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حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اعمال برخی فشارها از سوی دولت به 

نمایندگان برای ایجاد تغییر در ماده 35 برنامه ششم ...

نایب رییس اتحادیه گوشــت قرمز اســتان اصفهان، با تاکید بر خروج دام از کشور به 
عنوان عامل تاثیرگذار در افزایش قیمت گوشت گوســفندی، اظهار داشت: صادرات 
دام، سبب کاهش عرضه در بازار و در نهایت گرانی گوشت گوسفندی در کشور شده 
اســت. اصغر پورباطنی ادامه داد: هر چه دام زنده در بازار کمتر باشد به همان نسبت 
قیمت گوشت نیز افزایش می یابد. نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان، 
درخصوص اینکه نوسانات دالر چه تاثیری بر قیمت گوشــت قرمز دارد، تاکید کرد: 
خروج دام از کشــور با دالر معامله می شــود و به تبع، نرخ ارز بر قیمت گوشت داخل 

تاثیرگذار است؛ زیرا در این صورت  با کمبود دام زنده مواجه می شویم. وی...

 نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز استان هشدار داد:

تراژدی سالخی پرندگان در قلب 
تاریخی شهر

60 واحد صنفی گوشتی  
اصفهان درآستانه  تعطیلی

انفجار خودروی پژو 405 در اتوبان
اقارب پرست اصفهان

1515

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس:

برای جکوزی نهاد ریاست 
جمهوری چقدر هزینه شده؟

آذری:

 سیاست ذوب آهن، حمایت از
تیم ملی است

3

14

کوچ عشایر بختیاری
در فهرست آثار ملی ثبت شد

7

پرتقال و گالبی، بیشترین میوه های 
وارداتی قاچاق به اصفهان است

ادامه در صفحه 3

صفحه 3

به گــزارش زاینده رود، با حضور شــهردار اصفهان، 
اعضای شورای اسالمی شهر، جانشین فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( استان و خانواده 8 شهید مدافع 
حرم، کلنگ احداث خیابان و بوستان شهدای مدافع 
حرم در قالب چهل و ســومین برنامــه از طرح »هر 

هفته چند افتتاح« به زمین زده شــد. در این برنامه، 
کلنگ احداث »بوستان مدافع حرم« به عنوان یکی 
از بزرگ ترین بوســتان های شمال غرب اصفهان در 
خیابان شهید اشــرفی اصفهانی جنب میدان شهید 

بختیاری به زمین زده شد. این بوستان...

در حاشیه چهل و سومین برنامه »هر هفته چند افتتاح«؛

بزرگ ترین بوستان شمال غرب اصفهان
به نام شهدای مدافع حرم کلید خورد

3

وقتی هیچ کس نظارت نمی کند؛

8

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان:

قاتل دختر 15 ساله در حومه 
اصفهان دستگیر شد

11

نقش بی بدیل اصفهان در ایجاد 
علم تاریخ نگاری در جهان اسالم

15

اجرای طرح ملی خادم در میان 
خانواده های اصفهانی

نیمی از یک قرن با فناوری
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پیشنهاد سردبیر:
اگر عربستان نرمش نشان داد باید استقبال کنیم

انتخاباتپارلماندیدگاهسیاست خارجه

علی مطهری درباره حضور ایران در مراســم حج سال 
آینده اظهار داشت: اگر در این خصوص دعوتی از سوی 
عربستان صورت گرفت، باید آن را بپذیریم؛ چرا که این 
دعوت نشانه نرمش در سیاست عربســتان است که به 

نظرم باید استقبال کنیم.
نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و 
پردیس در مجلس دهم شــورای اســالمی در این باره 
که با توجه به فاجعه های گذشــته در مراســم حج آیا 
نباید ایران پیش شــرطی برای حضور در مناسک حج 
داشته باشد، گفت: قطعا شــرایطی داریم و تا شرایط ما 
مورد قبول آنها واقع نشــده، نباید توافقی صورت گیرد. 
عربستان حتما باید فجایعی را که در گذشته انجام داده 

جبران کند.
مطهــری تاکید کرد: بایــد دیه قربانیــان فاجعه منا را 
پرداخت کنند و حتی می توانیم دیه حدود 400 شهید 

ایرانی در مراسم حج سال 1366 را هم پیگیری کنیم.
نایب رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: اکنون 
فرصت خوبی است که حق خود را از عربستان سعودی 

بگیریم.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر ارشاد در رابطه با 
دانشــجویان انقالبی، گفت: بعد این اینکه وزیر ارشاد به 
دانشجویان انقالبی برچســب فرقان زد، بنده در مجلس 
به وی تذکر دادم و نسبت به این اظهارات اعتراض کرده و 
از وی خواستم تا از تمامی دانشجویان مخصوصا اعضای 
اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان عذرخواهی کند. وی 
ادامه داد: پس از این اعتراضات، اخیرا آقای نوش آبادی از 
طرف وزیر ارشاد با بنده دیدار کرد و از طرف وزیر ارشاد 
گفت که این حرفایی که راجع به فرقانی و رجوی بودن 
دانشجوها گفته شده جوســازی رسانه ای است و چنین 

حرفی زده نشده است.
قاضی پور تاکید کــرد: آقای نوش آبــادی در حالی این 
حرف را می زند که متن مکتوب وزیر ارشــاد در روزنامه 

ایران منتشر شده است.
وی گفت: مــن تا آخر پیگیر این مســئله هســتم و در 
صورتی که وزیر ارشــاد چنین اظهاراتی را داشته است 
باید از دانشجویان و تشکل های دانشجویی عذرخواهی 

کند.

علی مطهری :

اگر عربستان نرمش نشان داد 
باید استقبال کنیم

نماینده مردم ارومیه در مجلس:

 وزیر ارشاد باید از دانشجویان 
عذرخواهی کند

دادستان کل کشور:

  وسوسه مالی وجنسی 
قضات را تهدید می کند

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری اعالم کرد :

جبهه پیروان متحد نیروهای 
انقالب در انتخابات

حجت االسالم محمدجعفر منتظری در مراسم تحلیف 
کارآموزان قضایی گفــت: ما قضاتی داریــم که بعد از 
دوسال وارد وادی فساد شده اند. دو چیز شما را در مقام 
قضاوت مورد تهدید قرار می دهــد یکی پول و دیگری 
مسائل جنسی؛ لذا شــخصیت قاضی اقتضا می کند که 

این محدودیت ها را در نظر بگیرد.
دادستان کل کشور افزود: شما مثل صنعت گر نیستید 
که بخواهید پشــت دستگاه بایســتید و آچار در دست 
بگیرید و عیب و نقص را برطرف کنید یا مثل پزشــک 
نیستید بلکه شــما چون با بخش های مختلف ارتباط 
دارید باید خیلی پر باشــید. باید عالم و آگاه به مسائل 

روز باشید.
منتظری ادامــه داد: قضاوت از یک ســو مســئولیت 
خطیر و مهم و جایگاه رفیعی اســت که خداوند آن را به 
انبیای خود اختصاص داده اســت و از طرف دیگر آنقدر 
این مسئولیت خطیر اســت که خداوند به داود هشدار 
می دهد. امروز این عهد و پیمان را ببندید که از مســیر 

حق تا پایان کارتان جدا نشوید.

محمدرضا باهنر رییس جبهه پیــروان خط امام و رهبری 
در گفت وگو با تسنیم با اشاره به نحوه حضور این تشکل در 
انتخابات شوراهای 96، اظهارکرد: جبهه پیروان خط امام و 
رهبری بخشی از جریان نیروهای انقالبی است و به زودی 
21 نفر کاندیدای خود برای انتخابات شوراها را به ساز و کار 

وحدت این جریان معرفی می کند.
وی افزود: جریان انقالبی برای انتخابات شوراهای اسالمی 
 شهر و روستا در ســال96 با ســازوکار ائتالفی و وحدت پا

 به عرصه  می گذارد.
رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری خاطرنشــان کرد:  
در حال حاضر مشغول بررســی اسامی کاندیداهای جبهه 
پیروان خط امام و رهبری برای انتخابات شورای شهر سال 

96 هستیم.
پیش تر کمال الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط 
امام و رهبری به تسنیم گفته بود که 17 تشکل و حزب زیر 
مجموعه جبهه پیروان، اسامی 31 نامزد انتخابات شوراها را 
به ستاد انتخابات جبهه معرفی کرده  که از این میان 21 نفر 

به عنوان گزینه های جبهه معرفی می شوند.

هنوز مجوزی برای انجمن صنفی 
روزنامه نگاران صادر نشده است

یک مرجع تقلید: 

مردم آمریکا 
کنار فاضالب اسکان دارند

اردوغان فکر نمی کرد روزی دست 
به  دامان ایران شود

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران و عضو فراکســیون امید 
مجلس شورای اســالمی از پیگیری های مجلس درباره تشکیل 
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران خبر داد و گفت: در 
تماس تلفنی که با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
تهران داشــتم ابهاماتی را که در نحوه شــکل گیری این انجمن 
وجود داشــت گوشــزد کردم. وی با بیان اینکه مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان تهران در حال پیگیری این موضوع 
است، ادامه داد: در این گفت وگو مقرر شد مدارک، مستندات و 
همچنین ابهاماتی که وجود دارد بررسی و گزارشی ارائه شود و 
سپس در چند روز آینده نشست حضوری مشترکی در این باره 

برگزار شود.
رییس خانه کارگر ایــران با اعالم اینکه تاکنــون مجوزی برای 
فعالیت رســمی انجمن صنفــی روزنامه نگاران اســتان تهران 
صادر نشده، گفت: تا زمانی که ابهامات، اسناد و مدارک موجود 

بررسی نشود، مجوزی برای این انجمن صادر نمی شود.

ایسنا نوشت:آیت ا... مکارم شــیرازی صبح دیروز در درس خارج 
فقه در مســجد اعظم قم به موضوع فضای مجازی اشاره و اظهار 
کرد : امروز فضای مجازی با مشکالت جامعه ما ارتباط تنگاتنگی 
پیدا کرده و تبدیــل به فضایی آلوده، کثیف و منجالب شــده و 
فســاد در آن غوغا می کند. وی با تاکید بــر اینکه جناب رییس 
جمهور باید برای این مســئله اهمیت فوق العاده ای قائل شوند، 
ادامه داد: امروز تمام دولت های استکباری و استعماری، دشمن 

ما هستند و حداکثر استفاده را از این فضا می برند.
این مرجع تقلید ادامه داد: امروز تمام ســموم اخالقی، سیاسی، 
اعتقــاد، اهانت به مقدســات و ... را وارد این فضا کــرده و از آن 
بهره برداری می کنند. آیت ا...مکارم شــیرازی خاطرنشان کرد: 
اخیرا دشــمنان بــا داســتان گورخواب ها در فضــای مجازی 
 غوغایی به پا کردند؛ در حالی که در خود آمریکا صدها هزار نفر

 کارتن خواب وجود داشــته و حتی برخــی در کنار فاضالب ها 
اسکان دارند.

یک کار شناس مسائل روسیه در خصوص تاثیر هم سویی پوتین 
و اردوغان بر منافع ایران در سوریه گفت: سیر حوادث ترکیه به 
سمت حذف تدریجی اردوغان می رود. محمد ساجدی تصریح 
کرد: مقامات ترکیه اعالم کردند ما پشــت حوادث تروریســتی 
ترکیه دســت های آمریکا را می بینیم و این اظهارنظر در حالی 
اســت که ترکیه 40 هزار عضو در ناتو دارد؛ امــا صراحتا آمریکا 
را مقصر حمالت تروریستی در کشــور خود می داند.ساجدی با 
بیان اینکه کسانی که پشــت پرده این حوادث سود می برند به 
دنبال حذف اردوغان هســتند گفت: زمانی که اردوغان یک تنه 
اعالم کرد به دنبال برقراری حکومت عثمانی بزرگ هســتیم و 
در این مسیر ســوریه و عراق باید فدا شوند شــاید نمی دانست 
این روزها برای نجات خود از این مســئله دســت به دامن ایران 

و روسیه شود. 
این کارشناس مسائل روســیه این حوادث را ناشی از تصمیمات 
نابخردانه نخست وزیر سابق ترکیه دانســت و تصریح کرد: این 
شرایط در حالی است که داعش اعالم کرده پروژه بعدی تجزیه 
مناطق داخلی ترکیه خواهد بود. وی با تاکید براینکه در شرایط 
فعلی روســیه به عنوان یک ابر قدرت جدیــد در منطقه مورد 
بحث است یادآور شــد: مصداق این ادعا این است که در مسکو 
جلســه ای بدون حضورآمریکا برای حل و فصل مســئله سوریه 
برگزار می شود و جلسه دیگری در مورد افغانستان تنها با حضور 
پاکســتان، چین و ایران و باز هم بدون حضــور ایاالت متحده 

برگزار می شود و مجموع این حوادث به نفع منطقه خواهد بود.
ســاجدی در پایان ابراز امیــدواری کرد: به نظرمی رســد روند 
مسائل تشریح شده منافع جمهوری اسالمی در سوریه و منطقه 

را منجر خواهد شد. 

عکس روز

همایش معاونین و رؤسای ادارات 
مبارزه با سرقت پلیس آگاهی

روحانی 2 قانون مصوب مجلس را 
برای اجرا ابالغ کرد

رییس جمهور، 2 قانــون را برای ابالغ بــه وزراتخانه های مربوطه 
ابالغ کرد.بــه گزارش تســنیم به نقــل از پایگاه اطالع رســانی 
ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور در 
نامه های جداگانه ای بــه وزارتخانه های »امور اقتصادی و دارایی« 
 و »آموزش و پــرورش« 2 قانون مصــوب مجلس را بــرای اجرا

 ابالغ کرد.
»قانون موافقت نامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت کرواسی« از سوی رییس جمهور برای اجرا 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شــد. روحانی همچنین در 
نامه ای به وزارت آموزش و پرورش، قانون »تاسیس و اداره مدارس 

و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی« را برای اجرا ابالغ کرد.

اخبار

کافه سیاست

بین الملل

»ادوارد میخائیلــف«، ژنــرال نیروی دریایی روســیه 
دیروز اعالم کرد ناوهای جنگی »ادمیرال تریبوتس« و 
»بوریس بوتوما« وارد بندر مانیل فیلیپین شدند و قرار 
است با این کشور در یک رزمایش مشــترک مبارزه با 

تروریسم و دزدی دریایی شرکت کنند.   
وی در ادامه افزود: روســیه قصد دارد حضــور خود را 
در دریــای جنوبی چین که کشــورهای زیادی ادعای 

حاکمیت بر آن را مطرح کرده اند، گسترش دهد.
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه این رزمایش مشترک را 
یک »رابطه دریایی بی ســابقه« میان روسیه و فیلیپین 
توصیف کرد. فیلیپین یکــی از متحدان قدیمی آمریکا 
بود؛ اما بــا روی کار آمدن رییس جمهــور »رودریگو 
دوترته« روابط دو کشور تیره شد. دوترته پیش تر گفته 
 بود با ســرد شــدن رابطه فیلیپین و آمریکا، کشورش

  از ایــن پــس روی حمایت نظامی روســیه حســاب 
می کند.

