان را نیز انجام دهند و مجبور به کنار گذاشتن 
مسیر علمی خود نشــوند. حضرت آیت ا... خامنه ای به سخنان 
یکی از نخبگان علمی درخصوص اقتصاد مقاومتی اشاره کردند 
و گفتند: اقتصاد مقاومتی یک اندیشه تجربه شده در دنیاست و 
فقط اختصاص به ما ندارد. ایشان چگونگی بهره برداری از اقتصاد 
مقاومتی را منوط به اهداف کشورها دانستند و افزودند: جدای از 
نحوه جهت گیری و بهره برداری، این موضوع که اقتصاد مقاومتی 
کشــور را در برابر تکانه های گوناگون جهانی اعم از بدخواهانه یا 

غیربدخواهانه، حفظ خواهد کرد یک اصل پذیرفته شده است.
رهبر انقاب اسامی دلیل پیشرفت های علمی و صنعتی آمریکا 
در یکصد و پنجاه سال گذشته را، به کارگیری اقتصاد مقاومتی 
دانستند و خاطرنشان کردند: البته آمریکایی ها این اندیشه را در 
جهت مادی گری و پول به کار گرفتند؛ اما همین تجربه پذیرفته 

شده جهانی را می توان با جهت گیری متعالی تری به کار گرفت.
حضرت آیــت ا... خامنــه ای، امکانات و ظرفیــت های طبیعی 
کشور را بســیار متنوع و گسترده و البته ناشــناخته خواندند و 
تاکید کردند: وجود چنین ظرفیت هایی یــک اقبال بلند برای 
نسل جوان اســت که می توانند با بهره گیری از آنها، کشور را به 

پیشرفت همزمان مادی و معنوی برسانند.

 من شکرگزار خداوند 
متعال به سبب 

وجود جوان های 
خوب، صالح و نخبه  
کشور هستم و این 

جوانان نیز باید 
شکرگزار نعمت 

نخبگی و ظرفیت ها 
و استعدادهای باالی 

خود باشند

رهبر انقالب در دیدار با دانشجویان بسیجی مدال آور دانشگاه شریف:

 جوانان مؤمن و انقالبی را بسیار 
دوست دارم و از آنان پشتیبانی می کنم 

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز با جمعی از نخبگان و مدال آوران علمی دانشــگاه 
صنعتی شریف دیدار کردند و در این دیدار، مدال های کسب شده از سوی نخبگان در مسابقات و المپیادهای کشوری و 

جهانی به رهبر معظم انقالب اسالمی اهدا شد.

بســیج : قدیری ابیانه گفت: اصاح طلبان می خواســتند وضعیت معیشت 
مردم بد شود تا انگشت اتهام تشدید تحریم ها را به سمت دولت اصولگرایان 
نشانه بروند.محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به 
ادعای ویکی لیکس مبنی بر درخواست هاشمی رفسنجانی و رییس جمهور 
اسبق اصاح طلب از غرب مبنی بر اعام تقلب و نقض حقوق بشر در ایران و 
درخواست مهدی هاشــمی از آمریکا مبنی بر تشدید تحریم ها توسط غرب 
بیان کرد: حتی در ســال ۸۴ ســیدمحمدرضا خاتمی برادر رییس جمهور 
اسبق اصاحات در ماقاتی که با سفیر آلمان داشــت، از او خواسته بود که 
تحریم ها را از ابتدای دولت احمدی نژاد تشدید کند و این اظهارات شنود شده 
بود و اطاعات آن در کیهان منتشر شد و محمدرضا خاتمی که نمی توانست 
تکذیب کند و می دانست صدایش شنود شده و ضبط هم شده است، اظهارات 
خود را تکذیب نکرد و از گفته خود اظهار پشیمانی ننمود فقط شنود و انتشار 

مطالب محرمانه خود با سفیر آلمان را غیراخاقی توصیف کرد.

تشکیل کمیته انتخابات 
ایران در سفارت انگلستان

ادعای قدیری ابیانه درباره 
محمدرضاخاتمی

پارس : بر اساس دستورالعمل دستگاه امنیتی انگلیس، کمیته ای با عنوان 
»انتخابات« در سفارت انگلیس در تهران تشــکیل شده است. این کمیته 
وظیفه دارد فضای انتخابات شــورای شهر و ریاســت جمهوری در ایران را 
رصد کند؛ همچنین قرار است دستورالعمل هایی نیز جهت عملیات روانی 
و شعارهای انتخاباتی در اختیار برخی نامزدهای انتخاباتی قرار گیرد. کمیته 
انتخابات سفارت انگلیس در ایران، در مورد شورای شهر پنج کان شهر اصلی 
کشور نیز برنامه ریزی خواهد داشت. سایت تحلیلی خبری پارس با مطرح 
کردن این ادعا به بررسی نقش ســفارت انگلیس در فتنه ۸۸ پرداخته است 
و نوشته : برنامه  ریزی دولت انگلیس از طریق شبکه فارسی زبانان بی بی سی 
برای ایجاد عملیات روانی در خصوص انتخابات ایران مدت ها قبل از سوی 
نهاد رســانه ای وزارت خارجه انگلیس شکل گرفته اســت. مقامات وزارت 
خارجه بریتانیا از نزدیک و با جدیت مسئله دخالت در امور ایران و انتخابات 

این کشور را پیگیری می کردند.

... ادامه از صفحه یک
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
فرش ها خیلی قرمز نیستند!

نگاه روز

غالمرضا میری، نایب رییس شــورای ملی زعفران گفت: با وجود 
آنکه ایران ۹۴ درصد زعفران دنیا را تامین می کند اما ســهم ما در 
تجارت جهانی این محصول کمتر اســت چرا که بــه عنوان مثال 
کشــوری مانند اســپانیا محصول ایران را خریداری و به نام خود 
صادر می کند بنابراین سهم کشــورهای دیگر در این میان افزایش 
پیدا می کند.دبی نیز یکی از کشورهایی اســت که محصول ایران 
را خریداری و مجــددا صادر می کنــد. البته اســپانیا چون خود 
تولیدکننده زعفران است، طالی ســرخ ایران را به نام خود صادر 
می کند اما دبی چون تولیدی در این زمینه ندارد، نمی تواند چنین 

کاری انجام دهد.

روز گذشته لیست جدید طرح های صنعتی، معدنی 
و تجاری مصوب در هیئت سرمایه گذاری خارجی 
رونمایی شد. براساس آمار اعالم شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت از مجموع طرح هــای مصوب در هیئت ســرمایه گذاری 
خارجی تا 25 آّبان ســال جاری، 7 طرح در آّبان ماه در  این هیئت 
با سرمایه گذاری 6 کشور تصویب شده اســت. در برنامه راهبردی 
وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز سه شــرط برای سرمایه گذاران 
خارجی مد نظر قرار گرفته است. براساس هدف گذاری صورت گرفته 
از ســوی این وزارتخانه، در وهله اول ســرمایه گذاران ملزم هستند 
حداقل امکان صــادرات 30 درصد کاالهایی را کــه در ایران تولید 
می شود، فراهم کنند.مطابق شرط دوم، کاالهایی که در ایران تولید 
می شــوند، باید رقابتی باشند. از ســوی دیگر، در شرط سوم برای 
سرمایه گذاری در ایران، شرکت خارجی باید بخشی از سرمایه خود 
را در بخش تحقیقات و توســعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و 

دانش فنی صرف کند. 
      

آمارهای اعالم شــده، ما را به نتایج جالبی می رساند. براساس این 
آمار، در مدت زمان مورد بررسی از ۴2 طرح مصوب از سوی هیئت 
ســرمایه گذاری خارجی، افغانســتان با 7 قرارداد مســتقل و یک 
قرارداد مشترک با عراق بیشترین تعداد قرارداد را به خود اختصاص 
داده است. چین، دومین کشوری اســت که در این مدت 6 قرارداد 
مستقل با ایران منعقد کرده است و آلمان هم با ۴ قرارداد مستقل و 

یک قرارداد مشترک با ایتالیا در جایگاه سوم قرار دارد. 
 خراسان رضوی در مجموع با 6 قرارداد در این مدت توانسته عنوان 
استان موفق در جذب ســرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص 
 دهد و اســتان های البرز و مرکــزی وقزویــن در رده های بعدی

 قرار می گیرند.  بخش جالــب توجه برای ما هم ســرمایه گذاری 
خارجی جذب شده در استان اصفهان است که صنعتی ترین استان 
ایران و دومین کالن شــهر بزرگ ایران در طرح های »تاسیس واحد 
خدمات فنی و مهندسی« و »طرح تولید خودروی سیتروئن« است! 

      
گفته می شد برجام قراراســت درهای دنیا را به روی ایران بازکند تا 
با دنیا وارد تعامالت بزرگ شویم، بده بستان های اقتصادی پرسود 
داشته باشیم و شاهد ســرمایه گذاری های خارجی باشیم که هم 
اشــتغال زایی و هم ارزآوری برای ایران به دنبال داشــته باشد. در 
همین راستا، اصفهان به عنوان یک شهر مهم استراتژیک، صنعتی، 
فرهنگی و صاحب نام و شناخته شده در دنیا، قرار بوده در نیل به این 
اهداف نقش مهمی ایفا کند. همین چندروز پیش بود که اســتاندار 
اصفهان گفت: تسهیل ســرمایه گذاری و رفع موانع تولید از اهداف 
اصلی اقتصاد مقاومتی به شــمار می رود و بر همین اســاس برای 

سرمایه گذار خارجی در استان فرش قرمز پهن می کنیم.
آمارها که نشان می دهد اصفهان تاکنون چندان موفق نبوده ، شاید 

هم فرش ها خیلی قرمز نیستند! 

مقصود اســعدی ســامانی دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی 
گفت: در مذاکرات ایرالین های ایرانی و شرکت سوخو بحث خرید 
هواپیما  مطرح نیست زیرا این نوع هواپیما هنوز برای شرکت های 
هواپیمایی شناخته شــده نیســت.وی ادامه داد: ورود هواپیمای 
ســوخو ۱00 به ایران، تنها به صورت اجاره انجام می شــود ضمن 
اینکه باتوجه به زمین گیر شــدن این هواپیما به علت مشکل ایجاد 
شــده در ُدم آن، بحث اجاره هم بــا اما و اگرهایی مواجه اســت و 
شرکت سوخو باید ایراد موجود را برطرف کند. به گفته دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی، سه شــرکت هواپیمایی خصوصی مایل 
به اجاره این نوع هواپیما هســتند و برای بررسی بیشتر امکانات و 
ویژگی های آن ترجیح می دهند که به جای خرید، اقدام به اجاره 
کنند.اسعدی، اظهار داشــت: اگر در مدت زمان اجاره، هواپیمای 
ســوخو ۱00 توانســت توانمندی خود را ثابت کند مــی توان به 
خرید این نــوع هواپیما درآینــده امیدوار بود.این مقام مســئول 
بخش خصوصی بیان کرد: با وجود تمایل شــرکت های خصوصی، 
شرکت های دولتی برای اجاره سوخو ۱00 اعالم آمادگی نکرده اند 
ضمن اینکه به نظر می رســد زمین گیر شــدن ایــن هواپیما در 
تصمیم گیری ایرالین ها برای اجاره موثربوده و اگر ایراد فنی مهمی 

در سوخو باشد امکان منتفی شدن تصمیم شرکت ها وجود دارد.

آمارهای منتشر شــده توســط اداره آمار ترکیه نشان می دهد 
مبادالت تجاری ایران و ترکیه در ۱۱ ماهه ســال 20۱6 با افت 
۱/6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. 
مبادالت تجاری دو کشور که در ماه های ژانویه تا نوامبر 20۱5 
بالغ بر8/۹۴8 میلیارد دالر گزارش شده بود در ۱۱ ماهه 20۱6 

به8/7۹8 میلیارد دالر کاهش یافته است.
افت مبادالت تجــاری دو کشــور در این دوره مربــوط به افت 

واردات ترکیه از ایران بوده است. 
ترکیه در ماه های ژانویه تا نوامبر ســال میالدی 20۱5 بالغ بر 
5/657 میلیــارد دالر کاال از ایران وارد کرده بــود که این رقم با 
افت 26 درصــدی در ۱۱ ماهه 20۱6 بــه ۴/۱63 میلیارد دالر 

رسید.
 نفت و گاز مهم ترین کاالهای وارداتی ترکیه از ایران هســتند و 
افت واردات ترکیه از ایران)به لحــاظ ارزش( طی ماه های اخیر 

عمدتا به دلیل افت قیمت نفت و گاز بوده است.

دورزدن به سبک دبی!

اصفهان، پايین تر از البرز و مرکزی در جذب سرمايه گذار خارجی؛

فرش ها خیلی قرمز نیستند!

خريد سوخو ۱۰۰ منتفی است

صادرات 4/6 میلیارد دالری 
ترکیه به ايران در ۱۱ ماه

استاندار اصفهان گفت: کنترل نکردن واردات و ورود 
هجومی کاالهای قاچاق، اقتصاد و فرهنگ استان را 
مورد هجمه قرار داده و ضرورت دارد مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز با قوت صورت پذیرد.
به گــزارش ایمنــا، رســول زرگرپور در نشســت 
کمیســیون مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان، 
اظهارداشــت: قاچاق کاال و ارز اثر و نمود مخرب در 
باورها و اقتصاد و ارزش های خانــواده ها دارد و الزم 

است این مبارزه با جدیت ادامه یابد.
 وی تصریح کــرد: این موضوع باالخص در اســتانی 
مانند اصفهــان که اســتانی اقتصــادی، مذهبی و 
 والیتمدار اســت باید به صورت جدی تر و قاطع تری 
صورت گیرد. استانداراصفهان گفت: ما بیش از سایر 

استان ها درد این قضیه را احساس می کنیم. 
وی با اشــاره به گزارش معاون دادگســتری استان 
در خصوص برخورد با کاالهای ممنوع، یادآور شــد: 
به نظر می رسد عالوه بر ســودجویی، برخی اهداف 
سیاسی هم در پشت پرده گســترش، تولید و توزیع 
کاالهــای ممنوع وجــود دارد که به نوعــی اهداف 

شیطانی است.

نماینده مردم فریدن، فریدون شــهر، چادگان و بویین 
میاندشــت در مجلس گفت: نمایندگان استان اصفهان 
نســبت به این موضوع اعتراض دارند که بودجه استان 
نسبت به سایر استان های کشور کمتر است. اکبر ترکی 
در گفت وگو با تسنیم ، پیرامون جلسه مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان با محمدباقر نوبخت اظهار داشــت: در 
این جلســه درباره چند موضوع مختلف صحبت شــد، 
نخست مباحث کالن استان و مســائل مرتبط با بودجه 
مطرح شد که نمایندگان اســتان اصفهان نسبت به این 
موضوع اعتراض داشــتند که  چرا بودجه استان از سایر 
استان های کشور کمتر اســت. وی افزود: مبحث دیگر 
این بود که براســاس میزان پرداختی  اســتان اصفهان 
به عنوان مالیات به خزانه، در جایگاه دوم یا ســوم کشور 
قرار داریم اما آنچه که به استان اصفهان برمی گردد کمتر 
بوده و استان را در ردیف چهارم یا پنجم قرار داده است و 
در ردیف های دیگر بودجه نیز در رده های هشتم، نهم و 

حتی بیست و سوم قرار دارد.

استاندار اصفهان هشدار داد:

اقتصاد استان مورد هجمه 
ورود کاالهای قاچاق

جزئیات جلسه مجمع نمايندگان اصفهان با نوبخت؛

انتقاد از رقم بودجه استان

درشهر

مجتبی احمدی ، با بیان اینکه صندوق فوالد آینده ای ندارد 
و همچنان وضعیت آن مبهم و به هم ریخته است، اظهار کرد: 
بازنشســتگان فوالد از نظر بودجــه ای نمی توانند مطمئن 
باشند که چه زمانی حقوق دریافت می کنند، به همین دلیل 
درخواست دارند به صندوق بازنشستگی کشور متصل شوند.

وی با بیان اینکه بازنشســتگان فوالد تقاضــا دارند صندوق 
بازنشســتگی فوالد به صندوق بازنشســتگی کشور وصل 
شــود، افزود: صندوق فوالد به هیچ عنوان جوابگوی مسائل 
بازنشستگان نیســت، اما صندوق بازنشستگان کشوری به 
بودجه کشور وصل است و اطمینان داریم در روز مشخصی 

حقوق بازنشستگان پرداخت می شود .

بدهی سنگین صندوق بازنشستگان فوالد
مدیرعامل کانون بازنشســتگان فوالد اصفهان با بیان اینکه 
هم اکنــون 86 هزار نفر بازنشســته مشــارکت، مربوط به 
صندوق بازنشســتگی فوالد بوده و در 3۱ اســتان کشــور 
ساکن هستند، گفت: استان اصفهان ۴6 هزار نفر بازنشسته 
ذوب آهنی و حدود چهار هزار نفر نیز بازنشســته فوالد دارد 
که بر اساس این تعداد، باید بیشترین سهم از این صندوق را 

استان اصفهان داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: اگر با خواسته بازنشستگان برای انتقال 
به صندوق بازنشستگی کشــور موافقت شود، بازنشستگان 

حقوق پایدار پیدا می کنند و مشکل آنها برطرف می شود.

نماینده کانون های بازنشســتگان صنعــت و معدن فوالد 
کشــور با بیان اینکه درمان ذوب آهن از حدود ۱۹ ماه پیش 
تا کنون قطع شده است، اضافه کرد: بیمه بازنشستگان طبق 
آیین نامه بیمه فوالد است، در حالی که ذوب آهن می خواهد 
این بیمه را از بازنشستگان بگیرد، اما ما این را قبول نداریم و 

آن را حق خود می دانیم.
احمدی اظهار کرد: در حال حاضر تعدادی از بازنشســتگان 
بیمه فوالد و تعدادی نیز بیمه سالمت هستند و برای افرادی 
که تحت بیمه ســالمت قرار گرفته انــد می خواهند قرارداد 
بیمه تکمیلی ببندند. بازنشستگان در بیمه فوالد هزینه ای 
پرداخت نمی کنند، امــا در بیمه تکمیلی بایــد 25 درصد 

پرداخت کنند.
وی افزود: بیمه تکمیلی نه تنها امتیازی برای بازنشســتگان 

ندارد، بلکه مبلغی  نیز از حقوق آنها کسر می شود. 
وی ادامــه داد: در حال حاضــر فوالد و ذوب آهــن با هیچ 
بیمارســتانی قرارداد درمانی ندارد. احمــدی گفت: هفته 
گذشــته تعداد بســیاری از نمایندگان مجلــس در جمع 
بازنشســتگان ذوب آهن و فوالد حضور پیدا کــرده و قول 
پیگیری خواسته های بازنشســتگان را دادند، اگر مجلس با 
انتقال بازنشستگان از صندوق فوالد به صندوق بازنشستگان 
کشــوری موافقت کند یعنی نمایندگان کمک کرده اند اما 
 اگر تصویب نشــد یعنی پیگیری و کمکی از سوی آنها انجام

 نشده است. 
مدیرعامل کانون بازنشســتگان فوالد اصفهان با بیان اینکه 
بیمه درمانی بازنشستگان فوالد حساس و فوق العاده است، 
تصریح کرد: بیمــه عمر و حادثه بر عهده ذوب آهن اســت . 
ذوب آهن مبالغی را که کارگــران و کارمندان، خود هزینه 
کرده اند  پرداخــت نمی کند و بنــی را که ســالی یک بار 
می داده هم قطع کرده اســت و اینها مواردی است که  برای 

بازنشستگان فوریت دارد.

محمدرضا برکتیــن رییس خانه صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت صنایع استان اظهار کرد: 
صنعت بزرگی همچون پلی اکریل که هنوز بعد از گذشــت 
ســال ها دارای تکنولوژی روز دنیاســت به دالیلی همچون 
تعدد مدیریت، انجــام اقدامات غیر کارشناســی در برخی 

 موارد و وجود مســائل مرتبــط با ســهام داران با معضالتی 
روبه رو شده اســت. وی افزود: یک مجموعه با 50 یا 60 نفر 
نیرو را می توان توسط یک مدیر متخصص به خوبی کنترل 
کرد اما زمانی که نیروهای یک مجموعه به 500 تا هزار نفر 
و یا حتی بیشتر برسد، دیگر در این شرایط یک نفر نمی تواند 
مجموعه را مدیریت کند و به یک تیم قــوی در این ارتباط 
نیاز اســت.رییس خانه صنعت، معدن و تجــارت اصفهان 
اضافه کرد: زمانی که سیســتم تولید، گســتردگی زیادی 
داشته باشــد برای مدیریت آن نیاز به ســاختار و سیستمی 

منسجم است تا بتوان به درســتی و در مسیر تولید حرکت 
کرد. وی با بیان اینکه امروز موضــوع پلی اکریل مورد توجه 
مسئوالن استان قرار دارد، تاکید کرد: در شرایط فعلی راهکار 
نجات پلی اکریل تنها تعویض سریع مدیران و یا تزریق پول 
نیست، بلکه نیاز است تیمی از کارشناسان و متخصصان به 
ریشه یابی مشــکالت این مجموعه بزرگ پرداخته و نتایج 
را مورد تحلیل و بررســی دقیــق قرار دهند و بــا قرار دادن 
اطالعات در اختیــار یک تیم مدیریتی منســجم و قوی در 

راستای برطرف کردن مشکالت حرکت کنند.

مديرعامل کانون بازنشستگان فوالد اصفهان تاکید کرد:

بازنشستگان ذوب آهن و فوالد حق خود را می خواهند 

ذوب آهن مبالغی 
را که کارگران و 
کارمندان، خود 
هزينه کرده اند  

پرداخت نمی کند و 
بنی را که سالی يک 
 بار می داده هم قطع 

کرده است

نماينده کانون های بازنشستگان صنعت و معدن فوالد کشور گفت: بازنشســتگان پیگیر انتقال از صندوق 
بازنشستگی فوالد به صندوق بازنشستگی کشور هستند.

رییس انجمن واردکنندگان خودرو از توقف ثبت ســفارش واردات خودروهای 
مونتاژ شده در آمریکا از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. فرهاد 
احتشــام زاد در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: به دنبال توقف شــماره گذاری 
خودروهای مونتاژ شده در آمریکا از ســوی پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت نیز از ابتدای مــاه جاری ثبت ســفارش واردات این 

خودروها را متوقف کرده است.
وی با بیان اینکه طبق آنچه که به ما اعالم شــده، توقف ثبت ســفارش واردات 
خودروهای غیر آمریکایی مونتاژ شــده در آمریکا موقتی و تا روشــن شــدن 
وضعیت نهایی اســت، خاطرنشــان کرد: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از 
شهروندان خودروهای مونتاژ آمریکا را خریداری کرده اند اما دچار مشکل عدم 
شماره گذاری شده اند، بنابراین امیدواریم پلیس راهنمایی و رانندگی در جهت 
حل این مشکل و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر خریداران این خودروها اقدام 
کند.چندی پیش ایسنا براســاس برخی اسناد به دســت آمده اعالم کرد که با 
وجود بیانات صریح مقــام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیــت واردات کاالهای 
 مصرفی از آمریکا، برخی خودروهای تولیدی در این کشــور با برندهای تویوتا، 

ب  ام و، ولوو و هوندا وارد ایران شده است.
افشا شدن این موضوع موج انتقاد کارشناســان را به دنبال داشت. کارشناسانی 
که اعــالم کردند واردات خودرو بــه عنوان کاالیی مصرفــی از آمریکا برخالف 

سیاست های کالن کشور است.

رییس هیئت مدیــره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران شــرایط 
متقاضیان اعزام به کشور ایرلند را اعالم کرد.

کرباسی ضمن تشریح مفاد این سند همکاری که در دوم مهرماه سال جاری 
بین بخش خصوصی دو کشور در محل ســفارت کشورمان در دوبلین ایرلند 
امضا شد، افزود: افراد واجد شــرایط و متقاضی اعزام پس از ورود به ایرلند و 
گذراندن دوره های آموزش زبان و فراگرفتن حرفه های آشپزی و هتل داری 

و زیرمجموعه این رشته ها در بازار کار ایرلند مشغول به کار خواهند شد.
رییس هیئت مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران) اصکابا( در 
بخش دیگری از این گفت و گو، افزود: نیروهــای اعزامی پس از پایان مرحله 
اول و در صورت رضایت کارفرما مــی توانند ضمن تمدید قرارداد جدید خود 

در بازار کار این کشور مشغول به کار شوند.
کرباسی، صنعت گردشگری و اقتصاد قوی کشور ایرلند را مهم ترین شاخصه 
آن دانست که نیروهای خارجی شــاغل در آن می توانند پس از مراجعت به 
کشــور خود و با توجه به دوره های آموزشــی فراگرفته و اشــتغال در کشور 

ایرلند ضمن انتقال تجربه خود به راحتی جذب بازار کار داخلی شوند.
کرباسی، شرایط اولیه متقاضیان اعزام به کشور ایرلند را حداکثر سن ۴0سال 
تمام، آشنا به مکالمه زبان انگلیســی و ارائه مدرک زبان تا هنگام اعزام، آشنا 
به یکی از مهارت های هتل داری و آشــپزی و زیر شــاخه های مرتبط و ارائه 

مدارک فنی و حرفه ای و یا سابقه کار مرتبط مورد تایید عنوان کرد.

واردات خودروهای آمريکايی
متوقف شد

شرايط اعزام نیروی کار به کشور ايرلند 
اعالم شد

خبرکارگریخودرو

حقوق کارگران به هفته دوم نرسیده 
تمام می شود

هادی ابوی ،  دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران اظهار کرد: 
در ماده ۴۱ قانون کار مالک تعیین مزد، فقط نرخ تورم دیده نشــده که 
دولت و کارفرمایــان روی آن اصرار دارند بلکه تبصــره دو هم پیش بینی 

شده تا وضع معیشت کارگران هم دیده شود و تنها به تورم بسنده نشود.
ابوی ادامه داد: تمام کارشناســان و اقتصاددانان تاییــد می کنند که در 
پایان سال، افزایش قیمت ها امری اجتناب ناپذیر است بنابراین نمی توان 
گفت که تورم پایین آمده است ولی متاســفانه روال تعیین دستمزد در 
شــورای عالی کار این طور اســت که بر مبنای تورم همان سال مزد سال 
بعد کارگران را تعیین می کنند در حالی که در سه ماهه اول سال همیشه 
با تورم و رشد قیمت ها مواجهیم و دســتمزد به هفته دوم نکشیده تمام 
می شــود. وی ادامه داد: تنها چشــم امید جامعه کارگری بعد از یکسال 
کاری افزایش حقوق و دستمزد است اما در عرض همین یکسال با مسائل 
مختلفی روبه رو بوده ایم به گونه ای که یک روز بحث ادغام درمان تامین 
اجتماعی به میان آمد و یک روز اختالس میلیاردی و حقوق های نجومی 

مطرح شد و باز هم مطالبات کارگران به فراموشی سپرده شد! 
دبیــرکل کانون عالــی انجمن هــای صنفی کارگــران در پایــان، ابراز 
امیدواری کرد: تصمیم های الزم درباره دســتمزد ســال آینده کارگران 
منطبق با واقعیت های روز زندگی آنها گرفته شود و تبصره دوی ماده ۴۱ 

قانون کار مورد غفلت قرار نگیرد.

قاب رسانه 

ريیس خانه صنعت اصفهان تاکید کرد:

حل مشکالت پلي اکريل، نیازمند 
تیم مديريتي منسجم

غالمرضا جان نثار جانشین پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه در ۹ 
ماهه سال جاری بالغ بر ســه میلیون و 500 هزار قبض جریمه صادر شده 
است، افزود: در این مدت با ۱6 هزار خودروی دودزا و شش هزار خودروی 
فاقد برگ معاینه فنــی نیز برخورد صورت گرفته است.جانشــین پلیس 
راهور استان اصفهان با اشــاره به آمار شماره گذاری موتورسیکلت ها در ۹ 
ماهه سال جاری، گفت: صد هزار موتورسیکلت وارد استان شده است و در 
همین مدت ۱5 هزار خودروی نو شماره گذاری شده است که از این تعداد 
۱2 هزار خودرو تولید داخل و ســه هزار خودرو وارداتی هستند.جان نثار 
خاطرنشان کرد: متاسفانه 52 درصد تصادفات به تخلفات موتورسیکلت ها 
برمی گردد. این آمار در میانگین های کشــوری 3۴ درصد است اما شمار 
حوادث در اســتان از میانگین کشوری بســیار باالتر است. وی همچنین 

افزود:  به زودی۴00 دوربین در اصفهان نصب خواهد شد. 

کارشــناس دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی اســتان اصفهان از 
افزایش 3 برابری کشت کلزا در اســتان خبر داد و گفت: سطح زیر کشت 
این محصول به بیش از ۱200 هکتار در اســتان رســیده اســت. کیوان 
بنی اسدی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشــاورزی در راستای حمایت 
از کشــت های پربازده و مطلوب، توجه ویژه ای به برخی کشت ها همچون 
کلزا دارد، اظهار داشت: در این راستا سیاست های وزارت جهاد کشاورزی 
هرساله برنامه ای تهیه، تدوین و به استان ها ابالغ می کند که خوشبختانه 
در سال زراعی جاری برنامه های ابالغی به اســتان اصفهان از نظر سطح 
کشــت به طور کامل محقق شــد. وی تاکید کرد: کلزا به عنوان یکی از 
دانه های روغنی به دالیلــی همچون دارا بودن درصد بــاالی روغن دانه، 
کیفیت باالی اسیدهای چرب و نقش موثر و مفید در تناوب کشت با غالت 

و افزایش راندمان تولید گندم و جو مورد توجه وزارت قرار گرفته است.

جانشین پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

شماره گذاری  ۱5 هزار 
خودرو در اصفهان

کارشناس دانه های روغنی سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان خبر داد:

افزايش سه برابری کشت کلزا

اخبار

مژگان
علیدوستی
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

عارضه پوستی استريا چیست؟

سید محمد صادق غفوری پزشــک عمومی و عضو انجمن گوارش و 
کبد ایران، با بیان اینکه خودمراقبتی، همان اقدامات و فعالیت های 
آگاهانه و آموخته شده است، گفت: این عامل با هدف حفظ و تامین 
حیات، افزایش ســامت روحی و جســمی فرد و خانواده انجام می 

شود.
 وی با اعام اینکه چکاپ دوره ای، برای تعیین ســطح پایه سامت 
افراد اســت، اظهار داشــت: در علوم پزشــکی به کلیه معاینات و 
آزمایشــاتی که برای پی بردن به بیماری های بی عامت، خفیف و 

نامشخص بررسی می شوند، چکاپ گفته می شود.
این پزشــک عمومی با تاکید بر اینکه انجام چکاپ بر اســاس سن 
و جنس صــورت می گیــرد، تصریح کــرد: به دلیل پــی بردن به 
بیماری های بدون عامت، ناآگاهی فــرد از بیماری خود و زمان کم 
برای درمان به موقع آن، جهت تشــخیص و درمان زودرس بیماری 

سرطان، انجام چکاپ دوره ای بسیار موثر است. 
وی گفت: در بیماری هایی مانند سرطان، بیماری های قلبی عروقی 
و پوکی اســتخوان، تشــخیص زودرس در مراحل اولیه بیماری در 
زمان چکاپ و شروع اقدامات درمانی، از پیشرفت بیماری به مراحل 

انتهایی جلوگیری می کند.
غفوری با تاکید بر ابنکه کارایی و تاثیر چکاپ، بیشــتر و کم هزینه 
تر از درمــان مراحــل انتهایی و عوارض ناشــی از بیماری اســت، 
تصریح کرد: در بیماری هایی مانند افزایش یا کاهش فشــارخون، 
آب مرواریــد، دیابت، مشــکات دهــان و دنــدان، افزایش چربی 
خون و ســرطان های ســینه، پروســتات و روده بزرگ بخصوص 
در افراد با ســابقه فامیلی مثبت، چــکاپ باید انجام شــود. وی با 
بیان اینکه فشــار خون افــراد باید حداقل هر 2 ســال یک بار چک 
شــود، تصریح کرد: بــرای آگاهی از میــزان چربی خون، از ســن 
 20ســالگی به بعد حداقل هر 5 ســال یک بار، کلســترول، سطح

LDL، HDL  و تری گلیسیرید خون خود را چک کنید.
این پزشک عمومی اظهار داشت: با اندازه گیری قندخون به صورت 
ناشــتا، می توان به بیماری دیابت در افراد پی برد که برای بررسی و 
جلوگیری از بروز آب مروارید و گلوکوما، از ســن 40 ســالگی باید 
فشار و ســامتی چشــم به طور مرتب چک شــود. وی با اشاره به 
افزایش سرطان روده بزرگ در سنین باالی 50سال عنوان کرد: این 
افراد بخصوص اشخاصی که دارای ســابقه فامیلی سرطان گوارشی 
غربالگری هستند، به منظور جلوگیری از بیماری، از طریق آزمایش 
خون مخفی مدفوع یــا رکتوسیگموئیدوسکوپی)کولونوســکوپی 

کوتاه(، وضعیت سامتی خود را چک کنند.
 غفوری با بیان اینکه افراد باید به ضایعات و تغییر رنگ پوست بدن 
خود توجه کنند، افزود: جهت جلوگیری از چاقی و بیماری های لثه 
و دندان، هر 6 ماه یک بار جهت انجام آزمایشــات به پزشک مراجعه 

کنید.

مدیر کارگروه طب ســنتی اداره بهداشــت و درمان ســتاد کل 
نیروهای مسلح کشور، با اشاره به مهم ترین راهکارهای پیشگیری 
از ســکته های قلبی و مغزی، از ضرورت گرم کردن پاها در شــب 

خبر داد.
سید مهدی میر غضنفری مدیر کارگروه طب سنتی اداره بهداشت 
و درمان ستادکل نیروهای مســلح و متخصص طب سنتی، با بیان 
اینکه بر خاف تصور بســیاری از افراد، حفظ دمای پاها مهم ترین 
عامل پیشگیری از ســکته های قلبی و مغزی به شــمار می رود، 
افزود: در هنگام شــب یا در حین اســتراحت های نسبتا طوالنی، 
بیشــتر دمای بدن از طریق پاها خارج می شــود و از این طریق به 

کاهش دمای این عضو بدن می انجامد.
وی تاکید کرد: در صورت ســرد شــدن پاها، تمام مواد سنگین و 
زائد بدن در پا تجمع می کنند و به ایــن ترتیب، کاهش دما منجر 
به ایجاد لخته های خونی در نواحی تحتانی پا یا ســاق آن شــده 
و پس از شــروع تحرک یا آغاز فعالیت های بــدن بعد از خواب، به 
کنده شــدن این لخته ها و حرکت آنها در عروق و حتی شریان ها 
می انجامد؛ عاملــی که خطر گیر کردن لختــه در رگ های اصلی 

قلب، مغز یا ریه هارا به همراه دارد.
متخصص طب ســنتی دانشگاه علوم پزشــکی آجا یادآور شد: به 
منظور پیشگیری از سکته، گرم نگهداشــتن پاها حین استراحت 
و بعــد از انجام فعالیت های مختلف و حتی اســتفاده از کرســی، 
می تواند با حفظ دمای بدن، چنین خطــری را از افراد به طرز قابل 

ماحظه ای دور کند.
میر غضنفری اظهار داشــت: عــاوه بر موارد فــوق، آلودگی هوا، 
استرس های مداوم، بدخوری یا پرخوری، مصرف غذاهای سنگین 
یا بســیار پرکالری و بخصوص خــوردن غذاهای مانــده، از دیگر 
عوامل مهم بروز ســکته به شــمار می روند که می توانند به آرامی 
ولی با تاثیر یک باره، منجر به ســکته قلبی یا مغزی در فرد شوند. 
وی یادآور شد: در غذای از شــب و یا حتی چند ساعت مانده، مواد 
مضری تولید می شــود که پس از خوردن غذا و راهیابی به چرخه 

گردش خون، می تواند لخته های خونی بسیار کوچک ایجاد کند.

یک مطالعه جدید نشــان داده که ورزش در واقع می تواند مغز را 
جوان نگه دارد و با زوال آن مبارزه کنــد. تیم تحقیقاتی دریافتند 
افراد مسنی که فعالیت بدنی متوسط  تا شدید داشتند، در مقایسه 
با کســانی که کمتر ورزش مــی کردند، ۳6 درصــد کمتر دچار 
اختاالت شــناختی شــده بودند و همچنین از حافظه و عملکرد 

اجرایی بهتری برخوردار بودند.
برای رسیدن به این نتیجه، محققان از 6400 فرد 65 ساله و باالتر 

خواستند که برای یک هفته ورزش کنند. 
همچنین توانایی های شــناختی شــرکت کننــدگان را از طریق 
یک ســری مهارت ها، مورد تجزیه و تحلیــل قراردادند. مطالعات 
قبلی نیز نشان داده است که ورزش، خطر ابتای یک فرد مسن به 

بیماری های مزمن مانند دیابت و چاقی را کاهش می دهد.
برای مثال، بیماری آلزایمر و از دســت دادن حافظه در اثر ســن، 
دو نوع از موارد زوال شــناختی هســتند که با افزایش سن ایجاد 

می شوند، اما شرایط این دو، بسیار متفاوت است.
با بررسی های ســونوگرافی، می توان زوال شــناختی را به تاخیر 

اندخت و سرعت پیری در مغز انسان را کم کرد.
ریک کندل در این باره مــی گوید: »می تــوان از ابتا به بیماری 
آلزایمر پیشــگیری کرد و همچنین در برخــی از درجه های آن، 
آن را شکســت داد کــه ورزش در هر دو  مورد، نقــش مهمی ایفا 

می کند.«

هر 2 سال يک بار فشارخون خود 
را چک کنید

غذای مانده از شب گذشته را نخوريد!

تاکید مجدد محققان؛

ورزش کردن می تواند مغز 
را جوان نگه دارد

زيبايی

لکه هایی که روی صورت ایجاد می شــوند، می توانند بر 
زیبایی صورت تاثیرگذار بوده و کاهش عزت نفس فرد را 
به همراه داشته باشند. خوشبختانه برخی از درمان های 
خانگی ساده ممکن اســت در درمان آنها به شما کمک 

کنند.
سیب زمینی

ســیب زمینی یک منبع دیگر درمان های خانگی برای 
لکه های ســیاه یا تیره روی پوست محسوب می شود که 
دارای ویژگی های سفیدکنندگی طبیعی است و به محو 

شدن لکه ها و جای زخم کمک می کند.
نشاســته موجود در ســیب زمینــی، در کاهش تجمع 
رنگدانه ها در پوســت موثر بوده و آنزیم های موجود در 

آن به شکل گیری پوستی سالم کمک می کند.
سیب زمینی به سه شیوه قابل استفاده است:

روش 1: یک سیب زمینی را برش داده و یک برش از آن 
را به صورت مستقیم روی لکه های سیاه قرار دهید.چند 
دقیقه اجازه دهید به همین شــکل باقی بماند و سپس 

صورت خود را با آب ولرم شست وشو دهید.
روش 2: یک سیب زمینی را پوســت کنده و رنده کنید 
ویک قاشق چایخوری عســل به آن بیفزایید. این ماسک 
را روی صورت خود قرار دهید و اجازه دهید به مدت 15 
دقیقه بماند تا خشک شود. ســپس صورت خود را با آب 

ولرم شست وشو دهید.
روش 3: آب یک ســیب زمینی را بگیرید و مقدار کمی 
آبلیمو و اندکی پــودر زردچوبه به آن اضافــه کنید. این 
ترکیب را روی لکه های ســیاه قرار دهید و اجازه دهید 

ترکیب روی پوست خشک شود؛ سپس آن را بشویید.
آلوئه ورا

آلوئه ورا از ویژگی های درمانی بســیاری ســود می برد 
و یــک اصاح کننــده طبیعی خــوب بــرای لکه های 
تیره پوســت محســوب می شــود. ژل این گیاه دارای 
پلی ساکاریدهاســت که ســلول های پوســتی جدید را 
تحریک کرده و به کاهــش لکه های تیره و بهبودی جای 

زخم کمک می کنند. 
ژل آلوئه ورای تازه را از برگ این گیــاه خارج کرده و آن 
را به صورت مســتقیم روی لکه های تیره و سیاه پوست 

قرار دهید.
سپس آن را با نوک انگشتان دست خود برای چند دقیقه 
به آرامی روی پوست ماساژ دهید. اجازه دهید 15 تا 20 
دقیقه به همان حال باقی بماند، ســپس صورت خود را 
بشــویید. این کار را یک یا دو بــار در روز و به مدت چند 

هفته انجام دهید تا لکه های تیره محو شوند.

درمان های خانگی لکه های 
تیره روی صورت )2(

چرا سینوزيت به سراغمان می آيد؟
عفونت ســینوس ها معموال به علت حمله یــک ویروس رخ 
می دهد. البته باکتری یــا قارچ ها هم مــی توانند عامل این 
بیماری باشند. یک سرماخوردگی ساده می تواند باعث تورم 
و التهاب ســینوس و در نهایت تجمع خلط و مســدود شدن 
سینوس ها شود. عاوه بر موارد فوق، عفونت سینوسی می تواند 
به دالیلی مانند آلــرژی، پولیپ و انحراف تیغــه بینی و قرار 

گرفتن در معرض آالینده ها و دود سیگار بروز یابد.
عالئم سینوزيت را بشناسید

عائم شایع عفونت های سینوســی اغلب به صورت سردرد، 
حساسیت صورت به لمس، درد یا فشار، گرفتگی بینی، تغییر 
رنگ ترشحات بینی، گلو درد، سرفه و تب بروز کرده و در برخی 
از افراد با خم شدن سر به جلو، سر دردها تشدید می شود. برای 
تسکین عائم عفونت ســینوس، می توان برخی از داروهای 
خانگی طبیعی را مورد استفاده قرار داد. همچنین، بهتر است 

با دکتر خود برای تشخیص و درمان مناسب مشورت کنید.
با طب سنتی، عفونت های سینوس را فراری دهید

داروهای خانگی درمان عفونت ســینوس بخصوص در افراد 
مبتا به ســینوزیت مزمن، در موارد بســیاری، از داروهای 

شیمیایی موثرتر است. برخی از این راهکارها به شرح زیر است:
تسکین درد با کمپرس آب گرم

این درمان خانگی ســینوس در کاهش درد و التهاب گونه ها 
و مناطق اطراف ابرو بســیار موثر است. این دردها اغلب با خم 
کردن سر یا دراز کشــیدن، بیشتر احســاس می شود. برای 
تســکین دردها کافی اســت که یک حوله را در آب داغ قرار 
داده و حوله را فشار دهید تا آب آن خارج شود. سپس آن را به 
مدت سه دقیقه روی گونه ها و پیشانی خود قرار دهید. گفتنی 
است که کمپرس آب گرم به تخلیه مخاط از بینی و باز شدن 

سینوس ها و رفع درد و التهاب، کمک شایانی می کند.
شست وشوی بینی

شست وشوی بینی با سرم استریل از درمان های خانگی موثر 
برای باز شدن سینوس ها به شمار می رود. این درمان به عنوان 
یکی از امن ترین و ارزان تریــن راهکارها برای کاهش عفونت 
سینوس شناخته شده است. کافی است یک سرنگ را از سرم 
پر کرده و محلول محتوی آن را با فشار وارد یکی از سوراخ های 
بینی کنید. در همین حالت نفس عمیق بکشید تا با خروج هوا 

از بینی، مایع از سوراخ دیگر بینی تان خارج شود.
بخور دهید تا راحت نفس بکشید

اســتفاده از بخور یکی از درمان های خانگــی موثر برای رفع 
التهاب و عفونت ســینوس هاســت. محققان دانشگاه مرکز 
پزشــکی مریلند توصیه می کننــد که به منظور باز شــدن 

سینوس ها، سه تا چهار بار در روز از بخور استفاده شود. 
معجزه سرکه سیب در درمان سینوزيت

بخش اصلی سرکه سیب یعنی اسید اســتیک، مانع از رشد 
باکتری ها شده و می تواند برای درمان عفونت سینوسی بسیار 
موثر باشد. نوشــیدن یک لیوان آب گرم که به آن یک قاشق 
مرباخوری سرکه سیب و یک قاشــق مرباخوری عسل اضافه 
شده باشد، توصیه می شود. بهتر اســت این درمان را به مدت 

یک هفته ادامه دهید.
نوشیدن مايعات داغ

برای درمان عفونت های ســینوس و کاهش انسداد بینی، در 
طول روز مایعات گرم بیشتری بنوشید. آب گرم یکی از بهترین 
مایعاتی است که می تواند به باز شدن راه بینی و خروج عفونت 

از سینوس ها کمک کند.
سوپ مرغ؛ دوای درد سینوزيت

شما می توانید سوپ مرغ گرم را ســه تا چهار بار در روز و در 
وعده های نزدیک به هم بخورید. برای اثر بهتر، فلفل را به سوپ 

اضافه کنید.
نوشیدن چای زنجبیل

چای زنجبیل داغ یکی دیگر از درمان های خانگی موثر برای 
عفونت سینوسی است. مقداری زنجبیل تازه را در یک فنجان 
آب جوش به مدت پنج دقیقه بجوشــانید. سپس مقدار کمی 
آب لیمو و یک قاشق مرباخوری عســل را به این چای اضافه 

کنید تا طعم و مزه آن دلچسب شود.
معجزه چای شنبلیله

نوشیدن چای داغ شنبلیله می تواند در تسکین احتقان بینی 
بسیار موثر بوده و موجب بهبود عفونت سینوسی شود.

2 قاشق چایخوری از دانه شنبلیله را در یک کاسه کوچک آب 
به مدت 10 دقیقه بجوشــانید و اجازه دهید دانه ها نرم شود. 
پس از آماده شدن چای، یک قاشــق مرباخوری عسل به آن 

اضافه کنید.
روغن هايی در قالب مسکن های طبیعی 

مناطق دردناک صورت مانند گونه ها، پیشانی و ناحیه اطراف 
ابرو را با روغن زیتون و آویشن یا مرزنجوش ماساژ دهید.

ادويه ای که سینوزيت را فراری می دهد
فلفل قرمز هندی در درمان عفونت ســینوس ها موثر است. 
کپسایسین ماده تشــکیل دهنده قوی موجود در فلفل قرمز 
بوده که با ایجاد حرارت و گرما در بدن، به باز شــدن گرفتگی 
سینوس ها و بینی کمک می کند. می توانید مقداری از فلفل 

قرمز را به غذا و سوپ خود اضافه کنید. 
سیر؛ ضد احتقان طبیعی

سیر دارای خواص آنتی باکتریال بوده و می تواند برای درمان 
عفونت ســینوس مورد اســتفاده قرار گیرد. این درمان برای 
افراد مبتا به سینوزیت مزمن بسیار مفید بوده و جویدن یک 
یا 2حبه ســیر خام با معده خالی، بدون شک یکی از داروهای 

خانگی موثر برای درمان عفونت سینوس هاست.

درمان های خانگی سینوزیت

سینوس ها حفره های مملو از هوا در استخوان های جمجمه و صورت هستند و هر عاملی مانند موکوس يا عفونت که 
موجب پر شدن و گرفتگی آنها شود، موجب بروز عارضه سینوزيت می شود. بسیاری از ما از وجود اين حفره ها آگاه 
نمی شويم؛ مگر زمانی که تجربه زجرآور درد شديد زير گونه و اطراف ابروها، همراه با سردرد و گرفتگی بینی ناشی از 

مسدود شدن سینوس ها به سراغمان آيد.

دانستنی ها

سالمت کودکورزش درمانی 

 

عارضه پوستی 
استريا چیست؟

سید شهاب الدین محسنی متخصص پوســت و مو و زیبایی، درباره 
استریا گفت: اســتریا یک نوع کشــیدگی بیش از حد پوست است 
که می تواند چندین علت متفاوت داشــته باشــد. وی با بیان اینکه 
بسته به علت بروز اســتریا، خطوطی به رنگهای قرمز یا سفید روی 
پوست ظاهر می شــود، ادامه داد: چاقی یا افزایش وزن دلیلی برای 
کشیدگی پوست است و اضافه وزن در دوران بلوغ، این عارضه را در 
برخی از قسمت های بدن مثل قفسه سینه بیشتر می کند. محسنی 
اظهار داشت: در دوران بارداری به دلیل بزرگ شدن شکم خانم ها، 

کشیدگی پوست معموال در شکم ظاهر می شود، همچنین بعضی از 
داروهایی که گاها برای بدنســازی و افزایش حجم عضات استفاده 
می شــود، این حالت را ایجاد می کنند. این متخصص پوست و مو 
بیان کرد: برخی از کرم ها، داروهــای خوراکی یا موضعی و بیماری 
های ناشی از ترشح برخی هورمون ها مثل کورتیزول، از دیگردالیل 

بروز استریا مطرح می شود.
وی با اشاره به درمان عارضه استریا عنوان کرد: استریا ممکن است 
به صورت نســبی بهبود یابد؛ اما تاکنون هیچ درمان موفقیت آمیز و 

قطعی برای آن عنوان نشده اســت؛ البته برای درمان جز در هنگام 
بارداری، ابتــدا باید علت بــروز عارضه )چاقی یا مصــرف برخی از 
داروهای خاص( رفع شود. محسنی کرم های مرطوب کننده پوست 
وترکیبات دارای ویتامین A را برای رفع یا حتی پیشگیری از استریا 
موثر دانســت و گفت: بروز این عارضه 70 درصــد در خانم ها و ۳0 
درصد در آقایان شایع است و با اســتفاده از انواع لیزرها، الیه برداری 
شیمیایی و کربوکسی تراپی )یکی از روش های زیبایی و کشیدگی 

پوست( می توان آن را کنترل کرد و تاحدی بهبود بخشید.

الزم نیســت زمان زیــادی را در طول روز بــه ورزش کردن 
اختصاص دهید؛ تنها با ۳0 دقیقه انجام تمرینات ورزشی، مغز 
از فواید آن ســود خواهد برد که در ادامه با برخی از این فواید 

بیشتر آشنا می شویم.
ايجاد انعطاف پذيری احساسی به استرس

استرس به شــیوه های مختلف انســان را تحت تاثیر قرار 
می دهد. مطالعه ای که در ســال 2014 انجام شــد، نشان 
داد ۳0 دقیقه ورزش روزانه می تواند تفاوت چشمگیری در 
وضعیت احساسی انسان هنگام استرس ایجاد کند. طی این 
مطالعه، شرکت کنندگان در معرض رویدادی استرس زا قرار 
گرفته و نتایج آن زیر نظر گرفته شد. نیمی از شرکت کنندگان 
به طور مرتب ورزش می کردند و نیمی دیگر ســبک زندگی 
کم تحرکی داشتند. نتایج نشــان داد آنهایی که ورزش می 
کردند نگرش مثبت خود را حفظ کرده و چشم انداز احساسی 

بهتری در مقایسه با گروه کم تحرک داشته اند.
کنترل احساسات

اگر نمی توانید احساســات خود را کنترل کنید و ناخواسته 
اشکتان جاری می شود، شاید به این دلیل است که به اندازه 
کافی ورزش نمی کنید. مطالعه ای در سال 2006 به بررسی 
آثار ورزش بر کنترل احساسات پرداخت که شرکت کنندگان 
طی این مطالعه به مدت دو ماه زیر نظر قرار گرفتند؛ آن هم 

در شرایطی که به طور منظم برنامه ورزشــی خود را دنبال 
می کردند. بنابر ادعای پژوهشــگران، حتی ورزش مختصر 
نیز نتیجه مثبتی در پی داشت و بر الگوهای رفتاری، کنترل 

احساسی و استرس احساسی تاثیرگذار بود.
محافظت از قلب و عروق و جلوگیری از ســکته 

مغزی
پزشــکان انجــام ورزش را اغلب بــه منظــور محافظت از 
بیماری های مزمن توصیه می کنند. بر همین اساس، جای 
شگفتی نیست که مطالعات بســیاری درباره فواید ورزش بر 
سامت قلب و عروق انجام شده باشــد. ورزش متوسط، هم 
در مردان و هم در زنان می تواند به طرز شگفت انگیزی خطر 

سکته مغزی را کاهش دهد.

  زمانی که دمای هوا افت می کند باید منتظر شــرایطی همچون 
سرفه، آب ریزش بینی و عطسه باشــید. این شرایط برای بیشتر 
کودکان وحشــتناک اســت اما با اســتفاده از مواردی همچون 
مایعات، اســتراحت و درمان های خانگی، می توان آن را مدیریت 

کرد.
سرماخوردگی عمومی در کودکان:

در این نوع سرماخوردگی مواردی همچون سرفه، آب ریزش بینی 
و تب خفیف دیده می شود.

چه اتفاقی روی می دهــد: همان طور کــه می دانید 
سرماخوردگی یک عفونت جزئی و خفیف در بینی و گلوست که 
معموال یکی از 200 ویروس موجود باعث ایجاد آن می شــود. در 
چنین شرایطی می توانید از قطرات سالین استفاده کنید. در حالی 
که سیســتم ایمنی بدن کودک شما در حال رشــد و بالغ شدن 
است، ممکن است در هر سال، 7 بار به سرماخوردگی مبتا شود. 
اولین ســرماخوردگی کودک به نظر بسیار وحشتناک می رسد؛ 
ممکن است بینی کودک گرفته شود و تنفس بسیار دشوار گردد. 
استفاده از روغن اوکالیپتوس در دستگاه مرطوب کننده، می تواند 

تنفس را بهتر کند.
به پزشک مراجعه کنید: ســرماخوردگی یک شرایط 
خطرناک و جدی نیست اما زمانی که کودک شما، سنی کمتر از 
سه ماه دارد، سرماخوردگی می تواند به سرعت به شرایط بدتری 

همچون ذات الریه تبدیل شود. نشانه های موجود را بررسی کنید 
و با یک پزشک تماس بگیرید. اگر کودک شما کمتر از 4 هفته سن 
دارد و نشانه هایی همچون تب در او دیده می شود، بهتر است با یک 
پزشک مشورت کنید. در این سن، کودک سریع تر بیمار می شود 
زیرا سیستم ایمنی بدن او هنوز به اندازه کافی رشد نیافته است. 
پزشک می تواند با کمک روش هایی مطمئن شود که کودک شما 
عفونت باکتریایی همچون مننژیت را دارد یا خیر. اگر کودک شما 
تب باالیی دارد و نشانه هایی همچون درد در گوش، قرمزی چشم 
یا ترشح در آن دیده می شود یا اگر نمی تواند به طور طبیعی غذا 
بخورد یا ادرار کند، بهتر اســت بدانید که چیــزی بیش از یک 
سرماخوردگی ساده در او وجود دارد. در چنین شرایطی حتما به 

یک پزشک مراجعه کنید.

انواع سرماخوردگی در کودکان را بشناسید)1( فوايد 30 دقیقه ورزش برای مغز )3(

اصغر عباسی پژوهشــگر طب ســنتی با بیان اینکه برگ های 
سبز رنگ گیاه اسطوخودوس، باریک،  دراز و پوشیده از گل های 
ســفید پنبه ای اســت، گفت: گل ها و سر شــاخه های گلدار 
گیاه اســطوخودوس قابل اســتفاده برای درمان بیماری ها و 
حساسیت هاست. عباســی با بیان اینکه گیاه اسطوخودوس، 
یک گیاه آرامبخش اســت، گفت: مصرف این گیاه باعث درمان 
بیماری هایی مانند سردرد، استرس، اضطراب، تشنج، معده درد، 
مشکات عصبی، اسپاسم های عضانی، سوء هاضمه، سرگیجه، 
بی خوابی و بی اشتهایی می شــود. به گفته این پژوهشگر طب 
سنتی، مصرف گیاه اسطوخودوس در فصل زمستان باعث تعریق 
زیاد بدن می شــود. وی با بیان اینکه رشــد این گیاه به شرایط 
محیط و نوع خاک بستگی دارد، تاکید کرد: در بیمارستان های 
کشور انگلستان، برای اینکه بیماران راحت تر بخوابند، محتویات 

بالش آنها را با گیاه اسطوخودوس پر می کنند.

مصرف ماهی به عنوان یک  منبع موثــر در تامین پروتئین، 
همیشه از طرف پزشکان توصیه می شود ولی باید دانست که 
مصرف ماهی فواید بسیار دیگری را نیز به همراه دارد؛ از جمله 
اینکه پزشــکان آمریکایی اعام کردند مصرف منظم ماهی 
و غذاهای دریایی در زنان، باعث جلوگیری از کم شــنوایی در 

میانسالی  آنها می شود.
  نتایج این مطالعه که به مدت 1۸ سال روی 65 هزار داوطلب 
انجام شده، نشــان می دهد که مصرف حداقل دو نوبت ماهی 
در هفته به طور مرتب باعث می شود که دست کم 20 درصد 

شانس ابتا به کم شنوایی در زنان کاهش یابد.
به عقیده پزشکان، پروتئین، چربی اشباع نشده، امگا 6 و فسفر 
در ماهی، باعث تاثیر مفید بر کارکرد مغز می شوند و خطر ابتا 
به آترواســکلروز را نیز کاهش می دهند؛ همچنین بر تقویت 

سیستم های عصبی و شنوایی تاثیر بسزایی دارند.

مصرف ماهی از بروز کم شنوايی 
در زنان جلوگیری می کند

گیاهی که آرامش را به شما 
هديه می کند
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پیشنهاد سردبیر: 
این شارژر با چرخش دست، موبایل را شارژ می کند!

گلکسی S8 دکمه های متفاوتی 
خواهد داشت

قلب انسان » مغز « دارد
یک پژوهــش جدید نشــان می دهد کــه بر خالف 
 باورهای رایج، مغز مرکز هوشــیاری کل بدن نبوده 
و قلــب نیز نقــش مهمــی در روند هوشــیاری ایفا 
می کند. نوروکاردیالوژی Neurocardiology یک 
رشــته نوظهور در طب در بیش از یک دهه گذشته 
بوده که تمرکــز اصلی آن بــر روی چگونگی ارتباط 
مغز و قلب از طریق سیســتم عصبی است. تحقیقات 
 اخیر در این زمینه نشان می دهد که قلب، دارای یک 
» مغز منحصر بــه خود « اســت به ایــن معنی که 
 قلب نیز دارای یک مرکز بوده کــه اطالعات را حمل 
 و می گیــرد. » مغز قلــب «، قلب را قادر می ســازد 
 تــا عملکردهایــی نظیــر یادگیــری، یــادآوری 
و تصمیــم گیــری را جدا از قشــر مخ انجــام دهد. 
تحقیقات بیشــتر نشــان می دهد که قلب همچنین 
 می توانــد با ارســال مــداوم ســیگنال های مربوط 
به ادراک، شناخت و احساســات، مغز را تحت تاثیر 
 HeartMath قرار دهد. دانشــمندان در موسســه 
بر این باورند که قلب احساسات مثبت مانند شادی، 
عشق یا تقدیر را احســاس کرده و یک پیام خاص را 
ایجاد می کند. به گفته آنهــا، قلب بزرگ ترین میدان 
الکترومغناطیسی را در بدن تولید کرده که آنها قادر 

به گرفتن اطالعات گسترده از آن هستند. 
به گفته دکتــر رولن مــک کارتی، مدیر موسســه 
HeartMath، این میدان الکترومغناطیسی دارای 
اطالعــات عاطفی بوده که توســط قلب فرســتاده 
می شــود. اگر ما تغییری در احساســات خود ایجاد 
کنیم، در واقع کد داخل میدان الکترومغناطیسی را 
تغییر داده ایــم؛ در نتیجه بر افراد اطــراف خود تاثیر 
خواهیم گذاشــت. این تئوری توضیــح می دهد که 
چرا برخی از مردم با وجود مشــکالت بســیار، هنوز 
هم دارای آرامش درونی و احســاس شادی هستند. 
گذشته از آن، این دانشمندان همچنین متوجه شدند 
که هم قلب و هم مغز دارای شــهود هســتند به این 
معنی که اتفاقات را قبل از وقوع گرفته و به آن پاسخ 
می دهند. آنچه باعث شــگفتی می شود این است که 
 قلب این اطالعــات را برای اولین بــار و حتی زودتر 

از مغز می گیرد.

کشور هند باتوجه به جمعیت فراوان همچون معدن طالیی برای 
تولیدکنندگان تلفن هوشمند محسوب می شود و به نظر می رسد 
اپل نیز قصد داشته به جمع شرکت های تولیدکننده تلفن هوشمند 
 در هند ملحق شــود. این کشور اخیرا قانون ســاخته شده در هند 
یا همان Made in India بــه تصویب رســاند و از این رو کمتر 
شــرکتی می تواند در خاک این کشــور به تولید محصول بپردازد. 
گذشته از آن با چنین قانونی میزان مالیات واردات باال بوده و تمایل 

شرکت ها را به عرضه تلفن هوشمند در این منطقه کم می کند.
پیش از این گزارش شــده بود که اپل و فاکســکان به دنبال تولید 
آیفون در هند هستند، حال به گزارش AppleInsider این تولید 

از سال ۲۰۱۷ صورت خواهد گرفت. 
در حال حاضر دو تاریخ آغاز تولید در هند وجود داشته، یکی از آنها 

اواخر ۲۰۱۷ و دیگری آوریل سال جاری است.
گذشته از این گزارش، اپل با شــرکت Wistron یک تولیدکننده 
تلفن هوشمند تایوانی قصد همکاری جهت مونتاژ آیفون در کارخانه 
Peenya شهر Bengaluru هند را دارد. به هر حال جهت کسب 

جزییات بیشتر باید منتظر بیانیه های رسمی بود.

آیفون به هند کوچ می کند

 فناورانه

بسیاری از کارشناســان آینده صنعت حمل و نقل شخصی 
را در گرو ماشــین های خودران می دانند، اما خودروهای 
 پرنده نیــز در این حوزه نقش بســزایی خواهند داشــت، 
به خصوص اینکــه » لری پیج « موســس گــوگل و مدیر 
اجرایی کنونی آلفابت، سرمایه قابل توجهی را به این حوزه 

تزریق کرده است.
در حال حاضــر چندیــن اســتارتاپ در زمینه ســاخت 
هواپیماهــای کوچــک و ارزان قیمــت شــخصی فعــال 
هســتند که دو مورد از آنها تحت حمایت گســترده مالی 
 » پیج « قرار دارند: اولی Kitty Hawk اســت که توســط 

» سباستین ترون « بنیانگذاری آزمایشگاه های گوگل اس 
مدیریت می شود، و دیگری Zee Aero نام دارد.

به تازگی مشــخص شده » پیج « از ســال۲۰۱۰ به صورت 
پنهانی در Zee Aero ســرمایه گذاری کرده، اما حمایت 

مالی از Kitty Hawk از سال ۲۰۱5 آغاز شده است. 
با توجه به فعالیت های این دو شرکت، ساخت هواپیماهای 
مســافربری ارزان قیمت برای شهروندان عادی چندان دور 

از دسترس نخواهد بود.
برای دســتیابی بــه این امر، پیشــرفت هــای فنی خوبی 
 صورت گرفتــه، از جملــه موتورهــای الکتریکی کوچک 
و ارزان، باتری های کوچک با ظرفیت بــاال و نرم افزارهای 
 هوانوردی که می توانند همــه چیز را تحت کنترل درآورده 

و وابستگی به کاربر را تا حد زیادی کاهش دهند.
بــه همین دلیــل، طی ســال هــای اخیر به طــرح های 
مفهومی جدیدی دســت پیــدا کرده ایم که پیــش از این 
ممکن نبودند. به عنــوان مثال پتنت زیر بــرای یک نمونه 
هواپیمــای کوچک مفهومی از ســوی Zee Aero به ثبت 
 رســیده: گفتنی اســت نیاز به وســایل حمل و نقل پرنده 
به راحتی قابل درک اســت و هر فردی که در ترافیک گیر 
کند، در اولیــن گام به فکر پرواز خواهد افتــاد. با این حال، 
قوانیــن و راهکارهــای پیاده ســازی این فرآینــد کامال 
پیچیده خواهــد بود، چون تعداد وســایل نقلیــه در حال 
تردد به صورت همزمان در آســمان شهرهای بزرگ، کامال 
 محدود اســت. اما اگر نهایتا چنین فناوری هایی به خوبی 
پیاده سازی شود، نقش تعیین کننده ای در کاهش ترافیک 
 شهری خواهد داشــت و حتی به واســطه این شیوه حمل 
 و نقل جدید، می توانیم شــاهد جابه جایی زیرســاخت ها 

و تغییر توزیع جمعیتی در مناطق مختلف باشیم.

در حال حاضر 
چندین استارتاپ 
در زمینه ساخت 

هواپیماهای 
 کوچک 

و ارزان قیمت 
شخصی فعال 

 هستند که 
دو مورد از آنها 
تحت حمایت 
 گسترده مالی 

» پیج « قرار دارند

لری پیج و سرمایه گذاری گسترده در صنعت خودروهای پرنده

شایعه  اســتفاده از دکمه   های خازنی جدید روی گوشی  گلکسی 
S8 مدت زیادی است که شنیده می شود. این دکمه ها حتی روی 
گلکسی S7 هم که دکمه  هوم داشــت، قرار داشتند و باعث شدند 
 که این گوشی کارهای بیشــتری انجام دهد. حاال شایعات جدید 
به این موضوع اشاره می کنند که ماجرا برای گلکسی S8 متفاوت تر 

از چیزی خواهد بود که فکر می کردیم.
این گوشــی دیگر دکمه  هوم یا دکمه  خانه نــدارد و اندازه  صفحه 
نمایش آن هم بســیار بزرگ تر شــده و سامســونگ با قرار دادن 
دکمه های جدید می خواهد قابلیت های تازه ای به پرچم دار امسال 
خودش اضافه کند. این گوشی دکمه  فیزیکی نخواهد داشت و تمام 
دکمه ها خازنی شده اند و با لمس کار می کنند. حتی به نظر می رسد 
که این دکمه ها به میزان فشار هم حساس هستند و با فشار بیشتر 

انگشت کارهای مختلفی انجام می دهند.
همین چند وقت پیش هم گفته شــده که سامســونگ قصد دارد 
 برای این گوشی یک قلم مخصوص راهی بازار کند که البته این قلم 
به همراه خود گوشــی به فروش نمی رســد و بایــد آن را جداگانه 

خریداری کرد.
 MWC 2017 درحالی که انتظار داشتیم این گوشی در نمایشگاه
معرفی شــود، شایعات می گویند که سامســونگ محصول جدید 

خودش را کمی  دیرتر و در بهار سال آینده معرفی خواهد کرد.

کافه اپهوش سنج

ســاخته Platonic Games بیــش از ایــن کــه عنوانــی 
 ویدیویی باشــد، می توانیم آن را یکی از اپلیکیشــن های سبک

 Relaxing بنامیــم. اتفاقا همین مســئله موجب شــده تا ذات 
 کلیشـــه ای Symmetria: Path to Perfection خیلــــی 
به چشــم نیاید. چون توســعه دهنده با پرداخت ایــده هایی که 
مطمئنا خیلی ها مشابهش را دیده اند، توانسته تجربه ای متفاوت 
را به وجــود بیاورد. معموال هــم هنگامی که نــام عناوین آرامش 
 بخش به میان می آید، ذهــن خیلی ها یاد مکانیزم های ســاده 
 گیم پلی می افتــد. Symmetria: Path to Perfection هم 
 از این قاعده مستثنی نیست و ســادگی را می توانید بین تک تک 
المان های این عنوان ببینید؛ تمام مرحله ها به دو محیط یکسان 
تقسیم شده اند. حاال وظیفه شما این است تا قرینه جسم هایی که 

میبینید را روی محیط دوم پیاده کنید. خیلی ساده است؟ 
طبیعتا همین گونه خواهد بود ولــی Platonic Games برای 
چالش اپلیکیشنش از روش هایی استفاده کرده تا بازیکن ها پس 
 Symmetria: Path to Perfection از چندین ساعت از انجام 

دست نکشند. یکی از آن ها را می توانیم سرعت بنامیم. 
برای این که بیشــترین امتیازات را به دســت بیاوریــد، باید طی 
 زمانی کم اجســام قرینه را پیدا کنیــد. بنابراین جــدا از آرامش 
 و به واسطه ریتم تند گیم پلی، از توانایی های ذهن هم استفاده شده 
 و تا حــدودی از خســتگی مخاطب می کاهد. درخشــش واقعی 
Symmetria: Path to Perfection را با موســیقی زیبایش 

خواهید دید. 
از افزایش پله ای چالش هــا حرف می زنیم.  شــاید مرحله های 
ابتدایی سخت نباشــند و این اپلیکیشــن را عنوانی خیلی آسان 
 بنامید ولی همین که پا به معماهای باال مــی گذارید، روی واقعی 

Symmetria: Path to Perfection  را می بینید. 
جالب اینجاست این چالش ها هم به گونه ای نیستند که بازیکن را 
اذیت کنند. Platonic Games با اضافه سازی المان های آرامش 
بخش به ایده هایی کلیشه ای، توانسته یکی از خوش ساخت ترین 
اپلیکیشن های امسال را عرضه کند، عنوانی که با استقبال خوب 
 بازیکن ها هم مواجه شــده و اکنون که این مطلب را می خوانید،

توانسته با۱8۰۰ رای بین کاربرهای گوگل پلی میانگین امتیازی 
 4/8 را به دســت آورد. شــما می توانیــد برای گرفتــن این اپ 

به goo.gl/rVU9bh  مراجعه کنید.

   معرفی بازی Symmetria: Path to Perfection؛  

قرینه ها

آیا استاندارد شارژ بیسیم را دارید؟

موبایل جدید ایسوس 
با عمر باتری باال در راه است

جدیدترین محصوالت الکتریکی دنیا هر ســال در نمایشــگاهی با نام CES در 
معرض دید عموم قرار می گیرد. در این بین یکی از محصوالت جذاب و کاربردی 
 عرضه شــده ســال ۲۰۱۷ صفحه کلید مکانیکی خاص و متفاوت Q5 کمپانی

Das Keyboard خواهــد بود. این کیبورد با اتصال بــه دنیای اینترنت قابلیت 
تغییر رنگ ۱۰4 کلیــد را با نور پس زمینــه RGB فراهم کرده تــا از این طریق 
اســتفاده کاربر از کلیدهای رنگی جدا شــده به صورت ســهل و آسان صورت 
بگیرد. ســازگاری با فضای اتصال ابــری IFTTT و Zapier بــرای گرفتن پیام، 
 یادآوری تقویم و ... از دیگر مزایای این محصول است. در ساخت این صفحه کلید 
ازground- breaking الکترونیک اســتفاده شــده و سیســتم روشــنایی 
 RGB و LED تامیــن کننــده نور صفحه خواهند بود. ســویچ هــای مکانیکی 
 Q کیبورد با تحمل فشــار۱۰۰ میلیون بار و شــماره گیر Gamma - ZULU
 که نقش کلید دســتور العمل را ایفا می کند، به عالوه دو ورودی و یک خروجی 
و در نهایت سازگاری با سیستم عامل های لیندوکس، مک و ویندوز خیال شما را 

برای کاربردی بودن این محصول راحت خواهد کرد. 
به گفته ســازندگان، این صفحه کلید که کار با آن حدود 45 بار سریع تر از اکثر 

صفحه کلید ها خواهد بود با قیمت۲6۰ دالر از سال آینده عرضه خواهد شد.

شــرکت ال جی، بزرگ ترین تولید کننده پنل های OLED در جهان، در سال 
گذشــته برای نخســتین بار پرده از یک فناوری مبتنی بر OLED برداشــت؛ 
تلویزیون هایی که به مانند یک ورق کاغذ هســتند و عالوه بر ویژگی تلویزیون، 
می توانند در مصارف آموزشــی و تجــاری نیز مورد بهره بــرداری قرار گیرند. 
شایعاتی مبنی بر معرفی آنها در نمایشــگاه CES 2016 بود، با این وجود این 
نمایشگرها هیچ گاه به طور رســمی رونمایی نشــده و وارد بازار نیز نشدند. اما 
 آخرین اخبار حاصل از کمپانی کره ای LG نشــان می دهد که این نمایشگرها 
در نمایشــگاه CES 2017 معرفی و حتی بــه بازارهای خریــد و فروش وارد 
خواهند شد. این تلویزیون ها با نام Wallpaper TV شناخته خواهند شد و یک 
مدل جدید به عنوان اولین سری از آنها آماده عرضه بازار است که W7 نام دارد. 
تلویزیون های Wallpaper TV به ضخامت یک کارت اعتباری بوده و توسط 
 آهن رباهایی که در اطراف آن تعبیه شده اســت، به یک براکت دیواری متصل 
می شود. نســخه 55 اینچی آن نزدیک به یک میلی متر ضخامت و دو کیلوگرم 
وزن دارد. در چشــم انداز ال جی مــدل های 65 و ۷5 اینچــی از این محصول 
 نیز قرار دارند. در حال حاضر مشــخصات فنی و قیمت گــذاری تلویزیون های

Wallpaper TV تا نمایشگاه CES 2017 مسکوت خواهد ماند.

گجت انرژی دست، اختراع جدیدی است که توســط نوجوان ۱9 ساله بالروسی 
مایکل واگا، ساخته شده است. به وسیله این اختراع تنها با چرخش دست های خود 
می توانید باتری تلفن همراه خود را شــارژ کنید. این حرکات مکانیکی می توانند 
مستقیما گوشی شما را شارژ کرده یا اینکه دســتگاه انرژی الکتریکی را در خود 
ذخیره کند.  این فرآیند تولید انرژی به  وسیله ژیروسکوپ دستگاه انجام می پذیرد. 
مایکل واگا، مخترع این گجت می گوید: با هر چرخش دست سرعت چرخانه نیز 
افزایش پیدا می کند به  طوری  که سرعت متوســط چرخانه5۰۰۰ دور در دقیقه 
است. همه بازخوردهای اســتفاده  کنندگان خوب بوده است. آن ها خوشحالند 
که دستگاهی هســت که آن ها می توانند با آن در مصرف برق صرفه جویی کنند. 
حس فوق العاده ای است زمانی که می بینید چیزی که سال ها زمان برای ساختش 
گذاشته اید به سرعت پیشــرفت می کند. حدود4۰ دقیقه تا یک ساعت زمان نیاز 
است تا باتری داخلی این دستگاه شارژ شــود و در صورت اتصال همزمان به تلفن 
همراه3۰ درصد به این زمان افزوده خواهد شد. مایکل واگا و تیمش اعتقاد دارند 
این اختراع بســیار پرکاربرد خواهد بود زیرا انرژی پاکی اســت که نیاز به مصرف 
سوخت برای ایجاد انرژی ندارد. انرژی دست، طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 

از ماه مارس سال جاری میالدی با قیمت 84 یورو عرضه خواهد شد.

کیبورد Q5 دنیای صفحه کلید ها 
را متحول می کند

تلویزیون هایی 
به باریکی یک کاغذ آمدند

این شارژر با چرخش دست،
موبایل را شارژ می کند!

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

در منزل خود نشســته اید و گوشی شما پیام هشــدار باتری می دهد 
به این معنی که شــارژ آن کم شده و شــما باید آن را به شارژر متصل 
کنید. ابتدا باید دنبال شــارژر خود بگردید و اگر شــانس بیاورید که 
کابل اتصال آن هم همراه شــارژر باشد، باید شــارژر را به برق متصل 
کنید و روی گوشی پورت شــارژر را پیدا کنید و کابل اتصال شارژر را 
به آن متصل کنید. اگر چه این فرآیند خیلی وقت شــما را نمی گیرد 
اما اگر گوشی خود را روی یک وســیله که از قبل به برق متصل است، 
می گذاشتید تا شارژ شــود، خیلی راحت تر نبودید؟ دیگر نیازی نبود 
تا دنبال پورت شــارژر بگردیــد و کابل اتصال را به درســتی در جای 
خود قرار دهید. نگران نباشــید؛ فنــاوری چاره ای بــرای این اندک 
نیاز شــما به راحتی اندیشیده اســت. به این دســتاورد شارژ بیسیم 
می گویند. متاســفانه همه گوشــی ها امروزی به این فناوری مجهز 
 نیستند. برای آن که بتوان گوشــی را به صورت بیسیم شارژ کرد، باید 
به استاندارد qi مجهز شده باشــد. برای آن که ببینید آیا گوشی شما 
 به qi مجهز شده، با گوشــی خود که به اینترنت متصل است به نشانی

goo.gl/taLx8T برویــد ) حــروف کوچک و بــزرگ در آدرس را 
 رعایت کنیــد. همچنین می توانیــد بارکد زیر مطلــب را برای رفتن 
 به این آدرس توســط گوشــی خود اســکن کنید (. دقــت کنید که 
 از مرورگر فایرفاکس برای بررســی این آدرس اســتفاده نکنید. بعد 
از آن که به این سایت وارد شدید، این ســایت به شما می گوید که آیا 
گوشی شما به qi مجهز است یا خیر. اگر گوشی شما به این استاندارد 
مجهز نبود، ناراحت نشوید چون شما هنوز هم می توانید از فناوری شارژ 
بیسیم اســتفاده کنید فقط باید کمی خرج کنید. وسایلی هستند که 

 توان را به صورت بیســیم می گیرند و 
از طریق پورت شارژر گوشی شما توان 
را به باتری گوشــی منتقل می کنند. 
این وســایل که در پشــت گوشی به 
 صورت یک ورقه نازک قرار می گیرند 

بین۱۰ تا ۱5 دالر قیمت دارند.

 فناوری های موجــود در موبایل های هوشــمند از دوربین گرفته 
 تا صفحه نمایــش و پردازنده ها بــه اندازه کافی پیشــرفت کرده 
 و تقریبا به بلوغ رســیده اند، اما در عوض باتــری تلفن های همراه 
به طور چشمگیری بهبود پیدا نکرده اند. همین امر باعث شده که 
پاشنه آشیل اسمارت فون ها، باتری هایی باشند که معموال تا یک 

روز دوام داشته و در برخی موارد حداکثر ۲ تا 3 روز جوابگو هستند.
با این حــال به نظر می رســد شــرکت ایســوس در آینــده ای 
 نزدیک محصولی مجهز به باتری با ظرفیت باال را برای آن دســته 
از کاربرانی عرضه خواهد کرد که طول عمر باتری یکی از مهم ترین 

فاکتورهای شان در انتخاب موبایل به شمار می رود.
طبق اطالعات درج شــده در اســناد ثبتی TENAA تلفن همراه 
مذکور با مدل » X00GD « شناخته شــده و دارای باتری485۰ 
میلی آمپر ساعتی است. این باتری حجیم در کنار صفحه نمایش 
5/۲ اینچی با رزلوشــن۱۲8۰ در۷۲۰ پیکسل می تواند نوید طول 

عمر باتری خوبی را به کاربران بدهد.
موبایل » X00GD « که احتماال با نام Zenfone 4 به بازار عرضه 
خواهد شد از اندروید ۷/۰ نوقا بهره برده و در بخش سخت افزار نیز 
دارای چیپست هشت هسته ای با سرعت ۱/5 گیگاهرتز، حافظه رم 

۲ یا 4 گیگابایتی و حافظه داخلی ۱6 یا 64 گیگابایتی است.
از دیگر مشــخصات » X00GD « می توان بــه دوربین اصلی ۱3 
مگاپیکسلی در پشت، دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی و درگاه کارت 

حافظه جانبی میکرو SD  اشاره کرد.
 الزم به ذکر اســت که ایســوس پیــش از این عنوان کــرده بود 

از تلفن های همراه جدیدش در CES 2017 رونمایی خواهد کرد.

ترفند

معمای  2042
آیا می توانید عــدد ۲4 را فقط با اســتفاده از اعداد 

8،8،3،3  بسازید؟
شما برای این کار می توانید از جمع و تفریق و ضرب 
و تقسیم و پرانتز و ریشه گیری و فاکتوریل و لگاریتم 

استفاده کنید.
جواب معمای  2041 

 برای تقســیم۱۰ سکه در ســه لیوان به گونه ایی که 
 در هر لیــوان تعداد ســکه هــا فرد باشــد مطمئنا 

نمی توان۱۰ را به سه عدد فرد تقسیم کرد. 
پس باید کاســه ای زیر نیم کاسه باشــد که هست. 
 بله باید یکــی از لیــوان هــا را درون لیــوان دیگر 

گذاشت.
 ۷ ســکه درون لیوان اول و 3 ســکه درون لیوان دوم 
و لیوان دوم را درون لیوان سوم قرار می دهیم یعنی 

۷ و 3 و 3.
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.

 فــورد اولیــن تصاویــر از خــودروی خــودران جدیــد
 Fusion Hybred را منتشــر کــرده اســت کــه 
به کامپیوتری قدرتمند تر و سنســورهای بهبود پیدا کرده 
 مجهز شده است. در این خودرو از پلتفرم بروزرسانی شده

افــزاری  ســخت  تجهیــزات   ،Fusion Hybrid 
مورد نیاز بــرای رانندگی خودکار، یــک کامپیوتر جدید 
بزرگ و کنترل هــای الکتریکی که در مرحلــه تولید قرار 

دارند، استفاده شده است.
 خودروی بــدون راننده جدیــد فــورد دارای واحد های

 Puck پیشــرفته ای شبیه سه سنســورهای LIDAR
شــرکت Velodyne است، شــرکتی که به تازگی یک 

 ســرمایه۱5۰ میلیون دالری را از ســوی فــورد و بایدو 
گرفته است.

دوربین ها و ســایر تجهیــزات مورد نیاز روی ســقف این 
خودرو نصب شده اند و به همین دلیل این خودرو از لحاظ 
 ظاهری به عنوان یک وســیله نقلیه بــدون راننده کمتر 
 جلب توجــه می کند. ایــن در حالی اســت کــه برخی 
 از خودروهــای بــدون راننــده بــه واســطه اســتفاده 
از دوربین های بزرگ، ظاهری عجیــب و نامطلوبی دارند. 
آخرین مدل خــودروی Fusion بــدون راننده فورد که 
در سال ۲۰۱3 معرفی شــد دارای چهار لیدار بسیار بزرگ 
بود. فورد موفق شــد این تعداد را به دو لیدار کاهش دهد 

و در عین حال دید وســیع تر و متمرکزتــری را در اختیار 
خودرو قرار دهد. کامپیوتر ســنگینی که در صندوق عقب 
این خودرو نصب شــده می تواند در عرض یک ساعت، یک 
ترابایت اطالعات را برای مســیریابی، شناســایی اجسام 

مختلف، هوش مصنوعی و دید کامپیوتری پردازش کند.
با تولید این خودرو، فــورد یک قدم به هــدف خود برای 
 تولید یــک خــودروی SAE تمام خودکار ســطح چهار 
 SAE در سال ۲۰۲۱ نزدیک تر شده اســت. خودروهای
ســطح چهار، به خودروهای کامال خودران گفته می شود 
که برای فعالیت در مناطق جغرافیایی مشخص برای مثال 
محوطه دانشگاه ها طراحی شده اند، اما خودروهای سطح 

5 می توانند در تمامی مناطق رانندگی کنند.
فورد قصــد دارد طی چند ســال آینده9۰ نمونــه از این 
 خودروی بدون راننــده جدیــد را تولید کــرده و آنها را 

در آریزونا، کالیفورنیا و میشیگان تست کند.

خودروی بدون راننده جدید فورد 
ظاهری شبیه به یک خودروی معمولی دارد
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پیشنهاد سر دبیر: 
برگزاری نخستین اپرای تئاتر در اصفهان

سینما و تئاتر

برای نخســتین بار در اســتان اصفهان اپرا تئاتر »هفت خوان 
رســتم« به روی صحنه نمایش قــرار گرفــت، همچنین فیلم 

سینمایی »هفت ماهگی« نیز آماده اکران است.
برنامه تئاترها و فیلم های ســینمایی اصفهان در دی ماه امسال 
گرما بخش روز های سرد زمستانی است که جدیدترین آنها اپرا 
تئاتر »هفت خوان رستم« و اکران ســینمایی »هفت ماهگی« 

است.
برای نخســتین بار در اصفهان اپرا تئاتر »هفت خوان 

رستم«
اپرا تئاتر »هفت خوان رســتم« تا 23 دی ماه ساعت 19:30 در 
تاالر هنر اجرا دارد که نویسنده و کارگردان آن عرشیا شفیعیون 

است. 
برای اجرای این برنامه 80 نفر در طــول اجرا درگیر این نمایش 
هستند که متشــکل از بازیگران، گروه موسیقی و عوامل پشت 

صحنه است.
تئاتر »قطعه گمشده«

تاالر هنر نمایش »قطعه گمشده« را در حال اجرا دارد که از 10 
دی آغاز شده و تا 24 دی ماه ادامه دارد، این تئاتر ساعت 15 و به 
مدت چهل و پنج دقیقه با ظرفیت محدود تماشــاگر به نمایش 
در می آید به شکلی که هر 15 دقیقه 7 نفر ظرفیت تماشا دارد؛ 
نویسنده این کار نگار داستان پور است و کارگردانی آن را حمید 

پور آذری بر عهده دارد.
تئاتر »گربه های آوازه خوان«

نمایش کمدی »گربه های آوازه خوان« که در موضوع اجتماعی 
کار شــده و امید نیاز نویســنده و کارگردان این اثر است، برای 
سنین باالی 8 ســال مناسب اســت؛ این نمایش تا 30 دی ماه 

ساعت 15 در سالن اصلی تاالر فرشچیان  نمایش داده می شود.
»آقای همسر خانم شوهر«

نمایش کمدی »آقای همسر خانم شــوهر« به کارگردانی علی 
قیومی از  روز گذشته در سینما فلسطین اصفهان به روی صحنه 

رفته است.
نمایشنامه خوانی »همسایه آقا«

نمایشنامه خوانی »همسایه آقا« به نویسندگی حسین کیانی و 
کارگردانی فرخنده دریایی فردا در تاالر هنر ساعت17، 16 دی 
در موزه هنر های معاصر ساعت 17 و 17 دی در موسسه رویش 

ساعت 17 برای عالقه مندان به این هنر به اجرا در می آید.
سینما

در اکران سینما  های اســتان اصفهان نیز تغییراتی را در دی ماه 
شــاهد هســتیم، از فردا »هفت ماهگی« بــه کارگردانی هاتف 
علیمردانی به اکــران در خواهد آمد، بازیگــران این فیلم حامد 
 بهداد، باران کوثــری، پــگاه آهنگرانی، هانیه توســلی، احمد 

مهران فر و فرشته صدر عرفایی هستند.
الک قرمز با ورود به سینماهای اصفهان با استقبال خوب مردم 
رو به رو بوده اســت، این فیلم در سینما فلســطین و سالن سه 

مجتمع سینمایی کاشان  در حال اکران است.
سینما ساحل همچنان در حال اکران فیلم »سالم بمبئی« است 
در حالی که یاســمن شاهین شهر، سالن یک ســینما فرهنگ 
فوالدشهر، سالن یک مجتمع سینمایی کاشان  و سینما بهار گز 

نیز همین فیلم را در اکران های خود دارند.
»یتیم خانــه ایران« که یک فیلم ارزشــی تاریخی به حســاب 
می آید و در تبلیغات مورد کم لطفی قرار گرفته اســت در سالن 
اصلی سینما سپاهان، ســالن 2 فرهنگ فوالد شــهر و سالن 2 

مجتمع سینمایی کاشان  به نمایش در می آید.
»آس و پاس« کــه در ژانر طنز قرار دارد در ســالن 2 ســینما 
سپاهان و سالن 2 سینما فرهنگ فوالدشهر در حال اکران است.