چین در بیشــتر نقاط دریای جنوبی این کشور ادعای 
مالکیت کرده است. این درحالی است که چندین کشور 
دیگر از جملــه فیلیپین، مالزی، ویتنــام و برونئی هم 

چنین ادعایی را مطرح کرده اند.

پارلمان ترکیه بــا تمدید وضعیت فوق العــاده در این 
کشور به مدت ســه ماه دیگر موافقت کرد. این وضعیت 
فوق العــاده از 19 ژانویه )30 دی( آغاز می شــود. این 
تصمیم ســه روز بعد از حمله تروریستی به یک کلوپ 
شبانه در استانبول اتخاذ شــد. به گزارش سایت شبکه 
الجزیره، پیش تر ریاســت پارلمان ترکیه یادداشــتی 
درخصوص درخواست کابینه مبنی بر تمدید وضعیت 
فوق العاده به مدت ســه ماه دیگر دریافــت کرده بود. 
پارلمــان قبال هم با درخواســت کابینه بــرای تمدید 
ســه ماهه وضعیت فوق العاده موافقت کــرده بود که از 
19 اکتبر آغاز می شــد. پارلمان ســه ماه قبل از آن نیز 
با درخواســتی مشــابه موافقت کرده بود. درخواست 
وضعیت فوق العاده در ترکیه در پــی کودتای نافرجام 

اواسط ژوئیه مطرح شد.
این وضعیت فوق العاده که در پی کودتای نافرجام علیه 
رجب طیــب اردوغان ، رییس جمهــوری ترکیه اتخاذ 
شده بازداشت دست کم 30 هزار تن را به دنبال داشته 

است؛ مسئله ای که نگرانی اروپا را برانگیخته است.

رزمایش مشترک روسیه و 
فیلیپین  علیه تروریسم

وضعیت فوق العاده در ترکیه 
۳ ماه دیگر تمدید شد

مهر : در جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بررسی 
موادی از الیحه برنامه ششــم در خصوص بیمه سالمت در 

دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادی را از 
سوی این کمیسیون ارائه کرد. بر اساس پیشنهاد کمیسیون 
برنامه، شورای عالی سالمت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت 

انتقال می یابد.
در ادامه مصطفــی کواکبیان نماینده تهــران در مخالفت با 
پیشنهاد تاجگردون گفت: اگر در دولت اختالفی وجود دارد 
باید خودشــان حل کنند و آن را به زمیــن مجلس نیاورند. 
چرا ما در این دعوا در مقابل قشــر کارگری تامین اجتماعی 
و یا قشر نخبه و پزشــک قرار بگیریم. رای به این پیشنهاد به 

معنای قرار دادن مجلس در مقابل کارگران است. 
کواکبیــان اظهار داشــت: ماهــا تیرمحمــد در مالزی در 
اختالفی که میان وزرایش وجود داشــت یک روز دو وزیر را 
در دو اتاق قرار داد و گفت هر وقت مشــکلتان را حل کردید 
بیرون بیایید. در ادامه علی الریجانی رییس مجلس شورای 
اســالمی خطاب به کواکبیان گفت: پیشنهاد شما این است 

که وزرا را در اتاقی بگذاریم تا مشکالت حل شود.
پیش از این، وزرای رفاه و بهداشــت در کمیســیون تلفیق 
نیز بر ســر این موضــوع مقابــل یکدیگر ایســتاده بودند و 
بحث های مهمی در این خصوص مطرح شــده بود، اما این 

موضوع در الیحه برنامه قرار نگرفته بود. در جریان اظهارات 
کواکبیان، ســهیال جلودارزاده که از نماینــدگان کارگری 
است با تعدادی از نمایندگان با صدای بلند بحث می کرد تا 
جایی که این بحث به دعوا کشــیده شد مجلس بسیار شلوغ 
 بود و نمایندگان دولت در میان صندلــی ها در حال رایزنی 

بودند.
الریجانــی رییس مجلس شــورای اســالمی از نمایندگان 
دولت خواســت در جای خود قرار گیرند و مجلس را دعوت 
به آرامش کرد. در ادامه مســعود پزشکیان در موافقت با این 

پیشنهاد صحبت کرد. 
سکوت در مجلس حکمفرما شده بود.

وی گفت: نمایندگان می دانند که هیچ کس به اندازه من با 
طرح تحول ســالمت مخالف نبود. این پیشنهاد بر اساس دو 

نگاه انسان یا کاالست. نباید به انسان به شکل کاال نگاه کرد.
وزیر بهداشــت دولت اصالحات ادامه داد: خدمات سالمت 
باید برای همه مردم به صورت مساوی باشد. مردم حق دارند 
از سالمت بهره ببرند. حق نداریم برای خودمان یک سفره و 

برای مردم سفره دیگری پهن کنیم.
وی با اشاره به خطبه حضرت علی)ع( خطاب به مالک گفت: 
حضرت علی)ع( به مالک می گوید برای مردم همان را بخواه 

که برای خود و خانواده ات می خواهی.
نایب رییــس مجلس با تاکیــد بر اینکه یک ســفره باید در 

جامعه برای سالمت پهن باشد گفت: اگر این سفره ها متعدد 
شــده و صندوق های بیمه متعدد داشته باشــیم این ظلم 

است. حق نداریم ظلم کنیم.
در حین سخنرانی پزشــکیان، محجوب نماینده کارگری با 

صدای بلند در مجلس مخالفت خود را بیان می کرد.
در ادامه محمــد باقر نوبخت ســخنگوی دولــت و رییس 
ســازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد خطاب 
به پزشکیان گفت: آیا با انتقال شــورای عالی بیمه از وزارت 
رفاه به وزارت بهداشــت، همه ایده آل های شما تامین شد 

وعدالت علوی حاکم می شود.
وی گفت: طبق این پیشنهاد شورای عالی سالمت از وزارت 

رفاه منتزع شده و به وزارت بهداشت منتقل می شود.
نوبخت اظهار داشت: طرح تحول سالمت برای دولت بسیار 
مهم اســت؛ اما اینکه این طرح به چه شــکلی از طریق بیمه 
اجرا شــود دو بحث وجود دارد. اول می تــوان تکلیف آن را 
در برنامه میان مدت ۵ ساله روشن کرد و یا دولت الیحه ای 

جامع در این خصوص به مجلس ارائه کند.
نوبخت گفت: الیحه جامع دولت در حال تهیه است. مجلس 
می تواند در قالــب الیحه نظر بدهد. دولــت مخالف انتقال 

نیست.
در میان ســخنرانی نوبخت، تاجگردون رییس کمیســیون 
برنامه و بودجه با قاضی پور نماینده کارگری بحث شدیدی 
کرد.الریجانی اعالم رای گیری کرد. نمایندگان پزشــک با 

صدای بلند موافقت خود با این پیشنهاد اعالم می کردند.
در پایان نمایندگان با 121 رای موافق، 106 رای مخالف، 7 
رای ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در مجلس با این 

پیشنهاد مخالفت کردند.
الریجانی گفت: این پیشــنهاد با یک رای اختالف نتوانست 

به تصویب برسد.
پس از آن شــهریاری نماینده مــردم زاهدان کــه در ادوار 
مختلف مجلس ریاســت کمیســیون بهداشــت مجلس را 
برعهده داشــت به جایگاه هیئت رییســه رفت و اعالم کرد 
دســتگاه رای گیری اش خراب بوده اســت؛ امــا الریجانی 
قبول نکرد. دقایقی بعد کمیســیون بهداشــت وارد کار زار 
 رقابت وزیر رفاه و وزیر بهداشــت برای تصاحب بیمه ها شد.

 بر اساس پیشنهاد کمیســیون بهداشــت بیمه سالمت از 
وزارت رفاه منتزع و به وزارت بهداشــت الحاق می شــد که 
با رای 131 نماینده حاضر در مجلس این پیشــنهاد تصویب 
شــد .در کار زار دیروز هدف نهایی وزارت بهداشت مبنی بر 
تجمیع بیمه ها محقق نشد و دولت وعده داد الیحه جامعی 
را در این خصوص به مجلس ارائه دهد و فقط بیمه ســالمت 

به وزارت بهداشت الحاق شد.

نایب رییس مجلس 
با تاکید بر اینکه یک 
سفره باید در جامعه 

برای سالمت پهن 
باشد گفت: اگر این 

سفره ها متعدد شده 
و صندوق های بیمه 

متعدد داشته باشیم 
این ظلم است. حق 

نداریم ظلم کنیم

انتقال شورای عالی سالمت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت با یک اختالف رای نیاورد؛

دستگاه خراب رای گیری مجلس، عامل شکست وزارت بهداشت؟!

دعوای وزارت بهداشت و وزارت رفاه در خصوص انتقال شورای عالی سالمت به وزارت بهداشت به صحن علنی مجلس 
کشیده شده و با دفاع جانانه پزشکیان و مخالفت شدید نوبخت مواجه شد.

حجت االسالم احمد مازنی نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی در دیدار 
با اعضای برگزارکننده سی و دومین جشنواره موســیقی فجر گفت: بنده و 
نمایندگان حاضر در جلسه، پیشنهاد تجلیل از استاد شجریان را در جشنواره 
فجر داریم و همچنین باید خدمتشان برســیم و جویای احوال ایشان باشیم. 
مازنی تاکید کرد: هنرمندان سرمایه اجتماعی ما هستند که باید تکریم شوند، 

نه تضعیف. استاد شجریان از سرمایه های میهنی ما محسوب می شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه جشنواره های فجر باید منعکس کننده 
اندیشه امام خمینی )ره( باشند، تصریح کرد: امام )ره( به عنوان مرجع تقلید 
و به عنوان بنیا ن گذار جمهوری اسالمی سال ها قبل مسئله موسیقی را حل 
کردند و این درست نیست که عده ای امروز با آن مخالفت می کنند. وی گفت: 
 برخی مخالفان موســیقی معتقدند باید حرمت ها حفظ شود و از این جنبه

  به موضــوع نگاه می کننــد؛ اما عده ای دیگر مخالفتشــان بــه دلیل منافع 
سیاسی است.

پیامک های توهین آمیز 
بعد از تصویب قانون

 نمایندگان مجلس : 

از شجریان تجلیل شود
داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروســتان در مجلس در جلسه علنی 
دیروز  با اســتناد به ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس در تذکری شفاهی 
خطاب به علی الریجانی رییس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت، 

گفت: یکی از وظایف رییس مجلس، دفاع از کیان مجلس است.
وی در توضیح اظهار داشــت: امروز پس از مصوبه مجلــس در واگذاری 
بخشی از بیمه سالمت به وزارت رفاه و بخشــی دیگر به وزارت بهداشت، 
بعضی ســامانه های پیامکی با ارســال پیامک هایی به هیئت رییســه و 
نمایندگان مجلس توهین کردند.  اســماعیلی گفت: اگر این روند هتک 
حیثیت از مجلــس ادامه یابــد، نمایندگان نمی تواننــد در رأی گیری ها 
مســتقل عمل کنند. اســماعیلی خطاب به الریجانی اظهار داشــت: به 
حراســت مجلس دســتور دهید منشــأ این پیامک ها را بررسی کنند تا 
مشخص شود چه کسانی پشــت این موضوع قرار دارند.رییس مجلس در 

پاسخ  گفت که نمایندگان موظفند منافع ملی کشور را درنظر بگیرند. 

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2044 | Januray  05,  2017  | 16 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILrezaei.zayanderoud@gmail.com



3
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2044| پنجشنبه 16 دی  1395| 6 ربیع الثانی  1438

يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
60 واحد صنفی گوشتی اصفهان در آستانه تعطیلی

اخبار

شــورای پول و اعتبار، سه شــنبه شــب، با افزایش سقف فردی 
تسهیالت مسکن مهر به 40 میلیون تومان موافقت کرد و قرار شد 
این افزایش قیمت 10میلیون تومانی، به سقف تسهیالت فردی و 

تمام واحدهای مسکن مهر طبق شروطی تعلق بگیرد.
بر اساس این گزارش، تمام واحدهای مسکن مهر در سراسر کشور 
که واحدهای آنها فروش اقساطی نشده و دفترچه اقساط دریافت 
نکرده و نیاز به پول دارند، مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شامل 
حالشان خواهد شــد. بانک مرکزی نیز باید این مصوبه را به بانک 

مسکن ابالغ کند تا این مصوبه قابلیت اجرایی پیدا کند.
بر اســاس این گزارش و طبق گفته برخی از مســئوالن ارشــد 
وزارت راه و شهرســازی، پس از اینکه شورای پول و اعتبار، سقف 
وام مســکن مهر را به 40 میلیــون تومان افزایــش داد، برخی از 
سازندگان و پیمانکاران مســکن مهر بهانه جویی های خود را آغاز 
کرده و درصدد باال بردن قیمت ساخت هستند و عنوان می کنند 
که قیمت های کنونی ساخت پایین اســت. این گزارش حاکی از 
این است که با توجه به اینکه دستورالعمل شماره 3 مصوب سال 
92 قیمت ساخت را به پیمانکاران و سازندگان مسکن مهر اعالم 
کرده است، به نظر نمی رسد دولت زیر بار درخواست غیرمنطقی 
ســازندگان برود. غفوری مدیر عامل شــهر جدیــد پردیس، در 
گفت و گو با شــبکه خبر گفته اســت که در حال تهیه لیســت 
پروژه هایی هســتیم که مشمول این افزایش ســقف وام در شهر 
پردیس می شوند. وی افزود: این وام به اکثر پروژه های مسکن مهر 

پردیس تعلق می گیرد و تنها به ساخت واحدها اختصاص دارد.

مدیر ســاخت وتوســعه راه های اداره کل راه وشهرسازی استان 
اصفهان، بــا توضیح تعداد پروژه های فعال راهســازی در ســطح 
استان اصفهان، اظهار داشت: تعداد کل پروژه های فعال در استان 
اصفهان 75 پروژه راهسازی اســت که جهت احداث این پروژه ها 
تاکنون 850میلیارد ریال اعتبار هزینه شــده اســت. حمیدرضا 
امیرخانی افزود: این پروژه ها شــامل 60 پــروژه راه اصلی وفرعی 
و 15 پروژه راه روستایی اســت که جهت تکمیل این تعداد پروژه 
راهســازی، 900 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است؛ امیدواریم با 
تامین این اعتبارات بتوان پروژه ها را در اسرع وقت به بهره برداری 
رســاند. مدیرســاخت توســعه راه های اداره کل راه وشهرسازی، 
به طول راه های آســفالت شده در سال 95 در ســطح جاده های 
استان اشــاره کرد و گفت: 150 کیلومتر از راه های استان در سال 
جاری با اعتبار 230 میلیارد ریال آســفالت شــده که از مهم ترین 
 آنها، جاده نایین - انارک، اصفهان - اردســتان، بادرود- کاشــان، 
علویجه - پلیس راه اصفهــان به تهران، گلپایگان - خوانســار و... 
است. وی اظهار داشــت: طول این پروژه ها 300 کیلومتر بوده که 
در راستای آنها 18 تقاطع غیرهمسطح ازجمله تقاطع غیرهمسطح 
نهضت آباد، پل هاشــم آبــاد، حاجت آقا - الیبید، گلشــن، پوده، 
کمربندی خمینی شــهر - نجف آباد و پل غدیر احداث شــده و با 

اجرای عملیات خاکی به طول 180 کیلومتر انجام گرفته است.