سینما ســوره نیز روزانه به اکران فیلم های متفاوت در گروه هنر 
و تجربه می پردازد.

نمایش های سینما و تئاتر دی  ماه اصفهان؛

برگزاری نخستین
اپرای تئاتر در اصفهان

نمایش »سه شب با مادوکس«نوشته ماتئی ویسنی یک ترجمه  
ازتینوش نظم جو اســت با طراحی و کارگردانی رهام بحیرایی  

که در تاالر هنر اصفهان به صحنه می رود.
کارگردان در خالصه داستان این نمایش می گوید:  برنو صاحب 
قهوه خانه / مســافرخانه ای در شهرســتانی ســاحلی است که 
مادوکس سه شب را آنجا سپری کرده اســت. مادوکس در این 
سه شــب با برنو بیلیارد بازی کرده،  که برنده همواره مادوکس 
بوده است. با حضور گروبی، ســزار و کالرا دیگر شخصیت های 
نمایش در مســافرخانه مشخص می شــود که مادوکس هر سه 
شب گذشــته با همگی آنها بوده و داســتان های یکسانی برای 
همه آنها تعریف کرده و وعده هایی نیز داده است. حضور نژیامی 
رفتگر پرده از راز برمی دارد و نشــان می دهد مادوکس سه شب 

گذشته را با تمامی مردم شهر بسر برده است. 
آدم های نمایش برای تالفی این رفتار عجیب مادوکس تصمیم 
به کشــتن او می گیرند و هنگامی که مــی خواهند وارد اتاقش 
شــوند با کمال تعجب خود را در حال بــازی در اتاق مادوکس 

می یابند.
رهام بحیرایی پیرامــون انتخاب این متــن و دغدغه اجرای آن 
ادامه می دهد: این نمایش، تنهایی انســان معاصر را در مواجهه 
با خودش به تصویر می کشــد و به نوعی شرح حال انسان امروز 
در تمام جوامع و کشورهاست. دغدغه اجرای آن به سال ها قبل 

برمی گردد و خوشحالم که امروز موفق به اجرایش شده ام.
بهزاد ســیفی، فرهاد فتحی، مهســا کاظمی،  احسان صفری و 

ایمان نظیفی در این نمایش ایفای نقش می کنند.
شایان ذکر است؛ عموم عالقه مندان می توانند برای دیدن این 
نمایش از فردا تا 30 دی ماه هر شــب ســاعت 18 به تاالر هنر 

اصفهان مراجعه نمایند.

»سه شب با مادوکس«
در تاالر هنر اصفهان

تهیه کنندگان باعث رکود ســینما هســتند. آنها برای اینکه  هزینه 
پایین تری داشــته باشــند  از دوســتان و آشــنایان خود استفاده 

می کنند.
ابراهیم آبــادی بازیگــر ســینما، تلویزیــون و تئاتــر، در خصوص 
وضعیت پیشــنهادهای خــود عنوان کرد: پیشــنهاداتی داشــتم 
که از فیلم نامه هایشــان راضی نبــودم. در ســینما کار به طور کلی 
خوابیده اســت. از طرفی فیلم نامه هم  مهم  اســت که چگونه باشد 
و زمانی که پایه اصلی محکم نباشــد فیلم خوبی را شاهد نخواهیم 
بود. وی عنوان کرد: این روزهــا دنبال کار بهتری می گردم به همین 
جهت فیلم نامه نوشــتم و به دنبال تهیه کننده هســتم اما هر کسی 

نظر خودش را می دهد.
بازیگر ســریال »پا دری« در خصوص فعالیت های اخیر خود گفت: 
نمایش نامه  »قصه ها غصه شــدند«  را که در یادواره خمسه اجرا شد 

این روزها قرار است در خانه نمایش اجرا کنم. 

صداپیشــه »جومونگ« از اتمام دوبله ســریال »رویای فرمانروای 
بزرگ« و سختی های این اثر گفت.

علیرضا باشــکندی دوبلور و مدیر دوبالژ ســیما، درباره اتمام دوبله 
ســریال »رویای فرمانروای بزرگ« گفت: دوبله 70 قســمتی این 
ســریال با محوریت تاریخی کشــور کره، با همکاری 40 گوینده به 

پایان رسید.
 مدیر دوبالژ »ســرزمین بادها« دربــاره تفاوت این فیلم نســبت 
به فعالیت های قبلی خود اظهار داشــت: اغلــب فیلم های کره ای با 
ترجمه انگلیسی به دســت ما می رســد و برای تطبیق و تبدیل آن 
به زبان فارســی مجبوریم در خیلی از قســمت ها، لغات و جمالتی 
را به آن اضافه کنیم که به فیلم مربوط باشــد و به اصل و مفهوم آن 
صدمه نزند و در چنین شــرایطی زمان دوبله اثر طوالنی تر خواهد 
شد. سریال »رویای فرمانروای بزرگ« هم مشــمول این مورد بود 

و خستگی و سختی آن به نسبت فعالیت های قبلی من بیشتر بود. 

تهیه کنندگان باعث رکود 
سینما هستند

دوبله »رویای فرمانروای 
بزرگ« به اتمام رسید

تئاتر 

صحنه تئاتــر برای بازی نیســت این صحنه برای آن اســت 
که روی آن فریــاد زد که  ای مردم بیاییــد؛ ای مردم بیایید؛ 
تا حضورتان بالی شــود برای پرواز هنرمندانــی که با حضور 
شــما اوج می گیرند، اینجا صحنه ای است که باید مردم آن را 

حمایت کنند وگر نه صحنه خالی از شوق پرواز می شود.
هنر تئاتر همیشه فریادی بوده است برای بیان آنچه نمی توان 
به زبان آورد و حاال تئاتر از خود می گوید؛ از مشکالتی که این 
هنر را در صحنه با زحمت روبه رو کرده است، هنر زیبایی که 

نبود مخاطب پرواز آن را دشوار می کند.
نمایش »هنر خوبه ولی زحمت داره« بــه کارگردانی مهرزاد 
مشکل گشــا در خصوص دغدغه های یک هنرمند است که 
نخستین اجرای آن با حضور امید نیاز روی صحنه رفته است. 
یک آرایشگر هنر دوســت با بازی مهرزاد مشکل گشا تالش 
دارد ذهن بیننده را با نبود مخاطب و تاثیر گذاری آن بر تئاتر 

درگیر کند.
این نخستین تئاتری است که مشــکل گشا روی صحنه برده 
و به گفته خودش تالش کرده مخاطب را بشناســد و سلیقه 
او را در نظر بگیرد زیرا معتقد اســت که معموال مخاطبان بعد 
از تماشــای کار اول، کارگردان و بازیگر را مورد قضاوت قرار 
می دهند، بنابراین بایــد در انتخاب آن دقت کرد تا ســلیقه 

مخاطب محترم شمرده شود.
مشکل گشــا، هدف از روی صحنه بردن نمایش»هنر خوبه 
ولــی زحمــت داره« را مهجور بــودن هنر تئاتــر می داند و 
می گوید: آن چیزی که بیشتر باعث شــد به نبود مخاطب و 
حمایت از تئاتر در این اثر پرداخته شــود ایــن بود که حتی 
تمام با ســابقه های تئاتر نیز از کم بــودن مخاطب و مهجور 
بودن تئاتر ســخن می گوین و این باعث شد به این فکر کنیم 
چه حرف هایی می توان گفت که مخاطب بــه فکر فرو رود و 
درگیر این موضوع شــود که می تواند با حضــور خود به هنر 
جان بدهد زیرا مخاطب است که به هنر شکل می دهد و نبود 
آن دغدغه تمام هنرمندان است، به همین دلیل این موضوع 

در این نمایش نمود پیدا کرده اســت. به گفته او نمایشنامه 
از دو کتاب متفاوت و نویســنده متفاوت خارج شــده و برای 
انتخاب نمایشنامه با نمایشــنامه کارل فالنتین و ژان میشل 
ریب آشــنا شــده اســت و بعد از مطالعه هر دو نمایشنامه 
 آ نها را در یک نقطه به یــک دیگر اتصــال داده و دراماتوژی

کرده است.
کارگردان»هنر خوبه ولی زحمت داره« به دیالوگ هایی از اثر 
اشاره می کند و می گوید: نمی توان گفت که تمام گفته ها فقط 
دغدغه من و یا همکارانم اســت؛ فکر می کنم من و مایی در 
تئاتر وجود نــدارد چون تئاتر یک هنر گروهی اســت و آنچه 
گفته شــد اولویت تمام کســانی اســت که به نوعی در تئاتر 

فعالیت دارند.
موسیقی نمایش بخش هایی از آواز بنان و تاج اصفهانی است. 
مشکل گشا در خصوص انتخاب موسیقی سنتی برای نمایش 
»هنر خوبه ولی زحمت داره«می گوید: مخاطب با موســیقی 
بنان و تاج اصفهانــی به شــدت درگیر می شــود، بنابراین 
شــروع نمایش با آهنگی از بنان اســت تا مخاطب را با پرده 
آخر نمایش بیشتر درگیر کند. ما در هنر موسیقی نیز کمبود 
مخاطب را می بینیم و مهجور بودن موســیقی ســنتی مانند 
تئاتر اســت؛ به همین دلیل به این فکر کردم که در پرده آخر 
به موسیقی نیز پرداخته شــود تا یادی از نوازنده های بزرگ 
ایران و اصفهان شود. او خشکی زاینده رود را کمدی سیاهی 
می داند که با آواز »به اصفهان رو«ی تاج همراه می شود و در 
خصوص آن توضیح می دهد: آهنگ »بــه اصفهان رو« برای 
این انتخاب شد تا ادای دینی شــود به زاینده رود که ژانر آن 
کمدی سیاه است، شاید شما لحظه ای با شنیدن این آهنگ 
لبخند بزنید اما ســپس به این فکر خواهید کرد که زنده رود 
کجاســت؟ همچنین نمایش هنر خوبه ولــی زحمت داره با 
بازی مهرزاد مشکل گشا، مریم روستایی و سام کوراوند از 11 
دی ماه ساعت 19:30 در سالن کوچک تاالر فرشچیان روی 

صحنه رفته و تا بیستم همین ماه ادامه دارد.

چهارمین انیمیشن بلند ساخته کمپانی الیکا، کاری 
مبتنی بر سیســتم موسوم به اســتاپ موشن است 
که تماشــاگران را با رنگ های شــاد و بسیط خود به 
وجد می آورد و یک فانتزی چشــمگیر است که نوع 

استفاده از جلوه های بصری در آن هنرمندانه است.
در عصری که بایــد آن را به درســتی، دوره طالیی 
هالیوود در زمینه کارتون ســازی دانســت و شروع 
آن به حدود 30 ســال پیش برمی گــردد، به تازگی 
انیمیشــن جدید دیگری به نام »کوبو و دو رشــته« 
هم به نمایش درآمده که هر چند بهترین فیلم از این 
نوع نیست اما خط ســیر کلی آثار هالیوود را استمرار 
بخشــیده و با مبنا قــرار دادن ژاپــن و فرهنگ آن و 
انتخاب یک قهرمان از درون چنان جامعه ای شــاید 
به طور غیرمســتقیم خیال درس دادن به انیمیشن 
های ژاپنی و سازندگان آن را هم داشته باشد. کارتون 
های ژاپنی حداقل 4 دهه اســت که بــا محصوالت 
آمریکایی و ســایر کشــورها در این زمینه رقابت می 
کنند و آنجا که بحث های فلسفی و جهان نگری هم 
به میان می آید، بــا امثال هایائــو میازاکی به وضوح 
بر نســخه های آمریکایی که فقط سرگرمی صرف را 

جست وجو می کنند، برتری می یابند.
این فیلم که »کوبو و دو رشــته« نام دارد و در90 روز 
اخیر در جمع پرفــروش ترین فیلم هــای آمریکای 
شــمالی و جنوبی و اروپای غربی قرار داشته، بهترین 
اثر ســینمایی ممکــن از ســوی الیکا پــس از ارائه 
 »Box Trolls« فیلم های »کورالین«، »پارانورمن« و
به حساب می آید. شاید مشــکل اختصاصی و جالب 
الیکا که مقر اصلی آن در ایالت اوره گون آمریکاست، 
این باشد که سه فیلم فوق را طوری خوب ساخته که 
توقعات را در ارتباط با فیلم فعلی اش نیز به شکل دور 

از انصافی باال برده است.

»با مقوا صورتک های نمایشــی بســازیم« اثر جدید 
جمال الدین اکرمی است که مرور تاریخچه  ای کوتاه از 
صورتک ها و شیوه  ســاخت آنها را به کودکان و مربیان 
می آموزد. اکرمی نویســنده، تصویرگر و شاعر ادبیات 
کودک و نوجوان، پیرامون اثر جدید خود گفت: کتاب 
»با مقوا صورتک های نمایشی بســازیم« که عالوه بر 
مخاطب کــودک و نوجوان برای مربیــان آنها هم می 
تواند مفید باشد، با به کارگیری خالقیت مخاطب و به 
وسیله مواد اولیه ای که به ســادگی در اختیار همگان 
قرار دارد با ساخت صورتک هایی چند هنر را به یکدیگر 
پیوند می دهد. وی افــزود: مخاطبان کودک و نوجوان 
پس از ســاخت این صورتک ها می توانند با مشــورت 
گروهی دســت به خلق یک نمایش بزننــد، قصه ای 
بنویسند و یا به نقاشــی آنها بپردازند و به این ترتیب 
پیوندی میان هنرها و سرگرمی های سازنده ایجاد می 
شود. اکرمی در ادامه اظهار داشت: کارگاه هایی با عنوان 
»از قصه تا نمایش« به اهتمــام انجمن کودک و صلح 
از روی همین کتاب در هند، گرجســتان و ارمنستان 
برگزار شد و از آن جایی که کتاب »با مقوا صورتک های 
نمایشی بسازیم« نیاز به زبان خاصی نداشته، تصاویر 
آن برای برقراری ارتباط با مخاطب کافی می نمود.  این 
نویسنده در پایان خاطرنشــان کرد: کتاب هایی را در 
دست انتشار دارم که رمان »شب بخیر ترنا« )انتشارات 
کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان(، مجموعه 
ترجمه »آســترید لیندگرن« )انتشارات محراب قلم( 
و مجموعه پنج جلــدی »قصه های قانــون جنگل« 
)انتشــارات پیدایش( از جمله آنهاست. کتاب »با مقوا 
صورتک های نمایشی بســازیم« در 64 صفحه  همراه 
با الگویی برای طراحی که پیوست آن شده، با قیمت 9 
هزار و 500 تومان به کتاب  فروشی های کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان راه یافته است.

به بهانه نمایش »هنر خوبه ولی زحمت داره«

نمایشی با طعم موسیقی تاج  اصفهانی و بنان
انیمیشن »کوبو«؛ پسرکی با 

قوه تخیل فوق العاده
صورتک های نمایشی را در 

یک کتاب بخوانید

هالیوود کتاب

جشنواره

مراحل فنی فیلم ســینمایی »دریاچــه ماهی« به 
کارگردانی مریم دوســتی که در ژانــر دفاع مقدس 

تولید شده در حال انجام است.
فیلم سینمایی »دریاچه ماهی« عنوان اولین ساخته 
بلند سینمایی مریم دوســتی محسوب می شود که 

تهیه کنندگی آن را سعید سعدی برعهده دارد. 
»دریاچه ماهی« این روزها آخرین مراحل فنی خود 
برای نمایش در ســی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
را پشــت ســر می گذارد. تدوین فیلم توسط آرش 
معیریان به پایان رســیده و صداگذاری آن توســط 
مهرداد جلوخانی صورت می گیرد.  همچنین مراحل 
جلوه های ویژه این فیلم دفاع مقدســی توسط فرید 
فصیحی و رضا انصارین در حال انجام است. »دریاچه 
ماهی« یکی از تولیدات مهم امسال سینمای ایران در 
ژانر دفاع مقدس محسوب می شود که نسخه بازبینی 
این فیلم به دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره فیلم 
فجر ارائه شــده و پیش بینی می شود اولین نمایش 
این فیلم در جشنواره فجر باشــد. نادر فالح، ستاره 
اســکندری، الله اسکندری، حســن نجاریان، رهام 
تدریســی، حدیثه تهرانی، مجتبی پیــرزاده، صحرا 
اسداللهی، حسین باشه آهنگر، ابراهیم برزیده، علی 
نجاریان، کاوه احمدی، مهدی الیاسی، علی فرهادی، 
بــا هنرمندی علی دهکــردی و با حضــور افتخاری 
افشــین هاشــمی گروه بازیگران فیلم ســینمایی 
»دریاچه ماهی« را تشکیل داده اند. »دریاچه ماهی« 
به قلم مصطفی رســتگاری با مضمون دفاع مقدس 
روایتی متفاوت از شهدای هنوز بر جای مانده کانال 

ماهی دارد.
این فیلم نگاهی به وقایع پــس از دفاع مقدس دارد و 
داســتان چند خانواده را روایت می کند که در نقطه 
مشترکی به یکدیگر می رســند و در این میان عشق 
گمشده ای پیدا می شــود. در واقع این فیلم تجلیلی 

از شهدای جاویداالثر خواهد بود.

به کارگردانی مریم دوستی؛

فیلم دفاع مقدسی در راه 
جشنواره فجر

به گزارش ایرنا، پس از ســال ها که ارکستر موسیقی ملی 
ایران با رهبری فرهاد فخرالدینــی، اجراهای گوناگونی را 
با شماری از خوانندگان، همچون ســاالر عقیلی، علیرضا 
قربانی و حمیدرضا نوربخش تجربه کرد، چندی اســت که 
ارکســتر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان فعالیت 
خود را بــا نوازندگانی جوان آغــاز کرده و قرار اســت در 
نخستین اجرای خود، در سی و دومین جشنواره موسیقی 

فجر به صحنه برود؛ اجرایی با صدای علیرضا افتخاری.
خبرنگار حوزه موســیقی درباره حال و هوای تمرین های 
ارکســتر و اجرای آن در جشــنواره، با فریدون شهبازیان 
رهبر ارکســتر ملی ایــران گفت وگویی کــرده که در پی 

می آید.
دو ماه است که تمرین ها را آغاز کرده ایم

رهبر ارکســتر ملی ایران دربــاره روند تمریــن های این 
ارکستر گفت: حدود دو ماه اســت با ارکستر ملی ایران که 
من هدایت و رهبری آن را بر عهده دارم، مشــغول تمرین 
هســتیم و ابتدا قرار بــود در آذر ماه، بعد از ایــام محرم و 
صفر اجرا داشته باشــیم که به دالیلی متوقف شد و اکنون 
مشغول تمرین هســتیم تا بتوانیم با آقای افتخاری در 22 
دی ماه، در افتتاحیه جشنواره موســیقی فجر اجرا داشته 

باشیم. 
وی افزود: خوشــبختانه ارکســتر با تمرین های متوالی و 
مســتمری که داریم، به اجرا و نتیجه خوبی رسیده است. 
یکی ازکارهایی که قرار اســت اجرا کنیم، مجموعه »شور 
عشق« است به آهنگ سازی من و با صدای آقای افتخاری 
که سال ها پیش منتشر شده و کار دیگر آقای افتخاری، به 
نام »نیلوفرانه« که مردم آن را بسیار دوست دارند و از آثار 
آقای عباس خوشدل است. در کنار این قطعه ها، آثاری نیز 

از استاد حسین دهلوی اجرا خواهیم کرد.
نوازندگان جوان ارکستر، بر من منت نهادند

شهبازیان درباره  همکاری ارکستر با علیرضا افتخاری هم 
گفت: بسیار باعث خوشــحالی من است که آقای افتخاری 
لطــف کردند و کنار ما هســتند تا ما بتوانیــم یک اجرای 
بســیار خوب و در خور شأن ارکســتر ملی داشته باشیم؛ 
ارکستری که یک ارکستر تازه پا به حساب می آید و دو ماه 

است که تمرین های مستمر خود را آغاز کرده است.
وی درباره  روند تمرین های ارکســتر ملی ایران گفت: ما 

هفته ای ســه روز تمرین می کنیم و هر روز بین سه تا سه 
ســاعت و نیم تمرین ما طول می کشــد. به هر روی وقتی 
ارکستر می خواهد اجرایی داشــته باشد، باید تمرین های 
مســتمری را پشــت ســر بگذارد و این برای من اهمیت 
فراوانی دارد.  شهبازیان ادامه داد: موجب افتخار من است 
که توانســته ام با حدود 60 نفر نوازنده جوان این ارکستر 
را راه اندازی کنم؛ نوازندگانی کــه همگی تحصیالت عالی 
دارند و بیــش از 90 درصد آنان هنرســتان موســیقی را 
گذرانده و از دانشگاه لیســانس یا فوق لیسانس موسیقی 

دریافت کرده اند. 
ارکســتر ملی ایران آثار موســیقی کالسیک 

َسُبک را هم اجرا می کند
رهبر ارکستر ملی ایران گفت: در ارکســتر ملی ایران هم 
آثار آهنگ سازان ســرزمینمان را اجرا می کنیم و هم آثار 
موسیقی کالسیک َسُبک را. البته َسُبک به معنی بی ارزش 
نیســت؛ بلکه منظور آثاری اســت که ملودیک تر است و 
بیشتر می تواند مورد توجه مردم قرار گیرد و درواقع آثاری 

است که در سبک باروک و ســبک کالسیک دسته بندی 
می شود.

وی افزود: این کمک مــی کند مردم ما با آثار موســیقی 
کالســیک دنیا نیز به صورت امروزی آشــنا شوند، چراکه 
در همه کشورهای دنیا مرسوم است که ارکسترهای ملی 
آثار موســیقی کالســیک را به صورت امروزی شده اجرا 
می کنند؛ حتی برخی از رهبران ارکســتر تغییراتی را هم 
در کارها ایجاد می کنند، ما نیز همیــن کار را می کنیم و 

آثار کالسیک را به صورت امروزی شده اجرا خواهیم کرد.
رهبــر ارکســتر ملــی ایران 
ادامه داد: اینکــه با گروه های 
کوچــک موســیقی ایرانــی 
اجراهایی را در خارج از کشور 
داشته باشیم،  چندان در باب 
معرفی موســیقی ایرانی موثر 
نیســت. وی گفت: پس آنچه 
در اجراهای خارج از کشــور 
اهمیت دارد، این است که باید 
موسیقی ملی ارکسترال خود 
را برای مردم دنیا اجرا کنیم؛ 
موسیقی ملی ارکسترالی که 
برگرفته از موســیقی ردیف 
دســتگاهی ایرانی و موسیقی 
نواحی ایــران اســت و هیچ 
کشــوری در دنیا مثل کشور 
ما این چنین از تنوع موسیقی 

بومی بهره مند نیست. 
شــهبازیان افــزود: تهیــه رپرتــوآر بــرای ارکســتر 
ملی بســیار دشــوار اســت زیرا بایــد با آهنگ ســازان 
گوناگــون مذاکــره شــود تــا قطعه هــای خــود را در 
اختیار ارکســتر قــرار دهنــد. بــرای مثال، اگــر آقای 
افتخــاری، کــه از بهتریــن خواننــدگان ســرزمین ما 
 هســتند، بخواهند چند کنســرت متفاوت با ارکســتر ما

 داشته باشــند، باید با همه آهنگ ســازانی که برای او کار 
ساخته اند و آن آثار منتشر شده، مذاکره کند، که این کار 
مســتلزم صرف زمان و هزینه اســت و مقدمات خاصی را 

می طلبد. 
 رهبر ارکســتر ملی ایــران همچنین گفــت: برنامه ریزی 
کرده ام که با آهنگ ســازان گوناگون کشور مذاکره کنم و 
آثاری را فراهم کنم که بعد از چندین ماه بتوانیم رپرتوآری 
 منســجم و دائمی بــرای اجراهای ارکســتر ملــی ایران 

داشته باشیم.

رهبر ارکستر ملی ایران: 

می خواهم موسیقی ملی ارکسترال سرزمینم را دنیا بشنود
رهبر ارکســتر ملی ایران گفت: باید موســیقی 
ارکســترال ایرانی را به خارج از کشور ببریم و به 
مردم دنیا معرفی کنیم تا نشان دهیم در موسیقی 

ایرانی از علم موسیقی جهانی نیز بهره می بریم.

در ارکستر ملی 
ایران هم آثار 
آهنگ سازان 

سرزمینمان را اجرا 
می کنیم و هم آثار 
موسیقی کالسیک 

َسُبک را، البته 
 َسُبک به معنی

 بی ارزش نیست
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پیشنهاد سردبیر:
توسعه رفتینگ در بام ایران با راه اندازی ۱۰ باشگاه قایقرانی

اخبار

معاون هماهنگي امور عمراني اســتاندار چهارمحال و 
بختياري گفت: شهرداران استان تنها تا پنجم بهمن 
امسال براي جذب اعتبارات اسناد خزانه فرصت دارند.

گودرز اميري در نشست با شــهرداران چهارمحال و 
بختياري اظهار كرد: سررسيد اسناد خزانه ۱۹ بهمن 
امسال اعالم شــده و شــهرداران بايد تا پنجم بهمن 
مدارك مورد نياز براي دريافت اين اعتبارات را به اداره 

كل امور اقتصادي و دارايي استان ارائه دهند.
وي افزود: در صورتي كه شهرداري ها نتوانند نسبت به 
جذب اعتبارات اسناد خزانه اقدام كنند، اعتبار نقدي 

آنها نيز حذف مي شود.
اميري تصريح كرد: شهرداران چهارمحال و بختياري 
همچنين تــا پايــان هفته جــاري تعرفــه عوارض 
شــهرداري ها را به دفتر امور شــهري و شــوراهاي 
استانداري ارائه كنند. وي گفت: شهرداران چهارمحال 
و بختياري بودجه پيشنهادي شهرداري را تا ۲۰ دي 
براي تصويب به شــوراي اسالمي شــهرها ارائه و يك 
نسخه از آن را در اختيار دفتر امور شهري و شوراهاي 

استانداري قرار دهند.
معاون هماهنگي امور عمراني اســتاندار چهارمحال 
و بختياري اضافه كرد: شــهرداران اســتان همچنين 
بايد با انتخاب حســابرس مورد تأييد شوراي اسالمي 
شهر، وضعيت ســال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداري 
را تــا پايان امســال حسابرســي كننــد. وي افزود: 
شــهرداران چهارمحال و بختياري همچنين نسبت 
به تسويه حساب با نيروهاي مشــغول به كار خارج از 
بخشنامه وزارت كشور در شــهرداري ها اقدام كنند، 
در غير اين صورت شــهردار متخلف شناخته شده و 
به هيئت تخلفات معرفي مي شود. اميري اظهار كرد: 
ذي حسابان شــهرداري ها مكلفند تا حقوق و مزاياي 
شهرداران را همزمان با كاركنان شهرداري ها پرداخت 
كنند. وي خاطرنشــان كرد: بازيافت زباله در شهرها 
 بايد به عنوان يك اولويت در شهرداري ها مورد توجه 

قرار گيرد.

ضرب االجل شهرداران براي 
جذب اعتبارات اسناد خزانه 

با مسئوالن
معــاون ميــراث فرهنگــی اداره كل ميــراث فرهنگــی، صنايع 
دســتی و گردشــگری چهارمحال و بختياری گفت: شير سنگی 
)بردشير( از چهارمحال وبختياری در فهرســت آثار ملی كشور به 
ثبت رســيد. مصطفی هادی پــور از تكميل پرونــده و ثبت متون 
تهيه شير ســنگی )برد شــير( به عنوان يك اثر ميراث ناملموس 
اســتان چهارمحال وبختياری توسط شــورای عالی ثبت سازمان 
ميراث فرهنگی،صنايع دســتی وگردشــگری خبر داد. وی افزود: 
يكــی از آيين های موجــود در فرهنگ بختياری قراردادن شــير 
سنگی)بردشــير( بر مزار چهره های ماندگار، سرشناس و نامی ايل 
بود. هادی پور گفت: بردشير )شير سنگی( نماد شجاعت، دالوری، 
 ميدان داری و ويژگی های برجســته ای چون هنرمندی در شكار، 

تير اندازی، جنگ و سواركاری و... افراد بوده است.
وی خاطرنشــان كرد: در همين راســتا اداره كل ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری اســتان اقدام به تهيه پرونده ثبتی آن 
كرد كه در تاريخ ۹5/۹/6 در جلسه تخصصی ثبت ميراث ناملموس 

مورد بررسی قرارگرفت و به ثبت ملی رسيد.

به نقل از روابــط عمومی منابع طبيعی اســتان، در آيين تقدير و 
تجليل از نمونه های منابع طبيعی كشــور كه بــا حضور معاون 
وزيرجهــاد كشــاورزی و رييس ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيزداری كشــور در تهران برگزار شــد، علــی محمدی مقدم 
مديركل منابع طبيعی و آبخيزداری استان لوح رتبه نخست منابع 

طبيعی و آبخيزداری استان های كشور را دريافت كرد.
از مجموعه پنــج برنامه راهبردي ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخيزداري كشــور اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان 
در چهار برنامــه )مديريــت جامــع منابع طبيعــي، حفاظت 
مشاركتي،پيشگيري از حريق ، ايجاد تشكل ها وصندوق حمايت 
از منابع طبيعــي( موفق به دريافت رتبه نخســت منابع طبيعی 
اســتان های كشــور شــد.اداره كل منابع طبيعی چهارمحال و 
بختياری برای دومين ســال پياپی با كسب رتبه نخست كشوری 

با اقتدار بر بام ايران ايستاد.

مدير صنايــع تبديلــي و تكميلي ســازمان جهاد كشــاورزي 
چهارمحال و بختياري گفت: تنها در يك واحد توليدي اســتان 
افزون بر ۱۴هزار تن خوراك آبزيان در ســال جاري توليد شــده 
كه اين ميزان نسبت به ظرفيت اين واحد، ســه هزار تن افزايش 
داشته است.طهمورث فتاحي با اشاره به اينكه خوراك آبزيان نياز 
مزارع پرورش ماهي اســتان را تامين مي كنــد اظهار كرد:توليد 
خوراك آبزيان عالوه برمصرف استان به ۲۴ استان ديگر نيز صادر 
مي شود. وي تصريح كرد: توليد خوراك آبزيان اين استان به خاطر 
رعايت كيفيت، بهداشت و حفاظت محيط زيست  در سطح ملي 
رتبه نخست را كسب كرده است .فتاحي بيان داشت: اين شركت 
در راستاي برطرف كردن بخشي از خوراك آبزيان كشور با بررسي 
و مشاوره هاي مختلف توانسته است كار تخصصي در استان انجام 
دهد. فتاحي  با اشاره به اينكه هدف اصلي برتر شدن افزايش كمي 
و كيفي محصوالت و توليد پايدار اســت اذعان داشــت:  از طريق 
دانش فني و استفاده از تجارب الزم بايد بتوان استانداردهاي الزم 

را ارتقا داد.

نجفعلــی حيدری، قائــم مقام كميته امــداد امــام خمينی )ره( 
چهارمحــال و بختياری اظهار داشــت: طی ۹ ماهه ســال جاری 
۱۹8 مورد مسكن روستايی، 6۳ مورد مسكن شهری و ۴۳۴ مورد 
تعميرات مســكن مددجويان انجام شــد كه اين خدمات با اعتبار 
۴۹ ميليارد و ۳65 ميليون ريال احداث، خريد و تعمير شده است. 
وی افزود: تاكنون يك هزار و 656 خانوار فاقد مســكن در اســتان 
شناسايی شده كه ۴۴5 مورد در شــهرها و يك هزار و ۲۱۱ خانوار 
در روستاها قرار دارند و اين نهاد آمادگی دارد مسكن های مهر فاقد 

متقاضی را خريداری كند.
حيدری با اشاره به تدوين برنامه سه ساله به منظور احداث مسكن 
مددجويان استان، تصريح كرد: اين برنامه با مشاركت دستگاه های 
اجرايی تدوين شده تا زمينه احداث مســكن مناسب مددجويان 
فراهم شود و امسال نخستين ســال اجرای اين طرح است. وی با 
اشــاره به اينكه در صورت واگذاری زمين، امكان احداث مســكن 
رايگان برای مددجويان كميته امداد وجود دارد، تصريح كرد: منابع 
مالی خريد و احداث مســكن مددجويان از منابع ايــن اداره كل و 
تسهيالت بانكی بالعوض تامين می شود و تسهيالتی كه توسط اين 
نهاد به متقاضيان پرداخت می شود در روستاها ۱5ميليون تومان و 

در شهرها ۲5 ميليون تومان برآورد شده است. 

مســئول دفتر ســتاد بازســازی عتبات عاليات در چهارمحال و 
بختياری از اعزام سومين گروه نيروهای مردمی بازسازی عتبات 

عاليات در سال جاری از اين استان خبر داد. 
سيد جعفر موســوی گفت: اين گروه شامل ۳۲ متخصص سنگ 
كار و كارگر ساختمانی است كه برای توسعه حرم های مطهر ائمه 
معصومين )ع( در شــهرهای مقدس نجف اشرف، كربالی معلی 
و سامرا به عراق اعزام شــده اند. وی افزود: مدت اقامت اين گروه 
در كشور عراق ۳۰ روز می باشد. موســوی با بيان اينكه اين افراد 
به صورت متبرع و بدون دريافت حــق الزحمه خدمت می كنند 
اضافه كرد: هزينه رفت و آمد و اســكان نيروهای مردمی بر عهده 
ستاد بازسازی عتبات عاليات اســت. وی با اشاره به نياز اين ستاد 
برای اعزام جوشكار، كارگر و متخصصان ســاختمانی به عتبات 
عاليات، از متقاضيان خواســت در اســرع وقت با همراه داشتن 
مدارك مورد نياز شــامل اصل گذرنامه، اصل و تصوير صفحه اول 
شناسنامه، اصل و تصوير كارت ملی، ۲ قطعه عكس ۳در۴ و اصل 
و تصوير مدارك تخصصی موجود به دفتر مركزی ستاد بازسازی 
عتبات عاليات استان به نشانی شهركرد، خيابان ملت، حد فاصل 
ميدان انقالب تا ميدان ۱۲ محرم، كوچــه ۴6 مراجعه و ثبت نام 
كنند. موســوی گفت: عالقه مندان برای كســب اطالع بيشــتر 

می توانند با شماره تلفن ۰۳8۳۲۲7۴7۹۰ تماس بگيرند. 

شیر سنگی در فهرست آثار ملی 
کشور به ثبت رسید

منابع طبیعی چهارمحال رتبه نخست 
کشور را به خود اختصاص داد

تولید ۱4 هزار تن خوراک آبزیان 
درچهارمحال و بختیاري

آمادگی کمیته امداد استان برای 
خرید مسکن  مهرهای فاقد متقاضی

اعزام سومین گروه نیروهای مردمی 
بازسازی عتبات عالیات

استان چهارمحال و بختیاری با دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های بســیار ازجمله رودخانه ها، ارتفاعات و 
کوهستان های بلند و...، بستری مناسب برای توسعه گردشگری ماجراجویانه در کشور است.

قايق ســواری بر آب های خروشــان يا رفتينــگ يكی از 
ورزش های  ماجراجويانه ای اســت كه در اين استان رواج 

يافته و موجب جذب گردشگر  شده است.
قايق ســواری در آب های خروشــان، يكی از رشــته های 
ورزشــی و توريســتی پرهيجــان در جهان اســت كه 
عالقه مندان زيــادی دارد، قايقرانان حرفه ای بايد ســعی 
كنند در ميان امواج خروشان رودخانه، بامهارت و فن های 

خود از ميان آب های پرتالطم به سالمت عبور كنند.
رفتينگ يكی از پرطرفدارترين شــاخه های گردشــگری 
بوده و شــركت های بســياری در سراســر دنيا به صورت 
تخصصی اقــدام به طراحــی و اجرای اين گونه ســفرها 

می كنند.
 در رفتينگ، مسافران سوار بر قايق های مخصوص، ضمن 
لذت بردن از هيجــان رويارويی با امــواج رودخانه ها، از 
ميان جنگل ها، كوه ها، دشت ها، مزارع، روستاها و ... گذر 
كرده و به تماشــای مناظری می نشينند كه با هيچ وسيله 

ديگری ميسر نيست. 
هر شخصی كه دوستدار هيجان اســت می تواند به عنوان 
عضوی از گروه قايقرانان با اســتفاده از تجهيزات ويژه و با 
كمك راهنما اين كار را تجربه كنــد و به همين دليل اين 

ورزش روزبه روز طرفداران بيشتری پيدا می كند.
در استان چهارمحال و بختياری به واسطه جريان داشتن 
دو رودخانه بزرگ كارون و زاينده رود، چند سالی است كه 

ورزش رفتينگ موردتوجه قرارگرفته است.
استقبال مسافران و گردشــگران از اين ورزش پر هيجان 
موجب شــده كه توســعه آن در اين اســتان روز به روز 

افزايش يابد.
 هم اكنون بيش از ۱۰ باشگاه رفتينگ در اين استان مجوز 
فعاليت دريافت كرده اند و بــا خريد قايق های مخصوص 
رفتينگ در حال ارائه خدمات به مســافران و گردشگران 

هستند.
يكی از فعــاالن ورزش رفتينگ چهارمحــال و بختياری 
در گفت و گو با مهر اظهار داشــت: فعاليت باشــگاه های 
 رفتينــگ در ايــن اســتان موجــب افزايش گردشــگر 

شده است. 
حســينی تاكيد كرد: رفتينگ، يك ورزش خاص اســت 
و نياز به رودخانه خروشــان دارد و اين اســتان به خاطر 
داشتن رودخانه هايی اينچنين، يكی از بهترين استان ها 
برای توسعه اين ورزش به شــمار می رود. وی تاكيد كرد: 
توســعه ورزش رفتينگ و بهره گيــری از رودخانه های 

زاينده رود و كارون موجب ايجاد اشــتغال نيز شده است. 
حســينی بيان كرد: هم اكنــون بســياری از جوانان اين 
اســتان در اين بخش مشغول فعاليت شــده اند و درآمد 
كســب می كنند. وی در ادامــه گفت: اجــرای تورهای 
رفتينگ در اين استان و جذب گردشگران و عالقه مندان 
توســط فعاالن گردشــگری و آژانس های گردشگری در 
شــهرهای بزرگ از جمله تهران و اصفهان موجب جذب 
مســافر و گردشــگر به اين استان شده اســت. مدير كل 
ورزش و جوانان اســتان چهارمحال و بختياری نيز در اين 
زمينه به مهر گفت: در حال حاضر ۱۰ باشگاه رفتينگ در 

چهارمحال و بختياری فعاليت می كند.
عبدالرحمان قاســمی عنوان كــرد: ورزش رفتينگ طی 
چند سال گذشته در اين استان رشد قابل توجهی داشته 

و زمينه برای توسعه اين ورزش همچنان وجود دارد.
 وی افــزود: رفتينگ يكــی از ورزش های  پــر فعاليت و 
 هيجــان انگيزی اســت كه در ســطح كشــور و جهان 

عالقه مندان بسياری دارد.
مدير كل ورزش و جوانان اســتان چهارمحال و بختياری 
تاكيد كرد: هم اكنون اين استان به عنوان كمپ رفتينگ 
كشوری انتخاب شده است. وی اظهار داشت: توسعه اين 
ورزش موجب شناســايی ورزشكاران با اســتعداد شده و 

زمينه قهرمان پروری در اين ورزش فراهم می شود.
شهرستان سامان به واسطه گذر رودخانه زاينده رود مورد 
توجه توسعه اين ورزش قرار گرفته اســت و باشگاه های 
مختلفی مجــوز فعاليــت در اين شهرســتان را دريافت 
كرده اند. فرماندار شهرستان ســامان نيز در گفت و گو با 
 مهر اظهار داشت: رفتينگ در شهرســتان سامان يكی از 

پر طرفدارترين ورزش ها به شمار می رود.
سعيد صالحی عنوان كرد: شهرستان ســامان به واسطه 
گذر رودخانــه زاينده رود مــورد توجه توســعه ورزش 
رفتينگ قرار گرفته است و باشــگاه های مختلفی مجوز 
فعاليــت در ايــن شهرســتان را دريافت كــرده اند. وی 
تاكيدكرد: هم اكنون جوانان بســياری در اين شهرستان 
درزمينــه ارائه خدمــات قايقرانی بر آب های خروشــان 

زاينده رود فعاليت می كنند.
فرماندار شهرســتان ســامان بيان كرد: توســعه ورزش 
رفتينگ موجب افزايش مســافر و گردشــگر به منطقه 
شده است. وی ادامه داد: شهرســتان سامان چهارمحال 
و بختياری يكی از مهم ترين مراكز گردشگری اين استان 

به شمار می رود.

زاینده رود و کارون میزبان قایقرانان؛

توسعه رفتینگ در بام ایران با راه اندازی ۱۰ باشگاه قایقرانی

رفتینگ، یک ورزش 
خاص است و نیاز به 
رودخانه خروشان 
دارد و این استان 
به خاطر داشتن  

رودخانه هایی 
اینچنین، یکی از 
بهترین استان ها 
برای توسعه این 
ورزش به شمار 

می رود

معاون بهداشتي مركز بهداشــت شهرستان شــهركرد گفت: مراقبين 
ســالمت مراكز خدمات جامع ســالمت با مراجعه به منازل، سر شماري 
شهرهاي بيست و پنجاه هزار نفری شهرستان شــهركرد را آغاز نمودند. 
دكتر نرگس عســگري با اعالم اين خبر افزود: ســر شــماري شهرهاي 
شهركرد ، فرخشهر و هفشجان با هدف شناسايي خانوارهاي تحت پوشش 
مراكز و پايگاه هاي خدمات سالمت جامع اين شهرها از تاريخ هفتم دي ماه 
آغاز شــد. به گفته وي، در اين برنامه سرشماري، مراقبين سالمت با ارائه 
كارت شناســايي به منازل مراجعه و در مرحله اول اطالعات خانوارها را 
جمع آوري مي نمايند. دكتر عسگري افزود: ثبت اين اطالعات در سامانه 
سيب)سامانه يكپارچه بهداشت ( به منظور ارائه خدمات بهداشتي مرحله 
بعدی اين سرشماري مي باشد كه نتيجه آن ارتقای سيستم ارائه خدمات 

با ثبت الكترونيكي اطالعات خانوار و خدمات ارائه شده مي باشد.

به گزارش وب دا ؛ اعضاي هيئت مديره ، مديرعامل مجمع خيرين سالمت 
استان و رؤساي شبكه هاي بهداشت و درمان استان با هدف آشنايي بيشتر 
با فعاليت هاي شوراي خيرين سالمت شهرستان بروجن از پروژه هاي در 
دست احداث شوراي مذكورو مراكز خيريه سالمندان روزانه و شبانه روزي 
اين شهر بازديد نمودند. همچنين در اين بازديد مدير عامل مجمع استان 
ضمن تشكر از شوراي خيرين ســالمت بروجن اقدامات آنان را در سطح 
كشور بي نظير دانست و بر تشكيل شوراهاي خيرين سالمت شهرستان هاي 
فاقد شورا و همچنين تشكيل شــوراهاي خيرين بانوان به عنوان نيمي از 
جمعيت فعال استان تاكيد نمود. بر اســاس اين گزارش، قدمت مشاركت 
خيرين در حوزه سالمت در شهرستان بروجن به بيش از ۱۱8 سال پيش 
بر مي گردد  و هم اكنون پنج پروژه به همت خيرين نيك انديش با زير بنايي 

بالغ بر هشت هزار متر مربع در بروجن در دست احداث مي باشد.

آغاز سرشماري شهرکرد، 
فرخشهر و هفشجان   

بازدید مدیران بهداشت و 
درمان استان از بروجن

شهرستان

مدير آموزش و پرورش شهرستان كوهرنگ گفت: پراكندگی 
بيش از حد و  صعب العبور بودن كوهرنگ خدمات رسانی و 
سركشــی به مدارس را محدود كرده است.كوروش اكبری 
اظهار كرد: آموزش و پرورش شهرستان كوهرنگ با 76۰ نفر 
پرسنل آموزشی و پرورشی و شش هزار و 6۰۰ نفر دانش آموز 
در سه مقطع تحصيلی ابتدايی، متوسطه اول و دوم در قالب 
 ۴۳ كالس درس در حال ارائــه خدمات به دانش آموزان اين

شهرســتان اســت.وی با اشــاره به وجود ۱8۰ آموزشگاه 
در اين شهرســتان، تصريح كرد: پراكندگــی بيش از حد 
جمعيت، تعداد ۱8۰ آموزشــگاه را در سطح اين شهرستان 
شــكل داده اســت.مدير آمــوزش و پرورش شهرســتان 
كوهرنگ از وجود 5۰ آموزشــگاه با بافت قديمی و فرسوده 
 در بخش مركزی اين شهرســتان خبر داد و گفت: با وجود 
ساخت  و ســازهای اخير مدارس در شهرستان كوهرنگ، 
هنوز فضای ۲۴ آموزشــگاه به صورت اســتيجاری تامين 
می شــود.وی بدهی و عدم پرداخت قبوض آب،  برق،  گاز و 
تلفن، كمبود نيروی خدماتی، ناوگان حمل و نقل فرسوده، 
كمبود سرانه ورزشــی، كمبود منابع و تجهيزات آموزشی و 
كمك آموزشی و نبود زيرساخت های الزم برای استفاده از 
امكانات هوشمندسازی مدارس را از جمله مشكالت و موانع 

ديگر آموزش و پرورش اين شهرستان برشمرد.

جانشــين يــگان حفاظــت اداره كل منابــع طبيعی و 
آبخيزداری چهارمحال و بختياری از كاهش ۳5درصدی 
تعداد حريق و ۴۰ درصدی مساحت اراضی خسارت ديده 
در استان نسبت به مدت مشابه درسال گذشته خبر داد . 

مسعود قائدامينی گفت: آتش سوزی ها درشهرستان های 
كيار و لردگان رخ داده بود.

وی گفت: منابع طبيعی و آبخيزداری اســتان امسال به 
دليل كاهش چشــمگيرتعداد و مســاحت خسارت ديده 
اطفاء حريــق در عرصه هــای منابع طبيعــی، رتبه برتر 

كشوری را كسب كرد.
وی افزود: از ابتدای ســال جاری تا كنون 66 فقره حريق 
با مســاحت ۱58 هكتار در جنگل ها و مراتع اســتان به 
وقوع پيوســته كه به دنبال آن حدود پنج ميليارد و ۱۳5 

ميليون ريال خسارت به اين عرصه ها وارد شده است.
مســعود قائدامينی با اشــاره به وقوع 66حريق در سال 
جاری، گفت:از اين تعداد۱6 مورد در جنگل های اســتان 
با مســاحت۲۲/8 هكتار، ۴5 مورد در مراتع با مســاحت 
۱۰۴/۳۳هكتار و پنج مورد در مراتع مشــجر با مساحت 

۳۱ هكتار بود.
ســال گذشــته نيز۹۹مورد آتش ســوزی ها درمساحت 

۲6۹هكتار از مراتع اين استان رخ داد.

سرپرســت اداره راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
شهرستان شهركرد از حذف سه نقطه پرحادثه در محور 
سودجان - سورشجان - شــهركرد با هدف ايمنی و باال 

بردن ضريب تردد جاده ای خبر داد.
به گزارش تابناك شــهركرد، عليرضا مالكی با بيان اينكه 
اين مســير به عنوان يكــی از پر ترددتريــن محورهای 
مواصالتی استان اســت، اظهار كرد: مســير سورشجان 

بــه شــهركرد دارای چنــد 
نقطــه پرتصــادف بــود و در 
طــول ســال های گذشــته 
حذف اين نقــاط از مهم ترين 
و  مــــردم  خواسته هــــای 

گردشگران بود.
به گفتــه وی، پيــچ ورودی 
شــهر هارونی به طــول ۲۱۹ 
متر بــا حجم خاكبــرداری و 
ترانشه برداری حدود ۳۳ هزار 

مترمكعب حذف شد.
مالكی ادامــه داد: در عمليات 
حــذف اين نقطــه پرتصادف 
اجــرای 88 هــزار مترمربع 
آســفالت انجام شــده است 
 كه بــرای اجرای ايــن طرح 
8 ميليــارد ريال اعتبــار نياز 
است.سرپرست اداره راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای 

شهرستان شــهركرد تصريح كرد: نقطه پرتصادف ديگر 
اين مسير در محدوده شهر وانان و به طول ۲۳۰ متر با ۱5 

هزار مترمكعب خاكبرداری حذف شد.
مالكی افزود: بــرای اجــرای اين نقطه پرتصــادف پنج 

ميليارد ريال اعتبار برآورد شده است.

خدمات رسانی و سرکشی به 
مدارس کوهرنگ محدود است

کاهش حریق درجنگل ها ومراتع 
شهرستان های کیار و لردگان

حذف سه نقطه پرحادثه در 
شهرستان شهرکرد

وی آزادســازی مســير در محــدوده اســدآباد را حذف 
نقطه پرتصادف ديگر عنــوان كرد و افــزود: در اين طرح 

عقب نشينی ساختمان و احداث ديوار حائل انجام شد.
سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 
شــهركرد افزود: برای اجرای اين طرح ســه ميليارد ريال 

اعتبار برآورد شده است.
براســاس گزارش های اداره كل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای چهارمحال و بختيــاری، ۲۰۰ نقطه حادثه خيز و 
پيچ خطرناك و ۱5۱ گردنه شناسايی شده و كد دار در اين 

استان وجود دارد.
محورهــای ارتباطی اســتان چهارمحــال و بختياری كه 
بخش عمده آن كوهســتانی و برف گير است شامل ۲۱5 
كيلومتر بزرگراه، يك هــزار و ۱۳6 كيلومتــر راه اصلی و 

فرعی و ۲ هزار و ۳8۱ كيلومتر راه روستايی است.

در عملیات 
حذف این نقطه 

پرتصادف اجرای 
88 هزار مترمربع 

آسفالت انجام 
شده است که برای 

اجرای این طرح 
8 میلیارد ریال 
اعتبار نیاز است
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ابالغ رای
10/185 شــماره دادنامــه: 9209970351201427 شــماره پرونــده: 
9209980351200393 شماره بایگانی شــعبه: 920396  خواهان: بانک 
مهر اقتصاد تحت مدیریت غالمحسین ملکشاه با وکالت خانم پریسا عظیمی 
یانچشمه به نشانی شاهین شــهر خیابان رازی فرعی یک غربی پالک 20 
همکف، خواندگان: 1- آقای منصور گودرزی 2- آقای مهرداد موز رمنی 
3- آقای اصغر موز رمنی 4- آقای علی اکبر موز رمنی همگی به نشــانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. 
رای دادگاه: دعوی خانم پریســا عظیمی به وکالت از بانک مهر اقتصاد به 
طرفیت آقایان اصغر مــوز رمنی ، منصور گودرزی، علــی اکبر و مهرداد 
مور رمنی به خواســته مطالبه مبلغ 110/682/000 ریال وجه چک شماره 
464439-90/9/26 عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی- با 
توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواســته دارد و اینکه خواندگان دلیلی که حکایت 
از پرداخت دین یا بطالن دعوی داشته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه 
ثابت اســت، لذا به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 110/682/000 ریال بابت اصل خواسته و 6/159/000 ریال 
بابت مجموع خسارات دادرســی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاســبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید 
نظر اســتان خواهد بود. م الف:30423 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )300 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

10/184 کالســه پرونده 941435 شــماره دادنامه: 1062-95/7/3 تاریخ 
رسیدگی: 95/6/14 مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، 
خواهان: علیرضا علی فر به نشانی اصفهان خ رباط دوم خ عادل پور جنب 
پارک مجتمع شادی واحد 4، خواندگان: وحید ابوطالبی- غزال کیخسروی 
هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام به انتقال سند، گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
علیرضا علی فر به طرفیت وحید ابوطالبی و غزال کیخســروی به خواسته 
 الزام به انتقال ســند رسمی خودرو ســواری هیوندای به شماره انتظامی

 66-352 ل 22 به انضمام مطلق خســارات مقوم به 200/000/000 ریال 
با عنایت به محتویات پرونده اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در 
خصوص آخرین مالک خودرو مالحظه قولنامه های ارائه شده و همچنین 
خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و الیحه 
دفاعیه ای ارسال ننموده شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته به 
استناد ماده 198، 515، 522 قانون آیین دادرســی مدنی و مواد 10، 219، 
220، 221 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانــده ردیف دوم به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو هیوندای به شماره 
انتظامی 66-352 ل 22 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 400/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و مبلغ 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و خسارت 
تاخیر تادیــه از تاریخ دادخواســت 94/12/5 لغایت اجــرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده 
ردیف اول مستند بند 4 ماده 84 قرا رد دعوی صادر و قرار صادره ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:30427 شعبه 5 مجتمع شــماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان )334 کلمه،4 کادر(  
ابالغ رای

10/183 شــماره دادنامــه: 9509970353601340 شــماره پرونــده: 
9509980358600012 شماره بایگانی شعبه: 950845  شکات: 1- آقای 
مرتضی روناسی فرزند ابوالقاسم با وکالت خانم نسیم جنتی فرزند رحمت 
اله به نشــانی اصفهان چهارباغ خواجو روبروی صدا و ســیما ساختمان 
حافظ طبقه دوم، متهم: آقای بهزاد طالبی همگی به نشانی اصفهان- خ نظر 
شرقی پاســاژ نوژان دفتر بازار، اتهام: فروش مال غیر، گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای بهزاد طالبی 
دائر بر فروش مال غیر حســب شکایت مرتضی روناســی با وکالت خانم 
نسیم جنتی بدین توضیح که شاکی مدعی می باشد قطعه زمینی را که متهم 
به عنوان باغ به اینجانب فروخته پس از مدتی حسب رای دادگاه در مالکیت 
غیر درآمده و از طریق اجرای احکام خلع ید شــده علی هذا دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده شکایت شاکی کیفرخواســت صادره و عدم حضور 
متهم جهت دفاع از خود بزه انتسابی محرز و در اجرای ماده 2 قانون تشدید 
مجازات مرتکبین ارتشــاء اختالس و کالهبرداری به تحمل دو سال حبس 
و رد مال ماخوذه به میزان دویســت و پنجــاه و دو میلیون تومان در حق 
شاکی و به همین میزان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه سپس قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر استان می باشد. 
م الف:30432 شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 110 جزایی سابق( 

)245 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

10/182 کالسه پرونده 941608 شماره دادنامه: 9509976796301708-
95/9/1 مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
اســحاق جزایری به نشــانی اصفهان خ باغ زیار کوچه نادری فرعی اول 
سمت راست پ 21، خواندگان: فرشــته مقنیان- محمد منتظری هر دو به 
نشانی مجهول المکان، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: 
در خصوص دعوی اســحاق جزایری به طرفیت فرشــته مقنیان- محمد 
منتظری به خواســته مطالبه مبلــغ 200/000/000 ریال وجــه مدرکیه با 
توجه به فتوکپی مصدق دو فقره ســفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 
0701377-0701378 به مبلغ 200/000/000 ریال و اینکه خوانده با اطالع 
در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب 
به خود هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و 
برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت تشخیص 
داده مســتنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 

ق.آ.د.م حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 
200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/595/000 ریال هزینه دادرسی 
و خسارات تاخیر تادیه قابل محاســبه در واحد اجرای احکام تاریخ تقدیم 
دادخواست 94/12/25 در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از 
آن ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی اصفهان می باشد و در 
خصوص قرار تامین خواسته نظر به عدم تودیع خسارت احتمالی توسط 
خواهان لذا شورا مســتنداً به تبصره ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی 
قرار رد تامین خواسته صادر و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد.  م الف:30433 شــعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان )314 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

10/181 کالسه 950757 مرجع رســیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: محمد محمودی به نشــانی اصفهــان خ بعثت کوچه 35 
پالک 17 طبقه چهارم، خوانده: حسین نکوخو به نشــانی مجهول المکان، 
خواســته: مطالبه وجه فاکتور، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای مــی نماید. رای قاضی شــورای حل اختــالف: در خصوص 
دعوی محمد محمودی به طرفیت حســین نکوخو به خواسته مطالبه مبلغ 
74/385/000 ریال وجه فاکتور شــماره 0183-451600002 به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته 
دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از 
هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا به اســتناد مــواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکــم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 74/385/000 ریال بابت اصل خواســته و 1/954/630 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی 
و همچنین خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/16 
لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس آخرین نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای احکام می باشد در 
حق خواهان صــادر و اعالم می نماید. رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی 
حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:30434 شــعبه 11 شورای حل اختالف 

اصفهان)273 کلمه،3 کادر(  
اخطار اجرایی

10/198 شماره: 950388 ش 5 به موجب رای شماره 1090 تاریخ 95/7/8 
حوزه 5 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمد تقی مال احمدی به نشــانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواســته وجه یک فقره چک 
به شــماره 659495-89/4/5 و 1/490/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 89/4/5 تا تاریخ اجرای حکم به 
 انضمام نیم عشر دولتی در حق محکوم له جواد الماسی به نشانی اصفهان

 خ پروین طبقه فوقانی نمایشــگاه اتومبیل پایتخت. 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:30915 شــعبه 5 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )183 کلمه،2 کادر(  
دادخواست تجدید نظر

10/199  شماره پرونده: 37/95 مشخصات تجدید نظر خواه: بانک ملت به 
نشانی چهار راه شیخ صدوق سرپرســتی بانک ملت واحد حقوقی، تجدید 
نظر خوانده:  اعظم جاللی عاشق آبادی فرزند عباس 2- سپیده بزرگ خو 
فرزند علی 3- یدا... جاللی عاشق آبادی فرزند عباس هر سه مجهول المکان 
با وکالت انســیه نبی زاده فرزند عباس به نشــانی چهار راه ملک خ هشت 
بهشت غربی مجتمع الماس طبقه 2 واحد 3، تجدید نظر خواسته: تجدید نظر 
خواهی و اعتراض نسبت به دادنامه اصلی و اصالحی در عدم صدور رای 
از تاریخ 94/12/25 و تقاضای صدور رای ) وفق دادخواست اصلی( نسبت 
به مبلغ 2/072/000 ریال و خسارات تاخیر آن مورخ 94/12/25 تا 95/2/20 
وفق قرارداد تا زمان اجرای حکم، اینجانب نسبت به دادنامه صادره شماره 
705/95-775/95 مورخ 95/8/24 از دادگاه شــعبه 206/41 که در تاریخ 
95/9/16 اصالحی 95/9/22 ابالغ شده اســت درخواست رسیدگی مجدد 

می نمایم.  
م الف:30899 شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )155 کلمه،2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/200 در خصوص پرونده کالســه 950786 خواهان نیازعلی جعفری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اسماعیل قاسمی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای مورخ 95/11/17  ســاعت 9 تعیین گردیده اســت با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهار 
راه نیکبخت مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صــورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30926 
شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )111 

کلمه،1 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی

10/201 در خصوص پرونده کالســه 951021 ش 5 خواهان احمدرضا 
رمضانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت دانیال شــیرعلی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/11/27  ساعت 
8/30 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المــکان 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 شــمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

 می شود. 
م الف:30916 شعبه 5 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )114 کلمه،1 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگی
10/202 در خصوص پرونده کالسه 95-1049 خواهان مرتضی دهاقانی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال خط موبایل  به طرفیت سید علی خلیلیان 
تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 95/12/4  
ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر 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 شــورای حل اختالف اصفهان  
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:30919 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 117 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/203 در خصوص پرونده کالســه 950904 خواهان آقای عباســعلی 
محمد صادقی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای حسن رضا 
قلیچیان یارعلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
95/11/19  ساعت 11 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 ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:30920 شعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/204 شــماره درخواســت: 9510460358200022 شــماره پرونده: 
9509980358200926 شماره بایگانی شعبه: 951133در پرونده کالسه 
951133 شعبه سوم بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان خانم مینا خامســی پور فرزند محمود شکایتی علیه آقایان محمد 
علی خراســانی و رضا امینیان دایر بر کالهبرداری مطرح نموده که جهت 
رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید، نظر به این که متهمین مجهول المکان 
می باشــد حســب ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مصوب 1392 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا متهم از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
نشانی کامل خود جهت پاســخ گویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر 
گردد. در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف:30922 شعبه 3 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 131 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/206 در خصوص پرونده کالســه 1434/95 خواهان حمید کلوشانی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی نقشینه فرزند مصطفی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/12/7 ساعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان ســجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماید.در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 30924 

شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 117 
کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/207 در خصوص پرونده کالسه 1110/95 خواهان بانک مهر اقتصاد 
با وکالت حسینعلی نصر آزادانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه  به طرفیت 
غالمعلی حاتمی – مصطفی جزینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/12/8  ساعت 8/30 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 به نشــانی خ هشت بهشت شرقی بعد از 
چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شورای 
حل اختالف اصفهان  مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30928 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان) 118 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/208 در خصوص پرونده کالسه 1109/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با 
وکالت حسینعلی نصر آزادانی دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت مهدی 
موجودی- علیرضا ملک محمدی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 95/12/8  ســاعت 8/30 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 به نشانی خ هشت بهشت شرقی 
بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مســجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30929 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان) 121 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالكیت

10/209 آقای علیقلی یعقوبیان فرزند محمد به شناسه ملی 6229872481   
به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسما" گواهي 
شده مدعي اســت که ســند مالکیت چهار دانگ و نیم مشــاع از ششدانگ  
یک باب خانه  به مســاحت 427 مترمربع به پالک شــماره  30/3035 واقع 
در روســتای زیادآباد جزء بخش ثبتی میمه که در صفحه 105 دفتر149 
امالک ذیل شــماره 23263 به نام مالک فوق الذکر ، ثبت و صادر و تسلیم 
گردیــده  و معامله دیگري انجام نشــده وبه موجب ســند رهني 35026-
 90/08/25 دفترخانه 14میمه نزد بانک مســکن مرهون اســت که به علت

 جابجایی اثاثه منزل از بین رفته/مفقود گردیده اســت چون درخواســت 
سند مالکیت المثني نموده اســت طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین 
نامه قانون ثبــت مراتب آگهي مي شــود که هرکس مدعي انجــام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهي ذکر شــده ( نســبت به آن ویا وجود ســند نزد 
خود باشــد از تاریخ انتشــار این آگهي تا ده روز به ایــن اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  
 نشود المثني ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشــار:1395/10/14 مهدی ذکاوتمند رئیس ثبت میمه) 216 کلمه، 

2 کادر(
اخطاریه

10/211  چون آقای نصیر رضا علی شریک/ شرکا شما خدیجه رضا علی 
به نشانی مجهول المکان در ششدانگ زمین پالک شماره 15/714 واقع در 
بخش 6 ثبت خوانسار باســتناد آئین نامه قانون افراز فروش امالک مشاع 

مصوب آذر ماه 1357 تقاضای افراز پالک مشــترک فوق را نموده اند لذا 
در روز 1395/11/16 ساعت 9 صبح باتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل 
مورد تقاضای افراز حاضر خواهند شــد بدینوسیله باطالع می رساند که 
جهت تنظیم صورتجملس و امضا آن در روز و ساعت مقرر در محل حاضر 
شوید. عدم حضور شما مانع از رســیدگی نخواهد گردید.  م الف:387 ثبت 

اسناد و امالک خوانسار ) 102 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم

10/212  شماره درخواســت: 9510463727100022 شــماره پرونده: 
9409980305401507 شماره بایگانی شــعبه: 951698  نظر به اینکه در 
پرونده کالســه 951698 کیفری آقای رســول  قانونی فرزند محمد متهم 
اســت به خیانت در امانت، لذا با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده به 
استناد ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب 
مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی مــی گردد تا نامبرده 
در جلسه رسیدگی روز شنبه 1395/11/23 ساعت 12 ظهر در شعبه اول 
دادگاه عمومی نایین جهت رسیدگی حاضر شود. نتیجه عدم حضور اتخاذ 
تصمیم قانونی خواهد بود. م الف:306 شعبه اول دادگاه عمومی نایین) 96 

کلمه، 1 کادر( 
اخطاریه معرفی داور

10/213 شــماره درخواســت: 9510463727100026 شــماره پرونده: 
9509983727100391 شماره بایگانی شعبه: 950532  خواهان خانم بتول 
فردوسی زاده نایینی فرزند علی ساکن نایین محمدیه کوچه شهید محمود 
محمدی پور منزل وقفی شــیخ زین الدین، خوانده: آقای غالم حیدر فرزند 
محمد حسین به نشانی مجهول المکان)تبعه افغان(، خواهان دادخواستی به 
طرفیت خوانده فوق الذکر دائر بر گواهی عدم امکان سازش به واسطه عسر 
و حرج و ترک زندگی به دادگاه نایین تقدیم نموده که پس از واصل شدن به 
این دفتر و ثبت به کالســه فوق و جری تشریفات قانونی قرار ارجاع امر به 
داوری صادر گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به اســتناد 
مواد 27 و 73 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده 
قبل ازحلول وقت به دفتر شعبه مراجعه و نسبت به معرفی داور یک نفر از 
اقارب حداقل 30 سال و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی اقدام، 
واال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:315 شعبه اول دادگاه 

عمومی نایین) 172 کلمه، 2 کادر( 
حصر وراثت

10/214  آقای غالمرضا محمدی مزرعه شاه به  شناسنامه شماره 18  به 
شرح دادخواست به کالسه 177/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســینعلی محمدی به 
شناسنامه شــماره 13 در تاریخ 1395/8/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: 
غالمرضا محمدی مزرعه شاه)پدر( 2- صغری عابدینی مزرعه شاه) مادر( 
 3- رسول محمدی) پســر( 4- محدثه محمدی) دختر( 5- ریحانه محمدی
 ) دختــر( 6- عفــت نقــی زاده مزرعه شــاهی) همســر(.  اینک بــا انجام

 تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 316 شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 140 

کلمه، 2 کادر(  
ابالغ اجرائیه

10/215 محکوم له: علیرضا مشکالتی نایینی فرزند محمدرضا ساکن نایین 
خیابان ولیعصر روبــروی خدمات موتوری شــهرداری نانوایی بربری، 

محکوم علیه: مهدی زمانی بلوکانی فرزند رضا به نشــانی مجهول المکان، 
کالسه پرونده: 189/95 ش 2، موضوع) محکوم به(: مطالبه طلب، به موجب 
رای غیابی شماره 204 مورخ 95/5/21 صادره از شعبه دوم شورای حل 
اختالف نایین محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 150/000/000 
ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره 314389 )سری/ت( عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 2/440/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 210/000 
تومان به عنوان هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/2/20 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له آقای علیرضا مشکالتی و پرداخت 5 
درصد محکوم به بابت نیم عشر دولتی در حق دولت لذا نظر به اینکه محکوم 
علیه مجهول المکان می باشــد موارد مندرج در اجرائیه به استناد ماده 73 
قانون  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی برای یکبار 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا محکوم علیه پس 
از رویت و ظرف ده روز نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر 
این صورت وفق مقررات قانونی و از طریق دایــره اجرای احکام عملیات 
 اجرائی انجام خواهد شد. م الف: 317  شــعبه 2 شورای حل اختالف نایین 

) 207 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر

10/217  شــماره ابالغنامــه: 9510100351211842 شــماره پرونده: 
9409980351201320 شماره بایگانی شــعبه: 941492 خانم ندا سادات 
میر حســینی به وکالــت از بانک مهر اقتصاد نســبت به دادنامه شــماره 
9509970351201607 در پرونده کالسه 941492 ح 12 به طرفیت آقایان 
رضاطاهری و حمید طاهری و شــهرام فردی تقاضای تجدید نظر نموده 
است که با توجه به اینکه تجدید نظر خواندگان فوق را مجهول المکان اعالم 
نموده مراتب حسب درخواســت وکیل و در اجرای م 73 ق.ا.د.م یک نوبت 
 در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و از تجدید نظر خواندگان فوق دعوت 
می گردد هر گونه پاسخی دارند ظرف ده روز از تاریخ انتشار کتبًا به این 
شعبه اعالم و اال پس از مضی مهلت فوق و عدم پاسخ پرونده با همین کیفیت 
به دادگاه تجدید نظر اصفهان ارســال خواهد شد. م الف:30962 شعبه 12 

دادگاه حقوقی اصفهان) 132 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر

10/218  شــماره ابالغنامــه: 9510100351211846 شــماره پرونــده: 
9409980351201319 شماره بایگانی شــعبه: 941491 خانم ندا سادات 
میر حســینی به وکالــت از بانک مهر اقتصاد نســبت به دادنامه شــماره 
9509970351201606 در پرونده کالسه 941491 ح 12 تقاضای تجدید 
نظر به طرفیــت آقایان رضا طاهری و حمید طاهری را  نموده اســت که با 
توجه به اینکه تجدید نظر خوانــدگان را مجهول المکان اعالم نموده مراتب 
حسب درخواست وکیل و در اجرای م 73 ق.ا.د.م یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج و از تجدید نظر خواندگان فوق دعوت می گردد هر گونه 
پاسخی دارند ظرف ده روز از تاریخ انتشار کتبًا به این شعبه اعالم و اال پس 
از مضی مهلت فوق و عدم پاسخ پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر 
 اصفهان ارسال خواهد شد. م الف:30961 شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان

) 130 کلمه، 2 کادر( 
اخطاریه)نوبت دوم(

 9/450 شــماره: 250-1395/5/14 بدینوســیله بــه آقــای ســید میالد
 رضویان فرزند مهدی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان اخطار می گردد 
ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی در روزنامه جهت اجرای حکم طالق 
صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی گلپایگان به شماره بایگانی 930505-
 1395/05/6 بــه دفتر طالق 8 خوانســار میــدان امام پاســاژ مانی طبقه

 3 واحد 9 مراجعه نمائید. م الف: 380 سردفتر طالق 8 خوانسار)67 کلمه، 
1 کادر(
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مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان تیــران و کــرون گفت: 
بی سوادی در شهرســتان تیران و کرون تک رقمی شده است.

علیرضا مرزبان اظهار کرد: بی ســوادی محض در شهرســتان 
تیران و کرون به 9 نفر رســیده و این آمار نشــان دهنده سطح 

باسوادی مردم شهرستان است.
وی افزود: با سوادی در جامعه امروزی بســیار تاثیر گذار است 
و این بــا ســوادی در حوزه های مختلــف از جملــه فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی تاثیر خود را بروز می دهد. در سال ۱۳9۵ 
در دوره های مختلف ســوادآموزی تعداد ۲9۰ نفر شــرکت و از 
آموزش ها اســتفاده کردند کــه عملکرد بــاالی ۲۰۰ درصدی 

نسبت به سهمیه ابالغی )۱۴۶ نفر( است.
مدیر آموزش و پرورش شهرســتان تیران و کرون تصریح کرد: 
ســه طرح در مبارزه با بی سوادی در دســتور کار اداره آموزش 
پرورش قرار گرفته است که شــامل دوره تحکیم سواد به منظور 
تثبیت آموزش نوســوادان و جلوگیری از بازگشت به بی سوادی 
)سوم و چهارم ابتدایی(، دوره انتقال مخصوص افرادی با حداقل 
یازده سال ســن و کســانی که گواهینامه در حد سوم و چهارم 
ابتدایی را دارند )ششــم ابتدایی( و دوره سواد آموزی به منظور 
دســتیابی افراد بزرگسال به حداقل ســواد معادل سوم ابتدایی 

نظام رسمی کشور می باشند.

فرماندار فریدونشــهر گفت: مرکــز تکثیر ماهیــان قزل آال در 
شهرستان فریدونشــهردر حال حاضر داراي بیش از یازده هزار 

قطعه مولد و پنج هزار قطعه پیش مولد است.
ناصر اسدی این شهرســتان را بزرگ ترین قطب تولید و تکثیر 
ماهی قــزل آال در اصفهان معرفــی کرد و گفت: بــا اقدامات و 
تالش های شیالت اســتان، همکاري سازمان شــیالت ایران و 
همت و تالش بخش خصوصي، مرکــز تکثیر ماهیان قزل آال در 
شهرستان فریدونشهر با ظرفیت اســمي نه میلیون قطعه تولید 
در ســال آغاز به کار کرده و طي یک سال گذشــته مبادرت به 
تکثیر مصنوعي قزل آالي خارج فصل )استفاده از رژیم نوري( و 

داخل فصل نموده است.
وی افزود: این مرکز در حال حاضر داراي بیش از ۱۱ هزار قطعه 
مولد و پنج هزار قطعه پیــش مولد بوده و با توجــه به امکانات 
آبي، تجهیزات، ۴ سالن و امکانات آزمایشگاهي، بهره برداري از 
نیروهاي کارشناسي و دامپزشک تمام وقت، توانایي تولید بیش 
از بیســت میلیون قطعه بچه ماهي با کیفیت  را در طول ســال 

خواهد داشت.
اســدی مصرف منظم هفتگی آبزیان را عامل مهمی در سالمتی 
و پیشگیری از انواع بیماری ها دانست و گفت: با این وجود تنها 
۳۰درصد محصوالت تولید شــده این مرکز در فریدون شــهر و 
استان مصرف می شــود و در حدود 7۰درصد از ماهی های قزل 
آالی این شهرســتان به اســتان های چهار و محال و بختیاری، 

کرمانشاه و خراسان رضوی صادر می شود.

شمار بی سوادان در تیران و کرون 
تک رقمی است

فریدونشهر بزرگ ترین قطب تولید 
و تکثیر قزل آال در استان است

اخبار

به همت جوانانی از شهرســتان برخوار از جمعه دهم 
دی ماه هر هفتــه جمعه ها بعد از نماز مغرب و عشــا، 
در مســجد میرهادی دولت آباد قرار هفتگی جوانان با 
محوریت اخالق پای طبابت معنوی استاد سید هادی 

محمودی برگزار می شود.
»قرار« جلسه ای اســت که می خواهد جوانان را حول 
محور »اخــالق« گردهم آورد. در »قرار« دو مســئله 
موضوعیت دارد. یک، جمع شــدن و اتصــال جوانان 
همدل، همفکر و البته دغدغه مند و دو، مسئله اخالق 

که برایمان  محور قرار گرفته شده است.
در خصــوص مســئله اول به شــدت دچــار خالء و 
کمبودیم. ما برای اثرگذاری فرهنگی و اجتماعی نیاز 
به ایجاد یک جریان داریم که تا به امروز موفق به ایجاد 
آن به شــکل کامل، نشــده ایم و ایجاد این جریان جز 
با جمع شــدن جوانان و هم افزایی و وحدت قلوب آنها 

امکان پذیر نیست، که فرمود: ید ا... مع الجماعه.
اما مســئله دوم موضوعی اســت که برای جمع شدن 
دوســتان به عنوان محور انتخاب شــده است؛ یعنی 
اخالق. افرادی که بــرای »قرار« به عنــوان مخاطب 
خاص انتخاب شــده اند، جوانان فعال در حوزه جبهه 

فرهنگی انقالب اسالمی، در شهر دولت آباد هستند. 
جبهه فرهنگی انقالب اســالمی یعنــی میدان مبارزه 
فرهنگ مبتنی بر اسالم ناب محمدی در برابر فرهنگ 
غرب. در این میدان آنچه برای فعال فرهنگی به عنوان 
یک مبلغ و مروج فرهنگ اســالمی پیش نیاز اســت 
چیزی نیست جز متخلق شدن خود شخص به اخالقی 

که به دنبال ترویج و تبلیغ آن است. 
البته شاید این پرسش مطرح شود که این میدان پیش 
نیاز های دیگــری نیز دارد ولی بــه دو علت عمده این 
موضوع انتخاب شده اســت: ۱( یکی از موضوعاتی که 
انسان حتما برای آن نیاز به استاد و تذکر دارد، مسئله 
اخالق است.اســتاد، امراض اخالقی را بــرای ما بیان 
می کند، امراضی که تــا آنها را نشناســیم نمی توانیم 
درمانشان کنیم. استاد به ما تلنگر می زند و ما را به فکر 
 وا  می دارد، تفکری که می تواند مقدمه اصالح باشــد. 
۲( فعالیت فرهنگی ای که تبدیل به عادت شده، برخی 
از اوقــات آن قدر ما را درگیر خــود می کند که موجب 

غفلت ما از رشد اخالقی خودمان می شود.
قرار به دنبال رشــد اســت، به معنی رهایی از جمود 
و ســکون و رســیدن به تعالی و تکامل. رشد خود، که 
مقدمه اســت و رشــد دیگران و محیط اطرافمان که 

ان شاءا... از ثمرات آن خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه شــهرضا گفت: ترویج روحیه 
ناامیدی در جامعه، فتنه جدید دشمن در آینده است.

 حجت االســالم علــی اکبر دلــدار در مراســم نهضت 
روشنگری که به مناسبت فرارســیدن سالروز حماسه 9 
دی در مسجد فاطمه الزهرا)س( شــهر منظریه شهرضا 
برگزار شــد، عنوان کرد: امام خمینــی)ره( فرمودند که 
مراقب لیبرال های غربگرا باشید، زیرا نمی توان به اینگونه 
افراد در اداره امور کشــور اعتماد کرد، دلیل عزل بسیاری 
از افراد در طول تاریخ انقالب نیز همین مسئله بوده است.

وی اظهار کــرد: تفکر لیبرالی در برابــر تفکر انقالبی قرار 
دارد، این افراد برای اداره امور کشــور غیــر قابل اعتماد 
بوده و هرگز وظایف خود را به عنوان یک ایرانی مسلمان 

انقالبی انجام نمی دهند.
نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرضا با اشاره 
به فرارسیدن سالروز حماســه مردمی 9 دی، گفت: فتنه 
88 نابود و عوامل آن در دســتیابی به اهــداف خود ناکام 
ماندند زیرا طبق فرمایش امام راحل، مردم و توده جامعه 
از ارزش هــای انقالب حمایــت کردند، به عبــارت دیگر 
انقالب اسالمی دارای پشتوانه قوی مردمی است و همین 
موضوع آن را در برابر تهاجم بیگانگان و افراد خائن حفظ 

می کند.حجت االســالم دلدار اضافه کرد: اگر حکومت به 
رفاه طلبان متکی باشــد در مدت کوتاهی از بین می رود، 
افرادی که بنیه مالــی ضعیفی دارند امــا حاضرند برای 
حفظ دین و انقالب از جان و مال خــود بگذرند، بهترین 

پشتوانه برای نظام هستند.
وی بیان کرد: مســئوالنی که از توده مردم جدا شده و از 
تالش های انقالبی خود پشیمان شده اند هرگز نباید مورد 
اعتماد قرار گیرند زیرا این افراد در نخســتین فرصتی که 

به دست بیاورند، کشور را تسلیم بیگانه می کنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه شــهرضا اظهار کرد: اگر نظام 
اســالمی ایران به مردم متکی نبود، برای مظلومان عالم 
و سایر مســلمانان جذابیت نداشــت. اگر به جای اسالم 
انقالبی، اســالم آمریکایی در کشــور حاکم بود دشمنان 
نیز هیچگاه به فکــر نابودی نظام نبودنــد؛ بنابراین آنچه 
که در این شــرایط در اختیار ما قرار دارد، مجموعه ای از 

ارزش هاست که منطبق با اسالم حقیقی است.
حجت االســالم دلدار گفت: دشمنان گمان می کردند که 
توده ملت ایران همان کســانی هســتند که در خیابان ها 
شعارهای ضد ارزشــی مطرح کرده و به نمادهای مذهبی 
حمله می کنند؛ اما در روز 9 دی مشــخص شــد اکثریت 

قریب به اتفاق ملت ایران دوســتدار نظام و حامی والیت 
هستند.

وی اضافه کرد: بســیاری از افراد در خیابان ها دســت بند 
ســبز بســته بودند و در ابتدا نمی دانســتند ناخواســته 
در جریان یک انقالب رنگــی قرار گرفته اند که اســاس 
استقالل کشور و موجودیت دین و انقالب را نشانه گرفته 
است؛ اما پس از مدتی که به این حقیقت پی بردند به توده 

ملت انقالبی پیوستند.
نماینده ولی فقیه در سپاه شهرضا عنوان کرد: ایدئولوژی 
انقالب اسالمی عامل دیگری بود که فتنه گران را شکست 
داد. اســالم انقالبی که حکومت تشکیل داد و اکنون پس 
از گذشــت حدود ۴ دهه، همچنان مقتدرانــه در جهان 

موجودیت دارد.
حجت االســالم دلدار اظهار کرد: عدم وجــود مطالعات 
عمیق و جامع باعث شــده تا برخی افراد گمان کنند که 
اختالف بین جمهوری اسالمی و آمریکا در مسئله اسالم و 
اختالف با اسراییل تنها در مسئله فلسطین است در حالی 
که اینها بخشــی از وجود اختالف بین ما و این کشــورها 

هستند.
وی در ادامه افزود: آمریکا و اســراییل از اســالم انقالبی 
ترسیده و وجود آن را تهدیدی علیه منافع خود می دانند 

بنابراین می خواهند آن را نابود کنند.
نماینده ولی فقیه در ســپاه شــهرضا گفت: ملت ایران به 
جهانیان ثابت کردند که می توان حکومت دینی تشــکیل 
و کشــور را از زیر ســلطه لیبرال های بی دین نجات داد، 
تشــکیل حکومت دینی زیربنای همه اعتقادات ماســت 
 زیرا بدون آن انجــام امور دینی از قبیل امــر به معروف و

 نهی از منکر و حتی اقامه نماز، غیر ممکن است.
حجت االســالم دلدار اضافــه کرد: حکومــت دینی باید 
تحت نظر امام معصوم و در زمان غیبت ایشــان تحت نظر 
ولی فقیه اداره شــود. در جریان فتنه 88 آشوبگران علیه 
ارزش های چنین حکومتی با این پشــتوانه های اعتقادی 
شــعار دادند.نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بســیج 
شــهرضا اظهار کرد:لیبرال های غربگرا و افراد متحجر با 
انقالب اسالمی مخالف هستند و ســعی دارند با استفاده 
از هر فرصتی بــرای نابودی آن اقدام کننــد، فتنه ای که 
دشــمنان در آینده  به دنبال ایجاد آن هســتند بر اساس 
ترویج روحیه ناامیــدی در جامعه و ســلب امید از مردم 

است.
این مراســم به همت پایگاه های مقاومت بســیج »حمزه 
 سیدالشــهدا)ع( و مالک اشــتر« از حوزه مقامت بسیج 

امام خامنه ای و پایگاه مقامت بسیج بانو امین، برگزار شد.