شرايط اختصاص وام 40میلیونی 
مسکن مهر

مدير ساخت وتوسعه راه های اداره کل راه وشهرسازی اصفهان گفت:

 اعتبار 900میلیارد ريالی
برای تکمیل پروژه های راهسازی 

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر 
در مجلس شورای اسالمی با اشــاره به اعمال برخی 
فشــارها از ســوی دولت به نمایندگان بــرای ایجاد 
تغییر در ماده 35 برنامه ششــم توســعه در خصوص 
شفاف ســازی حقوق مدیران گفت: در جریان بررسی 
ماده 35 برنامه ششــم توســعه در کمیسیون تلفیق 
و هم در صحن مجلس نماینده دولــت به مخالفت با 
این ماده پرداخت. وی افزود: پس از تصویب ماده 35 
برنامه ششم در صحن مجلس نیز برخی شیطنت هایی 
صورت می گیــرد و فشــارهایی به نماینــدگان وارد 

می شود که این ماده به نوعی بی اثر شود.
عضو کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
اظهار داشت: ما از پیشــنهاد آقای رییس جمهور برای 
شفاف سازی اســتقبال می کنیم اما متاسفانه شاهد 

رفتاری متناقض در این باره از سوی دولت هستیم.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: من به عنوان نماینده 
مجلس می گویم که هزینه ســاخت جکوزی در نهاد 
ریاست جمهوری مشخص شــود که چه مقدار هزینه 

شده و چه مقدار ساخت آن ضرورت داشته است.
وی افزود: باید بررسی شــود که 5 میلیون تومانی که 
به کارکنان فرودگاه های کشــور داده شده منبع آن از 
کجاست و حتی گفته شده 3 میلیون تومان دیگر نیز 
به آنها پرداخت می شود و از سوی دیگر مشخص شود 
که 33 هزار میلیارد تومان درآمــد حاصل از افزایش 
قیمت حامل های انرژی در اجــرای قانون هدفمندی 
یارانه ها که مازاد بر اعتبار مربوط بــه پرداخت یارانه 
نقدی بوده و بــه خزانه داری واریز نشــده و اطالعات 
آن ثبت نشــده که این اقدام مغایر با اصول 52 و 53 
قانون اساسی است ، کجاست.  عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس اظهار داشــت: در بحث 
حقوق های نجومی نیز با دستورالعمل یکی از معاونین 
رییس جمهور و یکی از وزرا ســقف حقــوق مدیران 
و مقامات تا 20 میلیون تومــان افزایش یافته و گفته 
می شود برخی از این موارد توســط رییس قوه انجام 
شده و باید شفاف سازی شــود که این دستورالعمل ها 

توسط چه کسی صادر شده است.
حاجی دلیگانی خاطرنشــان کــرد: از ســوی دیگر 
دســتگاه هایی که امروز برای رصد ارتباطات تلفنی و 
موبایل و غیره وارد نهاد ریاست جمهوری شده از کدام 
کشور آورده شــده و چه مقدار برای آن هزینه شده و 

اعتبارات آن از کجا آورده شده است. 

نماينده مردم شاهین شهر در مجلس:

برای جکوزی نهاد رياست 
جمهوری چقدر هزينه شده؟

ويژه

اصغر پورباطنی ادامه داد: هر چه دام زنده در بازار کمتر باشد 
به همان نســبت قیمت گوشــت نیز افزایش می یابد. نایب 
رییس اتحادیه گوشــت قرمز اســتان اصفهان، درخصوص 
اینکه نوســانات دالر چه تاثیری بر قیمت گوشت قرمز دارد، 
تاکید کرد: خروج دام از کشور با دالر معامله می شود و به تبع، 
نرخ ارز بر قیمت گوشــت داخل تاثیرگذار است؛ زیرا در این 
صورت  با کمبود دام زنده مواجه می شویم. وی با بیان اینکه 
از میزان، نحوه و قیمت دام های صادراتی با مجوز یا بی مجوز 
از اســتان اصفهان اطالع دقیقی ندارد، تصریح کرد: کاهش 
قدرت خرید مردم باعث کسادی بازار گوشت قرمز در اصفهان 

شده است. پورباطنی بیان داشت: گرانی آذوقه، خشکسالی، 
فصل زمستان، ســردی و راهبندان، ماه های محرم و صفر و 
صادرات دام با مجوز یا بی مجوز، از جمله دالیل افزایش قیمت 
گوشت قرمز در استان اصفهان است. وی با بیان اینکه گوشت 
قرمز بعد از عید قربان تاکنون 8 هزار تومان افزایش داشــته 
است، گفت: در حال حاضر هر کیلو گوشــت بره درجه یک 
در قصابی های شــهر اصفهان، 36 تا 37 هزار و 100 تومان 
به فروش می رســد. نایب رییس اتحادیه گوشت قرمز استان 
اصفهان، در پاســخ به اینکه نظارت و بازرسی بر قصابی های 
شــهر انجام می شــود، اظهار کرد: ســازمان های تعزیرات، 

بازرسی، بازرگانی، صنعت و معدن، با نظارت کامل در جریان 
افزایش نرخ گوشت در اصفهان هستند؛ زیرا آنها زودتر از ما از 
گرانی خبر داشتند. وی اضافه کرد: نرخ فروش را به واحدهای 
صنفی 36 هزار تومان اعالم کردیم، اما متذکر شدیم چنانچه 
واحدی در شــهر اصفهان به دلیل کســادی بازار تا 37 هزار 
تومان هم گوشت قرمز را عرضه کرد، مانع این فروش نشوند. 
پورباطنی در پاسخ به اینکه چرا هر ســال با نزدیک شدن به 
شــب عید نوروز نرخ گوشت دســتخوش گرانی می شود به 
نحوی که سال گذشــته از 28هزار تومان به 33هزار تومان 
رسید، گفت: بســیاری از قصابی های اســتان اصفهان توان 
پرداخت کرایه مغازه، هزینه قبض آب، برق و گاز را نداشــته 
و بدهکارند و توان ادامه فعالیت نیست. وی ادامه داد: استان 
اصفهان دارای دام ســبک زیادی نیســت و این مایحتاج، از 
استان  و شهرهای اطراف مانند خرم آباد، کردستان و همدان 
تامین می شــود. نایب رییس اتحادیه گوشــت قرمز استان 
اصفهان با بیان اینکه احتمال دارد گوشــت قرمز در اصفهان 
تا شب عید نوروز به قیمت 42هزار تومان برسد، تاکید کرد: 
اکنون نرخ گوشــت در تهران 42 تا 43 هزار تومان به فروش 
می رسد و چنانچه در پایتخت، دام زنده با بهای مناسب خرید 
و فروش شود، به تبع آن، شهرســتان ها و اصفهان در تعیین 
قیمت گوشــت قرمز در آینده تابع تهران خواهند شــد. وی 
اضافه کرد: البته کســی نمی تواند آینده را پیش بینی کند، 
اما احتمال افزایش نرخ گوشــت قرمز با نزدیک شدن به عید 
نوروز مي رود. پورباطنی با بیان اینکه 50 تا 60 واحد صنفی 
قصابی در استان اصفهان تعطیل شــده و بسیاری دیگر نیز 
در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی هستند، خاطرنشان کرد: 
قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و با گرانی حامل های 
انرژی، دخل و خرج واحدها با هم نمی خواند. وی یادآور شد: 
حدود 1200 واحد قصابی در استان اصفهان وجود دارد که از 

این تعداد، 700 واحد دارای پروانه فعالیت است.

 رییس اتحادیه میــوه و تره بار اصفهان اظهار داشــت: از 
ابتدای سال تاکنون شاهد قاچاق میوه های مختلف  بودیم 
که بیشتر آن در زمینه واردات پرتقال و گالبی خارجی در 

حجم کم اتفاق افتاده است.
ناصر اطــرج ادامــه داد: این در حالی اســت کــه برای 
نخستین بار شاهد کشف و ضبط دو هزار و 380 کیلوگرم 

لیموترش خارجی بودیم که با همکاری مدیریت بازرسی 
و نظارت اصناف اســتان اصفهان، اتحادیه عمده فروشان 
میوه و تره بــار و ســازمان میادین شــهرداری اصفهان، 
با متخلفان برخورد شــد. رییس اتحادیه میــوه و تره بار 
اصفهان تصریح کرد: سالم بودن لیموترش ها را باید جهاد 
کشاورزی اعالم کند اما در هر صورت کاالی قاچاق نابود 

می شود. اطرج ادامه داد: ارزش ریالی این محصول برزیلی 
238میلیون برآورد شده اســت. وی تصریح کرد: اتحادیه 
حساسیت باالیی نســبت به ورود محموله های قاچاق به 
میدان میوه و تره بار دارد. رییس اتحادیــه میوه و تره بار 
اصفهان گفت: این همــکاری ها برای حمایــت از تولید 

داخلی و حفظ سالمت جامعه، باید ادامه یابد.

 نايب ريیس اتحاديه گوشت قرمز استان هشدار داد؛

60 واحد صنفی گوشتی  اصفهان در آستانه  تعطیلی

خروج دام از کشور با 
دالر معامله می شود 

و به تبع، نرخ ارز بر 
قیمت گوشت داخل 

تاثیرگذار است؛ 
زيرا در اين صورت  
با کمبود دام زنده 

مواجه می شويم

نايب ريیس اتحاديه گوشت قرمز استان اصفهان، با تاکید بر خروج دام از کشور به عنوان عامل تاثیرگذار در 
افزايش قیمت گوشت گوسفندی، اظهار داشــت: صادرات دام، سبب کاهش عرضه در بازار و در نهايت گرانی 

گوشت گوسفندی در کشور شده است.

ريیس اتحاديه میوه و تره بار اصفهان:

پرتقال و گالبی، بیشترين میوه های وارداتی قاچاق به اصفهان است

به گزارش زاینده رود، با حضور شهردار اصفهان، اعضای شورای 
اسالمی شهر، جانشــین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
و خانواده 8 شــهید مدافع حرم، کلنگ احداث خیابان و بوستان 
شــهدای مدافع حرم در قالب چهل و سومین برنامه از طرح »هر 

هفته چند افتتاح« به زمین زده شد.
 در این برنامه، کلنگ احداث »بوســتان مدافــع حرم« به عنوان 
یکی از بزرگ ترین بوســتان های شمال غرب اصفهان در خیابان 
شهید اشــرفی اصفهانی جنب میدان شــهید بختیاری به زمین 
زده شد. این بوستان به مســاحت 58 هزار مترمربع، در باالبردن 
سرانه فضای ســبز منطقه غرب اصفهان و جلب نظر شهروندان 
نقش بسزایی خواهد داشت. در مجاورت بوستان مدافع حرم نیز 

خیابان سردار شهید تقی یار ساخته خواهد شد.
میدان اســتقالل؛ هديه امســال شــهرداری به 

شهروندان اصفهانی
مهدی جمالــی نژاد در  آییــن برگزاری  این برنامــه اظهارکرد: 
پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی شــهر به سرعت در حال 
اجراست. وی با اشــاره به آغاز عملیات اجرایی بوستان شهدای 
مدافع حرم افزود: این پروژه به عنوان بزرگ ترین بوستان شمال 

غرب اصفهان به مساحت 6 هکتار اجرایی می شود.
شــهردار اصفهان ادامــه داد: با توجــه به اجرای ایــن طرح در 
هسته مرکزی رهنان، آزادسازی این بوســتان بسیار دشوار بود 
اما با همت مســئوالن و شــهردار منطقه 11 این مهم انجام شد. 
جمالی نژاد اضافه کرد: ایــن پروژه بر اســاس برنامه ریزی های 
انجام شــده، ظرف یکسال آینده تکمیل شــده و به بهره برداری 

می رسد.
وی اضافه کرد: تملک این بوســتان با هزینــه 12میلیارد تومان 
انجام شــده اســت و احداث آن بیش از 4 میلیارد تومان هزینه 
در بر خواهد داشت. شــهردار اصفهان با اشــاره به آغاز عملیات 
اجرایی خیابان سردار شــهید تقی یار گفت: تملک این خیابان با 
هزینه 4/5میلیارد تومان انجام شده و احداث آن نیز بیش از یک 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. جمالــی نژاد با بیان اینکه احداث 

پارک های موضوعی و پردیس های خانواده محور، از رویکردهای 
جدید شهرداری اســت، افزود: اولین پردیس خانواده محور که 
شامل سرانه های فرهنگی، ورزشــی و تفریحی است، در منطقه 
12 احداث شــده و به مرور در ســایر مناطق شــهر اصفهان نیز 
احداث خواهد شــد. وی ادامه داد: تمام تالش ما بر این است که 

پروژه های محله محور را در کمتر از یکسال به نتیجه برسانیم.
شــهردار اصفهان با بیان اینکــه در طرح تفضیلی، ســرانه های 
مختلف فرهنگی، ورزشی و فضای ســبز و غیره مکان یابی شده 
است، گفت: در گذشــته بوستان شــهدای مدافع حرم کاربری 
کشاورزی داشــت و در نقشــه طرح تفضیلی نیز مشخص بود؛ 
بنابراین تصمیم گرفته شد که برای حفظ کاربری، فضای سبزی 
در این محدوده احداث شــود. جمالی نژاد افزود: برای تامین آب 
فضای سبز و درختان این شهر، به سمت اســتفاده از آب پایدار 
و پساب حرکت کرده ایم که در این راســتا به زودی چند پروژه 

انتقال آب به بهره برداری می رسد.
شــهردار اصفهان در بخش دیگر ســخنان خود با اشاره به اینکه 
برخــی از اقدامات برای توســعه شــهر، اجماع دســتگاه های 
اســتانی را می طلبد، گفت: به طور مثال بــرای احداث باغ ویال، 
کمیســیون ماده 5، شــورای برنامه ریزی و کارگــروه زیربنایی 
را نیاز داریــم؛ در واقع مباحث مربوط به خارج از حریم توســط 
کمیســیون ماده 5 و مباحث خارج از محدوده شــهر توســط 
کارگروه زیربنایی بررســی می شــود. جمالی نژاد با اشــاره به 
اینکه برای توسعه شــهر و تغییر کاربری زمین های کشاورزی با 
دو نگاه روبه رو هســتیم، افزود: یکی اینکه اصفهان نباید توسعه 
کالبدی داشته باشــد و دیگر اینکه افرادی که به نوعی از باغات 
بهره می بردند حق ســاخت و ســاز دارنــد. وی تصریح کرد: در 
 جلســات ســعی کردیم دو رویکرد را مد نظر قرار داده و بهترین

تصمیم را بگیریم.
جمالی نژاد در بخش دیگر ســخنان خود، بــه طرح تعریض پل 
فلزی اشاره کرد و افزود: تعریض پل فلزی ارتباطی به بسته یا باز 
بودن رودخانه زاینده رود ندارد، کما اینکه پروژه عمرانی تعریض 