»قرار« فرصتی برای دورهمی 
جوانان دولت آباد

ویژه

نماینده ولی فقیه در سپاه شهرضا:

دشمن به دنبال ترویج روحیه ناامیدی در جامعه است

پیشنهاد سردبیر: 
دشمن به دنبال ترویج روحیه ناامیدی در جامعه است

 مسئوالنی که 
از توده مردم 
جدا شده و از 

تالش های انقالبی 
خود پشیمان 
شده اند هرگز 

نباید مورد 
اعتماد قرار 

گیرند زیرا این 
افراد در نخستین 

فرصتی که به 
دست بیاورند، 

کشور را تسلیم 
بیگانه می کنند

مزایده
9/396 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده 
کالسه 1138/95 ش ج / اول و 3006/95 ش ج / دوم که آقای داوود شرفی 
علیه میثم نیلی به آدرس اصفهان خ عبدالرزاق ج بازار بزرگ نبش ســرای 
مروارید فروشــها بابت محکوم به و هزینه های اجرایی در پرونده کالسه 
1138/95 ش ج اول به مبلــغ 34/686/242 ریــال و در پرونده 3006/95 
ش ج / دوم به مبلغ 30/469/393 ریال که جمعــًا در هر دو پرونده به مبلغ 
65/155/635 ریال می باشــد، اموال توقیفی به شــرح 1- پارچه پیراهنی 
عالیات عرض 1/5- 15 طاقه 60 متری 45/000 به مبلغ 40/500/000 ریال 
، 2- پارچه پیراهنی عالیــات عرض 1/5-7 طاقه40 متــری 45/000 مبلغ 
12/600/000 ریال، 3- پارچه پیراهنی عالیات عرض 1/5-2 طاقه 50 متری 
45/000 مبلغ 4/500/000 ریــال، 4- پارچه پیراهنی ثمیــن 48/000 مبلغ 
1/872/000 ریال ، 6- پارچه پیراهنــی پرند عرض 1/5 یک طاقه 50 متری 
50/000 مبلــغ 2/500/000 ریال، 6- پارچه پیراهنــی پرند عرض 1/5 یک 
طاقه 50 متری 50/000 مبلغ 2/500/000 ریال، 7- پارچه پیراهنی پرنیان 
عرض 1/5 یک طاقه 53 متری 50/000 مبلــغ 2/650/000 ریال، 8- پارچه 
بیمارســتانی صورتی رنگ 10 طاقه 60 متری 12/000 مبلغ 7/200/000 
ریال ، 9- پارچه متفرقه 5 طاقه 60 متری 60/000 مبلغ 18/000/000 ریال، 
10- پارچه متفرقه یک طاقــه 65 متری 60/000 مبلــغ 3/900/000 ریال، 
11- پارچه متفرقه یک طاقــه 73 متری 60/000 مبلــغ 4/380/000 ریال، 
12- پارچه متفرقه یک طاقــه 26 متری 60/000 مبلــغ 1/560/000 ریال، 
13- پارچه متفرقه یک طاقــه 52 متری 60/000 مبلــغ 3/120/000 ریال، 
14- پارچه متفرقه یک طاقــه 62 متری 60/000 مبلــغ 3/720/000 ریال، 
15- پارچه مشکی مقنعه ای عرض 1/5 ، 2 طاقه 34 متری 30/000 ریال مبلغ 
2/040/000 ریال، 16- پارچه فاســتونی با عرض1/60 دو طاقه 34 متری 
70/000 مبلغ 4/760/000 ریال، 17- پارچه تترون سیاه و سفید با عرض 
1/5 ســه طاقه 34 متری 40/000 مبلغ 4/080/000 ریال که بر اساس جمع 
64 طاقه پارچه به متراژ معینه فوق الذکر و با توجه به قیمت روز به میزان 
141/382/000 ریال ) صد و چهل و یک میلیون و سیصد و هشتاد و دو هزار 
ریال( برآورد و اعالم می گردد که مــورد اعتراض هیچ یک از طرفین قرار 
نگرفته است. درنظر دارد جلسه مزایده ای در مورخ 95/10/28 در ساعت 
10 تا 11 در محل اجرای احکام واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین 
ساختمان دادگستری شماره 2 محل اجرای احکام برگزار می گردد. طالبین 
شــرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه 5 روز قبل از 
جلسه مزایده و ارائه آن فیش به اجرا از اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.  م الف:29133 اجرای احکام شعبه 

اول شورای حل اختالف اصفهان )439 کلمه، 5 کادر(
مزایده اموال غیرمنقول

9/400 اجرای احکام شــعبه 24 دادگاه عمومی- حقوقی اصفهان در نظر 
 دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 94/540 ج 24 و 483/94 
ج 24 له ناصر آقاداودیان علیه مهدی صادقی به نشانی اصفهان- دروازه 
تهران- پل رباط شهید شیرانی انتهای شــیرانی پارک قدیر کوی شهیدان 
احمدی امالک سرچشــمه منزل و مغازه مهدی صادقی جنب کبابی مبنی 
بر مطالبه مبلغ به ترتیب 167/896/761 و 167/933/504 ریال بابت اصل 
خواســته و هزینه های دادرســی و اجرایی و مبلغ به ترتیب 8/294/838 
و 8/396/675 ریــال ) مجموعــًا 333/830/265 ریــال خواســته و مبلغ 
16/691/513 ریال حق االجرای دولتی( در روز 5 شنبه تاریخ 95/10/30 
ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا اصفهان خیابان نیکبخت جنب بیمه 
پارسیان ســاختمان اجرای احکام طبقه دوم واحد 6 جهت فروش 33/45 
متر از 101 متر از ششدانگ منزل و مغازه به نشانی اصفهان خیابان امام 
خمینی کوی ساحل کوی سرچشــمه کوچه شــهید احمدیان جنب کبابی 
سرچشمه منزل مسکونی و مغازه امالک سرچشمه که اکنون در تصرف 
مهدی صادقی می باشد با وصف کارشناســی زیر که مصون از تعرض 

طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خریــد می توانند 5 روز قبل 
ازجلسه مزایده به نشانی فوق الذکر از آن بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد 
قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشــد. اوصاف 
ملک بر اســاس نظر کارشــناس: محل مذکور دارای حدود 105 متر مربع 
عرصه و ساختمان مســکونی در طبقه همکف به مساحت زیربنای حدود 
105 متر مربع و اسکلت آن بتونی با ســقف تیرچه و طاق ضربی و راه پله 
اسکلت آهنی به پشت بام با سقف راه پله در حد سفتکاری و سطوح داخل آن 
سفیدکاری و نقاش و دربهای داخلی آهنی و داخلی چوبی و کف سرامیک 
و کابینت چوبی و آیفون معمولی و نمای سرامیک می گردد و میلگردهای 
انتظار ستون در پشــت بام و دارای ســرویس مورد لزوم مشاهده شد و 
سرمایش و گرمایش آن کولرآبی و بخاری اســت ضمنًا در سمت شمال 
 غرب )برکوچه( ملک دارای یک باب مغازه حــدود 17 متر مربع که با تابلو 
مشــاور امــالک سرچشــمه به نــام صادقــی در حــال بهره بــرداری 
مــی باشــد. بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ارزش عرصــه و اعیــان و 
اشــتراک محــل معرفــی و بازدیــد ) بــدون ارزش افــزوده تجــاری 
 و ســرقفلی( بــر اســاس عــرف و محــل و بررســی بــه عمــل

 آمده جمعًا 1/100/000/000 ریال اعالم و برآورده می گردد.  م الف:29205 
اجرای احکام شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)415 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
10/180 کالسه پرونده: 950927 شــماره دادنامه:95/10/1-9501638 
مرجع رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا 
اعتزازیان به نشانی اصفهان خ نظر غربی سه راه نظر بن بست میثم مجتمع 
مســکونی پیام واحد 3، خوانــده: مجید امیری به نشــانی مجهول المکان، 
شــورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  حمیدرضا اعتزازیان به طرفیت 
مجید امیری  به خواســته مطالبه مبلــغ 113/750/000 ریال وجه چک به 
شــماره های 1/068263-95/6/25 به مبلغ 55/500/000 و 1/068264-

95/7/25 به مبلغ 58/250/000 ریال هر دو  به عهده بانک سپه به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
113/750/000 ریال بابت اصل خواســته و 3/893/750 ریال بابت هزینه 
دادرســی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف 
)95/6/25 و 95/7/25 (  تــا تاریــخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر و 
 اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ

  قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 
روز قابل تجدیــد نظر در محاکــم عمومــی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:30516 شــعبه 9 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان 

) 290 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/179 کالســه پرونده: 440/95 شــماره دادنامه:620-95/6/21 مرجع 
رسیدگی: شعبه 29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید کدخدائی 
الیادرانی به نشانی اصفهان خ کهندژ روبروی داروخانه تابش نبش کوچه 
13 کیان صنعــت، خوانده: مجتبی آقا بابائی به نشــانی مجهــول المکان، 
خواســته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونــده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 
خداوند متعال به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شــورا: در خصوص دعوای مجید کدخدائی الیادرانــی به طرفیت مجتبی 
آقا بابائی  به خواســته مطالبه مبلغ 117/200/000 ریال وجه چک  شماره 
690934 مورخ 1394/3/7 و گواهی عدم پرداخت مربوطه  عهده بانک ملی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت  به بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و عدم حضور خوانده در جلسه رســیدگی و مصون ماندن خواسته از هر 
گونه تعرض و تکذیب شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده 
لذا به استناد مواد  310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و519و522 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  یکصد و هفده میلیون و دویست هزار 
ریال بابــت اصل خواســته و 3/880/000 ریال هزینه دادرســی و هزینه 
نشر آگهی و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشــد در حق  
خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شــورا و ظرف بیست 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. می باشد م الف:30517 شعبه 29 مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )315 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

10/188 شــماره دادنامــه: 9509970351401325 شــماره پرونــده: 
9509980351400365 شــماره بایگانی شــعبه: 950425 خواهان: آقای 
فریدون دیناری فرزند محمد علی با وکالت خانم نــدا رواقی فرزند فرهاد 
به نشــانی اصفهان- خیابان بزرگمهر بعد از چهار راه هشت بهشت نبش 
خیابان سپهبد قرنی مجتمع میالد نور طبقه دوم واحد 202، خوانده: آقای 
علی باغبانها فرزند ابوالقاسم به نشانی اصفهان- رباط دوم- کوچه سوم 
سمت راســت کدپســتی 815076695، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرسی 2- استرداد ثمن معامله 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به صــدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت 
فریدون دیناری با وکالــت ندا رواقی به طرفیت علی باغبانها به خواســته 
اســترداد ثمن معامله مورخه 91/11/11 به علت کم بودن مساحت مبیع و 
خسارات دادرســی و تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به دادخواست خواهان، 
نظر به اینکه در قرارداد 91/11/11 مســاحت ملک را حدود 147 متر مربع 
نوشته و متراژ معیار نبوده و به ازای هر جزء مبیع ثمن مشخصی مدنظر 
نبوده، مضافًا اینکه خود خواهان ملک را واگذار نموده و حســب اظهارات 
وکیل وی فروش بعدی نیز به صورت کلیدی صــورت پذیرفته و توافقات 
فیمابین خواهان و خریدار جدید ارتباطی با خوانده نداشــته اســت و این 
خود حاکی از این بوده که مبایعه نامه طرفیــن نیز به صورت کلیدی بوده 
که متراژ اهمیتی نداشــته که عبارت حدوداً 147 متر حاکی از همین مساله 
بوده فلذا دادگاه مســتنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر 
بی حقی خواهان را صادر و اعالم می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف:30404 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

)280 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

10/187 شــماره دادنامــه: 9509970350701542 شــماره پرونــده: 
9509980350700411 شــماره بایگانی شــعبه: 950489 خواهان: آقای 
عباس شریف زاده فرزند محمد به نشانی اصفهان- خیابان کاوه- خیابان 
جابر انصاری- خیابان 5 آذر- کوی ویال- پالک 97 کدپستی 8196786371 

، خوانده: آقای محمد صادق مــددی فرزند ابوالفضل به نشــانی مجهول 
المکان، خواســته ها: 1- مطالبه خســارت دادرســی 2- مطالبه وجه چک 
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه، گردشــکار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دادخواســت آقای عباس شریف زاده به طرفیت 
محمد صادق مددی فرزند ابوالفضل مبنی بر مطالبه مبلغ 300/000/000 
ریال از وجــه 6 برگ چک بــه شــماره 52/129544/1483-94/11/18 و 
29/129542/1483-94/9/18 و 23/129550/1483-94/11/10 و 
94 و  /9 /25-33 /129549 94 و 1483/ /8 /30-43 /129541 /1483
47/129548/1483-94/8/10 مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه، با توجه به محتویات پرونــده، تصویر مصدق چک ها و گواهی عدم 
پرداخت آنها و اینکه ماندن چکها در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادر 
کننده آن اســت و خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود ارائــه و ایراد و دفاعی 
نکرده و در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده لذا ادعای خواهان ثابت و مسلم 
تشخیص داده می شود و مستنداً به ماده 3 قانون صدور چک و مواد 307 و 
252 و 245 قانون تجارت و مواد 198، 519، 502، 515 و 522 قانونی آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 10/432/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررسید تا زمان اجرای حکم که در زمان 
اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ســاالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران محاسبه خواهد شــد، در حق خواهان صادر می گردد. رای 
صادر شــده غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و 
با انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. م الف:30408 شعبه 7 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان )312 کلمه،3 کادر(  
ابالغ رای

10/186 کالسه پرونده: 941571 شماره دادنامه:1478-95/8/19 مرجع 
رسیدگی: شــعبه 7 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد برجی 
به نشــانی خمینی شــهر خیابان امیر کبیر کوچه 67 کارگاه پرسکاری با 
وکالت مرتضی بهار لو فرزنــد جعفر قلی به نشــانی اصفهان خ میر نبش 
شــیخ صدوق ســاختمان 99 طبقه دوم واحد یک، خوانده: مسعود رجبی 
عاشق آبادی به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی  جواد برجی به طرفیت مسعود رجبی عاشق آباد به خواسته مطالبه 
مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال وجه چک به شــماره 550948 به عهده 
بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به دادخواست 
تقدیمی، تصویر مصــدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنــی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و دو میلیون و پانصد و ســی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )94/6/14(  تا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت

 روز قابــل تجدید نظــر در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان می باشــد. 
 م الف:30410 شــعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف اصفهان

 ) 316 کلمه، 3 کادر(  
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10
رییس سازمان نهضت سوادآموزی:

10هزار و ۵00 فرهنگی با سوادآموزی 
همکاری دارند

۳۶ هزار سالمند تحت پوشش مراکز 
نگهداری بهزیستی هستند

توزیع شیر در مدارس آغاز می  شود

 ارتباط نیازهای درونی
با احساس امنیت روانی

 رییس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: بیش از ۱۰هزار و ۵۰۰ 
فرهنگی و نزدیک به ۶۰ هزار آموزش دهنده آزاد، در امر آموزش با 

سوادآموزی همکاری دارند.
علی باقرزاده در جلســه شورای پشتیبانی ســوادآموزی استانی 
گفت: با وجود چندین سال وقفه در تشــکیل شورای پشتیبانی 
سوادآموزی در سطح کشور، تاکنون ۶ جلسه کشوری برگزار شده 

که با ۵۴ مصوبه، رشد قابل توجهی داشته است.
رییس ســازمان نهضت ســواد آموزی، از تشــکیل ۲۳۰ جلسه 
و بیش از ۱۵۰۰ مصوبه در ســطح استان های کشــور خبر داد و 
تصریح کرد: در سطح شهرستان ها و مناطق نیز بیش از ۳ هزار و 
۳۰۰ جلسه در این زمینه تشکیل شــده که حاصل آن  ۱۳ هزار و 
۵۰۰ مصوبه در سطح کشور است. وی خاطرنشان کرد: بر اساس 
آمارگیری سال۹۰ به عنوان آخرین مرجع، در گروه سنی ۱۰ الی 
۴۹ سال کشور، حدود ۳ میلیون و ۴۵۶ هزار بی سواد مطلق ثبت 
شده که بخشی از آن را اتباع خارجی و افراد آموزش ناپذیر تشکیل 
می دهند. باقــرزاده افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شــده در 
طول ۵ سال گذشته برای آموزش این افراد، برآورد شده است که 
این آمار هم اکنون به حدود یک میلیــون و ۱۳۸ هزار تن کاهش 
یافته که با انتشــار نتایج  سرشــماری ســال ۹۵، اصالح خواهد 
شد. رییس سازمان نهضت ســوادآموزی بیان کرد: طبق برنامه 
سوادآموزی کشور بر اســاس آمار یونسکو، با پیشرفت قابل توجه 
نیم درصدی سوادآموزی در ســنین ۱۵ الی ۲۴ سال، به ۹۸ و سه 
دهم درصد و در گروه سنی ۲۵ تا ۶۴ ســال با حدود ۲ و۶۴ صدم 

درصد رشد، به ۸۹ درصد رسیده ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد ســالمندان تحت پوشــش 
مراکز نگهــداری را ۳۶ هزار نفر عنــوان کــرد و از افزایش حقوق 
مستمری بگیرانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند، برای سال 
آتی خبر داد. علی ربیعی همزمان با آغاز سال نوی میالدی، با حضور 
در کلیسای گئورگ مقدس، از خانه سالمندان این کلیسا نیز بازدید 
کرد. در این بازدید با سالمندان این کلیسا نیز دیدار و گفت وگو کرد 

و با اهدای یک شاخه گل، سال نوی میالدی را به آنها تبریک گفت.
در این دیدار، شهیندخت موالوردی معاون رییس جمهور و رییس 

مرکز امور زنان ریاست جمهوری نیز حضور داشت.
ربیعی در حاشیه این بازدید گفت: ســنت ۱۱۰ ساله ارامنه در خیر 
جمعی ارزشمند است و این در حالی است که در ایران هم این سنت 
به یکهزار سال می رسد. روح و فرهنگ ایرانی روحیه تعامل است و 
در ایران، ادیان مختلف با سازگاری در کنار یکدیگر زندگی می کنند. 
وی با اشــاره به ســالمندی جمعیت گفت: جمعیت کشور در حال 
سالخوردگی است و باید تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود. 
تالش می کنیم با حمایت از خانواده ها، آنها بتوانند از سالمند خود 
در خانه نگهداری کنند. وی تاکید کرد: برای حمایت از سالمندان، 
در کنار کار فرهنگی باید کار اقتصادی هم انجام دهیم؛ به طوری که 

بتوانیم نیازهای این گروه سنی را در جامعه تامین کنیم. 

مدیرکل دفتر برنامه و بودجــه وزارت آموزش وپرورش گفت: مبلغ 
۱۴۰میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه ها برای توزیع شیر 

میان دانش آموزان به این وزارتخانه اختصاص یافت.
منصور مجــاوری در خصوص اختصاص اعتبار بــه وزارت آموزش و 
پرورش برای توزیع شیر در مدارس اظهار کرد: طبق برنامه ریزی ها 
مقرر شد تا استان ها کار توزیع شیر در مدارس را آغاز کنند و براساس 
قیمت مصوب کارگروه تنظیم بازار، با کارخانجات لبنی قرارداد منعقد 
کنند. مدیرکل دفتر برنامه و بودجــه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل هدفمندسازی یارانه ها برای توزیع 
شــیر مدارس در نظر گرفته شده اســت که ۱۴۰ میلیارد تومان آن 
تخصیص یافت و تالش می کنیم تا ۵۰ نوبت شیر در مدارس توزیع 
شود. وی بیان کرد: توزیع شــیر در برخی استان ها از جمله خراسان 
جنوبی از هفته گذشته آغاز شده است و در تهران و سایر استان ها نیز 

از این هفته آغاز می شود.

همه انســان ها از کوچک تــا بــزرگ، در کنار نیازهای جســمانی 
)فیزیولوژیک( چند نیاز روان شناختی دارند که برآورده نشدن بهینه 
و مطلوب آنها، انســان را گرفتار احساســات و هیجانات ناخوشایند 
متعددی می ســازد که غم واندوه و احســاس ناامنی و نارضایتی در 
صدر آنها قرار می گیرد. آن نیازها که محقق نشدنشــان چنین آثار 
رنج آوری را در پی دارد، عبارت اســت از: ۱. نیاز به بقا و ماندگاری ۲. 
نیاز به پیوندجویی و تعلق خاطر ۳. نیاز به پیشرفت و حرکت به سوی 
مقاصد پیش رو ۴. نیاز به قدرت و شایستگی و کفایت ۵ . نیاز به آزادی 

و خوداتکایی ۶ . نیاز به تفریح و سرگرمی.
شواهد پژوهشــی و بالینی نشــان از آن دارد که تمام این شش نیاز 
مهم روان شــناختی، در تبیین احســاس امنیت روانی، احســاس 
سعادت، رضایت از زندگی و شــاد زیستن ما سهم و نقش انکارناپذیر 
و معناداری دارد؛ یعنــی چنانچه مانع یا موانعی بر ســر راه تحقق و 
برآورده شــدن هریک از این چند نیاز پدید آید، قــدری از میزان هر 
یک از این چهار حالت یا احســاس درونی فرد کاسته خواهد شد؛ اما 
بی هیچ گفت وگویی از میان شش نیاز گفته شده، سهم و نقش نیاز به 
پیوندجویی و تعلق خاطر، برجسته تر و عمیق تر است؛ چرا که برآورده 
شدن این نیاز از طریق ارتباط کیفی و سودمند با دیگران، به بستری 
برای برآورده شدن سایر نیازها تبدیل می شود و راه و مسیر پیشرفت و 

شایستگی و خوداتکایی و سرگرم شدن را هموار می سازد.
هر ارتباطی را نمی توان ارتباط کیفی و ســودمند نام نهاد؛ بنابراین 
نه تنها نمی توان هر ارتباطی را مولد و بسترســاز سعادت و رضایت 
و خشــنودی تلقی کرد، بلکه بســیاری از ارتباط ها به عاملی برای 
ناخشــنودی و رفتارهای تخریبی تبدیل می شــود. از این رو، رفتار 
ســودمند، دارای مالک ها و شــاخص های معین و مختلفی است و 
الجرم با آگاهی از آنها می توان ارتباطــات و پیوندهای کنونی و آتی 

خود را کیفی و سودمند ساخت.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
 تبلیغ قلیان در فضای مجازی،جرم محسوب می شود

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

سقوط تخته سنگ خام 
روی خودروی سواری

 2 میلیارد ریال کاالي قاچاق
دستاورد ماموران انتظامی

معاون فنی و درآمد ســازمان تامین اجتماعی گفت: براساس 
آیین نامه جدید هیئــت وزیران، درصد و ســهم اضافه کار از 
حقوق کارکنان دولت  براساس فرمولی، محاسبه و به مستمری 

بازنشستگی آنان افزوده می شود.
محمدحسن زدا اظهار داشت: هیئت وزیران در جلسه یکم دی 
ماه ۹۵ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور 
و وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی و به اســتناد اصل یکصد 
و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اســالمی ایران، آیین 
نامه اجرایی قسمت دوم ماده ۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم 

توسعه را تصویب کرد.
وی با اشــاره به اینکه از تیر ماه ۹۳، در پی صدور بخشنامه ای 
از ســوی معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع انســانی 
 رییس جمهوری، کســر حــق بیمــه از اضافــه کار کارکنان

 مشمول قانون تامین اجتماعی دولت متوقف شده بود که این 
بخشنامه منجر به کاهش حقوق دوران بازنشستگی کارمندان 

می شد.
معاون فنــی و درآمد ســازمان تامین اجتماعــی گفت: این 
بخشنامه به دلیل ابهامات موجود در صدر و ذیل ماده ۵۹ قانون 
برنامه پنجم توسعه صادر شد و تکلیف دســتگاه ها را در مورد 

کسر حق بیمه از اضافه کار روشن کرد.

زدا افزود: براساس آیین نامه جدید، نسبت اضافه کار به حقوق 
کارکنان در دوره ای که حق بیمه از اضافه کار آنان کســر می 
شده است، در زمان بازنشســتگی به مبلغ مستمری و پاداش 

آنان اضافه می شود.
وی خاطرنشــان کرد: افرادی که اضافه کار از حق بیمه آنها تا 
قبل از تیرماه سال ۱۳۹۳ کسر شــده، می توانند از آیین نامه 

جدید بهره مند شوند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی، در تشریح بیشتر 
این موضوع گفت: در ســال ۸۹ تبصره ای به ماده ۱۰۶ قانون 
مدیریت خدمات کشــوری الحاق شــد که بر اساس آن، مقرر 
شد از اضافه کار کارکنان مشمول تامین اجتماعی دولت، حق 
بیمه کسر نشود، ولی مبالغی را که قبال پرداخت شده، یا یکجا 
دریافت کنند یا در حقوق بازنشستگی آنها موثر واقع شود؛ اما 
آیین نامه این تبصره به دلیل ابهامات آن تنظیم و تصویب نشد.

زدا خاطرنشان کرد: در نهایت بعد از جلسات متعدد و رفتن به 
هیئت وزیران، این آیین نامه جدیــد در جهت اجرای ماده۵۹ 
قانون برنامه پنجم توســعه به تصویب هیئت وزیران رسید تا 
کارکنان دولت بتوانند از حق بیمه ای که بابت اضافه کار از آنها 
کسر شده است ، در زمان بازنشستگی و به عنوان پاداش پایان 

خدمت بهره مند شوند.

مدیر شــوراهای وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قانون 
شــوراها اصالح می شــود، گفت: بدون شــوراهای آموزش و 

پرورش، ادامه فعالیت این وزارتخانه به کندی پیش می رود.
 نورعلی عباسپور اظهار داشت: فلســفه قانون شوراها، بحث 
مشــارکت مردم و ســازمان ها در آموزش و پرورش است که 

سابقه طوالنی دارد.
وی با بیان اینکه قبل از انقالب نیز قانونی پیش بینی شده بود 
که شهرداری ها بخشی از درآمد خود را برای فضاهای آموزشی 
استفاده می کردند، افزود: بعد از انقالب در سال ۱۳7۲، قانون 
جامعی به نام شوراهای آموزش و پرورش تصویب شد که این 
قانون شامل دو کارکرد اصلی »مشارکت« و »تفویض اختیار 
و تمرکززدایی« است. عباسپور اضافه کرد: بر اساس این قانون، 
هر منطقه و شهرســتان، متناســب با مقتضیات فرهنگی و 
اجتماعی خود، برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان تصمیم 
می گیرد و باتوجه به پتانســیل و توانمندی های هر منطقه، 

تقویت مدارس و آموزش و پرورش صورت می شود.
وی با اشــاره به گســتردگی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
آموزش و پرورش بــه تنهایی نمی تواند از عهده مســائل این 
وزارتخانه برآید؛ درنتیجه قانون شــوراها، این خأل را پر کرده و 

در واقع برای آموزش و پرورش یک بازوی قدرتمند بوده است.

مدیر شوراهای وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه بدون 
شوراها، فعالیت آموزش و پرورش به کندی پیش می رود، ادامه 
داد: در حال حاضــر بحث مشــارکت، تمرکززدایی و نظارت 
مردم بر آموزش و پرورش، از طریق قانون شــوراهای آموزش 

و پرورش انجام می پذیرد.
عباســپور اضافه کــرد: با بخش آمــوزش و پــرورش مرکز 
پژوهش های مجلس، یک قرارداد اولیه تنظیم کردیم تا یک کار 
میدانی و مصاحبه با صاحبنظران و دست اندرکاران شوراهای 
آموزش و پرورش انجام شــود و در حقیقت پژوهشی صورت 
گیرد تا اصالحات الزم در قانون شــوراهای آموزش و پرورش 
اعمال شود.  وی به مشــکالت اجرای قانون شوراهای آموزش 
و پرورش اشاره کرد و گفت: متوجه شدیم که برخی از اعضای 
شــوراهای آموزش و پرورش، اطالعات الزم را نسبت به قانون 
نداشتند و ما دوره های آموزشی را برای دبیران شوراها برگزار 
کردیم. مدیر شوراهای آموزش و پرورش با بیان اینکه رؤسای 
شورای آموزش و پرورش، اســتانداران و فرماندارانی از حوزه 
وزارت کشور هستند، اظهار داشت: بر این اساس، یک شورای 
راهبردی مشترک با وزارت کشور داریم که ارتباط بسیار خوبی 
است و همچنین نقش نظارت وزارت کشور در این بخش بسیار 

پررنگ است.

 پیــش از ظهردیروز بر اثر ســقوط یک 
قطعه ســنگ خام از تریلی حمل سنگ 
روی یک دستگاه پژوی سواری، حادثه  ای 
رخ داد که باعث ایجاد تصادف زنجیره ای 

در بلوار آزادگان شد.
 در این حادثــه ۱۲ دســتگاه خودروی 
ســنگین و ســبک باهم برخورد کردند 
کــه طــی آن دو نفــر مصدوم شــدند؛ 

 وضعیت دو راننده تریلی وخیم گزارش شــده اســت که به بیمارســتان منتقل 
شده اند.

محل تصادف پــل آزادگان تا پل دادمــان ورودی بلوار آزادگان مقابل دانشــگاه 
صنعتــی اصفهان بــوده و این حادثــه باعث از بیــن رفتــن گارد ریل های میان 
این خیابان و ایجاد ترافیک شــدید در منطقه شــده اســت؛ اما با حضور عوامل 

آتش نشانی، راهداری و شهرداری، مسیر مسدود شده بازگشایی شد. 
بلوار آزادگان به عنوان یک جاده شــهری محسوب می شــود که به دلیل تکمیل 
نشدن جاده جدید خمینی شهر، خودروهای ســنگین مجبور به تردد از این مسیر 
هستند.عبور دانشجویان دانشــگاه های صنعتی و دانشگاه آزاد خمینی شهر از این 

جاده، می تواند زمینه ساز حوادث مرگبار دیگری نیز باشد.

فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا، از 
کشف یک محموله قطعات پالستیکي 
قاچاق بــه ارزش دو میلیــارد ریال و 
دســتگیري یک قاچاقچي خبر داد. 
ســرهنگ حمید امیرخانــي گفت: 
ماموران انتظامی ایســتگاه ایســت 
و بازرسي شــهید امامي شهرستان 
شــهرضا، حین کنترل خودروهاي 

عبوري، به یک دســتگاه کامیون کشــنده دانگ فنگ مشکوک شــده و آن را 
متوقف کردند. وي ادامه داد: در بازرســي از این کامیون، تعداد ۲۹۰ کارتن لوازم 

پالستیکي قاچاق فاقد هرگونه مدرک معتبر گمرکي کشف شد. 
سرهنگ امیرخاني بیان داشــت: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان 
مربوطه دو میلیارد ریال اعالم شده است. این مقام انتظامي افزود: در این خصوص 
راننده کامیون، دستگیر و جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي تحویل داده 
شد. فرمانده انتظامي شهرستان شــهرضا در پایان خاطر نشان کرد: قاچاق کاال، 
به تولیدات داخلي کشور ضربه مســتقیم مي زند؛ بنابراین  از تمام مردم تقاضا 
مي شود هر گونه اخبار درخصوص کاالي قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به 

پلیس اطالع دهند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی بیان کرد:

محاسبه اضافه کار در مستمری بازنشستگی کارکنان دولت
مدیر شوراهای وزارت آموزش و پرورش:

قانون شوراهای آموزش و پرورش اصالح می شود

آسیب شناسی

جابه جایی نقش هــا و حاکمیت فرزنــدان، نوجوانان و 
جوانان در قلمرو خانواده، از پدیــده های عصر حاضر در 
جامعه ایرانی به شــمار می رود. تحوالت اجتماعی و فراز 
و نشــیب هایی که در حوزه تغییرات اجتماعی شــاهد 
هســتیم، باعث تغییر جایگاه ها در نظام خانواده شــده 
است. اگر در چندین ســال پیش و یا دهه های گذشته، 
پدر و مادر یا والدین خانواده، محوریت اصلی خط مشی 
و سیر حرکتی خانواده را رقم می زدند، امروز والدین شاهد 
خط دهی فرزندان به مناسبات درون خانوادگی هستند؛ 
پدیده ای که از آن تحت عنوان فرزند ساالری یاد می  شود.

به واقع سلســه مراتب در نظام خانواده تغییر پیدا کرده و 
در این هرم قدرت، این فرزندان هستند که حرف آخر را 
می زنند. کیومرث شرافتی، جامعه شناس و آسیب شناس 
مسائل اجتماعی، از این پدیده تحت عنوان صدرنشینی 

فرزندان یاد می کند. 
وی با اشــاره به بروزتحوالت بنیادی و تغییرات جدی در 
مناســبات خانوادگی گفت: در این ســازوکار، نیازهای 
فرزندان و تامیــن آن در اولویت اول قــرار دارد و به واقع 

والدین در مرتبه بعدی قرار می گیرند.
جامعه شناس و آسیب شــناس مسائل اجتماعی عنوان 
کرد: به واقع در چنین شــرایطی بــه تدریج حاکمیت و 
اقتدار فرزندان، آنچنان تقویت می شود که سهم قدرت 
آنها در نظام خانواده بســیار فراتر از اقتدار والدین است. 
وی افزود: در چنین عرصه ای، سرنوشت فرزند بر تمامی 
الزامات و ضروریات خانوادگی پیشی دارد و بعضا شاهدیم 
برای موفقیت فرزندان، نه تنها پدر یا مادر خانواده، بلکه 

تمامیت یک زندگی هزینه می شود. 
شرافتی گفت: فرزندساالری، تنها به قشر جوان یا نوجوان 
جامعه و نقش آفرینــی آنها در نظام خانــواده، منتهی و 
خالصه نمی شود و به واقع امروز شاهد هستیم که حتی 
فرزندانی با ســنین پایین و حداقلی کــه از آن به عنوان 
کودک یاد می شود، در برخی تصمیم گیری ها و جهت 

دهی مسیر حرکت خانواده موثر هستند. 
جامعه شناس و آسیب شناس مســائل اجتماعی عنوان 
کرد:  نخســتین عامل تاثیرگذار در بروز ایــن پدیده، با 
امتیاز دهی و قائل شــدن مزایای متعدد بــرای فرزندان 
کلید می خورد و به تدریج این رویه، بســتر و شرایطی را 
فراهم می کند که فرزندان روز بــه روز از قدرت و اقتدار 
بیشتری برخوردار شــده و عمال این والدین هستند که 
مطیع فرامین فرزندان می شــوند و در برخی خانواده ها 
این رویه به صورتی کامال محسوس، ملموس و تحکم آمیز 

صورت می گیرد.

تاملی بر حاکمیت فرزندان
 در قلمرو خانواده

تبلیغات برای سرو قلیان در فضای مجازی، از پدیده های 
نوظهور اســت که مؤید تعمیق مخاطــرات و تهدیدهایی 

است که این تنگ شیشه ای برای جوانان در پی دارد.
قرار دادن تخمه،آجیل،خرما، لواشک و تنقالت اینچنینی 
در کنار قلیان، از تکنیک هایی اســت که مراکز ســرو و 
توزیع قلیــان برای ربودن گوی ســبقت از یکدیگر به کار 

می بندند.
اگر تــا چندی پیش بوســتان ها،پارک ها،دشــت،کوه و 
سواحل دریاهای شــمال و جنوب کشور، عرصه و بستری 
برای مصرف قلیان در میان جوانــان و نوجوانان بود، حاال 
این موج به فضای مجازی رســوخ پیدا کــرده و برخی از 
کانال ها و ســایت ها با تبلیغات گسترده،تالش می کنند 
جوانان و نوجوانان بیشــتری را مجذوب خدمات خویش 

کنند!
بازار فروش و توزیع ادوات و ابزار قلیان نیز داغ اســت، از 
شــیلنگ و لبی گرفته تا تنگ و تنباکو و زغال، هر یک به 

نوعی در مقابل دیدگان کاربران خوش رقصی می کنند.
با در نظر گرفتن قاعده عرضه و تقاضا، به صورت دقیق تری 
به عمق فاجعه پی می بریم زیــرا در صورت عدم  تقاضای 
کافی بــرای خرید چنین ادواتــی، قطعا زمینه و بســتر 

تبلیغات اینچنینی نیز فراهم نخواهد شد و به تعبیری باید 
گفت این جوالن تبلیغات در فضای مجازی، نشان دهنده 
کثرت تقاضاســت که باید از آن به عنوان یک واقعیت تلخ 

یاد کرد.
بر اســاس ضوابط و قوانین تعریف شــده )ماده سه قانون 
جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیــات(، هرگونه تبلیغ، 
تشــویق و ترغیب به مصرف دخانیات، جرم بوده و باید با 

متخلف برخورد شود.
غالمرضا حیدری،رییس مرکز تحقیقات کنترل دخانیات 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی، با ذکر عبارت فوق 
عنوان می کند: مفاد قانون مذکور، هم در فضای مجازی و 

هم در فضای واقعی، مشروعیت و مصداق دارد.
با اتکای به قانون اشاره شده،تبلیغات و بازاریابی هایی که 
برای فروش یا عرضه قلیان در فضای مجازی ظهور و بروز 
پیدا می کند، جرم محسوب شده و باید با متخلف برخورد 

شود.
ضرورت اجرای دقیق و شایسته قانون

منصور فتح آبادی، دانش آموخته رشــته حقوق، با اشاره 
به لــزوم برخورد با تبلیغــات اینچنینی گفــت: برخی از 
کارشناســان اعتقاد دارند که با وضع قوانین جدید، باید 

عرصه بر چنین تبلیغاتی تنگ شــود؛ اما به واقع آنچه در 
این عرصه ضروری به نظر می رســد، به اجرای قانون و نه 

وضع و تصویب قوانین معطوف می شود.
وی افزود: نارسایی اصلی در این حوزه را باید در دو بخش 
فرهنگی و اجرایی جســت وجو کرد و تا زمانی که در این 
خصوص اقدامات جدی تری لحاظ نشــود، نمی توان به 

توفیق شایسته ای نائل شد.
فتح آبادی عنــوان کرد: قانــون مبارزه و مقابلــه ملی با 
دخانیات، قریب به ده ســال پیش تعریف شــده اما آنچه 
را که باعث ایجاد چنین رفتارهــا و پدیده هایی در فضای 
مجازی یــا واقعی می شــود، باید در اجــرای ناصحیح و 

ضعیف قانون مذکور جست وجو کرد.
دانش آموخته رشته حقوق گفت: مقابله با قلیان، مستلزم 
عزمی جدی و همگانی اســت که الزمــه حصول چنین 
عزمی، با فرهنگ سازی و باور عمیق به مخاطرات قلیان و 

دخانیات محقق می شود.
وی افزود: به اعتقاد بنده، 
بخــش قابــل توجهی از 
جوانــان و نوجوانــان به 
دلیــل بــی برنامگی در 
اوقــات فراغــت و عدم 
برخــورداری از تفریحات 
مصــرف  بــه  متنــوع، 
دخانیات یــا قلیان روی 
مــی آورنــد و در صورت 
تدویــن  و  طراحــی 
قاعده مند،  برنامه هــای 
اصولی و کارشناســی و 
مســامحه  بدون  اجرای 
قانون مبــارزه و مقابله با 
بســاط  یقینا  دخانیات، 
پهن قلیان در عرصه های 

گوناگون جمع و برچیده خواهد شد.
فتح آبادی در خاتمه یادآور شــد: طی برهه هایی شــاهد 
اجرای طرح های جمــع آوری قلیان از قلیان ســراها یا 
مراکز توزیع بوده و هســتیم، لذا با این وجود کم نیستند 
افرادی که طرح هــای اینچنینی را زودگــذر و مقطعی 
قلمداد می کنند و باور دارند که پس از گذشــت مدتی، از 

سخت گیری ها در این خصوص کاسته خواهد شد.
چنیــن می توان گفــت که عقبه شــکل گیــری چنین 
ذهنیتی، ناشــی از اجرای ضعیف قانون مذکور در حوزه 

مقابله و مبارزه با دخانیات است.

فست دودها همچنان می تازند؛

 تبلیغ قلیان در فضای مجازی،جرم محسوب می شود

مقابلــه بــا قلیان، 
مستلزم عزمی جدی 
و همگانــی اســت 
حصول  الزمــه  که 
چنیــن عزمــی، با 
باور  و  فرهنگ سازی 
مخاطرات  به  عمیق 
دخانیات  و  قلیــان 

محقق می شود

معضل چالش برانگیز قلیان، به فضای مجازی نیز رسوخ پیدا کرده؛ گویا بساط این تنگ شیشه ای همچنان به 
انحای مختلف پهن است و هر روز تعداد بیشتری از جوانان و نوجوانان به استعمال آن روی می آورند.

روان شناسی

آموزش بیش از هفت هزار مددجوی
تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان

7هزار و ۸۹۹مددجوی تحت پوشش کمیته امداد اســتان اصفهان در دورهای آموزشی 
فنی و حرفه ای شرکت کردند .

معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد اســتان اصفهان، از بر گزاری دوره های فنی و 
حرفه ای برای آموزش 7هزار و ۸۹۹نفر از افراد تحت پوشش، به منظور خودکفایی مددجو 
یان بی بضاعت و کم بضاعت خبر داد. حســن ملکوتی خواه معاون اشتغال و خودکفایی 
کمیته امداد استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، هزار و ۵۰۴نفر از مددجو یان 
تحت پوشــش، درکانون های فرهنگی امداد و مابقی در آموزشگاه های خصوصی طرف 
قرارداد با این نهاد آموزش دیده اند. وی با بیان اینکه میزان شر کت مددجو یان در مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۳۰در صد افزایش داشته است، 
افزود : از این تعداد، ۴هزار و ۲۱۳نفر از مددجو یان شــهری و ۳هزار و ۶۸۶  مددجوی رو 
ستایی بوده اند که در کالس های آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و خودکفایی امداد 
شرکت کرده اند. معاون اشــتغال و خود کفایی کمیته امداد، با بیان اینکه این دوره های 
آموزشی با هزینه ۶۰۱میلیون تو مان برگزار شده است، گفت: این کالس هاس آموزشی در 
رشته های صنایع دستی، صنفی، خیاطی، کامپیو تر، خد مات و آرایشگری بر پا شده است. 
وی افزود: تربیــت نیروی متخصص بــرای بازار کار و اشــتغالزایی مددجــو یان تحت 
پوشش، از مهم ترین اهداف بر گزاری این دوره های آموزشــی بوده است. ملکوتی خواه 
گفت:پیش بینی می شــود امســال برای ۱۴هزار نفر از مددجویان تحت پوشش، با یک 

میلیارد و۴۰۰میلیون تو مان هزینه، دوره های آموزشی فنی و حرفه ای بر گزار شود.
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پیشنهاد سردبیر: 
شهرداری ها با لودر آثار تاریخی را از بین می برند

اخبار

امروز در موزه ملی انجام می گیرد؛

 رونمایی از سومین محموله 
تاریخِی استردادی به کشور

نقد رییس سازمان میراث فرهنگی به شهرداری:

شهرداری ها با لودر آثار تاریخی 
را از بین می برند

ضرورت رعایت ضوابط بین المللی 
در محوطه شیخ صفی الدین

مرگ گردشگراصفهانی در آبشار 
راین کرمان

زهرا احمدی پور رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری به همراه معاونش، با حضور در بهارستان با اعضای 
فراکسیون گردشگری مجلس دیدار کردند. در این جلسه رییس 
کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشت.
احمدی پور در این  دیدار با تاکید بر اینکه شوراها و شهرداری ها بر 
اساس برنامه های توسعه ای کشور موظفند از آثار میراث فرهنگی 
حفاظت کنند، گفت: شهرداری ها با لودر حرکت می کنند و آثار را 
از بین می برند، زیرا معتقدند این بناها فرصت های توسعه را از شهر 
گرفته اند. خیلی از مدیران ارشد در استان ها به دنبال تخریب بناها 
هستند تا به جای آن برج، پارکینگ و مجموعه جدید بسازند، اما 

توجهی به  تزلزل هویت شهرها نمی شود.
رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان 
اینکه مجلس شورای اسالمی باید کمک کند تا تمام ارکان دولتی 
و نهادهای عمومی و شهرداری ها به عنوان میراث بان کشور قبل 
از هر اقدام توسعه ای به بررسی پیوست میراث فرهنگی بپردازد، 
اظهار کرد: ســازمان میراث فرهنگی رویکرد ایستادگی در مقابل 
توسعه ندارد، اما به آثار میراث فرهنگی باید به عنوان ثروت ملی و 

هوشمندانه نگاه کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اردبیل گفت: ســازمان میراث 
فرهنگی تنها طرح تذکر به نهادهای متولی در محوطه سازی بقعه 
شــیخ صفی را به عهده دارد و رعایت قانون و ضوابط بین المللی در 

محوطه شیخ صفی را هدف اصلی خود می داند.
»کریم حاجــی زاده« در حاشــیه بازدید خبرنــگاران از مجموعه 
بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با اشــاره به اینکه ساماندهی حریم 
بقعه شــیخ صفی الدین اردبیلی نیازمند طراحی و مداخله منطقی 
است، خاطرنشان کرد: هزینه نگهداری این بقعه ساالنه بیش از سه و 
نیم میلیارد تومان است به طوری که این بنا نیازمند نگهداری و توجه 
مستمر بوده و مقررات و ضوابط خاصی را می طلبد. وی در خصوص 
حریم بازگشایی محوطه بقعه نیز یادآور شد: میراث فرهنگی استان 
اردبیل بیش از هر دستگاه دیگری عالقه مند به بهسازی و بازگشایی 
محوطه این بقعه اســت، اما این بنا به دلیل اینکــه تنها متعلق به 
استان و کشور ما نیست و جایگاه جهانی دارد باید پیش از هرکاری 
به ضوابط قانونــی این اثر جهانی توجه شــود.به گفته حاجی زاده، 
مصوبه طرح جامع بافت تاریخی این اثر  پیش از اینکه در فهرست 
آثار جهانی ثبت شود تدوین شده و ضروری است در محوطه سازی 
حریم این بقعه لحاظ شود. وی با یادآوری اینکه هر تغییری در این 
بنا تنها با نظر ســازمان جهانی امکان پذیر است، خاطرنشان کرد: 
در سال ۹۱ از سوی  شورا و شــهرداری وقت درخواست شد طرح و 
نقشه های محوطه سازی ارائه شود ولی تا این لحظه هیچ نقشه ای از 

سوی آنها  ارائه نشده است.

به نقل از ایسنا، گردشگری در منطقه آبشار راین درحال صعود 
بود که ســنگی از زیر پایش لغزید و برخورد آن با ســر یکی از 
همنوردانش که خانمی ۵۷ ســاله از اســتان اصفهــان بود، به 
طور غیرعمد موجب مرگ وی شــد.این ســانحه پس از ساعت 
۹:۴٠ دقیقه صبح روز پنجشــنبه نهم دی ماه در حالی رخ داد 
که گروهــی از گردشــگران اصفهانی، پس از صــرف صبحانه، 
درحال گشت و صعود در منطقه آبشــار راین واقع در دامنه کوه 
هزار اســتان کرمان بودند. این تور توســط یکی از آژانس های 
شهرســتان نجف آباد اصفهان برنامه ریزی و اجرا شده بود.این 
گردشگر جان خود را در لحظه از دست داد و با وجود غیر عمدی 
بودن حادثه، فرد خاطی، به علت شــکایت همســر متوفی، در 
بازداشت به ســر می برد.مقامات میراث فرهنگی و گردشگری 
اســتان کرمان ضمــن تایید این خبــر، اعالم کردنــد:  نیروی 
انتظامی درحال پیگیــری این پرونده از طریــق مراجع قضائی 
است.آبشار راین یکی از جاذبه های گردشگری کرمان می باشد 
که در مســیر صعود به قله هزار، مرتفع ترین کوه این استان قرار 
گرفته است و با وجود صعب العبور بودن مسیر آبشار و قله، عالوه 
بر کوه نوردان، بسیاری از گردشــگران نیز  بدون تجهیزات ایمن 
و کافی راهی این جاذبه طبیعی می شــوند. با وجــود آنکه این 
منطقه، محل آمد و شد جمعیت قابل توجهی از گردشگران است، 
اما هنوز نگهبان، حفاظ و تابلوهــای ایمنی و همچنین تجهیزات 

اورژانس در آن دیده نمی شود.

مدیرکل موزه ملی ایران اعالم کرد: آثار استردادی ایران از ایتالیا که 
حدود سه ماه پیش و پس از ۹ سال به ایران برگردانده شدند، امروز 

در موزه  ملی ایران به نمایش درمی آیند.
به گزارش ایســنا، ماه ژوئن ســال ۲٠٠۸ مجموعه بزرگی از آثار 
باستان شناســی توســط پلیس در شــهر مونتزای ایتالیا توقیف 
گردید که پس از تحقیقات مشــخص شد آثار مذکور توسط فردی 
پاکستانی االصل با تابعیت کشــور ایتالیا در بانکوک خریداری و به 
کشور ایتالیا منتقل شده اســت. با توجه به اینکه این آثار مکشوفه 
باستان شناســی با مبدأ خارجی فاقد مدارک و اسناد نشان دهنده 
صادرات قانونی آنها از کشــورهای مبدأ بودند، بنابراین موضوع از 
طرف پلیس و دادگاه ایتالیا پیگیری شد و به دنبال آن کارشناسان 
موزه ملی هنرهای شــرقی رم، اصالت مجموعه و تعلق بخشــی از 
آثار توقیفی به ایران را تایید کردند. در ادامه  کارشناســان اداره کل 
موزه ها و اموال منقول فرهنگی- تاریخی سازمان میراث فرهنگی 
و گردشــگری پس از آگاهی از این موضوع از طریــق وزارت امور 
خارجه،  نظر کارشناسی خود را به طرف ایتالیایی اعالم و در نهایت 
دادگاه کشــور ایتالیا رای صادره درباره تعلق بخشی از آثار توقیفی 
به نفع کشــور را تایید کرد و این آثار ۱۶ آبان ماه بــه فرودگاه امام 
خمینی )ره( در تهران رسید و از آن زمان، آثار استردادی که سومین 
محموله  اســتردادی تاریخی ایران در دولت تدبیر و امید است، در 

موزه  ملی ایران قرار دارند.

مقامات گردشگری مصر در حالی از بازگشت قریب الوقوع 
توریست های روس به این کشــور از سال جدید میالدی 
خبر داده اند کــه از ۳۱ اکتبر ۲٠۱۵ میــالدی و با انفجار 
هواپیمای مســافربری ایرباس ۳۲۱ روسیه که به کشته 
شدن ۲۲۴ مســافر و خدمه بر فراز صحرای سینا انجامید 
به دستور والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه تمامی 
پروازها و تورهای مســافرتی به مصر متوقف شده بود.این 
حادثه موجب شد روسیه - مهم ترین مشتری گردشگری 
مصر - تمــام پروازهای خود را به مقصــد مصر لغو کند و 
بریتانیا نیز پروازهایش به مقصد شرم الشــیخ را به حالت 
تعلیق درآورد و به همین دلیل درآمدهای گردشگری مصر 
در سال مالی ۲٠۱۶-۲٠۱۵ با ۵٠ درصد کاهش به ۳/۷۷ 
میلیارد دالر نزول پیدا کرد.»ماکســیم ساکالوف«، وزیر 
حمل و نقل روسیه نیز هفته گذشته اعالم کرد که پروازها 
از روسیه به مقصد قاهره می تواند از ژانویه ۲٠۱۷ آغاز شود. 
وی همچنین در گفت وگو با »راشا تودی« گفت که تصمیم 
نهایی در این باره بر عهده رهبران روسیه است.»ساکالوف« 
همچنین عنوان کرد که مصــر از متخصصان روس برای 
بازدید و بررســی فرودگاه بین المللی قاهره دعوت کرده 
اســت.کمپانی مادر خطوط هوایی مصر پروژه استفاده از 
سیستم ثبت اطالعات فردی بیومتریک در فرودگاه های 
غردقه و شرم الشیخ را کلید زده که این تجهیزات به زودی 
نصب خواهند شد و ورود و خروج همه کارکنان فرودگاه را 
ثبت و موقعیت آنها را نیز در داخل فرودگاه ردیابی می کند.

بر اساس اعالم یک منبع در وزارت حمل و نقل هوایی مصر، 
یک نماینده عالی رتبه روس هفته گذشــته برای بررسی 
تمهیــدات امنیتی به فــرودگاه بین المللــی قاهره رفته 
است. این مقام روسی قرار است با مسئوالن وزارت حمل 
و نقل هوایی مصر دیدار و از ترمینــال جدید ۲ نیز دیدن 
کند.این منبع خبری همچنین توضیح می دهد که تمام 
فرودگاه های مصر از سال گذشــته اقدامات امنیتی مورد 
درخواست فرستاده های روســی را رعایت می کنند و این 
اولین قدم در از سرگیری پروازهای به شرم الشیخ و غردقه 

است.

بازگشت گردشگران روس
به مصر پس از یک سال

گردشگری

گنجینه تاریخ

ایمنا: چندی پیش مدیر مجموعه تخــت فوالد اصفهان از 
وجود نقوش بسیار ارزشمند در بهشت تخت فوالد خبر داد 
که بسیاری از آن بی خبر هستند.آرامگاه ها، قدمتی بسیار 
طوالنی و در عین حال ارزشمند در فرهنگ و تمدن بشری 
و از جمله ایران اســالمی دارند؛ اما تنهــا از منظر تاریخی، 
معرفی علما، باســتان شناســی و ویژگی هــای معماری 
مورد بررســی قرار گرفته اند. در این میان هیچگاه به نحوه 
شــکل گیری یا معنا و مفاهیم تزیینات موجــود در قبور و 
تکایای آرامستان ها توجه نشده اســت.این در حالی است 
که نقش های حکاکی شــده روی قبور، عالوه بر زیبایی ها 
و جذابیتی کــه دارد، دارای معانی عمیق دینی، فلســفی و 
عرفانی هســتند و بــا باورهــای مردمان زمانــه خود گره 
خورده اند. تزیینات سنگ مزارها به واسطه ماندگاری شان، 
یکی از منابع مهم مردم شناسی و بررسی هنرهای تزیینی 

در فرهنگ و هنر ایران زمین به شمار می روند.
دکتر محمدرضا عمادی در گفت وگو با ایمنا ضمن اشــاره 
به اینکه حجــاری آیات قــرآن با خط کوفی از نخســتین 
نشــانه های موجود بر ســنگ های قبور اســت گفت: این 
عمل به سبب رســتگاری فرد فوت شــده بر قبور حجاری 
می شــده ولی به مرور زمان و از اوایل قرن سوم سیر اشکال 
روی قبور با نقش هایی از گیاهان و اشــکال هندســی در 
 کنار کتیبه های مختلف با خط کوفی تزیین شــده و شکل

 گرفته است.
عمادی افزود: نقوش نمادین و سمبل ها همواره در زمان ها 

و عرصه های مختلف اسالمی ادامه یافته و در کنار خطوط 
قبور، مجموعه ای کامل از خط و نقش را در قبرستان های 

اسالمی رقم زده است.
وی با اشــاره به اینکه این نقوش با روی کار آمدن شیعیان 
گســترش پیدا کرد گفــت: از دوره صفویه بــه بعد تزیین 
ســنگ قبور با نقش های مختلف مثل درخت سرو و گلدان 
 در کنــار آیات قرآنــی و احادیث با خوشنویســی حجاری 

شده است.
عمادی با اشاره به اینکه قبرســتان های کهن و بزرگ مثل 
تخت فوالد اصفهان گنجینــه ای از نمادها و نشــانه های 
تصویری، هنرهــای تزیینی همراه با حجــاری های نفیس 
هســتند افزود: هنرمندان کنونی و پژوهشگران دانشگاه به 
واســطه این زیبایی ها و هنرنمایی های دستی هنرمندان 
گذشته به تخت فوالد روی آورده اند و از این دریای بیکران 

علم و هنر استفاده می کنند. 
وی بیان داشت: حجاری قبور در تخت فوالد بر پایه فرهنگ 
و هنر ایرانی اسالمی شکل گرفته و گنجینه ای از تزیینات 
و آرایه ها را به وجود آورده اســت. باید بی اغراق بگویم که 
سنگ مزارهای تخت فوالد به تنهایی اکثر سمبل ها و نقش 
مایه های مرتبط با قبور را کــه در تمامی ایران پراکنده اند، 
یک جا در خود جای داده اســت و به راســتی تنوع و تکثر 
نمادها و نشــانه های تصویری در قبور  ایــن آرامگاه چنان 
اســت که برای نقوشــی مثل گیاهی و گلدانی، هر سنگ 

تفاسیر مختص به خود را دارد.

بررسی نقوش قبور در تخت فوالد اصفهان؛

تخت فوالد، گنجینه ای از نمادها و نشان های تصویری

اتفاقات روز

میرزا ابوالقاسم طبیب )ناصر حکمت( ،عالم فاضل، حکیم 
جامــع و طبیب حاذق و از اطبای مشــهور و مدرســین 
طب قدیم در اصفهان بوده اســت که در مداوای بیماران 
مهارتی بســیار باال داشــته و معالجات عجیبی از او نقل 
شــده اســت که عمر صد ســاله خود را در راه دریافت 
تعالیم و اجرای آنها ســپری کرد.میرزا ابوالقاسم طبیب 
در اصفهان علوم ادبی و حکمت را نزد اســاتید بنام زمان 
خود آموخت و در طب قدیم تبحر بسیاری به دست آورد.

از اســاتید وی می توان به میرزا عبدالعلی هرندی، میرزا 
ابوالقاسم مدرس رشتی، میرزا ابوالحسن پاقلعه ای، سید 
علی اکبر صدر االطباء حسینی، میرزا محمد باقر حکیم 
باشی، آخوند مال محمد کاشــی و جهانگیرخان قشقایی 
اشاره کرد.استاد همایی در نوشته ای درباره او چنین نقل 
کرده اســت: »وی در مقام علمی و عملی طب قدیم تالی 
و نظیر نداشت و آخرین مشعل این فن در اصفهان بود. او 
مردی بسیار امین و متدین بود، برای معالجه اجرت قائل 
نبود و آن را محض ثــواب و خدمت به نوع انجام می  داد و 
به هرچه می  دادند قناعت می  کــرد و با عموم مراجعین 
از فقیر و غنــی نهایت دلســوزی و مهربانــی را مبذول 

می  داشت.«
فرزند بزرگوار ایشــان درخصوص ویژگــی های اخالقی 
پدرش می  نویســد: به راستی خداوند شــفا را در نفس و 
قدم این مرد الهی قرار داده بــود، آیا جز این انتظار داری 

نسبت به خداشناسی که ۹۳ سال در این دنیا زیست کرد 
و آزارش به کسی نرسید و کسی که به جامعه مسلمانان 
از جان و دل خدمت گزار باشد و بندگی خدا را شعار خود 
ســازد و به درگاه خدا تضرع نماید و با چشــم گریان در 
قنــوت نمازها خاصه نمــاز وتر برای بیماران خود شــفا 
همی طلبد...و پــدرم روحی فداه مواظــب قرائت قرآن 
همه روزه بود و در مطب خود قرائت مــی  فرمود، به این 
امید که از برکت کتاب خدا شــفا در خانه او نازل شود...

میرزا ابوالقاســم طبیب ســرانجام در روز دوشنبه دوم 
ربیع الثانی ۱۳۷۱قمری و در ســن ۹۳ سالگی به رحمت 
ابدی پیوست و پس از تشییعی باشــکوه در صحن تکیه 

مادرشاهزاده تخت فوالد مدفون شد.

به مناسبت درگذشت میرزا ابوالقاسم طبیب؛

جامع حکیمان جهان؛ مدفون در تخت فوالد اصفهان

محمدرضا کارگر مدیــرکل امور موزه ها و 
اموال منقول تاریخی گفت: فرآیندی که 
برای بازگرداندن الواح هخامنشی طی شده 
غیرقابل بازگشت اســت و فقط یک رای 
دیگر تا بازگشت این اشــیا به کشور باقی 
مانده اســت. وی با بیان اینکه باقی مانده 
الــواح هخامنشــی در آینــده نزدیک به 
کشــورمان تحویل داده می شــود، اضافه 
کرد: پیگیری و تالش بــرای بازگرداندن 

اشــیای تاریخی ایران که به کشورهای دیگر قاچاق شده اســت، جزو رسالت های مهم 
سازمان میراث فرهنگی است؛ اما نکته اینجاست که با کشف این اشیا، می توانیم فرآیند 
بازگرداندن را در پیش بگیریم. کارگر تصریح کرد: محموله های قاچاق اشیای تاریخی از 
دو طریق شناسایی می شود، ممکن است مراجع قضایی کشورهایی که اشیا به آنجا قاچاق 
شده این محموله ها را شناسایی کند و یا احتمال دارد پلیس بین الملل)اینترپل( و گمرک 
کشورها اقدام به شناسایی این اشــیا کنند. در هر صورت با توجه به عضویت بسیاری از 
کشورها در کنوانسیون ۱۹۷٠ یونسکو ،  پیگیری بازگرداندن محموله های اشیای تاریخی 

با کشف این آثار در کشورها آغاز می شود.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از 
انجام تعامالت ســازنده با ناحیه انتظامی 
آذربایجان شــرقی و جلب همــکاری و 
حمایت ناجــا در رابطه با کشــف و ضبط 
اشیای تاریخی با قدمت هزاره اول قبل از 
میالد خبر داد. سردار سرتیپ دوم پاسدار 
امیر رحمت الهی با بیان این مطلب گفت: 
در پی اتخاذ سیاســت هــای کلی یگان 
حفاظت با رویکرد تــوان افزایی عملیاتی 

با محوریت جلب ظرفیت های حمایتی نیروی انتظامی و ایجاد حساســیت ویژه حوزه 
ماموریتی یگان  در زمینه برخورد قانونی با متخلفین و پیشگیری از جرایم علیه میراث 
فرهنگی ، در سطح استان آذربایجان شرقی دستاوردهای ارزنده ای حاصل شد.فرمانده 
یگان حفاظت تصریح کرد: براین اساس ، ماموران خدوم نیروی انتظامی استان آذربایجان 
شــرقی در اجرای طرح تشــدید مبارزه با قاچاق کاال ، طی عملیات شناسایی و توقیف 
خودروی مشکوک در محل ایست بازرســی واقع در مدخل خروجی شهرستان بناب ، 
ضمن دستگیری تعداد ۳ نفر متهم ،  یک قبضه اسلحه شکاری ، تعداد ۷ عدد گلوله و ۶۸ 

قلم اشیای قدیمی کشف و همه اشیای مکشوفه به یگان حفاظت استان تحویل داده شد.

مدیرکل عتبات عالیات ســازمان حج 
از آغاز دوباره  اعــزام کاروان های زیارتی 
 ایران به ســامرا از ابتــدای هفته  آینده 

خبر داد.
محســن نظافتی بــا یــادآوری اینکه 
ســفرهای زیارتی کاروان های ایرانی به 
ســامرا پس از آخرین حمله تروریستی 
این شــهر که ده ها کشــته و زخمی به 
جای گذاشــت، متوقف شــد، به ایسنا 

گفت: در این دوره که از هفته آینده آغاز می شود، قرار است روزانه ۳٠ کاروان برای 
زیارت حرمین عسکریین به سامرا اعزام شوند و زائران هنگام ثبت نام می توانند این 

کاروان ها را که برنامه مشخصی دارند، انتخاب کنند.
وی همچنین با اشاره به ثبت نام دور جدید سفر عتبات عالیات عراق که از پنجشنبه 
۹ دی ماه آغاز شده است، افزود: تاریخ اعزام این کاروان ها به ۲۶ دی تا ۲۴ اسفندماه 
مربوط می شود که در این دوره، هزینه  اعزام از ۹٠٠ هزار تا یک میلیون و ۳٠٠ هزار 
تومان و این نرخ برای ســفر هوایی از یک میلیون و ۳٠٠ هزار تا یک میلیون و ۸٠٠ 

هزار تومان متغیر است.

آغازسفر سامرا از هفته آینده کشف اشیای تاریخی هزاره اول قبل از میالدیک رای تا بازگشت الواح هخامنشی به ایران 

به گزارش تســنیم ، اوایل هفته گذشــته خبری مبنی بر 
کشــف یک تونل تاریخی جنب بخش نمازگزاران مسجد 
امام)ره( اصفهان انتشار یافت که از همان ابتدا تیم حفاظتی 
میراث فرهنگی در محل مســتقر و تحقیقات و کاوش های 

باستان شناسی آغاز شد.
قدمت این تونل تاریخــی که به گفته فریــدون اللهیاری، 
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهــان به دوره صفوی 
برمی گردد، بیش از گذشــته به شــایعه وجود یک ســازه 
گسترده زیرزمینی در بافت تاریخی مرکز اصفهان دامن زد.

معاون میراث فرهنگی اســتان در زمان ابتدایی کشف این 
تونل تاریخی گفت: در قسمت نمازگزاران مسجد امام )ره(

عملیات ناوکشــی برای رفع رطوبت این بخش از مسجد در 
حال اجراســت که کارشناســان میراث فرهنگی در مسیر 
اجرای این پروژه به حفره ای شــبیه تونل برخوردند. ناصر 
طاهری درباره جنس مصالح این تونل افــزود: دیواره های 
این تونل از جنس آجــر با مالت گچ و ســاروج و در برخی 
قسمت ها ســیمان بود و در کف این تونل نیز نخاله ریخته 
شــده بود؛ البته در گذشته نیز شــبیه این تونل را در زمان 
حفر ایستگاه متروی میدان امام حسین)ع( نیز داشتیم که 

از نظر جنس بدنه و کف متفاوت بود.
تالش برای کشــف نوع کاربری تونل تاریخی 

مسجد امام)ره( اصفهان
وی با بیان اینکه اکنون نیاز اســت که دهانه تونل باز شود 

و توسط باستان شناســان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، 
گفــت: اکنون در حال آماده ســازی شــرایط بــرای ورود 
باستان شناسان به داخل تونل هســتیم که دوره تاریخی، 
آغاز و پایان تونل، کاربری و نــوع مصالح به کار رفته در این 

تونل مشخص شود.
بررســی های اولیه روی ایــن تونل تاریخی نشــان داد که 
دیواره آن با آجر و گچ و سیمان پوشــیده شده و ابعاد ورود 
تونل با ارتفاع ۱/۵ متر و عرض کمتر از ۲ متر اســت که بعد 
از انجام آزمایش های باستان شناســی روی جنس مصالح 
به کار رفته در این تونل، مشــخص شــد که این تونل یک 
»آبراهه « بوده و در گذشته مورد استفاده بومیان محلی قرار 

می گرفته است.
تشخیص وجود یک آبراهه در زیرزمین مسجد 

امام)ره( اصفهان
طاهری درباره جزییات جدید تونل صفوی مسجد امام)ره( 
گفت: با توجه به وجود شــبکه فاضــالب و محدودیت های 
موجود در ایــن محل و همچنیــن با توجه به مشــکالت 
تهویه و عــدم وجود نور کافــی در داخل ایــن تونل، گروه 
باستان شناســی هنوز موفق به راهیابی به داخل این تونل 
نشــده اند. معاون میــراث فرهنگی اصفهان افــزود: با این 
حال، در کاوش هایی که توســط باستان شناسان در دهانه 
این تونل تاریخی انجام شــده و با توجه به آزمایش جنس 
مصالح و رســوبات دهانه تونل، مشخص شــد که این تونل 

یک »آ براهــه« بوده که در دوران صفویه کاربری داشــته و 
جزییات بیشتر توسط کارشناسان باستان شناسی در حال 

بررسی است.
وجود شــبکه زهکشــی زیرزمینی در بافت 

تاریخی شهر اصفهان
با توجه به اینکه پیش از این نیــز در عملیات حفاری پروژه 
متروی اصفهان در ایســتگاه امام حســین)ع( و محدوده 
چهارباغ نیز ســازه های تاریخی و تونل کشف شده بود که 
گمانه زنی ها را برای وجود یک ســازه زیرزمینی در اصفهان 
بیشتر کرده و سوالی را مطرح می کند که آیا یک شهر یا یک 

سازه تاریخی در زیرزمین اصفهان وجود دارد یا خیر؟
طاهری دراین باره بیان کرد: ما نیــز به تازگی به این نتیجه 
رسیده ایم که در بافت تاریخی اصفهان یک شبکه زهکشی 
زیرزمینــی وجود دارد کــه به صورت تونل یا شــبکه های 

مستطیلی شکل به هم متصل شده اند.
در متون تاریخی شهر اصفهان، به وجود قنات »آب حالل« 
در اصفهان اشاره شده است که در زمان صفویه، شاه عباس 
این قنات را که در آتشگاه وجود داشــته خریداری کرده و 
آب آن از طریــق آبراهه ها در بافت مرکزی شــهر اصفهان 
جریان داشته اســت. وجود ادامه آبراهه قنات »آب حالل« 
در هشت بهشــت نیز رویت شــده و حتی در زمان کشف 
یک تونل تاریخی دیگر در مســیر خط یک متروی اصفهان 
 در چهارباغ نیز ســر منشــأ این تونل به قنات »آب  حالل«

 متصل بود.
حال سوال اینجاست که آیا با توجه به وجود گسترده شبکه 
زهکشی و آب رســانی زیرزمینی در بافت مرکزی اصفهان، 
ممکن اســت که آبراهه کشــف شده در مســجد امام)ره( 

اصفهان نیز به قنات »آب  حالل« متصل باشد؟
آبراهه زیرزمین مســجد امام)ره( ارتباطی به 

قنات »آب حالل« ندارد
علیرضا جعفری زند، کارشــناس میراث فرهنگی اصفهان 
با رد ایــن فرضیه گفت: اظهــار نظر درباره اتصــال آبراهه 
مســجد امام)ره( اصفهان به قنات »آب  حــالل« نیازمند 
تحقیقات میدانی و پژوهش های باستان شناســی است که 
 در این زمینه باید گفت که ارتباطی بین این آبراهه و قنات 

وجود ندارد.
وی درباره وجود شبکه زهکشی و آبراهه زیرزمینی در بافت 
مرکزی شهر اصفهان گفت: در اکتشافات قبلی وجود آبراهه 
و شبکه زهکشی در اصفهان اثبات شده؛ اما برای اظهار نظر 
دقیق تر درباره آبراهه مســجد امام)ره( اصفهان باید محل 

مورد بازدید قرار گیرد.
به گزارش تســنیم، در متون باستان شناســی و معماری 
اینگونه آمده اســت که اصفهان دارای یک شهر زیرزمینی 
اســت که بومیان در آن اسکان داشــته اند و اکنون پس از 
تحوالت معماری و ساخت وسازهای صورت گرفته در طول 
سده های اخیر پایه های سازه ای این شــهر مدفون شده و 
اکنون با انجام عملیات مرمت یا توســعه پروژه های عمرانی 

در عمق، پایه های این سازه ها نمود بیرونی پیدا می کند.

فرضیه ها درباره وجود شبکه زیرزمینی در اصفهان قوت گرفت؛

زیر پوست شهر

 در اکتشافات 
قبلی وجود آبراهه 
و شبکه زهکشی 
در اصفهان اثبات 

شده؛ اما برای 
اظهار نظر دقیق تر 

درباره آبراهه 
مسجد امام)ره( 

اصفهان باید محل 
مورد بازدید قرار 

گیرد

کاوش های باستان شناسی در تونل کشف شده در مسجد تاریخی امام)ره( نشان می دهد که این تونل یک آبراهه متعلق 
به دوران صفویه است که به فرضیه وجود یک سازه گسترده زیرزمینی در بافت تاریخی اصفهان، دامن می زند.
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پرندگان وحشی در کاله قاضی اصفهان

غفلت از محیط زیست 
تضعیف کننده اهداف توسعه است

 دو شــکارچی غیرمجاز20 قطعه پرنده وحشــی در پارک ملی 
و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی اصفهان دستگیر و به مراجع 

قضایی معرفی شدند.
 علی اکبــر نورزی نیــا سرپرســت اداره پارک ملــی و پناهگاه 
حیات وحــش کاله قاضــی گفــت: دو متخلف زنــده گیری 
 پرندگان وحشی که در محدود دره گریژنه پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش کاله قاضی اقدام به زنده گیری پرندگان وحشــی 

کرده بودند، توسط محیط بانان این منطقه دستگیرشدند.
وی گفت: از این دو متخلف پنج قطعه سهره و یک قطعه زرد پره 

سینه زرد کشف و ضبط شد.
نوروزی نیا افزود: همچنین با بررســی های انجام شده مشخص 
 شــد یکی از این متخلفان بــه صورت حرفه ای اقدام به شــکار 
و زنده گیــری پرندگان می کنــد که با اعترافــات این متخلف 
 مبنی بر نگهداری پرندگان وحشــی در منــزل، با حکم قضایی 
از محل زندگی این متخلف نیز بازرسی به عمل آمد که تعداد 11 
 پرنده وحشی سهره، یک ســهره جنگلی، سه زرد پره سینه زرد 

و دوپرنده سار کشف و ضبط شد.
سرپرســت اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله قاضی 
اظهار کــرد: این متخلفان همــراه با پرونده بــه مراجع قضایی 

معرفی شدند. 
ســهره پرنده ای آوازخوان اســت که در حدود 14 سانتی متر 
طــول دارد و با رنگ آمیزی زیبا به واســطه رنگ قرمز روشــن 
 و ســیاه و ســفید ســر، رگه های زرد در بال های ســیاه رنگ 

و دمگاه سفید است که در پرواز به خوبی دیده می شود.
این پرنده در باغ هــا، پارک ها، کشــتزارها، بوتــه زارها و دره 
 های پوشــیده از درخــت تا ارتفــاع2200 متری به ســر برده 
و زمستان ها در کشتزارها و مزارع باز، علفزارها و اراضی مخروبه 

دیده می شود و در درختان آشیانه می سازد. 
زرد پره سینه زرد 15 ســانتیمتر طول دارد، اندازه اش متوسط 
اســت و با منقار محکــم قهــوه ای کمرنگ و ســفیدی در دم 
 مشخص می شود. در پرنده نر، صورت و باالی گلو سیاه و تاریک 
 و بلوطی تیره اســت که تا دمگاه امتداد دارد و نوار بلوطی باریک 
در سینه اش دیده می شــود. پارک ملی و پناهگاه حیات وحش 

کاله قاضی در جنوب شرقی شهر اصفهان واقع شده است.
 مســاحت این پارک ملی کاله قاضی بیش از 47 هــزار هکتار 
 و مســاحت پناهگاه حیات وحش کاله قاضی بیش از ســه هزار 
و500 هکتاراســت. در این منطقه تاکنــون 252 گونه گیاهی 
مانند کاســنی، درمنه، علف شــور، بنه و بادام کوهی، 17 گونه 
 پســتاندار، 45 گونــه پرنــده و 11 گونــه خزنده شناســایی 

شده است.
حیات وحش این منطقه شــامل پلنگ، گرگ، کفتار، روباه، کل 
و بز، قوچ و میش، آهو، انواع پرندگان شــکاری، انواع پرســتو، 

چکاوک، چکچک، کبک و تیهو وکل و بز است.

فرماندار شهرستان شــیراز، ضمن حمایت از پویش مردمی ما 
صدای بختگان هســتیم در پیامی به این پویش، اظهار داشت: 
 بین توســعه و محیط زیســت ارتباط دو طرفــه ای وجود دارد 
به نحوی که غفلت از محیط زیســت می تواند اهداف توسعه را 

تضعیف کند.
 حیــدر عالیشــوندی در ادامــه این پیــام بیان کرده اســت: 
محیط زیســت طبیعی و انســانی، تنها قلمرو و عرصه موجود 
برای تحقق اهداف توســعه پایدار اســت و چهار بعد ایدئولوژی 
مشــارکتی، اطالع رســانی و آموزش و تامین منابع برای جلب 
مشارکت های مردمی با هدف دستیابی به توسعه پایدار از طریق 

آموزش، الزم و ضروری است.
وی افــزود: امروزه حفظ، بهبود و ایجاد محیط زیســت ســالم 
یکی از مولفه های مهم دســتیابی به پایداری در توسعه قلمداد 
می شــود و توجه روز افزون به محیط زیســت ناشــی از نحوه 
 مدیریت نوع بشــر بر روی کره زمین طی ســال های متمادی 

بوده است. 
 فرماندار شــیراز گفت: با توجــه به فعالیت های خــود آگاهانه 
 و عمــدی بشــر، نمی تــوان از عنصر انســانی به عنــوان یکی 
 از تاثیر گذارتریــن عوامل تغییر شــرایط زیســتی کره زمین 
 چشــم پوشــی کــرد، در واقع پایــداری زیســت بــوم های 
) اکوسیستم های ( مدیریت شده به فعالیت های انسان هدفمند 

و خود آگاه بستگی دارد. 
عالیشوندی بیان کرد: ارتقای دانش، بینش و مهارت افرادی که 
در محیط زیست و منابع طبیعی دخالت مستقیم و غیر مستقیم 
دارند، مهم اســت و آموزش محیط زیســت یکــی از اهرم های 

مناسب برای تغییر محسوب می شود.
 وی اظهار داشــت: بررســی های گوناگون نشــان می دهد که 
در بین راه هــای متعدد مقابله با مشــکالت محیط زیســتی، 
 بنیادی تریــن، موثرتریــن و بــا صرفه تریــن روش جلوگیری 
 از تخریب محیط زیســت، آمــوزش و فرهنگ ســازی عمومی 

و مشارکت افراد جامعه است. 
عالیشــوندی افزود: مقوله فرهنگ و تاثیر آن بر محیط زیست، 
یکی از ابعاد توســعه پایدار و گام اولیه برای نیــل به این هدف 
 اســت و برای تحقق پایداری و توســعه و حفظ محیط زیست 

ما به اخالق زیست محیطی نیازمندیم.
 فرماندار شــیراز ادامه داد: اکنــون که صدای رعــد و برق و باد 
 و باران در ســرزمین ما چند صباحی اســت رخت بربسته است 
و جاری شــدن آب دیگر شنیدنی نیســت، فعالیت تشکل های 
مردم نهاد و کمپیــن های حمایتی مانند » مــا صدای بختگان 
هستیم « تنها صدای شــنیدنی درحفظ و جلوگیری از تخریب 

زیست محیطی بختگان است.
پویش مردمی » ماصدای بختگان هســتیم «، می کوشــد تا با 
بازتاب دادن مسائل و مشکالت تداوم خشکسالی و خشک شدن 
تاالب های فارس، نگاه عمومی را به ســمت احیای این تاالب ها 
جلب کند و در مهرماه 95 نیز 28 نفر از نمایندگان استان فارس 

و استان های مجاور با امضای بیانیه ای به این پویش پیوستند.
دریاچه بختگان، از دریاچــه های ایران در اســتان فارس و در 

شهرستان نی ریز است که هم اکنون کامال خشک شده است. 
این دریاچه در ســال های پر باران به دریاچه طشک می پیوندد 
و طشک و بختگان را می ســازد، بختگان هنگام پر آبی زیستگاه 
 زمســتانه پرندگانی اســت که از روسیه و دشــت های سیبری 
به ایران مهاجرت مــی کردند. پــرواز فالمینگو، درنــا، کبوتر 
دریایی، آب چلیک، مرغابی، غاز و سایر پرندگان سال هاست که 

دراین دریاچه مشاهده نشده است.

اخبار

دریچه

نگاه روز

 مســئول منطقه حفاظت شده اشــترانکوه استان لرستان 
از مشــاهده غیر مســتقیم پلنگ ایرانی در حاشیه دریاچه 

گهر خبر داد.
احمد گودرزی با اشــاره به برقراری ضریب امنیت باال طی 
سه ســال اخیر در منطقه حفاظت شده اشــترانکوه برای 
حیات وحش اظهار داشت: با توجه به برقراری این امنیت، 
حیات وحش دراین منطقه حفاظت شده زندگی می کنند. 

وی از مشــاهده غیر مســتقیم پلنگ ایرانی در این منطقه 
حفاظت شــده خبر داد و تصریح کرد: با توجه به پیدا شدن 
اســکلت یک کل کوهی در حاشــیه دریاچه گهر موضوع 
زندگی پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شــده اشــترانکوه 

قوت گرفته است.
مسئول منطقه حفاظت شده اشترانکوه با بیان اینکه پلنگ 
ایرانی معموال عالقه به کل کوهی، ســگ وحشی، گراز و... 
 دارد، عنوان کرد: نوع خوردن این اســکلت کشــف شــده 
 کل کوهی هشــت ســاله نیز مربوط به پلنگ ایرانی بوده 

که در حاشیه دریاچه گهر این اسکلت پیدا شده است.
 گودرزی با بیان اینکه وجود کل کوهی با این ســن و سال 
در منطقه حفاظت شده اشترانکوه نتیجه امنیت بسیار باال 
در فصل سرشماری وحوش بوده است، گفت: امسال بیش 
از40 راس کل کوهی باالی 9 تا 1۳ سال در استان مشاهده 
شــده و این امر نتیجه تالش های صورت گرفته از ســوی 

محیط زیست برای حفاظت از حیات وحش لرستان است.

ســفره های یک بارمصرف بالیی اســت که دامن گیر مردم 
است و شــاید در خانه ها جلوی میهمان نیز استفاده شود 
که همه این ها قصه پرغصه زیاده خواهی و ناآگاهی انســان 

نسبت به محیط خود است. 
در حال حاضر بــازار فــروش نایلون های زبالــه و ظروف 
یک بارمصرف داغ اســت، در دهــه اخیر شــاهد فراوانی 
محصــوالت پالســتیکی در بازارهــای اســتان بودیــم، 
به طوری که بیشــتر آنها جای بســیاری از لوازم خانگی ما 

راگرفته اند.
ســفره های نایلونی از جمله پرمصرف ترین لوازم به شــمار 
 می روند کــه جای ســفره های پارچــه ای در گذشــته را 
گرفته اســت و به خوبی جای خود را حتــی در میهمانی ها 
باز کرده است؛ به دلیل سرعت بخشــیدن به عمل پذیرایی 
 و جمع کــردن آن کمتر کســی را می توان پیــدا کرد که 

از آن استفاده نکند. 
 شــاید در نگاه نخســت اســتفاده از این لوازم بسیار خوب 
و مقرون به صرفه است ولی با کمی تامل می توان به عواقب 

استفاده مداوم از آنها پی برد.
رییــس اداره حفاظت محیط زیســت ســاری اظهار کرد: 
انســان در ارتباط با هســتی باید خودش را مسئول و قدر 

نعمت های الهی را بداند. 
 بهــرام فغانــی ادامــه داد: بــا ورود تکنولــوژی برخــی 
از فعالیت های انســان بــا توجه بــه محدودیــت منابع، 
 موجــب آلودگــی و در نتیجــه نابــودی محیط زیســت 

می شود.

وی با تاکیــد بر اینکه نگاه انســان به محیط زیســت باید 
 مســئوالنه و متعهدانه باشد، خاطرنشــان کرد: در ارتباط 
با زمین مشکل از جایی شروع شد که با پیشرفت تکنولوژی 
 و محدودیــت منابــع، خواســته های انســان تغییر کرده 

و مطالبات و نوع نگاه به زندگی تغییر پیدا کرد. 
رییس اداره حفاظت محیط زیست ساری بیان کرد: کسب 
درآمد و رفاه و استفاده بیشــتر از منابع موجب شد انسان 
 صنعتی برخالف انســان سنتی ســعی کند فشار بیشتری 
به زمین وارد کرده و با افزایــش جمعیت و ورود تکنولوژی 
و عصر مدرن برای آسایش، خسارت بیشــتر به زمین وارد 

کند.
فغانی با اشــاره بــه اینکــه زمیــن حیــات دارد و نبض 
زمیــن را می تــوان گرفــت، تصریــح کــرد: مجموعــه 
 فعالیت های زیاده خواهانه و غیرمســئوالنه ای که انســان 
 با محیط زیســت کرده، باعث شــد که آلودگی های بیش 

از اندازه زیست محیطی به مرز هشدار برسد. 
وی با اعالم اینکه انســان باید متعهد و مراقب باشد چرا که 
پیامد آن به خودش برمی گردد، افــزود: مادران و پدران ما 
تمایل زیادی به استفاده از کیســه  های پالستیکی و زباله 
 نداشــتند و در زندگی روزمــره از کیســه های پارچه ای 
 و کاغذی اســتفاده می کردند ولی به دلیل صنعتی شــدن 
و راحت طلبی پالســتیک را جایگزین کیسه های پارچه ای 

و کاغذی کردند.
رییــس اداره حفاظت محیط زیســت ســاری ادامه داد: 
کیسه های زباله وقتی وارد زمین و خاک می شوند به راحتی 

تجزیه نمی شوند و زمان چندصد ســاله طول می کشد که 
البته آثار تخریبی بسیاری به همراه دارد.

 فغانــی اضافه کــرد: معموال ایــن ترکیبات صدها ســال 
 در طبیعت قرار می گیــرد و وارد زنجیره غذایی ما شــده 
 و به ســادگی از بین نمی رود و بعد از مدت طوالنی تبدیل 

به بیماری های گوارشی و سرطان ها تبدیل می شوند.
وی با اشــاره به اینکه آلودگی زیســت محیطی ســالمت 

انســان ها را تهدیــد می کنــد، افــزود: 
 آثــار زیان بــار مــواد پالســتیکی 

و نایلون هــــا به عنــــوان مــواد 
 دوریختنــی بر کســی پوشــیده 

نیست.
رییــس اداره حفاظــت محیــط 
زیست ســاری بیان کرد: منابع با 

توجه بــه محدود بــودن به صورت 
امانت در دســت ما قرار دارد که 

حق اســتفاده بیش از اندازه 
 از آن را نداریــم و بایــد 

آینده  نســل های  بــه 
منتقل کنیم.

باید  فغانی یادآور شد: 
به فرزندان یاد دهیم که 

مصرف بهینــه را مدنظر 
قرار دهند و فرهنگ استفاده 
درست و بهینه را یاد بگیرند.

وی با تاکید بر توجه جدی به تاثیر زیان بار مواد نایلونــــی 
بر محیط زیســت و ســالمت انســان، خاطرنشــان کرد: 
 اگر به این مهم توجه نشــود دیــر یــا زود گریبان گیر ما 

می شود.
رییــس اداره حفاظــت محیط زیســت ســاری یــادآور 
 شــد: این لــوازم غیربهداشــتی بوده و ســاخته شــده 
از مواد نفتی است که با ورود به آشپزخانه ها به موادغذایی 
ســپس به بدن افراد وارد شــده و به مرور زمان موجب 
 ابتال بــه بیماری هــای مختلف ازجمله ســرطان ها 

می شود.

تداوم خشکسالی و برداشــت بی رویه از منابع آب زیرزمینی 
 طی چند دهــه اخیر منجر بــه ایجاد ۳5 مورد فرونشســت 
 و فروچاله در زمین های حوالی شــهر ابرکوه در اســتان یزد 
شده است. فرماندار ابرکوه ضمن تایید این موضوع اظهارکرد: 
برای رفــع نگرانی های احتمالــی و جلوگیــری از ادامه این 
فرونشست و فروچاله ها و شــکاف های عمیق اجرای تدابیر 
الزم در دســتور کار است.  سید نبی رســولی افزود: بر اساس 

 پیگیری های به عمــل آمده تیمی از متخصصان کشــوری 
از محل فروچاله ها بازدید کردند و تدابیر پیشــنهادی جهت 
کاهش خســارات این پدیده را در دســتور کار قرار داده اند.  
 رسولی ادامه داد: راهکار اساســی و قدم اول برای جلوگیری 
از وقوع چنین پدیده ناخوانده ای مدیریت برداشــت مصرف 
 آب باالخص در بخش کشاورزی است. فرماندار ابرکوه با اشاره 
 به خشــک شــدن اغلب چاه هــای کشــاورزی در حوالی 
 این فروچاله ها خاطرنشــان کرد: الزم است در شرایط فعلی 
و جلوگیری از خسارات بیشتر درمصرف آب بخش کشاورزی 

تجدید نظر جدی شود. 
فرماندار ابرکوه همچنین اضافه کرد: خوشــبختانه از ابتدای 
 فعالیت دولت یازدهم تاکنون20 جلســه شــورای حفاظت 
منابع آب در شهرستان برگزار شده است. رسولی تصریح کرد: 
یکی از مصوبات جلسه شــورای حفاظت منابع آب خاموشی 
یک ماهه چاه های کشاورزی این شهرستان بود که از اول دی 

اجرا شده و تا آخر دی ماه ادامه خواهد داشت.

رد پای » پلنگ ایرانی « در حاشیه نگین اشترانکوه

بالهایی به نام » یک بارمصرف « که دامن گیر محیط زیست شده است

ایجاد 35 مورد فرونشست و فروچاله در ابرکوه یزد

حمید ظهرابی در خصوص تدوین برنامــه جامع مدیریت 
زیســت بومی تــاالب بین المللی گاوخونی گفــت: تدوین 
برنامه های مدیریت جامع از نخستین الزامات احیا، حفاظت 
و مدیریت تاالب ها است و در ایران این اقدام بر اساس الگوی 
مدیریت زیســت بومی تاالب ها اجرا می شود که یک فرآیند 

پنج مرحله ای است.
وی افزود: در گام اول آگاه ســازی عمومی و ظرفیت سازی 
ذی نفعان انجام می شود، در گام دوم از طریق برگزاری یک 
رشته کارگاه های مشارکتی - مشورتی با حضور نمایندگان 

ذی نفعان برنامــه مدیریت زیســت بومی تــاالب تدوین 
می شــود و در گام بعدی برنامه تدوین شــده در باالترین 
مجامع تصمیم گیری کشوری و استانی مربوطه به تصویب 
می رسد و در چهارمین گام، ســاختارهای بین بخشی الزم 
برای اجرای برنامه مصوب مســتقر می شوند و در گام نهایی 
 اقدامات و موارد تعیین شــده  در برنامه ها بــه مرحله اجرا 

در می آید.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با اشاره 
 به همــکاری ســازمان های مــردم نهاد محیط زیســتی 

و جوامع محلــی در تدوین این برنامه بــا اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان خاطرنشــان کرد: در مورد تاالب 
بین المللــی گاوخونی بــا توجه به خشــکی طوالنی مدت 
 تــاالب و فعالیت هــای گســترده و ارزنده ســازمان های 
 مردم نهاد محیط زیستی و جوامع محلی و آگاهی ذی نفعان 
 تا حدود زیادی بسیاری از ظرفیت  های الزم نزد آنان شکل 
گرفته بود، بنابراین پس از چند برنامه و همایش با مشارکت 

جوامع محلی گام دوم یعنی تدوین برنامه شروع شد.
وی تصریح کــرد: خود این گام بر اســاس الگوی ملی مورد 
اســتفاده در دفتر طرح حفاظت از تاالب های ایران شــامل 
چهار کارگاه می شود ولی در مورد تاالب گاوخونی به دلیل 
پیچیدگی و گســتردگی کار عالوه بر ســه کارگاه از چهار 
کارگاه اصلی تا کنون هفت کارگاه دیگر نیز با هدف تکمیل 
 و بازنگری خروجی این ســه کارگاه اصلی برگزار شده است 

و حداقل دو کارگاه دیگر نیز باید برگزار شود. 
ظهرابی اظهار کرد: تعــداد زیاد کارگاه های برگزار شــده، 
افزون بر پیچیدگی و گستردگی مربوط به تاالب گاوخونی، 
به دلیل عالقه مندی شرکت کنندگان در کارگاه ها و احساس 
تعهد و مســئولیت آن ها درباره تاالب و ارتباط تنگاتنگ آن 
با رودخانه زاینده رود بوده اســت، به طوری که با دقت نظر و 

همه سو نگری درباره همه موارد مذاکره و توافق شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بیان کرد: در مرحله 
کنونی اقدامات اساســی الزم برای احیــا و حفاظت تاالب 
گاوخونی مشخص شده و سازمان های مسئول و همکار نیز 

برای هر اقدام تعیین شده است.
 وی گفت: پس از برگزاری آخریــن کارگاه، محدوده تاالب 
 بــا توجــه بــه ویژگی هــای آن پهنه بندی خواهد شــد 
و کاربری های در این پهنه ها تعیین می شــود و امیدواریم 
 بتوانیم تا پایان سال جاری برنامه را تدوین و تصویب کنیم 

تا اجرای آن از بهار سال آینده آغاز شود.