پل فلزی در حال اتمام است و شــهروندان طی چند هفته آینده 
می توانند از آن استفاده کنند، اما زیباسازی پل زمان بر بوده و تا 

قبل از نوروز تکمیل می شود.
وی همچنین گفت: پروژه هایی که در مرکز و هســته شهر انجام 

می شود محدودیت هایی دارد و زمان بندی آن متفاوت است.
شهردار اصفهان به پروژه استقالل اشــاره کرد و ادامه داد: تقاطع 
غیرهمسطح اســتقالل دارای چندین پل است و بجز یک مسیر 
دسترسی پل شاهین شهر به خمینی شــهر، مابقی پل ها آماده 
بهره برداری بوده و هم اکنون در دسترس شهروندان قرار گرفته 

است.
نام و آوازه شــهدای مدافع حرم بايد در بطن جامعه 

جاری شود
جانشــین فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان در 
حاشیه چهل و سومین برنامه »هر هفته چند افتتاح« اظهارکرد: 
از خودگذشتگی شــهدای مدافع حرم در تاریخ ماندگار است؛ به 
همین واسطه باید نام و آوازه این شهیدان در بطن جامعه جاری 
باشد. ســردار مجتبی فدا افزود: به فرموده مقام معظم رهبری، 
دو اجر نصیب شهدای مدافع حرم می شــود؛ یکی به دلیل اینکه 
در غربت شهید شدند و از ســویی به واسطه دفاع از حرم حضرت 
زینب)س(. جانشــین فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان 
اظهارکرد: احــداث و نامگذاری ایــن پروژه ها به نام شــهدای 
مدافع حرم، در حفظ یاد و خاطره این عزیزان بســیار ارزشمند 
است. سردار فدا ادامه داد: الزم است نام شــهدای مدافع حرم و 

سرگذشت و سبک زندگی آنها، به مردم اطالع رسانی شود.
ساخت بوستان شهداي مدافع حرم، حرکتی انقالبی و 

با ارزش در شهر است
مشــاور شــهردار اصفهان در چهل و ســومین برنامه از ســري 
برنامه هاي »هر هفته چند افتتاح« که با حضور اقشــار مختلف 
مردم برگزار شده بود، با بیان اینکه نامگذاري بوستان و خیاباني 
به نام شــهداي مدافع حرم، یک حرکت انقالبي است، اظهارکرد: 
شهردار اصفهان و اعضاي شوراي شهر تصمیم گرفتند این اقدام 

را در راستاي حفظ نام و یاد شــهداي مدافع حرم انجام دهند که 
بسیار کار با ارزشي است.

اکبر پاکزاد افزود: پس از این پیشــنهاد به همراه کارکنان روابط 
عمومي شــهرداري، تصمیم به دعوت از این خانواده هاي معظم 
گرفتیم که امروز خانواده هاي شهید شیروانیان، خیزاب، رضایي، 
شاه سنایي و دایي تقي، در مراسم کلنگ زنی این دو پروژه حضور 

دارند.
مشاور شــهردار اصفهان در امور ایثارگران و رزمندگان، با اشاره 
به یادواره شهداي اطالعات و عملیات استان اصفهان که چندي 
پیش برگزار شده بود، گفت: این شهدا مفقوده دفاع مقدس بودند 
و با همکاري استان هاي یزد، اصفهان و چهار محال و بختیاري، 

مراسم خوبي به یاد این عزیزان برگزار شد.
وي رابطه خوبي که بین شهرداري و سپاه استان برقرار شده است 
را اتفاق خوبي دانست و اضافه کرد: این یک رابطه تنگاتنگ الهي 
و نوراني است که بین شهرداري و ســپاه رخ داده و باعث شده تا 
همکاري هاي بین این دو نهاد، تقویت و برنامه هاي خوبي در این 

راستا برگزار شود.
نصب يادمان شــهدای مدافع حرم در بوستان بزرگ 

غرب
رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شــورای اســالمی شهر 
اصفهان، در حاشیه چهل و سومین برنامه »هر هفته چند افتتاح« 
اظهارکرد: یکی از موضوعات بسیار مهم در توسعه شهرها، محیط 
زیست سالم است بخصوص در کالن شهر اصفهان که با مشکالت 

زیست محیطی متعددی روبه رو است.
اصغر آذربایجانی افزود: در این راســتا یکی از رویکردهای اصلی 
مدیریت شــهری اصفهان، توســعه فضای سبز شــهر است که 
خوشــبختانه در مناطق مختلف، ارتقای ســرانه فضای سبز در 

دستور کار قرار گرفته است.
رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شــورای اســالمی شهر 
اصفهان ادامه داد: منطقه رهنان از جمله مناطقی است که سرانه 
فضای ســبز باید در آن تقویت شود؛ در این راســتا امروز شاهد 

آغاز عملیات اجرایی بوستان شــهدای مدافع حرم در منطقه 11 
هستیم.

آذربایجانی اضافه کرد: خوشحالیم که بوســتان شهدای مدافع 
حرم به مســاحت 50 هزار مترمربع، به عنوان بزرگ ترین پارک 
شهری در شــمال غرب اصفهان احداث می شود. نامگذاری این 
بوستان به نام شهدای مدافع حرم، معنویت خاصی به این پروژه 
بخشیده است و پیشــنهاد داریم از سوی ســازمان زیباسازی، 

یادمان شهدای مدافع حرم در این بوستان طراحی و نصب شود.
رییس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شــورای اســالمی شهر 
اصفهان ادامه داد: در آینده ای نزدیــک نیز معابر کوی میالد که 
بیشتر خانواده شهدا در آنجا اســکان دارند، به نام شهدای مدافع 

حرم نامگذاری می شود.
اعتقاد ما، توسعه جنبه های فرهنگی در محالت شهر 

است
عضو کمیســیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي اسالمي 
شــهر اصفهان، در حاشــیه چهل و ســومین برنامه از ســري 
برنامه هاي »هر هفته چند افتتاح« اظهار کــرد: برنامه هر هفته 
چند افتتاح یکي از برنامه هایي اســت که به طور مرتب پیگیري 

مي شود و اکنون به سري چهل و سوم رسیده است.
ندا واشــیاني پور افزود: در محله رهنان، بوســتاني به مساحت 
58هزار متر مربع به نام شــهداي مدافع حرم نامگذاري شد؛ چرا 
که اعتقاد ما بر این است که عالوه بر توجه به جنبه هاي تفریحي 
یک پروژه، توسعه جنبه هاي فرهنگي آن نیز نباید فراموش شود.

عضو کمیســیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي اسالمي 
شهر اصفهان، نامگذاري بوســتاني در این منطقه به یاد شهداي 
مدافع حرم را یادمان و یادگاري براي این شهدا دانست و تصریح 
کرد: باید توجه داشــت که تا دنیا باقي اســت تمام اســتقالل و 
آرامش خود را مدیون شــهدا هســتیم؛ پس این کمترین کاري 

است که در قبال این افراد مي توانیم انجام دهیم.

در حاشیه چهل و سومین برنامه »هر هفته چند افتتاح«؛

بزرگ ترین بوستان شمال غرب اصفهان به نام شهدای مدافع حرم کلید خورد
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

تشخیص سرطان ريه با آزمايش ادرار

دانشجوی دکترای تخصصی طب ســنتی ایران از دانشگاه شاهد، با 
اشاره به روش های خوابیدن نادرست از منظر طب سنتی اظهار داشت: 
خوابیدن بر پشــت باعث کمردرد، ورود ترشحات مغزی به حلق، ریه 
و بیماری نزله یعنی افزایش ترشحات پشت حلق، کابوس و احتمال 
افزایش بروز سکته می شود؛ پس بهتر اســت افراد همیشه به سمت 

راست یا چپ بخوابند.
خواب شب زير نور، مانع ايجاد خواب عمیق می شود  

محمد انصاری پور افزود: خواب شب در زیر نور، مانع ایجاد خواب عمیق 
شده و افراد را از مزایای خواب محروم می کند. خواب زیر نور مهتاب نیز 
چنین مشکالتی را برای افراد ایجاد می کند. وی اضافه کرد: خواب در 
زمان گرسنگی نیز بدن را به سمت خشکی و ضعف سوق داده و قوای 

آن را تضعیف می کند.
 خواب صبحگاهی، عامل تشديد يبوست است

 انصاری پور یادآور شد:  دیر برخاستن از خواب صبح نیز به بدن آسیب 
وارد می کند؛ چرا که خواب صبحگاهی نوعی خواب به هنگام گرسنگی 
است که مواد اصلی و مورد نیاز بدن را ضایع می کند. صبح زود بر اساس 
ساعت بیولوژیک بدن، موقع فعالیت دستگاه گوارش و روده هاست که 
باید دفع مدفوع صورت گیرد و این خــواب، مانع دفع مدفوع در وقت 
خود شده و منجر به تجمع سموم در بدن و در نتیجه  تشدید یبوست 

در افراد می شود.
خواب شــب قبل از دفع مدفوع،  به بدن آسیب وارد   

می کند
 انصاری پور خاطرنشان کرد: خوابیدن در شب قبل از دفع مدفوع  نیز 
به بدن آســیب وارد می کند؛ در این حالت با ماندگاری طوالنی مدت 
مدفوع در روده ها، سموم آن بازجذب شده و به کبد و سایر اعضا آسیب 

می رساند.
خواب شب قبل از سبک شدن معده نیز مناسب نیست

 این دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی گفت: خواب شب قبل از 
سبک شدن معده نیز مناسب نیست؛ بهتر است شام سر شب خورده 
شود تا بین خوردن شام و خواب حدود 2 تا 3 ساعت فاصله باشد؛ در 
غیر این صورت خواب عمیق نخواهد بود و حتی منجر به تشویش در 
خواب خواهد شد. درنتیجه هضم غذا با مشکل مواجه شده و موجب 

بروز نفخ معده می شود.

 یک جراح ژاپنی به نام دکتر مکی ســوگیموتو، نام خود را در زمینه 
اســتفاده از واقعیت ترکیبی جهــت مراقبت از بیمــاران ثبت کرده 
است. آخرین ویدئویی که وی از خود منتشر کرده، نشان می دهد که 
چگونه به همراه تیمش، از »هولولنز« مایکروســافت در حین انجام 
پروستاتکتومی روباتیک برای سرطان پروستات استفاده کرده است.

هولولنز مایکروسافت که تحت پروژه بارابو در دست توسعه است، یک 
جفت عینک هوشمند واقعیت ترکیبی است که توسط مایکروسافت 
در حال توسعه و ساخت اســت. او در این ویدئو، با استفاده از هدست، 
به تشریح مدل ســه بعدی بیمار پرداخته تا بتواند به صورت ایمن و 
بی خطر تومــور وی را بردارد. این عمل جراحی که در آن از هدســت 
استفاده شده، در اوایل دســامبر 2۰۱۶ انجام شد و دکتر سوگیموتو 
اشاره کرد که اولین بار اســت این عمل جراحی انجام می شود. دکتر 
سوگیموتو همچنین یک سیســتم شبیه سازی آموزشــی را برای 
بیماران توسعه داده تا آنها در جریان روند کامل جراحی و درمان قرار 

گیرند.

 محققان دانشگاه صنعتی اصفهان در تحقیقات آزمایشگاهی خود به 
روشی دست  یافته اند که به کمک آن می توان ابتال به سرطان ریه را از 

طریق آزمایش ادرار تشخیص داد.
سرطان ریه نوعی بیماری است که مشــخصه  آن رشد کنترل نشده  
سلول در بافت های ریه است. اگر این بیماری درمان نشود، رشد سلولی 
می تواند به بیرون از ریه گســترش پیدا کند و به بافت های اطراف یا 
سایر اعضای بدن برسد. این بیماری به  عنوان یکی از کشنده ترین نوع 
سرطان ها شناخته شده است و در جهان ساالنه شمار زیادی از زنان 
و مردان را به کام مرگ می کشاند. ســرطان ریه بعد از سرطان سینه، 
دومین عامل مرگ ومیر زنان در جهان است که تشخیص و شناسایی 

زودهنگام آن، می تواند فرآیند درمان را آسان  کند. 
دکتر زهرا هاشــمیان محقق دانشــگاه صنعتی اصفهــان، هدف از 
انجام این تحقیق را ابداع و معرفی روشی بر پایه  نقاط کوانتومی و اثر 
فلورسانس برای تشخیص مولکول های زیســتی مربوط به بیماری 
ســرطان ریه )آدنوزین موجود در ادرار( عنوان کرد و افزود: این روش 
از دقت، حساسیت و گزینش پذیری باالیی نسبت به سایر روش های 

تشخیص برخوردار است. 
به گفته وی، در این طــرح از نقاط کوانتومــی ارزان قیمت کادمیم 
سولفید، به  عنوان بستری با مساحت ســطح باال برای تثبیت آپتامر 
ضدآدنوزین روی ســطح این نقاط کوانتومی اســتفاده شده است. 
هاشمیان اظهار کرد: از این روش برای تشــخیص کمی آدنوزین در 
نمونه  ادرار یک بیمار مبتال به سرطان ریه استفاده شده و نتایج آن با 

روش های استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته است.

کاهش دهنــده  داروهــای  از  اســتفاده  معتقدنــد  محققــان 
فشــار خون، مــی تواند با مهــار ســاختارهای ســلولی، به طور 
بالقــوه حمله ســرطان ســینه و ســرطان پروســتات را کاهش 
دهد. این مطالعه کشــف کــرد کــه مســدودکننده های کانال 
 کلســیم که در حال حاضــر برای درمان فشــار خون اســتفاده

 می شــود، می تواند در توقف حرکت سلول های سرطانی و حمله 
به بافت های اطراف موثر واقع شود.