با مسئوالن

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایالم از رانندگان وسایل 
نقلیه خواســت هنگام عبور از جاده های برون شــهری 
به ویژه مناطقی که احتمال عبــور وحوش وجود دارد، 
با ســرعت کم و رعایت احتیاط رانندگی کنند تا امکان 

برخورد خودرو با حیوانات و مرگ آنها کاهش پیدا کند.
مازیار ســلیمان نژاد اظهار کرد: رانندگان باید در مواجه 
 با وحوشــی که قصد عبــور از عرض جاده هــا را دارند 
به منظور حفظ ســالمت و جان این وحوش از ســرعت 
خود کاســته و برای حقوق طبیعی این جانوران احترام 
قائل شــوند. وی افزود: برای حفظ جان وحوش هنگام 
 عبور از عــرض جاده های برون شــهری از اداره کل راه 
و شهرسازی استان ایالم خواسته شده تا هنگام احداث 
جاده های برون شــهری کریدورهــا و معبرهایی برای 

تردد جانوران غیر اهلی در نظر گرفته شود.
به گفته وی، نقاط حادثه خیــز و پرتصادف خودروهای 
عبوری با جانوران در این اســتان شناســایی و به دفتر 
حیات وحش ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور 
اعالم شده است تا با همکاری اداره کل راه و شهرسازی 
شــرایط الزم برای عبور وحوش در این نقاط پیش بینی 
 شــود. ســلیمان نژاد تاکید کرد: جانوران به طور ذاتی 
و عادت نقاطی که امن تر باشــد را بــرای تردد از عرض 
جاده ها انتخــاب می کننــد ولی بایــد در محل عبور 
 وحوش کریــدور و زیرگــذر احداث و جانمایی شــود 
و همچنین مسیرهای تردد نیز باید به تابلوهای هشدار 

دهنده و عالئم اخطاری به رانندگان مجهز شود.
وی یادآور شــد: در برخی نقاط استان ایالم کریدور، پل 
و همچنین تابلوهای اخطار مبنی بر محل عبور وحوش 
ایجاد شــده اســت که باید این موارد در کل جاده های 
برون شهری استان با همکاری دســتگاه های ذی ربط 

چون راه و شهرسازی انجام شود.
ســلیمان نژاد با بیان اینکه آمار تلفات جاده ای جانوران 
در اســتان ایالم به نســبت برخی اســتان های کشور 
اندک اســت، گفت: به هر حال به علت بــی مباالتی یا 
 بی دقتی برخی رانندگان تلفات پراکنده مشــاهده و به 

محیط زیست گزارش می شود.
وی فرهنــگ رانندگــی در جــاده های برون شــهری 
 را از مهم تریــن راه ها و عوامل حفظ ســالمت وحوش 
در هنگام عبور از جاده ها دانســت و از رانندگان وسایل 
 نقلیه برون شــهری خواســت هنگام رویــت جانوران 

از سرعت خود کم کنند تا آسیبی به وحوش نرسد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایالم خبر داد:

تلفات جاده ای جانوران در ایالم 
کمتر است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛

تدوین برنامه جامع تاالب گاوخونی تا پایان سال 95

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری برنامه جامع 
مدیریت زیست بومی تاالب بین المللی گاوخونی را تدوین و تصویب کنیم.

پیشنهاد  سردبیر:
تدوین برنامه جامع تاالب گاوخونی تا پایان سال 95

تدوین برنامه های 
مدیریت جامع از 
نخستین الزامات 

احیا، حفاظت 
و مدیریت تاالب ها 

است و در ایران 
این اقدام بر اساس 

الگوی مدیریت 
زیست بومی 

تاالب ها 
اجرا می شود

 کشــاورزان شــرق اصفهان با کشــت گلخانه ای۳0 درصد 
در مصرف آب صرفه جویی کردند. 

 تغییر الگوی کشــت را یکی از مهم ترین راهکار های مقابله 
 با خشکسالی دانست و افزود: کشــاورزان شرق اصفهان بعد 
از خشکســالی به کاشــت گلخانه ای روی آورده اند که۳0 

درصد کاهش مصرف آب را در پی داشته است.
 احمدی به ۳ هکتار ســطح زیر کشــت فلفل، خیار و دلمه 
در شــرق اصفهان اشــاره کرد و گفت: در گذشــته کشت 

 غرقابی انجام می شــد که هم از نظر اقتصادی به صرفه بوده 
و هم مصرف آب را به یک دهم گذشته کاهش داده است.

وی محصوالتی همچون پســته، زعفران و پنبــه را بهترین 
محصول برای کاشت در زمان خشکسالی معرفی کرد.

 رییس مرکــز مکانیزاســیون وزارت جهادکشــاورزی نیز 
به سیاســت های این وزارت خانه در زمینه کشت گلخانه ای 
 اشاره کرد و گفت: الگوی کشت ســبزی و صیفی کشور باید 
 به گلخانه تغییر پیدا کند و همچنین تمام کشت های بهاره 

در پاییز کشت شوند. 
عباسی با تاکید براســتفاده بهینه از آب در بخش کشاورزی 
افزود: بر روی کشت نشا محصوالت کشاورزی سرمایه گذاری 

می کنیم.
معاون زراعت وزیر جهاد کشــاورزی نیز در مورد ممنوعیت 
برخی محصوالت کشــاورزی گفت: طی چنــد ماهه اخیر 
کاشت برنج در اصفهان ، فارس و خوزستان ممنوع شده است.

عباس کشــاورز تصریح کرد: در اصفهان، کرمان و هرمزگان 
با روی آوردن به کشت نشایی و اســتفاده از روش های نوین 

آبیاری تا10 درصد مصرف آب کاهش پیدا کرده است.

کاهش 30 درصدی مصرف آب با کشت گلخانه ای
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
دوستان، در روز سختی شناخته می شوند 

خطبه خوانده می شــد و من از اضطــراب و نگرانی لبریز 
بودم. حس و حال آدم ترســو و ضعیف را داشتم که وقتی 
نمی توانــد کار مهمی انجــام بدهد، از انجــام آن صرف 

 نظر می کند. دلم می خواســت پلک هایــم را ببندم 
 و زمانی که بگشــایم، ببینم همه آنچه می دیدم 

و می شــنیدم، خواب بوده. دلم می خواست 
 قــدرت داشــتم تا یک بــاره بلند شــوم 

و بی توجــه بــه حاضــران بگویم که 
پشیمان هســتم و بعد از اتاق بیرون 

بروم. از زیر تور سفیدی که صورتم 
را پوشــانده بود، نگاهی به جمع 
انداختم. صدای عاقد، از بیرون 
اتاق می آمــد و قلبم به تندی 
می زد، نفسی کشیدم تا شاید 
قــدری اضطرابم کم بشــود، 
صدای آرام کورش را شنیدم: 

طوری شده پری جان؟ 
حالت خوب است؟ 

 صدایش بــه من قــوت داد 
و حس حضــورش در کنارم، 
یک باره از من فــردی قوی تر 

ساخت. با خودم گفت: مگر من 
به عشــق زندگی در کنار کورش 

این قصه را تا اینجا نکشــانده ام؟ 
 حضور او، به من احســاس آرامش 

و امنیت می داد. همین که در کنارش 
بودم، برایــم کافی بــود. لبخندی روی 

 لب هایم نشســت و جمله ای را کــه بارها 
در خلوت تمرین کرده بودم، بــه زبان آوردم، 

 شــادی  جمعی که کنارمــان بودنــد، لب هایم را 
 به لبخند نشــاند و کورش، آهســته زیر گوشــم گفت: 

- مبارک باشد! به زندگی ام خوش آمدی. 
صدای او، ته مانده هراس و اضطرابی را که به جانم افتاده 
 بود، با خود برد. یقین داشــتم عشــق او قدرت بیشتری 
به من خواهد داد و با او زندگی ایده آلم را خواهم ساخت. 
به این ترتیب، قصه زندگی ما از مقدمه گذشــت و به متن 

رسید. بقیه آن روز به شادی سپری شد. 
چون او کنارم بود و دیگر چیزی نمی توانست نگرانم کند. 
چند روز اول بعد از ازدواج را به خوشی کنار هم گذراندیم 
و بعد از آن همه چیز از حالت رویایی خارج شد و واقعیت 
 زندگی، جان گرفــت و باز هراس های پنهانی زنده شــد 
و اطرافم را احاطه کرد. برای من چاره ای جز مبارزه باقی 
نماند. فکرهای بسیاری در سرم بود، قصه های بی شماری 
مدام در خیالم تکرار می شــد و مرا از زندگی می ترساند. 
زندگی مشــترک، نباید موضــوع ســخت و پیچیده ای 
به شمار می آمد، اما برای من ســخت و غیر قابل تحمل 
شــده بود. خوشــحال بودم از این که اقامــت در منزل 
 پدری کورش را نپذیرفته ام و زندگی مســتقلی را شروع 

 کرده ایــم. در طول شــش مــاه نامزدی، هرگز کســی 
به من حرف درشتی نزده بود، اما من تحت تاثیر خاطرات 
دیگران، آماده بودم تا هر حرفی را به کوبنده ترین صورت 

پاسخ بگویم.
 در واقع بــی آن که خــودم بخواهم آمــاده جنگ بودم. 
 دوری کــورش از خانــواده اش، تصمیــم من بــود که 
با وجود اما و اگرهایی که خانواده ام تراشــیدند، به لطف 
خود کورش عملی شــد. آن روزها، به خصوص در میان 
خانواده های ما رسم نبود که عروس دور از خانواده شوهر 
زندگی کند. به خصــوص که خانواد کــورش یک واحد 
مســکونی به ســاختمان ویالیی خود اضافه کرده بودند 
تا پسرشان را کنار خود داشته باشــند. شاید بشود گفت 
اولین گام های بــروز اختالف را من برداشــتم، اما آن ها 
سکوت کردند و با خوشــرویی موضوع را پذیرفتند. البته 
آن روزها من رفتارشان را سیاستمدارانه می دیدم و یقین 

داشتم رفتارم پاسخ تند و سختی خواهد داشت. 
از آنهــا دور شــده بودیــم، اما شــوهرم که تنها پســر 
خانواده اش بود، عادت داشت هر روز آنها را ببیند. درباره 

من هم به هیچ وجه سخت گیری نمی کرد. 
 من در همســایگی مادرم زندگی می کردم و اگر 
از صبح تا غروب وقتــم را در کنار خانواده ام 
 می گذرانــدم، هیچ اعتراضــی نمی کرد، 
 با این حال، نمی توانســتم دو ســه بار 
در هفته دیدار با خانواده او را بپذیرم. 
اوایل هفته ای ســه بــار در منزل 
آنها شــام می خوردیــم و با آن 
که کســی از من انتظار کاری 
 نداشــت و فقــط پذیرایــی 
می شــدم، در آن جا احساس 
امنیت و ارامــش نمی کردم 
و آن قدر بهانــه آوردم و گله 
 کردم کــه دیدارهــای مان 
به هفته ای یــک بار کاهش 
پیدا کرد و رفتارم موجب شد 
تا خانواده کورش حاضر شوند 
 با پیمــودن راهــی طوالنی 
بــه خانه مــا بیایند. ســاعتی 
پسرشــان را ببیننــد و بروند. 
همیشــه با دســت پر می آمدند 
و تنهــا پذیرایی مــن از آن ها یک 
 فنجــان چای بــود و بعد گوشــه ای 
 مــی نشســتم و ســکوت مــی کردم 
و کورش خودش از آن ها پذیرایی می کرد 
 و گله مند از این که چرا برای شــام نیامده اند 
و اصرار داشت شــب نزد ما بمانند و من در سکوت 
 نگاه می کردم و طبیعی اســت که در چنان شــرایطی 
 آن ها هرگــز دعوت پسرشــان را نمــی پذیرفتند و البد 
از من انتظار داشــتند چیزی بگویم و الاقل آن ها را برای 
 شــام بعدی دعوت کنم، اما من نمی خواستم پای آن ها 
به خانه ام باز شود. کورش هم چند بار از کنار این موضوع 
گذشــت، اما باالخره به حرف آمد و گله کــرد که انتظار 
داشــتم همان طور که من به گرمی خانواده تو را دعوت و 
از آنها پذیرایی می کنم و ســعی دارم خانه ما را مثل خانه 
خودشــان بدانند، تو هم چنین رفتاری در مقابل خانواده 

من داشته باشی. 
من بهانه آوردم که هیچ عمدی در کار نبوده. 

تو می دانی من آدم کم حرفی هستم و ... 
 وقتــی کار به این جا کشــید آن هــا را بــرای هفته بعد 
به خانه مان دعــوت کردیم. تمام کارهــا را کورش انجام 
داد و من به بهانه سردرد و کســالت، از غذا درست کردن 
طفره رفتم و او به ناچار از بیرون غذا سفارش داد و تالش 
 کرد خانــواده اش نفهمند دســتچخت عروس شــان را 

نمی خورند...

علیه فراموشی
خندیدن برحســب تحقیق هــای علمــی مثل بمب 
خوشــبختی عمل می کند، معموال ما خنده های مان 
 را از یــاد نمی بریم. یادمان نمــی رود آخرین مرتبه که 
از ته دل خندیدیم چــه زمانی بود. شــاید هم یادمان 
برود، مخصوصا اگر از آن آدم هــای عیب جو و کینه ای 
باشیم که نبض زندگی مان را به دست تلخی ها داده ایم. 
با این حال، اگر اهل خنده باشــیم، کم پیش می آید که 

خنده های از ته دل را فراموش کنیم؟
آخرین مرتبه که از شــدت خنده دل درد گرفتید کی 
بود؟ آن مرتبــه که از فرط خنده احســاس می کردید 

استخوان های فک از صورت تان جدا می شوند. 
آن مرتبه که بــا خودتان فکر کردید اگــر از خندیدن 
دست برندارید، ممکن است بالیی سر خودتان بیاورید. 
آن مرتبه را به خاطر بیاورید. چه زمانی بود؟ اصال شما 
در طول روز چنــد مرتبه می خندیــد؟ در طول هفته 
 چطور؟ چه ســوژه هایی شــما را به خنــده می اندازد 

و نفس تان را بند می آورد؟
این ســوال را که از چند نفر پرســیدیم، با چشــمان 
متعجب نگاه مان کردند. شــما هم اگر از اطرافیان تان 
این ســوال را بپرســید، احتمــاال همیــن نتیجه را 
می گیرید؛ » نمی دانم، دلت خوش است؟ «، » این قدر 

زندگی سخت است که یادم نمی آید. «
 ما و تمام کســانی که شــادمانی را پیش شــرط خنده 
در نظر گرفته ایــم، معموال چنین پاســخی می دهیم. 
یادمان نمی آید آخرین خنده را، مگر اینکه همین امروز 
و دیروز بوده باشد. کمی که تاریخش به عقب می رود، از 

خاطرمان به کل پاک می شود.

- ما همگی، نقاط ضعف خودمــان را داریم و اگر امروز هم 
موفق شویم همه  آن ها را بپوشانیم، فردا را چه کنیم؟ 

- سرعت پیشرفت عشق وحشتناک اســت و تمام روح را 
می خورد. 

 - من تندترین نقد از ســوی یک انسان باهوش را به تایید 
و تقلید بی تعقل میلیون ها انسان احمق، ترجیح می دهم. 
- خودپسندها جز ستایش خودشان چیزی را نمی شنوند. 
- مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی 

ترش می پذیرد. 
 - هر کــس بایــد راه زندگــی خــودش را پیــدا کند 

و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری.

زندگی بهتر

هایالیت 

دانستنی ها 

- در حالت عادی یک شخص می تواند 3 الی 4 جسم متحرک را دنبال 
کند و موقعیت آن ها را در ذهنش داشته باشد ولی یک گیمربازحرفه ای 

بازی های اکشن قادر است 6 الی 7 جسم را دنبال کند. 
 - ســیب در کره زمین به قدری متنوع اســت که اگر شخصی بخواهد 
هر روز یکی از انواع ســیب را بخورد20 سال طول خواهد کشید تا همه 

سیب ها را امتحان کند. 
- در سال 2013 هواپیمایی در سانفرانسیسکو دچار سانحه شد و دختر 
16 ساله ای که از سانحه جان سالم به در برده بود در حال فرار از هواپیما 

بود که توسط ماشین آتش نشان زیر گرفته و کشته شد. 
 Uroplatus phantasticus مارمولــک دم برگی با نــام علمــی -
گونه ای از مارمولک بومی جزیره  ماداگاسکار است که به کمک ظاهرش 

خود را با محیط یکدست می کند. 
- طبق تحقیقات 56 درصد از خلبانان خطوط هوایی بریتانیا، ساعاتی را 

در حین پرواز خود، می خوابند. 

موفقیت

 هر وقت از عهده کاری، چــه کوچک و چه بزرگ، بــر می آیید موجی 
از انرژی، شور و شوق و اعتماد به نفس را در خود احساس می کنید. 

هر چقدر این کار مهم تر باشد در وجود خود و دنیای پیرامون تان شادی، 
اعتماد به نفس و قدرت بیشتری احساس می کنید. 

یکی از به اصطالح بزرگ ترین رازهای موفقیت این است که شما واقعا 
می توانید در خودتان یک اعتماد مثبت نسبت به لذتی ایجاد کنید که از 

اطمینان، اعتماد و قابلیت حاصل از موفقیت ناشی می شود. 
وقتی این اعتیاد را در خود ایجاد کردید آن وقت بدون آن که حتی درباره 
آن فکر کنید زندگی خود را به نحوی سر و سامان خواهید داد که مدام 

کارها و پروژه های بزرگ تری را آغاز کنید و به انجام برسانید. 
یکی از راه های رســیدن به یک زندگی عالی، موفقیت شغلی و رضایت 
کامل از خود این است که عادت شروع کردن کارهای مهم و تمام کردن 

آنها را در خود ایجاد کنید. 
وقتی به این مرحله برسید این عادت چنان نیرومند می شود که به پایان 

رساندن کارهای مهم را آسان تر از رها کردن آنها پیدا خواهید کرد. 
شاید این لطیفه را شــنیده باشــید که مردی در یکی از خیابان های 
نیویورک از موسیقیدانی می پرسد که چطور می تواند به تاالر کارنگی 

برسد و موسیقی دان جواب می دهد: با تمرین آقا، با تمرین.
تمرین، کلید تسلط بر هر مهارتی اســت. خوشبختانه ذهن شما مثل 
 یک ماهیچه عمل می کند. هر چقدر بیشتر آن را به کار بگیرید قوی تر 
 می شود و قابلیت بیشــتری پیدا می کند. با تمرین می توانید هر رفتار 
یا مهارتی را که دوست دارید یا ضروری می دانید، در خودتان بپرورانید. 
برای ایجاد عادت توجه و تمرکز به روی مهم ترین کارها به سه ویژگی 
اساســی نیاز دارید که هر ســه را می توان یاد گرفت. این سه ویژگی، 

تصمیم گیری، انضباط و اراده هستند. 
اول باید تصمیم بگیرید کــه عادت به انجام رســاندن کارها را در خود 
بپرورانید. دوم باید خودتان را منضبط کنید تا اصول الزم برای ایجاد این 
عادت را آن قدر تمرین کنید تا بر آنها تســلط پیدا کنید و در آخر باید 
هر کاری را که بر اســاس این اصول انجام می دهید با استفاده از نیروی 
اراده تقویت کنید تا اینکه این عادت ثبات پیدا کند و به جز جدانشدنی 

شخصیت شما بدل شود.

قورباغه را قورت بده!

آخرین  بار کی خندیدی؟

حکایت

 موشــی به نام زیرک در جایی که النه ســاخته بود با کبوتری 
به نام » طوقی «  کالغ، سنگ پشــت و آهویی دوست شده بود 
 و روز و شــب را در کنار آنان به آرامــش می گذراند. روزی زاغ 
و موش و سنگ پشت در کنار هم نشســته و چشم به راه آمدن 

آهو بودند. اما او نیامد. آن ها برای آهو نگران شدند. 
موش و سنگ پشت به زاغ گفتند تا از آن باال پیرامون را بنگرد. 

زاغ بــه هوا پریــد و هنگامی کــه نگاه کــرد، آهــو را در بند 
شــکارچیان، گرفتار دید. بازگشــت و دوســتان را از آن آگاه 
 کرد. زاغ و سنگ پشــت به مــوش گفتند که در ایــن کار تنها 

 به تو امیدواریم زیرا چیزی از دســت ما ســاخته نیست، پس 
تا کار از دســت تو نیز، بیرون نشده اســت، چاره ای بیندیش. 
موش با شتاب خود را به جایی که آهو بود رساند. از آهو پرسید 

که ای برادر با این همه چاالکی، چگونه در دام افتاده ایی؟ 
 آهو گفت: » در برابر تقدیر آســمانی که نه می توان آن را دید 
 و نه به موقع آن را دریافت، باهوشی و زیرکی چه سود دارد؟ «

 در این هنــگام، سنگ پشــت نیز از راه رســید. آهــو گفت: 
» ای بــرادر، آمدن تــو به این جا بــرای من دردآورتــر از این 
دامی است که در آن گرفتارم، زیرا اگر شکارچی به اینجا بیاید 

و موش، بندها را از پای من باز کرده باشد، من خواهم گریخت 
و زاغ به هوا خواهد پرید و موش به ســوراخی می رود، اما تو، نه 
 توان پایــداری داری و نه پای گریختن. « سنگ پشــت گفت: 
» دوستان در روز سختی شناخته می شــوند و زندگانی ای که 
 در نبود دوستان سپری شــود، چه مزه ای دارد؟ « سنگ پشت 

در این سخن بود که شکارچی سر رسید.
آهو بجست و زاغ پرید و موش در سوراخی شد. 

پس سنگ پشت را بگرفت و در توبره انداخت و رفت. زاغ و آهو 
و موش چون آن بدیدند، در اندیشــه  چاره ای نشستند. موش 
به آهو گفــت که تنها چاره  آن اســت که تو خود را بر ســر راه 
شــکارچی، بر زمین بیندازی و آن گونه نشان دهی که زخمی 

هستی و زاغ در کنار تو نشــیند تا شــکارچی بپندارد که زاغ 
می خواهد تو را بخورد. بی گمان او توبره ای را که سنگ پشــت 

در آن است رها کرده و به سوی تو می آید. 
در آن هنگام تو لنگ لنگان از پیش او فرار کن، اما شــتاب مکن 

تا از تو ناامید نشود. 
در آن هنگام من به بریدن بندهای سنگ پشت می پردازم.

آن ها این نیرنگ را به کار بســتند و توانســتند که سنگ پشت 
 را آزاد کنند. شــکارچی که آهو را به دســت نیاورد، بازگشت 
و ناگهان بندهای توبــره را بریده و سنگ پشــت را پیدا نکرد. 
شگفت زده شد و پنداشت که این ســرزمین پریان و جادوان 

است و باید هرچه زودتر از آن دور شود.

دوستان، در روز سختی شناخته می شوند 
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سودوکو

فوایدی که از بودن کنار افراد مثبت  اندیش عایدمان می شــود 
کامال ملموس هســتند و کســانی که باالترین میزان  خوش  
 بینی را دارنــد تا20 درصــد احتمال زنده  ماندن شــان باالتر 

بوده است.
بودن درکنار افرادی شاد و مثبت واقعا زیبا نیست؟!

کلینیک مایو در دهه شــصت بر روی تعدادی بیمار تحقیقاتی 
انجام داد.  

 این بیماران30 ســال مورد بررســی و تحقیق قــرار گرفتند 
تا مشخص شود آیا داشتن رویکردی مثبت به زندگی تغییری 

ایجاد می کند یا خیر؟!
یافته  های این تحقیق بســیار جالب توجه هستند. کسانی که 
باالترین میزان خوش  بینی را دارنــد تا20 درصد احتمال زنده  
ماندن شــان باالتر بوده اســت. اگر بخواهیم صادقانه قضاوت 
کنیم، به  جز میــزان کالری که روزانه مصرف می شــود عوامل 
کمی هستند که با گذشــت زمان چنین نتایجی در بر خواهند 
 داشــت. تا دیروز با عقل ســلیم جــور درنمی  آمــد، اما امروز 

با واقعیات علمی همراه شده است. 
افــراد خوش بین شــادتر هســتند و کمتر دچار افســردگی 
می شــوند. داشــتن نگرش منفی می تواند بــا کاهش واکنش 

ایمنی بدن، بیماری های قلبی و سرطان در ارتباط باشد.
 لطفا خوش بینی را وارد زندگی تان کنید:

قدرشناسی را تمرین کنید  
 هر روز صبح روزتان را با یک تشــکر ویژه از خداوند برای همه 

نعمت  هایی که در زندگی به شما داده شروع کنید. 
قدرشناسی حس امید و شــادکامی را وارد زندگی تان می کند.

این یک مشکل نیست، یک چالش است
 به ســختی های زندگی دوباره فکــر کنید و آنها را به شــکل 

چالش هایی ببینید که باید از پس آن برآیید. 
وقتی با خوش بینی به زندگی نگاه کنید، هر مانعی را می توانید 

پشت سر بگذارید.

مثبتاندیشی

مثبت اندیش باشید 
تا بیشتر عمر کنید!

دلنوشته

-  اگر می دانســتید که افکارتان چقدر قدرتمندند، 
 حتی بــرای یــک لحظــه دیگر هــم منفــی فکر

 نمی کردید. 
 - آینده تــو از اعمــال امروزت شــکل مــی گیرد 

نه کارهایی که فردا خواهی کرد. 
- اگر به قابلیت خود در گرفتــن تصمیمات متحول 
 کننده زندگی، نشان دادن شــجاعت یا دفاع کردن 
از خود، دچار تردید هســتید، به یاد داشــته باشید: 
 اگر پرنده ای با بال های ســالم بــرای مدتی طوالنی 
در قفس حبس بماند، نســبت به قابلیت پرواز خود 

دچار تردید خواهد شد. 
 - زندگــی فقــط تجربه هایی خــوب و زیبــا برایم 
به ارمغان می آورد. من برای پذیرش تغییرات جدید 

و شگفت انگیز زندگی ام آماده و مجهز هستم. 
- هیچ گاه پله  اول زندگیت را با پله بیســتم زندگی 

کسی مقایسه نکن. 
- روزهای سخت همیشه دوســتان واقعی را معلوم 

خواهد کرد. 
- دل بسپار به خدایی که آفرید؛ آتشی که ابراهیم را 
نسوزاند، دریایی که موســی را غرق نکرد، نهنگی که 

یونس را نخورد، همه عالم هم که برای تو بد بخواهد 
اگر خدا نخواهد نمی شود. 

- تو خدایی داری که بزرگ است، بزرگ؛ و در همین 
نزدیکیست. 

 - به خــدا گفــت: خداونــدا عزیزتریــن بندگانت 
چه کســانی هســتند؟ خداونــد فرمــود: آنان که 

می توانند تالفی کنند. اما به خاطر من می بخشند. 
- دوســت داشــتن بعضی آدم ها مثل اشتباه بستن 
 دکمه هــای پیراهن اســت تــا به آخرش نرســی 

نمی فهمی که از همان اول اشتباه کرده ای.

کاریکاتور

 جور دیگر باید دید 
) قسمت اول (
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پیشنهاد سردبیر: 
فرصتی که از دست می رود

فضای مجازیک

سجاد استکی لژیونر اصفهانی تیم دینامو بخارست رومانی خوش 
درخشــیده و در بین نامزدهای بهترین بازیکن اروپا قرار گرفته 

است.
این موضوع هادی عقیلی کاپیتان سابق ســپاهان را نیز به وجد 
آورد و به همین دلیل پستی در صفحه شخصی اش در رابطه با او 
منتشر کرد.» دوســتان یک ایرانی نامزد انتخاب بهترین بازیکن 
هندبال جهان شده...ســجاد جان امید به انتخاب شدنت...همین 

که پرچم ایران را باال بردی واسه ما اولی....«

پست هادی عقیلی 
در ستایش لژیونر اصفهانی هندبال

منهای فوتبال

نایب رییس هیئت دوومیدانی اســتان اصفهان در مورد 
فعالیت های هیئت دوومیدانی اســتان اصفهان در بخش 
بانوان، اظهار داشــت: از ابتدای سال طبق تقویم ورزشی 
فدراســیون و هیئت، بانوان دوومیدانــی کار اصفهان در 
رده های ســنی مختلف در مســابقات کشــور با وجود 
مشکالت مالی حضور فعالی داشتند و صاحب عنوان هایی 
هم شــدند. ناهید آچــاک ادامه داد: در مســابقات دوی 
صحرانوردی که امســال بــرای اولین بار در رده  ســنی 
نوجوانان و در مراغه برگزار شد تیم اصفهان موفق به کسب 
عنوان سوم این رقابت ها شد؛ همچنین در مسابقات دوی 
صحرانوردی جوانان و بزرگساالن که به میزبانی شاهرود 
برگزار شــد نمایندگان اصفهان به ترتیب مقام ســوم و 
چهارم را از آن خود کردند.آچاک در مورد مشکالتی که بر 
سر راه تمرین دوومیدانی کاران اصفهانی وجود دارد، افزود: 
آلودگی اطراف ورزشگاه انقالب اذیتمان می کند؛ اما با این 
حال باز هم ورزشکاران در پیست انقالب تمرین می کنند. 
آلودگی هوای اصفهان و شرایط کارگاهی در میدان آزادی 
دست به دست هم داده و تمرین را برای دوومیدانی کاران 
سخت کرده است. نایب رییس هیئت دوومیدانی استان 
اصفهان بیان کرد: سالن سرپوشیده ای که قبال در اختیار 
هیئت دوومیدانی بود و اخیرا هیئت اسکیت از آن استفاده 
می کرد را مجددا در مزایده برنده شدیم و منتظر هستیم 
تا خیران ورزش یار و اسپانسرها پا پیش بگذارند و پیست 
این سالن را به پیست تارتان تبدیل کنیم که اگر این اقدام 
صورت گیرد کمی از مشکالت مان کم می شود. آچاک در 
مورد برنامه آینده هیئت دوومیدانی استان اصفهان تصریح 
کرد: به مناسبت گرامیداشت دهه فجر مسابقاتی در تمامی 
ماده ها و در همه رده های سنی برگزار خواهیم کرد. نایب 
رییس هیئت دوومیدانی اســتان اصفهان گفت: جایگاه 
بانوان دوومیدانی کار اصفهان در کشور زیاد خوب نیست. 
به دلیل مناسب نبودن پیست انقالب و وجود آلودگی در 
آن محل اســتقبال از این ورزش مناسب نیست؛ چراکه 
افراد در ابتدا به فکر سالمتی خود هستند و برای سالمتی 
و تندرســتی به ورزش روی می آورند؛ اما با وجود آلودگی  
در اطراف پیست انقالب از پرداختن به ورزش دوومیدانی 
منصرف می شوند. مگر اینکه کسی واقعا عاشق دوومیدانی 
باشد و حاضر شود تحت هر شــرایطی این ورزش را ادامه 
دهد. وی افزود: در دوره اســتعدادیابی که اردیبهشت ماه 
برگزار شد باالترین تعداد شرکت کننده، از استان اصفهان 
بود؛ اما مهم این اســت که بتوانیم این افراد را نگه داریم و 

روی آنها سرمایه گذاری کنیم.

نایب رییس هیئت دوومیدانی استان اصفهان: 

بانوان دوومیدانی کار اصفهان 
جایگاه خوبی در کشور ندارند

مستطیل سبز

فوتبال جهان

از دست رفتن پنالتی حساس ســپاهان در نیمه نهایی جام حذفی 
مقابل نفت آن هم در  لحظات پایانی بازی توسط احسان حاج صفی 
اتفاق تازه ای نبود.دیدار  با پدیده در هفته اول لیگ شانزدهم اولین 
مرتبه از دست رفتن پنالتی توسط مهرداد محمدی برای سپاهان 
ویسی بود که در آن دیدار با یک گل بازنده شد.پنالتی از دست رفته 
بعدی مقابل ماشین سازی و در روز پیروزی یک گله سپاهان بود که 
توسط حاج صفی از دست رفت.در دیدار با فوالد خوزستان هم پدرو  
هنریکه نتوانست پنالتی را گل کند تا دو امتیاز دیگر برای سپاهان 
از دست برود و شــاید همین خراب کردن پنالتی و کارآ نبودن آن 
برای تیم ویسی او را در لیست خروجی های ســپاهان قرار داد.در 
دیدار یک چهارم جام حذفی مقابل سایپا این بار حاج صفی پنالتی 
اعالم شده به سود سپاهان را گل کرد تا این تیم به نیمه نهایی برسد.

طالیی پوشان در دومین بازی فصل مقابل نفت تهران صاحب یک 
ضربه پنالتی شدند که توســط فرید بهزادی کریمی  تبدیل به گل 
شد تا سپاهان پیروز شود؛ اما اوج این اشتباهات و از دست دادن ها 
در نیمه نهایــی جام حذفی صورت گرفت و احســان حاج صفی در 
آخرین لحظات بازی پنالتی حساســی را مقابــل 40 هزار هوادار 
سپاهان از دســت داد تا شــاگردان دایی با پیروزی یک گله راهی 
فینال شوند.ســپاهان در مجموع مســابقات لیــگ و جام  حذفی 
تاکنون صاحب ۶ پنالتی شــده که فقط ۲ ضربه به گل تبدیل شده 
و این معضل می تواند در ادامه لیگ برای ســپاهان و ویسی شرایط 
سختی را رقم بزند.اتفاقی که فصل گذشته برای پرسپولیس رخ داد 
و سبب شد این تیم قهرمانی را به استقالل خوزستان واگذار کند و 
حال که سپاهان در یک جبهه یعنی لیگ برتر باید بجنگند، دیگر 

فرصتی برای از دست دادن فرصت هایش ندارد.

سریال از دست رفتن پنالتی ها برای سپاهان ادامه دارد؛

فرصتی که از دست می رود

شــاید اولین روزی که انگلیســی ها به 
بازی فوتبال پرداختنــد هرگز فکرش 
را هم نمــی کردند که تفریــح تازه  آنهــا روزی اینچنین 

پرطرفدار شود و در جوامع مختلف نفوذ کند.
پیش از این، فوتبال یک تفریح بــود و برای عده ای هم به 
عنوان ورزش شناخته می شــد.به طور یقین شما هم در 
روزگار کودکی و با دوستان خود به این تفریح پرداخته اید. 
توپ های پالستیکی و دروازه های کوچک و یا زمین های 
خاکی با توپ های چهل تکه  ســیاه و سفید و کفش های 
کتانی، همه و همه یادآور خاطرات خوش کودکی است که 
اکثر ما لذت آن را تجربه کرده ایم. در قرن اخیر فوتبال در 
کشــورهای اروپایی جایگاهی فراتر از یک ورزش و تفریح 
دارد. کشورهای صاحب ســبک در فوتبال سرمایه گذاری 

کرده و به اصطالح حرفه ای شده اند.فوتبال کم کم به یک 
علم تبدیل شد و برای عده ای به عنوان یک شغل به شمار 
رفت.کشورهای آسیایی همچون ژاپن و کره هم به پیروی 
از اروپایی ها رو به ســرمایه گذاری در امر فوتبال آورده و 

کم کم حرفه ای شدند.
حتما کارتون معروف فوتبالیســت ها را بــه خاطر دارید 
چگونه وجهــه  فوتبال ژاپــن را پر فروغ نشــان می داد. 
روزگاری فوتبــال ایران حــرف اول را در آســیا می زد و 
جام های مختلفی را کســب می کرد. کشــورهای شرقی 
و غربی مــا حرف برای گفتن نداشــتند. ایــران بازیکنان 
مهمی را به فوتبــال اروپا معرفی کرد ولــی کم کم دوران 
اقتدار فوتبال ملی به پایان رســید. با این وجود کشــور ما 
هم ســعی در حرفه ای شدن گذاشــت و کم کم از حالت 

دو قطبی خارج شــد .تیم های شهرستانی در سطح کشور 
مطرح شــدند و باالتر از همتایان تهرانی درخشیدند.جام 
حذفی و لیگ برتر با همه بی نظمی هایش همه ســاله در 
 ایران برگزار می شــود و تیم های مختلفی در آن به رقابت 
می پردازند. فوتبال ملی اگرچه به ظاهر حرفه ای شد ولی 
علم فوتبال در کشورمان پیشــرفت نکرد و اکثر مربیان و 
تیم ها از امداد های غیبی و خواب و ... ابزاری ســاختند تا 
برد تیم خود را معنوی جلوه دهند.چند روز قبل مســابقه 
نیمه نهایی جام حذفی بین دوتیم ســپاهان و نفت برگزار 
شــد و طبق ســنت همه بازی ها تیمی بــرد و تیم دیگر 
شکست خورد.شکســت و برد دو امر جدا نشدنی فوتبال 
اســت؛ اما آنچه در برد تیم نفت شگفت انگیز بود مصاحبه 
مربی این تیم است.علی دایی، شهریار فوتبال ایران و کسی 
که در لیگ مطرح آلمان توپ زده است بیان کرد که :»خدا 
حق را به حق دار می دهد و...« اینکــه حضرت حق با چه 
مالکی تیم نفت را شایسته برتری می داند برای ما مجهول 
اســت و اصال خداوند را چه به فوتبال؟!مگر تیم ســپاهان 
از بالد کفر رودرروی تیم تهرانی قــرار گرفت؟مگر خدای 
بازیکنان نفت خدای تیم اصفهانی نبود؟آیا ســپاهانی ها 
گناهی انجام داده بودند یا در امــری کوتاهی کرده اند که 
اینچنین ناحق شناخته شده اند؟اگر پنالتی سپاهان به گل 
تبدیل می شــد چه اتفاقی می افتاد؟آیا بــاز هم تیم نفت 
صاحب حق بود؟جناب دایی جنــب و جوش ها و حرکات 
و الفاظ ناشایســت شــما در اواخر بازی از کجا سرچشمه 
گرفته؟آیا باز هم توجیه الهی برای کارتان دارید؟تیم نفت 
هفته گذشــته در لیگ برتر مغلوب تراکتور ســازی شد و 
سپاهان همین تراکتور را در خانه شکست داد.معادله حق 
داشتن تیم ها بسیار پیچیده شد. تیم تبریزی برتر از نفت 
بود و واقعا مســتحق پیروزی بود همانگونه که سپاهان در 
مقابل این تیم در تبریز؛ اما همه اینها دلیل نمی شــود که 
تیم مقابل را ناحق جلوه دهیم و خــود را بنده مورد عالقه 

خدا به حساب آوریم.
جناب دایی در گوش دروازه بانشــان چنیــن گفته اند که 
اگر پنالتی ســپاهان گل شــود فوتبال را کنار می گذارم.

مشخص نیست این سخن  ،پیش گویی مربی نفت است یا 
خط ونشان وی برای دروازه بانش.آقای دایی! شما افتخار 
فوتبال ایران هســتید؛ اما هنوز تفکر حرفه ای ندارید و با 
سخنان احساسی و فرازمینی ســعی در موجه نشان دادن 
برتری های خود دارید. هیچ داوری از حمله های شــما در 

امان نمانده است.
 بــه خاطر داریــد که چند ســال قبــل و پــس از باخت 
تیم ســابقتان ،پرســپولس،چه اتهام هایــی را به داوری 
بازی نســبت دادید؟آقای دایی پیروزی تــان مبارک !اما 
یادتان باشــد خدای تیم شــما خدای تیم سپاهان و همه 
بازیکنانش هم هســت . فوتبال امروزه یک علم اســت که 
 ممکن است چاشنی شــانس هم همراه آن شود.شکست 
 یک تیــم و برتــری تیــم دیگر دالیــل مختلفــی دارد 

و البته جزئی از فوتبال است.

پپ گواردیوال، سرمربی منچسترســیتی مدعی شد که نمی داند 
تیمش چه زمانی به ســبک دلخواه او بازی خواهد کرد. ســیتی با 
شکســتی که مقابل لیورپول کســب کرد، از بین 4 تیم برتر لیگ 
خارج شــد و به نظر می رسد ســرمربی کاتاالن 
روزهــای دشــواری در هماهنگ شــدن با 
لیگ برتر داشته اســت. حال او مدعی شد 
که تیمش به زمان نیــاز دارد تا آن طور که 
می خواهد بازی کند. او گفــت:» نمی د انم، 
نمی توانم چیزی بگویــم. یورگن بیش از یک 
فصل اســت که اینجاســت، بیش از یک 
ســال. من تنها ۶ ماه اســت که اینجا 
هستم  و نحوه ای که دوست داریم بازی 
کنیم ساده نیست. به زمان بیشتری نیاز 
داریم ولی من خوش بینم و تالشم 
را خواهم کرد.معموال وقتی در 15 
دقیقه اول ضعیف ظاهر می شویم، 
تمرکزمان را از دست داده و گل 
می خوریم ولــی مقابل لیورپول 
شروع خوبی داشتیم، توپ های 
دوم را در اختیار گرفتیم و هجومی 
بودیم ولی وقتــی در همان ابتدا گل 

می خورید کارتان راحت نیست.«

  دیمیتری پایت، بازیکن خالق وستهام مورد توجه باشگاه المپیک 
مارسی قرار گرفته است.روزنامه های فرانســوی از پیشنهاد 30 تا 
40 میلیون یورویی پرطرفدارترین تیم فرانســه برای 
خرید پایــت در فصل نقل و انتقاالت نوشــته اند. 
باشگاه فرانسوی برای بازگشــت به سطح اول 
اروپا برنامه های زیادی دارد و در یکی از اولین 
اقدامات، پایت را در نقل و انتقاالت زمســتانی 
به استادیوم ولودروم بازمی گرداند. از سوی دیگر 
پایت عالوه بر عالقه به ترک وستهام بارها 
از تمایل به بازگشــت به المپیک 
مارســی، تیم سابقش حرف 
زده اما مســئله اینجاست 
کــه رییــس باشــگاه 
وســتهام به پیشنهاد 
کمتر از 50 میلیون 
پوند بــرای خرید 
تیمش  ســتاره 

جواب نمی دهد.

گواردیوال: 

نمی دانم سیتی چه زمانی مطلوب 
بازی می کند

پیشنهاد مارسی به پایت

. اختالف 400هزار یورویی، کار دست ستاره ایرانی دادقهرمان نشویم، مقصرش کی روش است
باشگاه المپیاکوس به خاطر اختالف مالی از 
جذب مهاجم ایرانــی پانیونیوس تاحدودی 
منصرف شده اســت و جایگزینی را برای او 
پیدا کرد.سایت گازتا اســپور یونان خبر داد 
که پرونده جذب کریم انصاری فرد، مهاجم 
ایرانی پانیونیوس در باشــگاه المپیاکوس به 
رکود افتاده و متوقف شده است و این باشگاه 
به جــای او به دنبــال جذب آپوســتولوس 
ویلیــوس، مهاجــم یونانی تیــم ناتینگهام 

فارست انگلیس است.
اختــالف المپیاکوس برای جــذب انصاری 
فرد از زمانی آغاز شــد که مدیر برنامه ستاره 
ایرانی از باشــگاه یونانی یــک میلیون یورو 

درخواست کرد تا این انتقال انجام شود ولی 
باشگاه المپیاکوس حاضر نشد بیش از ۶00 
هزار یورو بپردازد. اختالف 400 هزار یورویی 
باعث شــده تا المپیاکوس به فکر جایگزینی 

برای ستاره ایرانی باشد.