محققان بیان کردند که شناســایی تاثیر داروهای ضد فشار خون 
باال در درمان بالقوه حمله های ســرطان ســینه و پروستات، یک 
کشف بزرگ است. یوهانا ایواسکا، استاد دانشگاه تورکو در فنالند، 
می گوید: »درمان سلول های سرطانی، از اهداف این داروها نبوده 
و در نتیجه هیچکس این احتمال را نمی داد که این داروها ممکن 
است در برابر انواع سرطان تهاجمی موثر واقع شود. یافته ها نشان 
داد که سلول های سرطانی به شــدت پیشرفت کرده، پروتئینی به 
نام میوزین۱۰ تولید می کنند که موجب تحریک آنها )سلول های 

سرطانی( می شود.«

 بايد ها و نبايدهای خواب شبانه
از نگاه طب سنتی

مطالعه جديد نشان می دهد؛

 استفاده از هولولنز مايکروسافت 
در عمل جراحی پروستات

تشخیص سرطان ريه با آزمايش ادرار

محققان می گويند:

داروهای فشارخون، موجب کاهش 
حمله سرطان سینه می شود

زيبايی

4. جای جوش دوران بلوغ
این مشــکل که به آکنه اســکار هم مشــهور اســت، 
جای جوش هــای دوران بلــوغ در جوان هاســت که 
به شــکل عارضه هــای پوســتی باقی می مانــد. این 
اســکار به شــکل جای آبله مرغان یا فرورفتگی هایی 
بر ســطح پوســت خودنمایی می کند و بــا لیزرهای 
جدید می تــوان آن را تا ٨۰ درصد رفــع و درمان کرد؛ 
البته اگر فــرد هنوز هم دچــار آکنه اســت، همزمان 
 برای درمان آکنــه فعال خــود، باید درمــان دارویی

 انجام دهد.
5.  التهابات پوستی

یکی از لیزرهای موجود برای درمــان بیماری ها، لیزر 
کم توان است که برعکس اسمش، اتفاقا قدرت باالیی در 
روش های درمانــی دارد و برای مثال، در بهبود التهابات 

مفصلی از آن استفاده می شود.
 از این لیزر می توان برای درمان بعضی التهابات پوستی 
نیز استفاده کرد؛ برای مثال، در افرادی که سال ها پیش از 
ژل پاژ استفاده کرده و طی آن، گرفتار عوارض بلندمدت 
شــده اند، هنگام تخلیه ژل از بدن آنهــا، برای کاهش 
التهابات استفاده می شود. حتی پس از انجام لیزر لیپولیز، 
برای کم کردن التهابات و کبودی های پوســت بیمار، از 

این لیزر استفاده می شود.
6.  کک و مک

عارضه کک و مک از بیماری های ژنتیک پوستی است که 
درمان قطعی ندارد؛ اما با لیزر می توان به کم رنگ کردن 
این ضایعات کمک کرد. این عارضه بیشتر در افرادی با 
پوست خیلی سفید و به عبارتی، افرادی با زمینه پوست 
اروپایی وجود دارد؛ کما اینکــه کک و مک در نژادهای 

اروپایی بسیار شایع است.
7. برص

برص یــا ویتیلیگو هم از عارضه هایی اســت که یکی از 
روش های کنترل آن، اســتفاده از لیزر اســت. در واقع، 
این طور نیســت که فقط با کمک لیزر بتوان کاری برای 
بهبود این بیماری کرد؛ بلکه بایــد درمان های متنوع، 

بسته به نوع و شدت بیماری در کنار هم دنبال شوند.
8.  جای سوختگی و زخم

برای بهبود آثار ســوختگی، بریدگی ها، جراحی، زخم 
و... نیز می توان از لیزر اســتفاده کرد. لیزرهای جدید به 
کمک درمان های دارویی، در بهبود این اســکارها نقش 
قابل قبولی دارنــد. البته باید عنوان کنیم که پوســت 
آسیب دیده با هیچ لیزری به حالت اولیه اش برنمی گردد 

و تنها باید بهبود درصدی آن را در نظر گرفت.

 کدام بیماری های پوستی
با لیزر درمان می شوند؟ )2(

درد و ورم ساق پا
اگر در قسمت جلوی پا یا زانو احساس درد دارید، این اغلب 
نشانه ای از درد ساق پا بوده و تقریبا همیشه با استفاده بیش 
از حد آن مرتبط است. این شرایط به ویژه هنگامی شکل می 
گیرد که مردم ورزش یا فعالیت جسمانی را آغاز می کنند یا 

به سرعت بر شدت آن می افزایند. 
این درد می تواند نشــانه ای از ورزش کــردن بیش از اندازه 
شــما باشــد. در روزهای آغازیــن ورزش یا یــک فعالیت 
جسمانی، نباید بیش از اندازه به خود فشــار وارد کنید زیرا 
بدن آمادگی الزم برای تحمل این فشــار را ندارد. همچنین، 
نباید شدت فعالیت های خود را به ناگاه زیاد کنید. به پاهای 

خود اســتراحت دهید، از کمپرس یخ بــرای کاهش تورم و 
در صورت نیاز، مســکن های ضــد التهاب مصــرف کنید. 
همچنین، ســطوح ویتامین D بدن خود را زیر نظر داشــته 
باشــید و اگر با کمبود این ویتامین مواجه هستید با پزشک 

خود درباره چگونگی افزایش آن صحبت کنید.
گرفتگی عضالت پا

اسپاسم ها یا گرفتگی ها در عضالت پا ممکن است در نتیجه 
استفاده بیش از اندازه یا کم آبی شــکل گرفته باشد. گاهی 
اوقات پیاده روی بسیار طوالنی تر از حد معمول، ممکن است 
زمینه ساز گرفتگی پا شود. گرفتگی های عضالنی روتین به 
طور معمول تنهــا چند ثانیه یا چند دقیقه طول می کشــد 

و با گرم کردن، اســتراحت و انجام حرکات کششی تسکین 
می یابند. اما تمایز میان آنها و ترمبوز سیاهرگی عمقی مهم 
است. ترمبوز ســیاهرگی عمقی به طور معمول با درد مداوم 
عمیق و تورم همراه است. اگر نسبت به این شرایط مشکوک 

هستید، بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
زانو درد

اگر هنگام بلند کــردن یا فشــار دادن زانــو، در این ناحیه 
احســاس درد می کنید یا اینکه مفصل، متورم شده یا قرمز 
رنگ به نظر می رسد، ممکن اســت به بورسیت مبتال شده 
باشــید. اســتراحت، کمپرس یخ و مســکن هایی که بدون 
نسخه پزشــک قابل خریداری هســتند می توانند بورسیت 
را درمان کنند. اگر به طور مدوام مجبور هســتید زانو بزنید 
یا زانو در تماس با سطوح ســخت قرار دارد، از یک بالشتک 
اســتفاده کنید. اگر درد و تورم با انجام درمان های خانگی 

بهبود نیافت یا بدتر شد، به پزشک مراجعه کنید.
سیاتیک

دردی که از کمر به سمت پاها حرکت می کند ممکن است 
به واسطه فشــار بر عصب سیاتیک شــکل گرفته باشد. این 
شرایط در مردانی که کیف پول سنگین در جیب عقب شلوار 
خود حمل می کنند، بسیار دیده می شود. با کاهش فشار بر 

این عصب، درد نیز اغلب بهبود می یابد.
آسیب تاندون آشیل

درد در باالی استخوان پاشــنه، نشانه ای شــایع از آسیب 
تاندون آشیل اســت که پوشــیدن کفش های پاشنه بلند و 
اســتفاده زیاد از پاها می تواند این آسیب ها را موجب شود. 
اســتراحت و کمپرس یخ می تواند به بهبــودی این تاندون 

کمک کند. 
هیچ گاه درد را نادیده نگرفته و بــه فعالیت های خود مانند 
دویدن، پیــاده روی قدرتی یا تمرینات دیگــر ادامه ندهید. 
اگر توجهی به درد نداشته باشــید ممکن است آسیب های 
جدی تر ماننــد پارگی تاندون شــکل بگیرند کــه نیازمند 
جراحی هســتند. گوش دادن به بدن و توجه به نشانه های 

هشدار دهنده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
درد ناشی از رشد

کودکان اغلب با گرفتگی پا و درد در ایــن اندام ها از خواب 
بیدار می شــوند. همان گونه که استخوان آنها رشد می کند، 
تاندون ها بیشتر کشیده می شوند و این شرایط به ایجاد درد 
در بخش هایی منجر می شــود که به استخوان متصل شده 
اند. کمپرس یخ، مسکن ها و حرکات کششی می توانند این 

دردها را کاهش دهند.
درد در ناحیه ران

کارگران ســاختمانی، افســران پلیس و افــراد دیگری که 
از کمربندهای ســنگین اســتفاده می کننــد، اغلب از درد 
در ناحیه ران پا شــکایت دارند. دلیل این درد ممکن اســت 
فشار کمربند بر عصبی باشــد که کفل را احاطه کرده است؛ 
درنتیجه درد به سمت ران پایین می رود. راه حل بلندمدت 
برای این شرایط، کاهش وزن کمربند به منظور کاهش فشار 

بر عصب است.

 درد در ناحیه پا و چگونگی درمان آن

درد در ناحیه پا ممکن است تنها نشان دهنده نیاز به استراحت بیشتر باشــد و يا در موارد جدی تر می تواند خبر از 
مشکلی حاد بدهد که حتی جان شــما را تهديد می کند. پا درد می تواند در نتیجه کار کشیدن بیش از اندازه از اين 
اندام يا واکنش به التهاب شکل بگیرد. در ادامه با برخی از داليل شــکل گیری درد در ناحیه پا و چگونگی درمان آن 

بیشتر آشنا می شويم.

دانستنی ها

سالمت کودکخواص خوراکی ها

محققان دريافتند؛ 

دلیل 
دشواری 

ورزش برای 
افراد چاق

 محققان دریافتند مغز موش های چاق ممکن اســت آنها را به عدم 
فعالیت تشویق کند. الکســای کراویتز سرپرست ارشد تحقیق در 
این باره می گوید: »ما می دانیم که فعالیت بدنی با سالمت عمومی 
مرتبط است، اما در مورد اینکه چرا انســان ها یا حیوان های چاق، 

کمتر فعال هستند، اطالعات زیادی وجود ندارد.«
وی در ادامه مــی افزاید: »یک باور رایج این اســت کــه حیوانات 
چاق فعالیت زیادی ندارنــد، زیرا به لحاظ فیزیکــی از حمل وزن 
اضافی بدن خود ناتوان هســتند. اما یافته های ما نشــان می دهد 

که این فرضیه، گویای تمام داستان نیست.« به گفته کراویتز، ماده 
شــیمیایی دوپامین در مغز، کلید عدم فعالیت در موش هاســت. 
دوپامین برای حرکت و فعالیت، حیاتی است و چاقی با عدم حرکت 

همراه است.
طی این مطالعه، محققان برای تغذیه موش هــا، یک رژیم غذایی 
نرمال و با چربی باال در نظر گرفتنــد. در این رژیم با چربی باال، وزن 

موش افزایش یافت، ولی حرکتش آهسته و کند شد. 
محققان دریافتند مــوش های چــاق که آهســته و کند حرکت 

می کنند، دارای کمتــر از یک گیرنــده برای پــردازش دوپامین 
هســتند.تحقیقات بیشــتر نشــان می دهد که افزایش وزن، عدم 

فعالیت را دو چندان می کند.
به گفته کراویتز، »در بسیاری از موارد، به اراده به عنوان راهی برای 
تغییر رفتار اشــاره می شــود اما اگر ما مبنای فیزیکی اصلی برای 
رفتارها را درک نکنیم، ســخت اســت که بگوییم اراده به تنهایی 
می تواند آن را حل کند.« بــا این حال، نتایج حاصــل از مطالعات 

حیوانی، لزوما در مورد انسان قابل اجرا نیست.

امروزه با توجه به رواج طب سنتی، گرایش مردم به برخی از 
مواد و دانه های طبیعی افزایش یافته است. یکی از این دانه ها 
که به حق، دارای فواید بســیار زیادی اســت و توسط همه 
متخصصان تغذیه، مصرف آن توصیه می شــود، دانه کنجد 

است.
ويتامین های تشکیل  دهنده  دانه کنجد

دانه کنجد ازجمله دانه های روغنی سرشــار از اســیدهای 
چرب اشباع نشده است که ۷۵ درصد آن را چربی و پروتئین 
و کلسیم و 2۵ درصد آن را مواد معدنی، کربوهیدرات ها )قند( 
و فیبر تشکیل می دهد.  کنجد همچنین دارای انواع ویتامین، 
منیزیم، روی، مس و فســفر بوده و استفاده از آن، به کاهش 
خطر سکته قلبی، پیشگیری از ســرطان و درمان یبوست 
کمک می کند؛ همچنین برای افزایش توان جنسی در مردان 

موثر است.
تاثیر دانه کنجد  بر پوکی استخوان

گرچه تصور بر این است که پوکی استخوان اغلب گریبان گیر 
زنان سالمند می شود، اما حقیقت این است که مردان سالمند 
نیز در معرض پوکی استخوان قرار دارند. امروزه مشخص شده 
که بین دریافت کم روی و کمبود امــالح معدنی در بدن، با 
بروز پوکی اســتخوان در ناحیه لگن و ستون فقرات ارتباط 
واضحی وجود دارد. به دلیل تاثیر روی بر چگالی امالح معدنی 

استخوان، به مردان سالمند توصیه می شود غذاهای غنی از 
»روی« را به طور مرتب در برنامه های غذایی خود بگنجانند. 
کنجد فوق العاده غنی از پروتئین است و ارزش غذایی باالیی 
دارد. هر قاشــق غذاخوری کنجد، تامین کننده ۱4درصد از 
نیاز روزانه بدن به کلسیم اســت. مصرف ۵۰ گرم از کنجد، 
2۵درصد از نیاز روزانه به اســیدفولیک را برطرف می کند. 
این دانه منبع آهن گیاهی است که برای رفع خستگی مفید 
است؛ همچنین مصرف آن برای افرادی که مبتالبه کم خونی 
و فقر آهن هســتند می تواند مفید باشــد. جایگزین کردن 
کنجد و بیســکویت های کنجدی به عنــوان میان وعده ها، 

بسیار مهم و مصرف 3۰ گرم از این دانه بسیار مفید است.

خروسک يا کروپ
خروســک یا کروپ به التهاب حلق، نای و برونش های اصلی 
اطالق شــده و معموال بعد از نیمه شــب ایجاد می شود. این 
عفونت موجب بروز التهاب در گلو و سپس منجر به مشکالت 
تنفسی و عالئمی مانند سرفه به شــکل پارس کردن سگ، 
صدای خس خس و گرفتگی صدا خواهد شد. عالئم خروسک 
ممکن است خفیف، متوسط یا شدید باشد و معموال در هنگام 
شب تشدید می شود. اگر عالئم موجود را برای پزشک توضیح 

دهید، می تواند وجود این نوع بیماری را تشخیص دهد. 
کودکان زمانی به خروســک مبتال می شــوند کــه ویروس 
باعث تورم حنجره، تارهای صوتی و نــای گردد. در ابتدا نای 
باریک تر شده و سپس تارهای صوتی، متورم و به هم نزدیک تر 
می شوند. زمانی که حال کودک بد می شود و شروع به گریه 
می کند، جریان هوا به هنــگام تنفس از طریق حنجره خارج 
شــده و همین امر موجب ایجاد صدایی وحشتناک در آنها 

می شود. 
درصورتی که کودک شما در حال استراحت است و به هنگام 
تنفس، صدای غیر عادی همچون سوت از دهان او خارج شده 
و به سرعت نفس می کشد، باید با یک پزشک تماس بگیرید.

در چنین شرایطی اســتفاده از مرطوب کننده ممکن است 
پاسخگو باشد. اگر استفاده از این مورد نیز کارساز نبود حتما 

با یک پزشک مشــورت کنید. کودک شــما ممکن است به 
استروئید یا اپی نفرین برای کاهش التهاب نیاز داشته باشد.

برونشیولیت
این بیماری که به التهاب نایژک ها گفته می شود، با عالئمی 
همچون ســرفه، خس خس ســینه،تنگی نفــس و مدفوع 

رقیق)شل( همراه است.
بیماری برونشــیولیت زمانی در کودکان رخ می دهد که یک 
ویروس تنفسی )بخصوص ویروس سنسیشیال( باعث التهاب 
این لوله های ریز در ریه شــده و به احاطه شــدن با مخاط و 
بسته شدن مســیر آن منجر می شــود. برای بیشتر کودکان 

کم سن و سال، این تنها یک عفونت خفیف به شمار می رود.

هرآنچه درباره کنجد نمی دانستید )1(

طبق اطالعیه تازه به روز شــده و صادره از کالج پزشــکان 
آمریکایــی، داروی متفورمین اولین گزینــه درمان افراد 
مبتال به دیابت نوع 2 اســت و داروهای دیگر را می توان در 
صورت نیاز تجویز کرد. این کالج تحقیقاتی، دســتورالعمل 
مذکور را به دلیل تحقیقات جدید در مورد داروهای دیابت 
و تجویــز داروهای جدید دیابت توســط اداره غذا و داروی 
ایاالت متحده، به روزرســانی کرد. دکتر نیتین دمل رییس 
این کالج در این بــاره می گویــد: »متفورمین، یک روش 
درمانی موثر است؛ به دلیل آنکه با اثربخشی بهتر و عوارض 
جانبی کمتری همراه است و ارزان تر از بسیاری از داروهای 
خوراکی است؛ مگر در مواردی که مصرف آن منع شود.« به 
گفته محققان، میزان چاقی در حال افزایش بوده و شــیوع 
دیابت، قابل مالحظه اســت؛ مزیت دیگــر متفورمین این 

است که موجب کاهش وزن می شود.

فاطمه عبدی روان شناس، با بیان اینکه برخی خانم ها پس 
از پی بردن به باردار ی  خود، دچار افسردگی می شوند، اظهار 
داشــت: یکی از وظایف آقایان در زمان بارداری همسرشان 
این اســت که اطالعات خود را درباره دوران بارداری کمی 
افزایش دهند تا بتوانند شرایط فیزیکی و روانی همسرشان 
را بهتر درک کنند. وی در ادامه اذعــان کرد: از آنجایی که 
مادران باردار دیگر توانایی رسیدگی به امور منزل را ندارند 
و به نوعی خود را تحت فشــار احســاس می کنند و کارایی 
خود را از دســت رفتــه می بینند، با کمک کــردن در امور 
منزل و کارهای شخصی همسرتان، می توانید از دغدغه ها 
و اضطراب هــای او بکاهید. عبــدی در پایــان تاکید کرد: 
حضور مرد در کنار همســر باردارش به او احساس امنیت 
می بخشد. از او به دلیل اینکه سختی پرورش کودکتان را به 

تنهایی به دوش می کشد، تشکر کنید.

نقش همسر در کاهش استرس 
دوران بارداری

متفورمین؛ همچنان اولین گزينه 
درمان ديابت نوع 2

دردی که از کمر 
به سمت پاها 

حرکت می کند 
ممکن است به 

واسطه فشار بر 
عصب سیاتیک 

شکل گرفته 
باشد. اين شرايط 

در مردانی که 
کیف پول سنگین 

در جیب عقب 
شلوار خود حمل 
می کنند، بسیار 
ديده می شود. با 

کاهش فشار بر 
اين عصب، درد 
نیز اغلب بهبود 

می يابد

انواع سرماخوردگی در کودکان را بشناسید )3(
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پیشنهاد سردبیر: 
نیمی از یک قرن با فناوری

نمایشــگاه فناوری هــای الکترونیــک CES که 
 نام آن برگرفتــه از حروف ابتــدای کلمات عبارت

Consumer Electronics Show به معنی نمایشگاه دستگاه های 
الکترونیــک با تمرکز بــر مصرف کنندگان یا همان مشــتریان نهایی 
اســت، همــه ســاله در الس وگاس ایالت نــوادای آمریــکا در مرکز 
همایش های این شــهر برگزار می شــود. در این واقعه شــرکت های 
ریز و درشــت جهان بــرای نمایش عمومــی آخرین دســتاوردهای 
خود، دور هم گرد می آیند. هر ســاله هیجانــی زایدالوصفی در عموم 
مردم و رســانه ها پیش از برگزاری این نمایشــگاه ایجاد می شــود که 
این شــور و شــوق باعث شــده تا بازار داغ پیشــگویی ها و همچنین 
اخبار مســتند پیش از رونمایی دستاوردهای شــرکت های مختلف 
جهان برای قــرار گرفتــن در این نمایشــگاه رونق بگیرد. بســیاری 
 از شــرکت ها منتظر می ماننــد تــا در نمایشــگاه CES محصوالت 
 و ابداعات جدید خود را معرفــی کنند. خیلــی از فناوری های جدید 
در همین نمایشگاه برای اولین بار معرفی می شوند. حوزه محصوالتی 
 که در نمایشــگاه امســال بــه معرض نمایش گذاشــته می شــوند 
 عبارتنــد از اتومبیــل و فناوری هــای مختلــف آن از خــودران 
و خودروهای الکتریکی گرفته تا گجت هــای الکترونیک مانند موبایل 
 و تبلت و لپ تاپ یا حتی ابزارهای پوشــیدنی مانند ســاعت هوشمند 
و عینک های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده. ربات ها نیز جایگاه ویژه ای 
در بین محصوالت شرکت ها دارند. هر چیزی که بتوان ردپایی از قطعات 

الکترونیک را در آن پیدا کرد می توان در این نمایشگاه پیدا کرد.

این نمایشگاه که هر ساله در بازه 5 تا 8 ژانویه سال جدید میالدی 
برگزار می شود، برای اولین بار در سال 1967 میالدی برگزار شد. 
جالب آن که این نمایشگاه عارضه جانبی یک نمایشگاه موسیقی 
 CES در شیکاگو بوده است. از ســال 1978 تا 1994 نمایشگاه
 دو بار در ســال برگزار می شــد که یکی در تابســتان و دیگری 
 در زمســتان بود. از ایــن رو به نمایشــگاه اول CES تابســتانی 
 و به نمایشگاه دومی CES زمســتانی می گفتند. در سال 1995 
از نمایشگاه CES تابستانی اســتقبال ضعیفی صورت گرفت که 
باعث شــد تا برگزارکنندگان آن تصمیم بگیرند این نمایشــگاه 
تابســتانی را به صورت چرخشــی در شــهرهای مختلف برگزار 
کنند. اما این کار نیز باعث نشــد تا استقبال از این نمایشگاه رونق 
بگیرد. تا این که در ســال 1998 برگزارکنندگان این نمایشــگاه 
تصمیم گرفتند CES را فقط یک بار در سال برگزار کنند؛ آن هم 
در الس وگاس شهری با هوای نســبتا گرم در ایالت بیابانی نوادا. 
گفتنی اســت طول دوره برگزاری یک نمایشــگاه CES از زمان 
استقرار شرکت ها تا اجرا و پاک سازی نمایشــگاه 18 روز به درازا 
 می کشــد. حاال که در ســال جدید میالدی و ماه ژانویه هستیم 
این نمایشــگاه که عنوان آن مطابق سنتش CES 2017 شده، از 
5 تا 8 ژانویه در حال برگزاری است و قصد داریم شما را به صورت 
دوره ای با فناوری هایی که در این نمایشگاه معرفی می شوند، آشنا 

کنیم. پس با ما همراه باشید.

نقطه تالقی فناوری و فناوری دوستان

نیمی از یک قرن با فناوری

اعداد و ارقام چه می گویند؟

شرق، غرب و جنوب در یک نمایشگاه

 نمایشــگاه فناوری CES محلی اســت بــرای شــرکت های کوچک 
و بــزرگ و جامعــه هدف کــه آن هــم عموم مــردم هســتند. این 
نمایشــگاه چنان هیجانــی در بین فناوری دوســتان ایجــاد می کند 
که در زمــان برگــزاری آن از سرتاســر جهان بــرای تماشــا به این 
 نمایشــگاه مراجعــه می کننــد. نمایشــگاه CES در ســال 2016 
از 6 تــا 9 ژانویه برگزار شــد و گری شــاپیرو که مدیرعامــل و رییس 
شــرکت برگزارکننده نمایشــگاه CES اســت، برگزاری سال 2016 
را رکوردی جدیــد برای ایــن نمایشــگاه می داند. به گفته شــاپیرو 
نمایشــگاه CES در فضایــی به مســاحت 2/47 میلیــون فوت مربع 
چیــزی معــادل229470 مترمربع یا رقمــی در حــدود 23 هکتار 
برگزار شــده کــه در آن تعــداد باورنکردنی 3887 شــرکت مختلف 
برای نمایش دســتاوردهای شــان گرد هم آمدند. شــاپیرو همچنین 
بازدیدکننــده را   گفتــه کــه CES 2016 جمعیــت 177393 
 در آن ســال به خــود دیــد. در جهان نمایشــگاه های ایــن چنینی 
با این سطح از مخاطب کم تر دیده شده است و شاید بتوان رقیبان چنین 

نمایشگاه هایی را Cebit و یا IFA و کم و بیش Comex عنوان کرد.

نقشه نمایشــگاه CES و به نظر محل نمایشگاه های الس وگاس 
کــه بــه آن Las Vegas Convention Center می گویند 
برای CES 2017 به سه بخش اصلی تقسیم شده است. این سه 
 Tech South و Tech West ، Tech East بخش به نام هــای
 در نقشه های معرفی شــده از نمایشــگاه عنوان گذاری شده که 
هر کدام از این نقشه ها در ساختمان ها و پالن های چند طبقه در 
غرفه های متعدد برگزاری می شود. دیدن نقشه های این نمایشگاه 
 خودش خالی از لطف نیست که می توانید این نقشه ها را در آدرس

goo.gl/J1MPH3 پیــدا کنید. در عکس زیر هــم می توانید 
بخشی از نقشه شهر الس وگاس را ببینید که سه بخش نمایشگاه 

CES در آن دیده می شود.

تاریخچه
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خودران

پوشیدنی

تلفنهمراه

رباتها

4 لپتاپ

مدتی اســت در بین کارخانه های ســازنده 
خودرو مسئله خودروهای الکتریکی به تبی 
داغ تبدیل شده است. ســازندگان خودرو احساس می کنند که 
اگر به موضوع خودروهای الکتریکــی ورود پیدا نکنند، در آینده 
از بین خواهند رفت. اما خودروی الکتریکی یک عارضه جانبی را 
هم به همراه داشت و آن فناوری خودران است. می توان این گونه 
ادعا کرد که اگر خودروی الکتریکی از راه نمی رســید، خودرانی 
هم وجود نداشــت. گوگل به عنــوان صاحب فنــاوری به دلیل 
آن که تکنولوژی های زیادی را از جمله نقشــه گوگل در اختیار 
داشت، دور از انتظار نبود که به عنوان پیشگام خودروی خودران 
معرفی شود اما این شرکت نتوانســت در این حوزه خیلی موفق 
ظاهر شود تا این که تســال از نا کجاآباد سر رســید و به حق هم 
می توان گفت که محصوالت تجاری خــودران موفقی را به بازار 
 معرفی کرد. اگر چه تســال در ابتدای مسیر خودران فجایعی هم 
به بار آورد، امــا حاال می توان گفت خودران تســال یک محصول 
موفق و کامال عملیاتی اســت. خودرویی که کافی اســت در آن 
بنشینید و روی نقشه بگویید کجا می خواهید بروید. بقیه کارها 
 را به ماشــین بســپارید تا ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی 
 و رانندگی و همچنین با انتخاب بهترین و موثرترین مســیر شما 
 را ســالم به مقصدتان برســاند. اما ما هم دغدغــه ای داریم که 
دل مان نیامد ایــن جا صحبتی از آن نشــود. بایــد بگوییم که 
خودروهای خودران بســیار بــه قوانین راهنمایــی و رانندگی 
وابسته هستند. درست اســت که هر لحظه که راننده اراده کند 
می تواند خودروی خودران خود را از حالــت خودکار خارج کند 
اما این دلیل نمی شــود که وضعیــت خیابان های مــا این گونه 
 باشــد. خودران ها به خطوط ســفید خیابان ها نــگاه می کنند. 
 چه آن جا که مقطع باشــد و چه آن جا که ممتد. چه سفید باشد 
 و چه زرد. تصــور ما این اســت کــه خیابان هــا و جاده های ما 
به هیچ وجه برای خودران هایی که ممکن است کم تر از یک سال 
دیگر در خیابان های ما هم دیده شــود، آماده نیست. عرض بین 
خطوط هیچ جا یکسان نیســت. خطوط عابر پیاده یا از بین رفته 
یا اصال وجود ندارنــد. تابلوها و چراغ هــای راهنمایی و رانندگی 
 جانمایی درستی ندارند. میدان ها به درستی خط کشی نشده اند 
و ایرادهای بسیار دیگری وجود دارند که بعید می دانیم خودران ها 
بتوانند در خیابان هــا و جاده های ما فرآیندهای خــود را به اجرا 
بگذارند. امیدواریم که تا پیش از آمدن این گونه فناوری ها بتوانیم 

شاهد برطرف شدن مشکالت خیابان ها باشیم.

پی نوشت

 فیات کرایســلر از اتومبیــل مفهومی تمــام الکتریکی 
 CES 2017 و خــودران خــود در جریــان نمایشــگاه 
پرده برداری خواهد کرد. مینــی ون » پورتال « جزو آن 
دســته از خودروهای اســپرت با اعداد و ارقــام و طراحی 
عجیب و بدون کاربرد نیســت، بلکه اتومبیلی اســت که 
 مخصوص خانواده ها طراحی شــده اســت. از قابلیت های 
 » پورتــال « می توان بــه پیمایش بیــش از400 کیلومتر 
 با هر بار شارژ اشــاره کرد. شارژر ســریع350 کیلوواتی آن 
می تواند در عرض20 دقیقه، مقدار انرژی الزم برای رانندگی 
حدودا 250 کیلومتر را به اتومبیل منتقل کند. خودران، امکان 

تشخیص فرامین صوتی از ویژگی های این خودرو است.

خودروی FF91 اولین محصول فارادی فیوچر که با مشــکالت متعدد 
دست و پنجه نرم می کند، است که در CES 2017 رونمایی شد. 

ویژگی این خودرو ســرعت بسیار باالی آن اســت. با قدرت1050 اسب 
بخار، FF91 می تواند در عرض تنها 2/39 ثانیه از حالت سکون به سرعت 
100 کیلومتر در ســاعت دســت پیدا کند. این رقم، خودروی فارادی 
فیوچر را به پرشتاب ترین خودروی جهان در حال حاضر تبدیل می کند.

البته باید منتظر ماند و  دید که ادعای فارادی در چه حد صحیح اســت؛ 
اما اگر این شــرکت بتواند FF91 را وارد بازار کنــد، زیبایی ظاهری آن 

خودروهای تسال را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 Plume Labs توســط Flow گجت جالبی با نام CES 2017 در جریان
 معرفی شــد که کاربرد محیــط زیســتی دارد. این دســتگاه کوچک قادر 
به شناسایی میزان آلودگی هواست و برای کاربر این امکان را فراهم می سازد 
که از بودن در محیط خطرناک دوری کند. کاربران می توانند با استفاده از این 
گجت از وضعیت هوای محیطی که در آن قرار دارند به طور لحظه ای با خبر 

شوند و در هنگام سفرهای درون شهری مراقب محیط های آلوده باشند.