سرمربی تیم پرســپولیس در نشســت خبری خود با خبرنگاران 
گفت:اگر ما قهرمان نشویم؛ اگر پرســپولیس و سایر تیم هایی که 
در لیگ قهرمانان آســیا بازی دارند به دور بعــدی صعود نکنند، 
مقصر اصلی کی روش است. ســازمان لیگ هم با این برنامه مقصر 
است. همین طور فدراســیون فوتبال هم که این برنامه را پذیرفته 

مقصر است. 
برانکو ایوانکوویچ  افــزود: دلیلش را می گویم. مشــکالت نقل و 
انتقاالت به جای خود؛ طبق برنامه ای که برای بازی ها تهیه شده، 
بازیکنان در 7 ماه 100 روز با تیم ملــی بودند و کمتر از 100 روز 
در اختیار باشــگاه ها بودند. باشــگاه ها این امکان را نداشتند که 
نفرات را آماده کنند و مجبور شدند 4 بار از نو استارت بزنند. چون 
برنامه ای که تهیه شده واقعا وحشــتناک است و بازیکنان بیشتر 

10مواقع در اختیار تیم ملی هستند.
مخالفت ایتالیا با درخواست فوتسال ایران

 رییس فدراســیون بســکتبال  در مــورد جدایی 
باورمــن گفت: باورمــن مــردی بزرگ،توانمند، با 
تجربه و کاربلد بود، هرچه از نظــم کاری او بگویم 
کم اســت. باورمن از 7 صبح کارش را آغاز می کرد 
و تا غــروب متوالی و خســتگی ناپذیــر پیگیر آن 
بود. حضور این مربی در بســکتبال ایران با انتقال 

آموزش های رفتار، با ارزش زیادی همراه بود. در کل 
هر چه از ویژگی های اخالقی، توانایی ها و سالمت 
او بگویم کم است؛ اما همه اینها تا دو سه روز پیش 
قابل درک و باور بود. باورمن با اقدامی که انجام داد 
همه این خوبی هایش را زیر ســوال برد.او با ایمیلی 
که به فدراسیون ارســال کرد، همه این تعریف های 
اصولــی و واقعی را در ذهــن ما پاک کــرد.  وی با 
اشاره به متن ایمیلی ارسالی از سوی درک باورمن 
خاطرنشــان کرد: ایمیل باورمن مبنــی بر این بود 
که مجبور اســت به خاطر دختر دو سه ساله اش در 
آلمان بماند. این درحالی بود که قرارداد فدراسیون 
بســکتبال با این مربی چهار ساله منعقد شده بود و 
بر همین اساس برنامه های موردنظر نیز چهار ساله 
تنظیم شده بود. با همه اینها باورمن اعالم کرده که 
نمی تواند به ایران بازگردد. مــن فقط امیدوارم که 
دلیل این تصمیم باورمن همان مســائل احساسی 

یعنی دخترش باشد نه مسائل مادی و پول بیشتر!
مشــحون در این رابطه ادامه داد: در رابطه با درک 
باورمــن در هیچ موردی کوتاهــی نکردیم. در یک 

محل خوب یک سوئیت مجهز برای او اجاره کردیم، 
ماشین مدل باال برایش خریدیم. حقوقش را ماه به 
ماه و بعضا جلوتر از موعد مقــرر پرداخت کردیم به 
طوری که بابت حقوق و مزایا هیچ طلبی از ما ندارد. 
در کل اینکــه هیچ کوتاهی به لحــاظ رفتار و عمل 
در رابطه با درک باورمن نداشــتیم. به همین دلیل 
به معنای واقعی بابت کاری که انجام داده متعجب 
هستم. رییس فدراسیون بســکتبال با بیان اینکه 
دریافت ایمیل درک باورمن شــوک بزرگی به من 
وارد کرد، گفت: دو سه روز  از این موضوع می گذرد 
و من هنوز در شوک هســتم. باورمن همین هفته 
گذشته در نشست هماهنگی با مربیان شرکت کرد 
و قرار بود چهارشــنبه این هفته یک دوره آموزشی 
داشته باشد. او حتی پیش از سفر به آلمان، فهرست 
بازیکنان موردنظرش را برای حضور در اردوی تیم 
ملی جهت آماده سازی مسابقات غرب آسیا تحویل 
من داد. وقتی به این مسائل و اقدامات فکر می کنم، 
بیشتر از کار باورمن و تصمیمی که گرفته متعجب 

می شوم.

انتقال ســروش رفیعی در نیم فصل لیگ برتر به یکی از سوژه های روز 
رسانه ها تبدیل شده و هر روز خبرهای متفاوتی در این زمینه به گوش 
می رسد. روزنامه گل خبر داد که تراکتورسازی ترفند جدیدی را برای 

تمدید قرارداد سروش رفیعی در نظر گرفته است.

قاب   روز درحاشیه

ترفند تبریزی ها برای جذب بمب نقل  و  انتقاالت

تیم ملی فوتسال ایران در بهمن ماه فرصتی چند روزه برای برپایی 
اردوی تدارکاتی و انجام مســابقات دوســتانه دارد. کادر فنی تیم 
ملی مصمم اســت از این فرصت که در هفته های منتهی به لیگ 
برتر فراهم آمده اســت، اســتفاده کند و با تیم های اروپایی بازی 
تدارکاتی بگذارد.یکی از پیشــنهادات کادر فنی، بازی با کرواسی 
در این کشــور بود. کرواســی اعالم کرده بــود در تاریخ موردنظر 
ایران باید با ایتالیا بازی کند. همین مســئله باعث شد تا مسئوالن 
کمیته فنی و کمیته فوتسال پیشنهاد جدیدی به کرواسی بدهند؛ 
پیشــنهادی مبنی بر برگزاری یک تورنمنت ســه جانبه با حضور 
کرواســی، ایران و ایتالیا. کرواسی مشــکلی با این برنامه نداشت 
و تایید نهایی آن را به موافقت ایتالیا منوط کرد.این پیشــنهاد از 
ســوی ایتالیایی ها مورد موافقت قرار نگرفت تا بــازی با تیم ملی 

فوتسال این کشور و همچنین کرواسی فراهم نشود. 

مشحون:

از جدایی باورمن، شوکه شده ام

تیم   ملی فوتبال ایران برای پیگیری تمرینات خود پس از 
حدود دو ماه تعطیلی اردوی هشــت روزه ای را در امارات 
برگزار خواهد کرد و به همین منظور دیروز عازم دبی  شد. 
محل اردوی شاگردان کارلوس کی روش، باشگاه ایرانیان 
دبی است که پیش تر هم میزبان تیم های مختلف ایرانی از 

جمله تیم ملی بوده است.
 باشگاه ایرانیان جزو امالک دولت ایران محسوب می شود. 
کادر فنی تیم   ملی بــرای این اردو ابتــدا 1٩ بازیکن را به 
صورت رســمی به تیم دعوت کرد و در ادامه هم 4 بازیکن 
دیگر را به این فهرست اضافه کرد؛ همچنین مهدی ترابی 

و وریا غفوری دو بازیکن مصدوم اســتقالل و ســایپا که 
پیش از ایــن جزو حاضران همیشــگی اردوهای تیم   ملی 
بودند، برای ادامه مراحــل درمانی خود تیم   ملی را در دبی 

همراهی می کنند.
 کارلوس کی روش، ســرمربی تیم   ملی فوتبال هم از چند 
روز پیش برای بررســی شــرایط محل اردوی تیمش در 

امارات به سر می برد. 

سایت اسپورت 3۶0 مراکش نوشــت: همه مقدمات برای 
برگزاری بازی دوستانه بین ایران و مراکش در تاریخ ششم 
ژانویه مهیا بود؛ اما اماراتی ها قبــول نکردند این بازی در 
حضور تماشاگران دو تیم برگزار شود و در پی این تصمیم 
فدراسیون فوتبال ایران از حضور در این بازی انصراف داد. 
فدراسیون فوتبال کشورمان قصد دارد دلیل لغو این بازی 
را به فیفا گزارش دهد و شــاید این گــزارش تبعات منفی 
را برای فدراســیون فوتبال امارات به همراه داشته باشد و 

غرامت لغو این بازی به فدراسیون فوتبال پرداخت شود. 
پیش تــر هم فدراســیون فوتبــال در خصــوص تصمیم 

کمیته اجرایــی AFC مبنی بر برگزاری بــازی تیم های 
ایرانی و عربســتانی در کشــور بی طرف، گزارشی را برای 
فیفا ارسال کرده است و فیفا که متوجه اتخاذ این تصمیم 
سیاسی شده قصد دارد اواخر این ماه جلسه میانجی گری 
بین مدیران فدراســیون فوتبال دو کشور برگزار کند و در 
نهایت از آنها بخواهد که مشــکالت سیاسی را وارد فوتبال 

نکنند! 

فدراسیون   فوتبال 
به فیفا  گزارش می دهد 

پرواز تیم ملی با ٢٥ بازیکن 
به امارات

آقای دایی! با اعتقادات مردم بازی نکن

جناب دایی 
جنب و جوش ها 

و حرکات و 
الفاظ ناشایست 

شما در اواخر 
بازی از کجا 
سرچشمه 

گرفته؟آیا باز 
هم توجیه الهی 

برای کارتان 
دارید؟

سعید 
نریمانی
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پیشنهاد سردبیر: 
ایمن سازی مسیر تردد دانش آموزان دوچرخه سوار

با مسئوالن

 اســتاندار اصفهان گفت: دولت به دنبال ایجاد امید در جامعه است، 
گرچه برخی افراد برای ایجاد نا امیــدی در جامعه تالش می کنند.

رسول زرگرپور، اســتاندار اصفهان در آیین معرفی فرماندار برخوار 
اظهارداشــت: تالش دولت یازدهم، رســیدن به نقطــه ایده آل در 
بخش های مختلف اســت که در این راســتا تمام همت و ظرفیت 
خود را به کار گرفته اســت. وی افزود: جامعه نیازمند روحیه امید و 
نشاط اســت که در این راســتا برخی از افراد به دنبال ایجاد روحیه 
ناامیدی در جامعه هســتند که البته دولت تمام تالش خود را برای 
ایجاد امید در جامعه به کار می گیرد. دکتر زرگرپور ادامه داد: کمک 
به رشد اقتصادی استان اصفهان در حال انجام است که طی سه سال 
اخیر، 650 میلیارد تومان تسهیالت به بنگاه های اقتصادی و تولیدی 
پرداخت شده تا با رشد نقدینگی، شاهد پیشرفت کاری باشیم. وی با 
اشــاره به اینکه در حال حاضر 4 درصد از واحدهای تولیدی تعطیل 
هستند، تصریح کرد: در سال 92 که آغاز کار دولت بود، 26درصد از 
واحدهای تولیدی استان اصفهان تعطیل بودند و امروز با بسته های 
حمایتی و تالش کارگــروه رفع موانع تولیدی، رونق بــازار تولید را 
شاهد هستیم. اســتاندار اصفهان به وضعیت بودجه نیز اشاره کرد و 
گفت: وضعیت بودجه کشور برای دولت تدبیر و امید خوب نبوده ولی 
با این وضعیت 5 هزار پروژه طی سه سال اخیر در استان اصفهان اجرا 
شده است. وی ادامه داد: نگاه همه جانبه ای به نیازهای استان شده و 
به بخش های مختلف رسیدگی شده است؛ گستردگی نیازها نیز زیاد 

بوده ولی سعی شده به نیازهاپاسخ داده شود.

به گفته رییس اداره ممیزی درآمد شــهرداری اصفهان، سامانه 
سرای هشت یک سیستم جامع محاسباتی است که برای حوزه 

شهرسازی و درآمد طراحی شده است.
 مهدی زارعی در حاشــیه نشست محاســبان مناطق 15گانه 
شــهر اصفهان که در مرکز همایش های بین المللی برگزار شد، 
اظهار کرد: سامانه سرای هشت شهرداری، قابلیت های منحصر 
به فردی دارد که از آن جمله می توان بــه ایجاد بانک اطالعات 
شــهری اصفهان اشــاره کرد. وی با تاکید بر اینکــه این بانک 
اطالعاتی کمک می کند تا محاسبات ملکی در حوزه شهرسازی 
دقیق تر، قانونمندتر و شــفاف تر انجام شــود، گفــت: در عین 
حال با اســتفاده از این بانک اطالعاتی، محاسبات نیز با سرعت 
و دقت بیشــتری صورت خواهد گرفت. رییــس اداره ممیزی 
درآمد شــهرداری اصفهان، در ادامه عنوان کرد: در این سامانه 
عالوه بر محاسبات ساختمانی، عوارض نوسازی و کسب و پیشه 
هم مدنظر قرار گرفته اســت. زارعی از امکان صدور فیش های 
عوارض نوسازی و کسب و پیشــه به وسیله سامانه سرای 8 خبر 
داد و یادآور شد: شــهروندان با اســتفاده از این بانک اطالعاتی 
می تواننــد از کلیه اطالعات مربوط به ملک خــود در هر زمان و 

مکان بهره ببرند.

مدیر منطقه 8 شــهرداری اصفهان اظهارکرد: منطقه 8 شهرداری 
اصفهان بیشترین آسفالت ریزی را در اجرای نهضت آسفالت داشته 
و رتبه اول را در بیــن مناطق 15گانه شــهرداری اصفهان به خود 

اختصاص داده است.
عباســعلی نصوحی معتقد اســت اگر مشارکت شــهروندان در 
اجرای آســفالت کوچه ها افزایش یابد، این ضمانت وجود دارد که 
آسفالت ها کمتر خسارت ببیند. مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان 
یادآور شد: طی یکسال گذشته حدود 22 میلیارد تومان آسفالت در 
معابر فرعی و اصلی سطح  این منطقه انجام شده که تحول بزرگی 
ایجاد کرده است. وی اظهار کرد: برای آسفالت معابر بن بست، باید 
ساکنان آن درخواست خود را به شهرداری ارائه دهند تا کارشناس 
مربوطه از محــل بازدید کند؛ چنانچه نیاز به آســفالت باشــد، با 

همکاری ساکنان بن بست در نوبت آسفالت قرار می گیرد.

مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: پیاده رو سازی، 
بلوک فــرش و جدول گذاری خیابــان میرزا طاهر تــا خیابان 
مظاهری به طــول 1600 و عرض بیش از 2 متر تکمیل شــده 
اســت. عباس روحانی افزود: برای اجرای این پروژه، 2میلیارد و 
500 میلیون ریال هزینه شده اســت. مدیر منطقه 9 شهرداری 
اصفهان ادامه داد: پیاده رو سازی بزرگراه خرم- خیام حدفاصل 
خیابان آیت ا... اشــرفی اصفهانی تا خیابان میــرزا طاهر نیز به 
طول 1450 و عرض بیش از 2 متر در دست اجراست. وی با بیان 
اینکه این پروژه تاکنون 95درصد پیشرفت داشته است، افزود: 
پیاده رو ســازی بزرگراه خرم - خیام با اعتبــار 3 میلیارد ریال 

به زودی تکمیل می شود.

مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان اظهار کرد: آرام ســازی 
اطراف مســجد جعفرطیار در خیابان خلجــا - کوی عمومی ها 

برای تردد روان جانبازان و معلوالن در دست اجراست.
حمیدعصارزادگان با اشاره به اینکه این پروژه تاکنون 95درصد 
پیشرفت داشته است، افزود: مناسب سازی اطراف مسجد طیار 

با اعتبار 700میلیون ریال تا پایان هفته جاری تکمیل می شود.
مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقــه ادامه داد: ســاماندهی پیــاده روی خیابــان چهارباغ 
حدفاصل چهــارراه تختی تا کوی بحرینی هــا، به طول 400 و 

عرض بیش از 5 متر و با اعتبار 3 میلیارد ریال تکمیل شد.

استاندار اصفهان خبرداد:

 اجرای 5 هزار پروژه عمرانی
در استان اصفهان

رییس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان:

سامانه »سرای 8« یک سیستم 
جامع محاسباتی است

مدیر منطقه 8 شهرداری اصفهان:

22 میلیارد تومان برای آسفالت معابر 
منطقه 8 هزینه شده است

مدیرمنطقه 9 شهرداری اصفهان خبرداد:

تکمیل پیاده روسازی
خیابان میرزا طاهر

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

زیباسازی و مناسب سازی معابر 
اطراف مسجدطیار

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: 
روزانه 70 هزار دانش آموز اصفهانی با ســرویس تردد 
می کنند که می توان با ایمن سازی مسیر تردد دوچرخه 
و فعال کردن ایستگاه های دوچرخه در مدارس، آنها را 
به استفاده از این وسیله تشویق کرد. علیرضا صلواتی با 
تاکید بر اینکه توجه به دوچرخه سواری به عنوان حمل 
و نقل سالم، در دستور کار شهرداری قرار دارد، تصریح 
کرد: در زمان های گذشــته دوچرخه هــا در اصفهان 
15 درصد از حمل و نقل شــهری را برعهده داشته اند، 
این در حالی اســت که باید توجه داشت خطوط 1، 2 
و 3 قطار شهری اصفهان در صورت راه اندازی، سهمی 
15درصدی از حمل و نقل شهری را برعهده می گیرند. 
وی ادامه داد: متاســفانه امــروز در اصفهان 85 درصد 
ســفرهای درون شــهری با اســتفاده از خودروهای 
تک سرنشــین انجام می شــود. معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه اصفهان امروز 
به مرحله رنسانس فکری و تغییر نگرش رسیده است، 
گفت: در بخش اتوبوس های تندرو، قرارداد 15 دستگاه 
اتوبوس دارای استانداردهای یورو 4، 5 و 6 و فیلترهای 
زیست محیطی منعقد شده که این اتوبوس ها تا پایان 

سال آینده وارد اصفهان می شوند.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان گفت: 
برنامه اصفهان 1400 پنجمین برنامه 5 ســاله شــهر 
اصفهان اســت که در دو ســطح راهبردی و عملیاتی 
تدوین شده و رفع مشکالت شهری در این برنامه مورد 
تاکید قرار گرفته است. ســعید فردانی اظهارکرد: در 
الیحه بودجه سال آینده که در حال حاضر شهرداری 
اصفهان در حال تدوین آن اســت و در بهمن ماه مورد 
بررســی نهایی و تصویب شورای اســالمی شهر قرار 
می گیرد، ســعی شــده ســقف بودجه همچون سال 
95 یعنــی 2650 میلیــارد تومان باشــد. وی با بیان 
اینکه اول برنامه هــای عملیاتی مناطــق، تصویب و 
سپس تخصیص منابع انجام شده است، گفت: در این 
فرآیند، از نظرســنجی های مردمی، ارزیابی عملکرد 
پروژه ها و نظرات مردم با ســامانه 137 استفاده کرده 
و سپس تخصیص منابع انجام شده است. مدیر برنامه 
ریزی و بودجه شهرداری اصفهان تاکید کرد: تکمیل 
پروژه های نیمه تمام، از اولویت های برنامه در ســال 
آینده خواهد بــود. فردانی مهم تریــن ویژگی بودجه 
امسال نسبت به سال قبل را تخصیص بودجه بر اساس 
برنامه راهبردی دانست و افزود: در این برنامه برای رفع 

مشکالت شهری، ابتدا اولویت ها مشخص شده اند.

ایمن سازی مسیر تردد 
دانش آموزان دوچرخه سوار

 رفع مشکالت شهری
در برنامه اصفهان 1400

خبرنمایشگاه حمل و نقل 

اشتغال سه هزار و 832 
مددجوی بهزیستی در اصفهان

 1۶ محصول جدید پزشکی
در اصفهان رونمایی می شود

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان، از ایجاد و ثبت ســه هزار و 832 مورد اشتغال 
جدید برای مددجویان زیرپوشــش بهزیســتی استان 
در 9 ماه امســال خبــر داد. علی اصغر شــاه زیدی آمار 
مددجویان پشت نوبت اشتغال را حدود 13هزار و 500 
نفر برشمرد. وی اظهار کرد: بر اســاس مصوبه  کارگروه 
اشتغال، سهم اشــتغال مددجویان بهزیستی استان در 
سال گذشــته، چهار هزار و 133 مورد ثبت شده است. 
معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان افزود: سال گذشــته آمار اشتغال زایی معلوالن 
در استان، بیش از ســهمیه اختصاصی و برای چهارهزار 
و 141 نفر صورت گرفت. وی خاطرنشان کرد: تسهیالت 
اشتغال مددجویان بهزیستی اســتان اصفهان در سال 
گذشته 20 میلیارد تومان برآورد شده است. شاه زیدی 
افزود: یک میلیارد و 100 میلیون تومان از این تسهیالت 
بــه مددجویان تخصیص یافته اســت. در این جلســه 
سعید صادقی، مدیرکل بهزیســتی نیز با اشاره به اینکه 
اشتغال مددجویان می تواند یکی از موثرترین خدمات 
در توانمندسازی آنها محسوب شود، بر ضرورت نظارت 
کامل بر فرآیند ایجاد اشتغال و انجام راستی آزمایی در 

هر بخش تاکید کرد.

مدیر امور نمایشگاه های داخلی شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان اظهار داشت: در دوازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشــکی، 
دندانپزشــکی و آزمایشــگاهی، بیشــترین تعــداد 
مشارکت کنندگان، به ترتیب به بخش های تجهیزات 
پزشکی، تجهیزات آزمایشــگاهی و دندانپزشکی تعلق 
دارد. مجید نایب زاده بیان کرد: در سال جاری، تلفیق 
همکاری ستاد عالی نمایشــگاه با حضور مدیران ارشد 
اداره تجهیــزات پزشــکی معاونت درمان و دانشــگاه 
علوم پزشــکی و همچنین حضور بخش اتحادیه صنف 
توزیع کننــدگان و فروشــندگان تجهیزات پزشــکی 
استان، فرآیندهایی را شــکل داد که به افزایش میزان 
بازدیدکننده متخصص و حضور نمایندگان شرکت های 
معتبر در این نمایشگاه منجر می شود. نایب زاده افزود: 
حضور شــرکت های مهــم در زمینــه تصویربرداری 
پزشــکی، یکی از مهم ترین ویژگی های ایــن دوره از 
نمایشــگاه اســت. همچنین رونمایی از 16 محصول 
جدید در دوازدهمین نمایشــگاه تجهیزات پزشکی در 
دستور کار قرار دارد. وی گفت: نمایشگاه اصفهان نقطه 
عطفی در مقوله تجهیزات پزشــکی و فرصت مناسبی 

برای احیای حضور نمایشگاهی شرکت هاست.

بهزیستی

شهرداری

رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر اصفهان، در نشست های 
راهبردهای شهرســازی و معماری با موضوع »آسیب شناسی شهری« 
اظهار کرد: در احیای بافت فرســوده، شــهر هویت خود را حفظ کرده و 
به ساختمان ها استحکام بخشیده می شــود. عبدالرسول جان نثاری با 
اشاره به اینکه سیاست کالن حاکمیت، به روز کردن بافت های فرسوده 
است، افزود: با احیای بافت فرسوده شهروندان می توانند با آرامش و بدون 
داشــتن دغدغه در منازل خود زندگی کنند. رییس کمیسیون عمران 
شورای اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه گلوگاه های بافت های 
فرسوده باید بازگشایی شود، گفت: بودجه های قابل توجهی برای احیای 

بافت های فرسوده مناطق محروم در نظر گرفته شده است.

 رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به برنامه 
»هر هفته با چند افتتاح« اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که بخشی 
از این پروژه ها تا قبل از تجهیز شــدن افتتاح می شوند. اصغر آذربایجانی 
تصریح کرد: ضروری اســت که شــهرداری پروژه های فرهنگی تفریحی 
فاقد تجهیزات را از لیست افتتاحیه های هفتگی خارج کند. وی با اشاره 
به انجام عملیــات اجرایی دو پردیــس فرهنگی اجتماعی خانواده محور 
در مناطق 12 و 13 ادامه داد: در راســتای پردیــس فرهنگی تفریحی 
منطقه12، با وجود تصویب طرح آن در شورای سیاست گذاری و تصویب 
طرح های عمرانی و آمادگی منطقه 12، عملیات اجرایی پروژه هنوز آغاز 

نشده است.

رییس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر:

سیاست کالن حاکمیت به روز کردن بافت های فرسوده است
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر:

طرح های فرهنگی فاقد تجهیزات، از لیست افتتاح خارج شود

نیازهای رو به رشــد خدمات شــهری دنیای امــروز، لزوم 
استفاده از فضاهای زیرزمینی را الزامی می کند و تونل های 
مشــترک در شــهر، امکانی برای ســامان بخشــیدن به 
زیرساخت های شهری اســت که نقش خود را در به وجود 
آوردن منظری مناسب در شــهرها به اثبات رسانده است. 
برخی از کشــورهای پیشــرفته این تونل هــا را به گونه ای 
طراحی کرده اند که عالوه بر پاســخ دادن به نیازهای فنی، 
تاسیساتی و تجهیزات شــهر، می توان در زمان های خاص 
و مواقع اضطراری از این مکان به عنوان پناهگاه یا مســیر 
دسترســی برای نجات جان شهروندان اســتفاده کرد. به 
دنبال این اقدامات، شــهر از چهره ای مغشــوش و ازدحام 
کابل ها، ســیم ها و تجهیــزات و حفاری مکــرر خیابان ها 
خالی شــده و از همه مهم تر اینکه در زمان تعمیر یا تغییر 
سیســتم ها، بــدون هیچ گونه تخریب در ســطح شــهر 
می توان به اصالح آن اقدام کرد کــه در نتیجه آن، مدیریت 
زیرساخت های شــهری و اصالح آنها در شــهر با سهولت 

بیشتری انجام می  شود.
شــهردار اصفهــان در گفت وگو بــا  ایمنا تونل مشــترک 
تاسیسات شــهری و تحقق مدیریت واحد شهری را آرزوی 
همه مدیران شــهری دانســته و می گوید: اینکه یک روز 
اداره برق و هفتــه بعد ادارات مخابــرات، گاز یا آب اقدام به 
حفاری در خیابان ها کنند، شهر را دچار آشفتگی می کند، 
از این رو قرار بود تونل شــهر، احداث و تاسیسات شهری از 

آن عبور کند تا این نابسامانی ها برطرف شود، اما متاسفانه 
محقق نشــد. وی ادامه می دهد: در ماده 136 برنامه سوم، 
ماده 137 برنامه چهارم و مــاده 173 برنامه پنجم مدیریت 
واحد شــهری، دیده شده بود که بســیاری از نگرانی ها که 
منشأ آن، ناهماهنگی دســتگاه های اجرایی شهر، استان و 
کشور اســت را برطرف می کرد؛ اما محقق نشد و مشکالت 
همچنان ادامه دارد. شــهردار اصفهان می گوید: مدیریت 
واحد شهری از آرزوهایی است که می توانست آینده شهرها 
را متحول کند اما متاسفانه برخی از دستگاه های دولتی در 
راســتای واگذاری اختیارات خود مقاومت کردند و از سوی 
دیگر شهرداری های کوچک و میانی، برای قبول این مسئله، 
اهرم ها و ظرفیت های الزم را نداشــتند که همه دست به 
دســت هم داد تا مدیریت واحد شــهری پس از 3 برنامه و 
15 ســال محقق نشــود. وی با بیان اینکــه اصل مدیریت 
واحد شهری بسیاری از مسائل را حل می کند، تاکید کرد: 
از دیگر موارد مهم، تونل مشــترک تاسیسات شهری است 
که در این باره جلســات زیادی برگزار شد و حتی مصوبات 
خوبی داشت؛ اما اراده ای برای انجام آن نبوده و همتی نشده 
است.جمالی نژاد احداث تونل مشترک تاسیسات شهری را 
در گرو عزم دولتمردان دانسته و می گوید: همه دستگاه ها 
باید در این مســیر ورود پیدا کنند و البته شهرداری یکی از 
این دستگاه هاست که بی شک ســهم خود را در این باره ادا 

خواهد کرد؛ اما نیازمند همت دولتمردان و دستگاه هاست.

امام جمعه اصفهــان در همایش »زوج های آســمانی« 
ویژه طالبی که بــه تازگی ازدواج کرده انــد، با قرائت آیه 
شریفه 21 سوره روم، اظهار داشت: حقیقتا همیشه برای 
من حضور در بین طالب جــوان و آن هم مزدوجین طلبه 

بسیار مسرت بخش بوده است.
آیت ا... سیدیوسف طباطبایی نژاد بیان کرد: ازدواج طالب 
در این دوران، از عمامه گذاری هم ســخت تر است، ما در 
حوزه علمیه بــرای عمامه گذاری طالب طــرح ادیب را 
برگزار می کنیم؛ بر همین منطــق باید برای ازدواج کردن 
طالب جوان نیز طرحی برنامه ریزی شود، چرا که ازدواج 
و همســرداری حساســیت های باالیی دارد که نیازمند 
آموزش و آگاهی  اســت. مدیر حوزه علمیــه اصفهان با 
اشــاره به برخی از اختالفات در زندگی های جوانان امروز 
گفت: برخــی اوقات با شــنیدن مشــکالت رفتاری بین 
همســران، احســاس می کنم که باید یک دانشگاه دینی 
برای آموزش همسرداری ویژه پســران و دختران جوان 
راه اندازی شــود. وی ادامه داد: ما در بحث همســرداری 
)اعم از مردان و زنان( و نحوه برخورد با یکدیگر در زندگی 
زناشویی و آداب زن داری و شوهر داری، از ائمه اطهار)ع( 
و سنت رسول ا...)ص( روایات متعددی داریم که جا دارد 
این دانشــگاه دینی به آنها بپردازد. امام جمعه اصفهان با 
تاکید براینکه طبق آیــات قرآن کریــم، خداوند متعال 
برای همه موجودات جفتی قرار داده اســت، خاطرنشان 

کرد: خداوند برای انسان نیز جفتی قرارداده است که یک 
تفاوت مهم با دیگر موجودات دارد؛ اینکه همسرانی برای 
آرامش او )به تعبیر قرآن »لتســکنوا«( قرار داده اســت. 
وی افزود: ازدواج ها باید به گونه ای باشــد که مرد و زن در 
زندگی مشترک مایه آرامش یکدیگر و نه اضطراب آفرین 
باشند.آیت ا... طباطبایی نژاد بیان کرد: یکی از مهم ترین 
دالیل افزایش طالق در جامعه امروز، دور شــدن زوجین 
از هدف اصلی ازدواج یعنی کســب آرامش دائمی است؛ 
آرامش امری نیست که جایگزینی چون پدر، مادر، خواهر 
و برادر به جای همسر داشته باشد. وی تاکید کرد: دومین 
تفاوت میان ازدواج انسان با دیگر موجودات این است که 
خداوند می فرماید بیــن زن و مرد محبت را خلق می کند.

مدیر حوزه علمیه اصفهــان تصریح کرد: محور اصلی یک 
ازدواج موفق، ســالم و دینی، محبت بین زن و مرد است؛ 
اگر این محبت رنــگ ببازد، طالق به وجــود می آید. این 
یکی از نعمت های خداوند اســت که میان همسران قرار 
داده می شود، بنابراین رشد آن در زندگی های زناشویی، 
نیازمند آموزش و آگاهی است  که باید در اختیار جوانان 
قرار داده شود. وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم)ص( 
مبنی براینکه اگر مردی به همســرش گفت»انی احبک، 
لم یخرج من قلبها عبدا«، بیان کرد: بنابراین همســران 
در زندگی مشــترک باید رفتار خود را بر شاخصه محبت 

بسنجند و سپس رفتار و گفتار کنند.

جمالی نژاد از آرزوی تحقق  مدیریت واحد شهری پس از 15 سال می گوید:

 شهرداری اصفهان سهم خود را 
ادا خواهد کرد

امام جمعه اصفهان:

دانشگاهی دینی برای آموزش 
همسرداری راه اندازی شود

یکی از مهم ترین 
دالیل افزایش طالق 
در جامعه امروز، دور 
شدن زوجین از هدف 
اصلی ازدواج یعنی 
کسب آرامش دائمی 
است؛ آرامش امری 
نیست که جایگزینی 
چون پدر، مادر، خواهر 
و برادر به جای همسر 
داشته باشد

همه دستگاه ها باید 
در این مسیر ورود 
پیدا کنند و البته 
شهرداری یکی از 
این دستگاه هاست 
که بی شک سهم 
خود را در این باره 
ادا خواهد کرد؛ 
اما نیازمند همت 
دولتمردان و 
دستگاه هاست
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

انتشارات انقالب اسالمی، کتاب ۳ زبانه  درس های پیامبر اعظم )ص(
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقالب را معرفی می کند.

 این کتاب گزیــده ای از بیانات حضرت آیــت ا... العظمي خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمي درباره  شخصیت، ویژگي ها و بعثت نبي 
مكرم اسالم)ص( است که به کوشش علیرضا مختارپور قهرودی در 
280 صفحه و به ۳ زبان زنده دنیا ترجمه و گردآوری شــده است. از 
مطالب خواندنی این کتاب تشریح اهداف بعثت، از جمله سه هدف 
مهم »تزکیه و تعلیم کتاب و حكمت«، »تكمیل مكارم اخالقی« و 
»عدالت اجتماعی« و نیز تبیین سه مالک  مهم تفاوت دوران بعثت 
و دوران جاهلیت اســت. از دیدگاه رهبر معظم انقالب، بشر معاصر 

شدیدا محتاج پیام های مبعث است و عناوین متعددی از این کتاب، 
ضمن بررسی شرایط جهان در دوران بعثت، به تحلیل وجوه مختلف 
همانندی های جهان امروز بــا روزگار بعثت پیامبر)ص( اختصاص 
یافته اســت. همچنین حجم زیــادی از مطالب کتــاب، از زوایای 
گوناگون و در عناوین متعدد به بررسی و تحلیل آثار و برکات والدت 
پیامبر)ص( و بعثت ایشان و نیز پیام های این واقعه   مهم برای انسان 

و انسانیت از نگاه رهبر انقالب اختصاص یافته است. 
واقعــه ای کــه معظــم  لــه از آن بــه »مهم تریــن، عظیم ترین و 
پربرکت ترین روز ســال«)ص 255( یا »عید همه  بشریت در طول 
تاریخ« )ص 182( تعبیر کرده اند؛ روزی که بزرگداشــت آن، بیش 
از آنچه صرفــا تجلیل از یــک خاطره  گرامی باشــد، مطرح کردن 
درس های بزرگ آن برای بشــریت و به ویژه جامعه  مسلمانان است.

)ص162(

تاکوی مکزیکی 

لبخندک

گوناگون

غاری به اندازه یک دنیا

تاکو یكی از معروف ترین غذاهای مكزیكی اســت. 
این بار بــرای خوردن تاکو از خانه خارج نشــوید و 

خودتان در خانه این غذای لذیذ را درست کنید.
مــواد الزم : آرد ذرت 150گرم،نمک نصف 
قاشــق چای خوری، آب نصف لیوان،روغن مایع 2 

قاشق غذاخوری
همه مواد را در ظرفی بریزید و با هم مخلوط کنید،  
آب را اضافه کرده و هم بزنید. آب کمی ولرم باشــد 

بهتر مخلوط می شود و خمیر یک دست تری به دست می آید. خمیر را پس از چند دقیقه ورز 
دادن در پاکت فریزر قرار دهید و بگذارید یک ساعتی استراحت کند، بعد به اندازه یک نارنگی 
متوسط از خمیر بردارید و با وردنه صاف و نازک کرده و در روغن سرخ کنید.پس از سرخ شدن 

از وسط تا کنید و مواد را  داخل آن بریزید.
مواد داخلی:گوشت چرخ کرده 200 گرم،پیاز نگینی خردشده یک عدد، سیرخردشده2 
حبه، فلفل سبز خردشــده 2 عدد،کاهوی ریز خردشده سه قاشــق غذاخوری،گوجه فرنگی 
نگینی خردشده 2 عدد،پنیرپارمزان رنده شده 50 گرم،ادویه مخصوص تاکو   و سس کچاپ 

تند به میزان الزم
طرز تهیه: پیاز را تفت دهید و گوشــت چرخ شــده را به آن اضافه کنید تا گوشت تفت 
بخورد. نمک، فلفل و ادویه تاکو را به آن اضافه کنید و فلفل های خرد شده را در آن بریزید تا تفت 
کوچكی بخورد. ســیر، نمک و فلفل را هم اضافه کنید، ســپس داخل نان تاکو را به ترتیب با 

مخلوط گوشت،  پنیر پارمزان،  گوجه فرنگی و کاهو پر کنید و روی آن سس تند بریزید.

ســاخت بناهای عظیم الجثه در دوران باستان 
هنوز برای بشر سوال برانگیز است، اما بناهای 
مــدرن نیز بــه نوبه خــود از عجایــب دنیای 
معماری محسوب می شــوند. البته در ساخت 
بناهای مدرن، معماران از علم فیزیک و ریاضی 

بهره گرفته تا شكل جالبی به سازه بدهند.
شهر علوم و هنردر والنسیای اسپانیا

شــهر علوم و هنر مجموعه ای تفریحی-هنری 
در شهر والنسیاست که معماری آن فوق العاده 
زیباست. این مجموعه در حقیقت مشهورترین 
جاذبه گردشــگری این شــهر نیز محســوب 
می شود. »سانتیاگو کاالتراوا« معمار مجموعه 
شهر علوم و هنر والنسیاست که آن را در سال 

1996 ساخته است. 
ســانتیاگو خــودش نیــز اهل والنسیاســت. 
زیرمجموعه های این شهر عبارتند از: ال پاالئو 
ِدلِس آرتس رینا سوفیا )خانه اپرا و سالن اجرا(، 
ســینما ایماکس، افالک نما، باغ و موزه پرنس 

فلیپه، آکواریوم و مجموعه های تفریحی دیگر.
معبد آکشاردام دردهلی نو

این معبد یكی از جالب ترین معابد در سراســر 
دنیاســت. معبد آکشــاردام در دهلی نو قرار 
دارد و سبک های معماری مدرن و سنتی را به 
یكدیگر پیوند داده است. مســاحت این معبد 
حــدود 8000 متر مربع اســت و در حاشــیه 
رودیامونا واقع شده است. معبد آکشاردام یكی 
از جاذبه های گردشــگری پرطرفــدار در هند 

است.
کلیسای صلیب مقدس در آریزونای 

ایاالت متحده
 Chapel of the( کلیســای صلیب مقــدس
Holy Cross( کلیســای کوچک کاتولیكی 
است که سال 1956 در آریزونای ایالت متحده 
ساخته شده است. این کلیسا به نوبه خود یكی 
از نمادهای معماری مدرن محسوب می شود. 
معماری و محــل منحصر به فرد این کلیســا 
مدیون طرح مارگریت برونســویگ اســتاود 
است. او در ســال 19۳2 به نیویورک سفر کرد 
و به ساختمان مشــهور »ایمپایر استیت« که 
در آن زمان به تازگی ساخته شده بود، نگاهی 
انداخــت. از زاویه ای که او به ســاختمان نگاه 

می کرد، نمای یک کلیسا به نظرش آمد.
 خانم مارگریت ســپس تصمیــم گرفت که بر 
اساس آن طرح، یک کلیسا بســازد. از این رو، 
او تمام اروپا و ایاالت متحده را گشــت تا جای 
مناسبی را برای ســاخت این کلیســای زیبا 
پیداکند و در نهایت مجذوب منطقه »سدونا« 

در آریزونا شد.

بناهایی  که بشر هرگز فکر 
ساختنش را هم نمی کرد)2(

شــبكه هــای اجتماعی مگــر چیزی جز 
مجمــع یــک ســری آدم 
تنهاســت؟ هــر چراغی که 
در یكــی از این شــبكه ها 
روشــن اســت مثل فانوس 
دریایی اســت که قایق هایی 
خــودش  ســمت  بــه  را 
دعــوت می کنــد. مــا هم 
تنها و توفــان زده خودمان 
را به یكــی از این ســواحل 
می اندازیــم و بــرای فرار از 
تنهایی، دنیــای واقعی، خودمان و حتــی آدم هایی که حوصله 
دیدنشــان را نداریم با تعدادی آدم غریبه و آشنا مثل خودمان 
عكس تماشــا می کنیم، راجع به فیلم هایی که دیده ایم حرف 
می زنیم و آهنگ گوش می دهیم. خیلی وقت ها برای کسانی که 
حتی نمی شناسیمشان داســتان زندگی مان را تعریف می کنیم 
و به آدم هایی که شــاید هرگز نتوانیم ببینیمشــان پند و اندرز 
می دهیم. حس کردن این همه آشــنایی در بیــن آن همه آدم 
ناآشــنا مثل معجزه می ماند! صمیمی ترین دوســتانمان را از 
دورترین نقاط جغرافیا انتخاب می کنیم و هزار زبان تازه اختراع 
می کنیم تــا بتوانیم درد دل های هم را بشــنویم و شــعرهای 
هم را بخوانیم. برای عروســک های دست ســاز زنی در رومانی 
دســت می زنیم و از اینكه دوستی در هندوســتان برای ماشین 
قدیمی اش قطعه یدکی پیدا کرده، خوشحال می شویم. ما هنوز 
هم به ســنت پدربزرگ ها و مادربزرگ های اولیه مان که جلوی 
غار آتش روشــن می کردند و شرح شكارهایشــان را برای هم 
نقاشی می کردند، جمع می شویم و حكمت های زندگی را حاال 
نه ســینه به ســینه که صفحه به صفحه منتقل می کنیم. برای 
ســیل هایی که خیابان های ما را تَر نكرده اند نگران می شویم و 
از گلوله هایی که  از کنار ما نمی گذرند، می ترســیم. سر سفره 
صبحانه نشسته ایم اما در شــام شب دوستی آن سر دنیا شریک 
می شویم، در عجیب ترین نقاط دنیا برای خودمان غمخوارانی 
پیدا می کنیم و به ســرزمین هایی ســفر می کنیــم که هرگز 
خاکش به کفش هایمان ننشسته اســت. اکنون غار ما به اندازه 

همه دنیا بزرگ شده است!

درس های پیامبر اعظم)ص(

این سوپ ها شما را الغر می کند
 ســرمای هوای این روزها، انــواع ســوپ و آش را به یكــی از لذت بخش ترین غذاهای 
گرم فصل تبدیل کرده است. پخت ســوپ  ها ســابقه ای دیرینه دارد و تقریبا به دوران 
باستان برمی گردد. سوپ ها و آش ها به دلیل داشــتن موادغذایی مختلف از جمله گروه 
کربوهیدرات ها مانند بلغور، برنج، جو، سبزیجات، گوشت ها و غالت، لبنیات مثل ماست، 
شیر و کشک که در برخی آش ها و سوپ ها می ریزند، یک غذای کامل محسوب می شود. 
از این رو انواع سوپ ها  و آش ها  در زمان بیماری که بیمار اشتهای کمی برای غذا خوردن 
دارد یا توان جویدن سایر غذاها را ندارد و نیز برای تقویت سیستم ایمنی بدن در فصول 
سرد سال که شــیوع آنفلوآنزا و ســرماخوردگی افزایش می یابد غذاهای بسیار خوب و 

مطلوبی هستند.
ارزش غذایی سوپ ها و آش ها

سبزی ها: بیشتر ســوپ ها و آش ها حاوی مقدار زیادی سبزی هستند. مجموع کالری 
سوپ ها و آش ها به مواد تشكیل دهنده آنها بســتگی دارد اما به طور متوسط هر فنجان 
سوپ یا آش بین 50 تا 100 کالری انرژی دارد. البته این مقدار کالری در آش هایی که در 

آنها پیازداغ یا نعناداغ فراوان ریخته می شود بسیار باالتر است.
هرچند ســبز ی های پخته شــده طی فرآیند پخت برخی ویتامین های خود را از دست 
می دهند اما حاوی فیبر بسیار باالیی هســتند و فیبر می تواند به حرکات دودی شكل 

دستگاه گوارش و دفع بهتر  بخصوص در افراد مبتال به یبوست کمک کند.
هویج: بیشتر سوپ ها حاوی هویج هســتند. هویج عالوه بر اینكه حاوی بتاکاروتن یا 
پیش ساز ویتامین A اســت دارای ویتامین های B,C,DوE نیز هســت و باعث افزایش 

مقاومت بدن در مقابل بیماری های عفونی می شود.

نداشاه نوری

15
-3

10
-2

امام علی )علیه السالم(:
بدترين آسیب هاى خرد ، تكبر است.
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