Acer در جریان نمایشــگاه CES 2017 از نخســتین لپ تاپ گیمینگ 
 Predator 21 X مجهز به نمایشگر خمیده 21 اینچ پرده برداشت. لپ تاپ 
در حــدود 8 کیلوگرم وزن دارد و قطعــا ابعاد غول پیکــر آن حمل و نقل را 
 دشوار خواهد ساخت، اما امکانات منحصر به فرد و نیرومندش هر گیمری را 
به وسوســه می اندازد. جدیدترین لپ تاپ گیمینگ ایســر از نســل هفتم 
 پردازنــده هــای i7 اینتــل و 64 گیگابایــت رم DDR4 برخــوردار بوده 
و 512 گیگابایــت حافظــه SSD و دو ترابایــت هارد با ســرعت گردش 

7200RPM را در اختیار کاربر قرار می دهد.

Flir در زمینــه تولیــد سیســتم هــای تصویربــرداری حرارتــی فعالیــت 
 دارد. نخســتین محصــول ایــن شــرکت در CES 2017 نســخه جدیدی 
از Flir One اســت؛ نوعی دوربیــن حرارتی جانبی برای تلفن های هوشــمند 
 که قــرار شــده بــا قیمــت 399 دالر به بــازار عرضــه شــود. Flir همچنین 
 از محصــول دیگــری بــه نــام Flir Duo و Flir R رونمایی کــرد؛ دو دوربین 

با قد و قواره محصوالت گوپرو اما با قابلیت تصویربرداری حرارتی در سطح حرفه ای.

ربات خانگی Olly که در CES 2017 معرفی شــده، فراتر از یک دستیار 
 صوتی معمولی اســت و رفتار صاحب خــود را می آمــوزد. نکته کلیدی 
 در ایــن ربــات جدیــد، شــخصیت داشــتن آن، حرکــت و پاســخ 
 به رفتارهای کاربر اســت. موســس شــرکت لندنی ســازنده این ربات،

Hongbin Zhuang در مصاحبه ای که در نمایشــگاه CES داشــت، 
با اشــاره به دو ربات Olly موجود در غرفه، عنوان کرد کــه یکی از آن ها 
به راحتی با همه افراد ارتباط برقرار می کند و بسیار پر جنب وجوش است، 
در حالی که دیگری ساکت است و تنها زمانی که از او سوالی پرسیده شود 
واکنش نشــان می دهد. او این تفاوت را نتیجه یادگیــری عمیق و هوش 
مصنوعی خاص این ربات ها می داند. نســخه عرضه شــده در نمایشــگاه 
 CES، نسخه نهایی نیست و به نظر می رسد پس از کامل شدن آزمایش ها، 

نسخه نهایی در پایان سال جاری به بازار عرضه خواهد شد.

ZTE قصد دارد در CES 2017 از یک یا تعداد بیشــتری موبایل هوشمند 
رونمایی کند که به احتمال زیاد یکی از آنها Blade V8 Pro خواهد بود. این 
گوشی دارای پردازنده 8 هسته ای کوالکام اسنپدراگون 625 خواهد بود که 
در کنار حافظه رم 3 گیگابایتی و 32 گیگابایت حافظه ذخیره سازی داخلی، 
مشخصاتی میان رده محسوب می شود. نکته جالب در مورد آن بهره مندی 
از ماژول دوربین دوگانه در پشت اســت. یک فالش دوگانه LED و دوربین 

سلفی 8 مگاپیکسلی از دیگر ویژگی های بخش تصویربرداری آن است.

استارتاپ Mayfield Robotics ، طی دو ســال اخیر در حال تالش برای 
 توســعه رباتی خانگی و دوست داشتنی با شــخصیت منحصر به فرد بوده 
 و باالخره از ربات خود بــه نام » Kuri « رونمایی کرده اســت. این ربات که 
با فرمان های صوتی کنترل می شود، به گونه ای طراحی شده تا در خانه به 
انجام اعمال مختلف بپردازد و برخالف اکو یا گوگل هوم، از چرخ هایی برای 
جا به جایی در منزل استفاده می کند. گفتنی است که Kuri در حال حاضر 
قادر به پخش موسیقی از هر سرویس اســتریم موزیکی ) مانند اسپاتیفای 
 و اپل موزیک ( نبــوده و در عوض بــه عنوان نوعی اســپیکر بلوتوث عمل 
می کند. باید افزود که Kuri از لیزر برای نقشــه بــرداری از منزل صاحب 
خود بهره گرفته و به دوربینی با رزولوشن 1080p مجهز شده که به عنوان 
 ،IFTTT دوربینی امنیتی عمل می کند. ضمنا ربات مورد اشــاره از طریق 
 دیوایس های هوشــمند خانگی را کنترل کرده و هنگامــی که باتری اش 

در حال تخلیه باشد، به داک مخصوص خود باز می گردد.

شرکت پوالر که در گذشته به ساخت تسمه های سینه هوشمند مشغول 
بود، از Polar Team Pro Shirt در جریان CES 2017 پرده برداشت. 
در پارچه این لباس هوشمند دو سنسور تعبیه شده که در تماس با پوست 
می توانند به محاسبه ضربان قلب کاربر بپردازند. همچنین در زیر یقه این 
لباس هوشمند، سنسوری کیسه مانند وجود دارد که قادر است سرعت، 
شتاب و مسافت پیموده شده توســط کاربر را در هنگام دویدن محاسبه 
 Polar کند. اگر به نام لباس شرکت پوالر توجه کنید، متوجه می شوید که
 Team Pro Shirt برای افراد نخبه و ورزشــکار طراحی شده تا مربیان 
تیم های حرفه ای بتوانند با استفاده از آن، شرایط فیزیکی بازیکنان تیم 

خود را کنترل کنند و از سالمتی شان اطمینان حاصل کنند.

کرایسلر
پورتال را معرفی می کند

شتاب صفر تا صد 2/39 ثانیه

از میزان آلودگی هوا خبردار شوید

بازی با نمایشگر خمیده

چشمان گوشی خود را باز کنید!

دستیار هوشمند روی میز

دو دوربین در یک میان رده

عضوی مهربان در خانواده

با لباس هوشمند پوالر آشنا شوید

علیرضا
مظاهری

زاینده رود

اچ پــی در نمایشــگاه CES امســال، ســری 
لپ تاپ هــای Spectre را بــا معرفــی عضوی 
 HP Spectre x360 .تازه نفس به روز رسانی کرد
 ســال گذشــته مجهز به نمایشــگر 15/6 اینچی بود 
و حدودا 1/8 اینچ وزن و 16 میلی متر ضخامت داشــت. 
 اما مدل جدید تقریبا دو کیلوگــرم وزن دارد و ضخامت آن 

به 17/89 میلی متر رسیده است. 
تفاوت چندان فاحش نیست، شــاید حتی اصال متوجه آن هم 
نشوید، اما همین فضای اندک باعث شده تا گرافیک بهتری درون 

دستگاه جای گیرد و جا برای 23 درصد باتری بیشتر باز شود.

تنها 16 میلی متر!

مقدمه
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پیشنهاد سر دبیر: 
تلویزیون از دوران طالیی اش جا مانده است

جشنواره

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان گفت: »جنجال 
در عروسی« به کارگردانی ســیدرضا خطیبی روی پرده سینما 
سپاهان رفت. سید مصطفی حسینی، با اشاره به تغییر فیلم های 
بر پرده ســینمای اصفهان گفت: فیلم »جنجال در عروسی« به 
کارگردانی سیدرضا خطیبی به جای آس و پاس روی پرده سینما 
سپاهان رفت و بر این اساس فیلم آس و پاس به جای سالن اصلی 
سپاهان در سالن شــماره دوی این ســینما اکران می شود. وی 
افزود: همچنین از هفته گذشته فیلم »الک قرمز« به کارگردانی 
سیدجمال سیدحاتمی جای فیلم نفس به کارگردانی نرگس آبیار 
را در سینما فلسطین گرفت که در همین مدت کوتاه با استقبال 
بســیار خوب مخاطبان روبه رو شده اســت. مدیر امور سینمایی 
حوزه هنری اســتان اصفهان با بیان اینکه اکران فیلم »یتیم خانه 
ایران« به کارگردانی ابوالقاسم ابوطالبی در سانس  ۱۸:۳۰ سینما 
ســپاهان ادامه دارد، بیان داشــت: این فیلم همچنین در سالن 
شماره دوی مجتمع سینمایی کاشان نیز اکران شده است. مدیر 
امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان بیان  داشت: همچنین 
فیلم سالم بمبئی در سینما ســاحل، یاسمن شاهین شهر، سالن 
یک فرهنگ فوالدشــهر، ســینما بهار گز و ســالن یک مجتمع 

سینمایی کاشان اکران شده است.
وی با بیان اینکه  فیلم آس و پاس در ســالن دوی سینما فرهنگ 
فوالدشهر  همچنان روی پرده است، ادامه داد: عالوه بر فیلم سالم 
بمبئی » یتیم خانه ایران« نیز در ســینما یاســمن شاهین شهر 
روی پرده رفته و الک قرمز عالوه بر ســاحل اصفهان در سالن سه 

مجتمع سینمایی کاشان اکران شده است.

اختتامیه هفتمین دوره جشــنواره فیلم »عمــار« روز جمعه در 
فرهنگ سرای بهمن برگزار می شود.

 دبیرخانه جشــنواره مردمــی فیلم »عمار«، جزئیــات اختتامیه 
هفتمین دوره این جشــنواره مردمی را اعالم کرد. در این مراســم 
برگزیــدگان بخش های رادیویــی، پویانمایی، مســتند، بیداری 
اســالمی، وحدت و مدافعان حرم، جنگ نــرم، اقتصاد مقاومتی و 
سبک زندگی، تاریخ انقالب، دفاع مقدس و فتنه ۸۸، ملت قهرمان، 
نقد درون گفتمانی و داستانی معرفی و تجلیل می شوند؛  همچنین 
قرار است در آیین اختتامیه جشــنواره به احترام شهدا و جانبازان 
واقعه کشف حجاب که از سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۰ زیر چکمه رضاخان 
از دین و عفت دفاع کردند، تجلیل شود. فرزندان تعدادی از شهدای 
واقعه کشف حجاب میهمان ویژه این مراسم هستند.  عالوه بر این 
قرار است از ابوالقاسم طالبی کارگردان سینما تجلیل شود. اعطای 
نشان مردمی اســتقالل، بخش جدید و بدیع جشــنواره مردمی 
»عمار« است. چهره های مردمی انقالبی و فعاالن فرهنگی و هنری 
جبهه فرهنگی انقالب در کنار خانواده های شــهدای هســته ای، 
مدافعان حرم و دفاع مقدس نیز همچون ســال های گذشــته در 

مراسم اختتامیه حضور دارند. 
 اختتامیه جشنواره مردمی فیلم عمار جمعه ۱۷ دی ماه ۹۵ ساعت 
۱۸:۳۰ در محل فرهنگ سرای بهمن واقع در میدان بهمن برگزار 

خواهد شد و حضور برای عموم مردم در این مراسم آزاد است. 

نخستین آلبوم حامد همایون خواننده موسیقی پاپ از 
۲۲ دی به بازار موسیقی عرضه خواهد شد.

حامد همایون که طی ماه های گذشته توانسته با انتشار 
تــک آهنگ هایی در فضای موســیقی معرفی شــود، 
نخستین آلبوم رســمی خود را با عنوان »دوباره عشق« 
در تاریخ ۲۲ دی ماه در بازار موســیقی منتشــر خواهد 
کرد. محسن رجب پور مدیر عامل شرکت »ترانه شرقی« 
درباره انتشار نخستین آلبوم رسمی حامد همایون گفت: 
فضای موسیقی در کشــور به گونه ای شده که بسیاری 
از هنرمندان حوزه موســیقی از یأس، غم و عشــق های 
واســوخت می خوانند ولی ماموریت حامد همایون در 
این آلبوم تزریق فضایی مثبت و سرشــار از انرژی خوب 
در جامعه است. رجب پور در توضیح جزئیات بیشتر این 
اثر نیز توضیح داد: برای بیست قطعه در قالب یک آلبوم 
مجوز انتشار اخذ شــده که طبق برنامه ریزی های انجام 
گرفته، آلبــوم در ۱۸ قطعه که شــامل ۱۲ قطعه از آثار 

منتشر شده و ۶ قطعه جدید است، روانه بازار می شود.  مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان:

 »جنجال در عروسی« 
روی پرده سینما سپاهان رفت

برنامه های اختتامیه جشنواره 
عمار اعالم شد

اولین آلبوم حامد همایون
 هفته دیگر شنیدنی می شود

اخبار

موسیقی

تلویزیون

بهنام تشکر از حضور در »لیسانســه ها« و همکاری 
مجدد با ســروش صحت گفت: این ســریال همانند 
موارد  دیگر به من پیشنهاد شد و من از نویسنده های 
فیلم نامــه اطالع داشــتم که آقای صحــت و ایمان 
صفایی نوشــته اند. چند قســمت متــن را خواندم، 
متن، خیلی خوب بود و خواســتم بعد از پنج ســال 
با ســروش صحــت کار کنــم. بازیگر »ســاختمان 
پزشکان« در خصوص نقش عنوان کرد: نقش پلیس 
را بازی می کنم که به شــدت منظم اســت و ارباب 
رجوع خیلی برای او مهم اســت، حتــی با کادر خود 
در کالنتری خیلی سختگیری می کند. وی در ادامه 
صحبت هایش در خصوص پیشــنهادهای سینمایی 
اظهار داشت: پیشنهاد ســینمایی داشتم اما به دلیل 
تصویربرداری ســریال »لیسانســه ها« نتوانســتم 
قبول کنم.ایــن بازیگر در خصوص فیلم ســینمایی 
»الک قرمز« بیان کرد: فیلم خوب و شــیرینی است. 
تماشــاگر را درگیر خود می کند و مردم از دیدن این 

فیلم لذت می برند.

همکاری تشکر با صحت در 
»لیسانسه ها« چگونه شکل گرفت؟

به گزارش خبرآنالین، امسال از میان کارگردان های قدیمی تر 
سینما نام مسعود کیمیایی، کیانوش عیاری، پوران درخشنده، 
مســعود جعفری جوزانی، تهمنیه میالنی به عنوان شرکت 
کنندگان در جشنواره شــنیده شده اســت. اما جای خالی 
بسیاری از آنها همچنان حس می شود. در این گزارش نگاهی 
داریم به کارگردان های مطرح ســه نســل بعد از انقالب که 

غایبان جشنواره سی و پنجم هستند.
داریوش مهرجویی

آخرین حضور داریوش مهرجویی در جشــنواره فیلم فجر به 
ســال ۹۲ بر می گردد که این کارگردان قدیمی سینما فیلم 
سینمایی »اشباح« را در این فستیوال داشت. »اشباح« در سی 
و دومین جشــنواره فیلم فجر چندان مورد توجه مخاطبان و 
حتی هیئت داوران هم قرار نگرفت و تنها بازیگران نقش مکمل 
زنش )ملیکا شریفی نیا و هنگامه حمید زاده( توانستند دیپلم 
افتخار این جشنواره را کسب کنند و دیگر بعد از آن مهرجویی 

فیلمی را نساخت تا فرصت حضور در جشنوراه را پیدا کند.
گرچه امســال زمزمه هایی مبنی بر حضور ایــن کارگردان 
قدیمی سینما در جشنواره شنیده می شد، اما با توجه به اینکه 
مهرجویی هنوز هیچ کدام از فیلم هایش را کلید نزده باید او را 

یکی از غایبان بزرگ جشنواره امسال قلمداد کرد.
بهرام بیضایی- ناصر تقوایی

چند سالی است که دیگر نوشتن نام این دو کارگردان مطرح 
سینمای ایران پای ثابت بیشــتر گزارش های سینمایی شده 
است. بهرام بیضایی و ناصر تقوایی از مطرح ترین کارگردان های 
بعد از انقالب هستند که چند ســالی است عطای کارگردانی 
فیلم را به لقایش بخشیده اند و جای خالی شان در جشنواره 
فیلم فجر نیز به شدت احساس می شــود، کارگردان هایی که 
حضورشــان در هر دوره از جشنواره در ســال های قبل رونق 

بخش آن دوره بوده است.
ابراهیم حاتمی کیا

سال گذشته ابراهیم حاتمی کیا با فیلم »بادیگارد« در جشنواره 
سی و چهارم حضور داشت، فیلمی که برخالف تصور، انتظار 

خیلی ها را برآورده نکرد و چندان مــورد توجه داوران نیز قرار 
نگرفت. این در حالی است که بیشتر فیلم های حاتمی کیا در 
دوره های گذشته جشنواره حداقل در دو رشته نامزد دریافت و 
حتی موفق به کسب تندیس می شدند. این کارگردان تا کنون 
دو بار برای فیلم های »آژانس شیشه ای« و »به رنگ ارغوان« 
موفق به کسب ســیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره 
فیلم فجر شده اســت و ســایر فیلم هایش نیز در بخش های 
مختلف مورد توجه داوران قرار گرفته اند. امســال خبرهایی 
مبنی بر ساخت فیلمی با موضوع اتفاقات سوریه به کارگردانی 
حاتمی کیا شنیده شــد، ولی با تکذیب این خبر از سوی این 
 کارگردان نام او نیز در لیســت غایبان جشــنواره فجر امسال 

قرار گرفت.
احمدرضا درویش

احمدرضــا درویش با هفت ســیمرغ بلورین ســی و دومین 
جشــنواره فیلم فجر را ترک کرد. داوران اســتقبال خوبی از 
»رســتاخیز« به عمل آوردند، اما این شروع امیدوارکننده در 
جشنواره، در جریان اکران عمومی فیلم ادامه نیافت و مسئوالن 
سازمان سینمایی در مقابل اعتراض ها کوتاه آمدند و به اکران 
»رســتاخیز« بعد از یکی دو سانس نمایش پایان بخشیدند تا 
به این ترتیب درویش تبدیل به یکی از کارگردانان معترض در 
این سال ها تبدیل شود. درویش بارها در مصاحبه هایی که در 
سال های اخیر انجام داده اعالم کرده تا روشن نشدن وضعیت 
»رستاخیز« که به موضوع قیام عاشورا می پردازد قصد ندارد 
فیلم دیگری بسازد. در نتیجه همین روند است که امسال هم 

درویش یکی از غایبان جشنواره فیلم فجر است.

کمال تبریزی
حضور فیلمسازان قدیمی تر سینما در جشنواره فیلم فجر سال 
گذشته پررنگ تر بود. کمال تبریزی هم جزو کارگردان هایی 
 بود که سال گذشته با یک فیلم در جشــنواره حضور داشت.

 » امکان مینــا« آخرین اثر ســینمایی تبریزی بــود که در 
جشنواره فجر به نمایش درآمد و امســال نیز اکران عمومی 
شد. تبریزی از سال گذشته بیش از اینکه به فکر ساخت اثری 
سینمایی باشد تمرکزش را روی به سرانجام رساندن سریال 
»سرزمین کهن« گذاشــته تا شــاید بتواند آن را در سال ۹۶ 

مجددا  روی آنتن ببرد.
رخشان  بنی اعتماد

رخشان بنی اعتماد پس از ســاخت فیلم پر حاشیه »قصه ها« 
دیگر ســراغ ســاخت فیلمی جدید نرفته تا او نیز از غایبان 
دوره های اخیر جشنواره فجر و جشــنواره سی و پنجم باشد. 
بیشتر فیلم های بنی اعتماد که در ادوار مختلف جشنواره فجر 

حاضر بودند مورد توجه قرار گرفتند .
مجید  مجیدی

نه سال از غیبت مجید مجیدی در جشنواره فیلم فجر می گذرد 
و او امســال نیز در جشــنواره، فیلمی نخواهد داشت. مشغله 

مجیدی برای ســاخت فیلم 
ســینمایی »محمد رسوال ا... 
)ص(« در ایــن ســال ها او را 
کارگردانــی اثــری دیگر، دور 
ســاخت تا او نیز یکی دیگر از 
غایبان جشــنواره امســال به 
شــمار آید. فیلم های مجیدی 
عالوه بر جشنواره های خارجی 
در داخل کشور نیز مورد توجه 
قرار گرفتند و او ســال ۸۳ در 
جشــنواره فجر برنــده جایزه 
بهترین کارگردانی و همچنین 
جایزه تماشــاگران جشنواره 
برای فیلم »بید مجنون« شد. 
مجیدی سال ۸۶ نیز برای فیلم 
»آواز گنجشــک ها« تندیس 
بهترین کارگردانی را از هیئت 
داوران جشنواره دریافت کرد و 

از همان سال دیگر در جشنواره فجر حضور نداشت.
اصغر فرهادی

اصغر فرهادی از همان سال اول حضور در جشنواره فیلم فجر 
با فیلم »رقص در غبار« موفق شــد جایزه ویژه هیئت داوران 
را کســب کند. او در دوره های بعدی جشــنواره نیز چندین 
بار ســیمرغ بلورین بهتریــن کارگردانی را بــرای فیلم های 
»چهارشنبه سوری«، »درباره الی«، »جدایی نادر از سیمین« 
دریافت کرد. نام فرهادی امسال در حالی در بین لیست غایبان 
جشــنواره فیلم فجر قرار می گیرد که جدیدترین ساخته او 
»فروشنده« در میان نامزد های جایزه گلدن گلوب قرار گرفته و 

شانس زیادی برای کاندیدا شدن در اسکار هم دارد.

غایبان بزرگ سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر؛

جای خالی بزرگان 
همه ساله با برگزاری جشــنواره فیلم فجر تعدادی از 
فیلمسازان مطرح ســینمای ایران با شرکت در این 
جشنواره رونق زیادی به حال و هوای این رویداد بزرگ 
سینمایی می بخشــند. جدای از حضور موفقیت آمیز 
فیلمســازان جوان که در دوره های اخیر به خصوص 
سال گذشــته که ثابت کردند می توان به حضور آنها 
حتی بیش از قدیمی ها امیدوار بود، اما خیلی  ها اعتبار 
جشــنواره فجر را به حضور کارگردان های مطرح و 

قدیمی می دانند.

درویش بارها در 
مصاحبه هایی که 
در سال های اخیر 
انجام داده اعالم 

کرده تا روشن 
نشدن وضعیت 
»رستاخیز« که 
به موضوع قیام 

عاشورا می پردازد 
قصد ندارد فیلم 

دیگری بسازد

میالد درخشانی گفت: در بخش تلفیقی باید امکانات بیشتر و بهتری در 
نظر گرفته می شد، از هر نظر در ردیف پایین تری نسبت به بقیه بخش ها 
قرار داریم. همچنین در ادامه نشســت های خبری گروه های موسیقی 
تلفیقی جشنواره موســیقی فجر، نشست رســانه ای با حضور میالد 
درخشانی در تاالر وحدت برگزار شد. درخشــانی در ابتدای این برنامه 
گفت: چند سال بود که در جشنواره شرکت نکرده بودم. امسال تصمیم 
گرفته شد که به همراه گروه های دیگر در بخش تلفیقی شرکت کنیم. 
روز ۲۵ دی ماه روز اجرای من است که با روز تولدم همزمان شده  که این 
موضوع برایم خوشایند است.  وی افزود: ۱۵ یا ۱۶ قطعه آماده کرده ام 
که حدود ۱۳ قطعه آن باکالم و بقیه بی کالم هستند. تعدادی از قطعات 
آلبوم »اشارات نظر« را در جشــنواره اجرا خواهم کرد. نوازندگان گروه 
هرچند از نظر سابقه کاری چهره های آشــنایی نیستند ولی حرفه ای 
هستند. صرف نوازندگی کافی نیســت؛ بلکه تجربه اجرا، روی صحنه 
رفتن و ارتباط با مخاطب همه در کنار هم نوازنده کامل را شکل می دهد.

هفت کارگردان زن سینمای ایران در بخش جایزه »بهترین فیلم ساز 
زن سال« نهمین جشنواره پروین اعتصامی با یکدیگر رقابت می کنند.

نیکی کریمی با فیلم سینمایی »شیفت شــب«، آیدا پناهنده با فیلم 
سینمایی »ناهید«، تینا پاکروان با فیلم ســینمایی »خانوم«، نرگس 
 آبیار با فیلم ســینمایی »نفــس«، آزیتا موگویی با فیلم ســینمایی 
»تراژدی«، مرجان اشرفی زاده با فیلم سینمایی »آبجی« و رقیه توکلی 
با فیلم سینمایی »مادری« در جشنواره فیلم پروین اعتصامی حضور 

دارند. 
در بخش بهترین فیلم ساز زن سال جشنواره، فیلم های بلند داستانی 
زنان فیلم ساز سینمای ایران که دارای پروانه ساخت و نمایش سینمایی 

از سازمان سینمایی کشور بودند  می توانند شرکت نمایند. 
جایزه نشــان پروین زرین، دیپلــم افتخار و جایزه نقــدی به بهترین 
فیلم ساز زن ســال اهدا می شود. نهمین جشــنواره ملی فیلم پروین 

اعتصامی ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

از امکانات جشنواره برای 
بخش تلفیقی راضی نیستم

رقابت هفت زن ایرانی برای 
یک جایزه سینمایی

دیدگاه

محمد حســین لطیفی می گوید: تلویزیون برای برگشتن به 
دوران طالیی اش راه طوالنی پیــش رو دارد و زمانی می تواند 
به آن دوران بازگردد که از همین امروز در بودجه، مدیریت و 

جذب متخصصین خود تجدید نظر کند.
این کارگردان ســینما و تلویزیون با اشــاره به اینکه باید در 
مدیریت تلویزیون بازنگری کاملی انجام شــود، بیان کرد: به 
نظرم وضعیت تلویزیون این گونه اســت که گویی با تانک به 
ما حمله شــده و از روی ما رد شــده اند و تازه بلند شده ایم و 

می خواهیم حمله کنیم اما رقبا جلوتر از ما هستند.
لطیفی که این روزها کارگردانی مجموعه اینترنتی »پیکسل« 
را بر عهــده گرفته، دربــاره  نحوه نمایش این ســریال گفت: 
اولویت ما برای پخش مجموعه »پیکسل«، نمایش اینترنتی 
اســت. ابتدا این ســریال از اینترنت به نمایــش درمی آید و 
شبکه های مجازی نیز می توانند محل عرضه ای برای این کار 

باشند.
وی با بیان اینکه نقش یک کارگردان ســینما را در مجموعه 
»پیکســل« بازی می کند، یادآور شــد: من عالقــه زیادی 
به بازیگری نــدارم و تنها دلیلــم برای تجربــه بازیگری در 
»پیکســل« این بود که نقش یــک کارگردان ســینما را در 
این مجموعه بازی می کنــم. تمامی بازیگران نیز با اســامی 

خودشان در این سریال نقش آفرینی کرده اند.
وی بــا بیان اینکــه انجــام دادن کارهای بزرگ شــجاعت و 
ریسک پذیری باالیی می خواهد، گفت: تمامی عوامل مجموعه 
»پیکسل« ریســک پذیری و شجاعت داشــتند و هدف ما از 
ساخت این داســتان معمایی این بود که خود بیننده انتخاب 
کند که چه پایانی به داســتان بدهد تا پایان هــای متفاوتی 
داشــته باشــیم. معتقدم فضای مجازی احتیاج به قصه هایی 
مانند پیکســل دارد زیرا ســینما، تلویزیون و رسانه تصویری 
کار مختص به خــود را انجام می دهند و ما نیز بــا آنها تعامل 

می کنیم.
لطیفی درباره  تبلیغــات مجموعه »پیکســل« گفت: عوامل 
مجموعه، زحمت زیادی برای تبلیغ این سریال اینترنتی انجام 
دادند و کار تبلیغات خوب پیش می رود اما به این دلیل که من 

وظیفه ای در این حوزه ندارم، دخالتی نکردم.
او دربــاره انتخاب نام این مجموعه هم گفت: پیکســل معانی 
متفاوتی دارد. پیکســل به معنی کنار هم قرار گرفتن اجزای 
مختلف است و با توجه به معمایی بودن داستان این مجموعه، 

نام »پیکسل« را انتخاب کردیم.
وی درباره زمان عرضه این مجموعه و نحوه  تماشای آن توسط 
بینندگان، گفت: »پیکســل« در ۳۲ قســمت ۲۰ دقیقه ای 
تولید می شــود و قبل از پایان ســال ۹۵ به صورت اینترنتی 
عرضه خواهد شــد. بینندگان برای دیدن ایــن مجموعه باید 
هزینه ای به صــورت اینترنتی پرداخت کنند امــا نکته قابل 
توجه این است که برای تماشــا و دانلود »پیکسل« حجمی از 

اینترنت بینندگان مصرف نخواهد شد.
محمد حسین لطیفی، کارگردان ســینما و تلویزیون که این 
روزها مشغول ســاخت ســریال اینترنتی »پیکسل« است، 
همچنین تجربه ساخت ســریال »قلب یخی« را برای شبکه 
نمایــش خانگــی دارد. مجموعه هــای تلویزیونــی »نردبام 
آســمان«، »پادری«، »صاحبدالن«، »وفــا«، »دودکش«، 

»تنهایی لیال« و ... از دیگر کارهای لطیفی است.

کارگردان انیمیشن سینمایی»فیلشاه« احتمال نرسیدن 
این انیمیشن به سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر را در 

ابهام گذاشت.
هادی محمدیان کارگردان انیمیشن سینمایی، با تاکید 
بر اینکه شایعه نرســیدن انیمیشن جدید گروه هنرپویا 
به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر را نه رد می کند و 
نه تایید، گفت: مدیران گروه هنرپویا از ابتدا پروژه تولید 
»فیلشــاه« را ۱۵ ماهه طراحی کرده بودنــد که این به 

معنای آماده شدن آن در پایان سال ۹۵ بود.
 وی افزود: با وجود برنامه ریزی های صورت گرفته، تیم 
تولید »فیلشاه« در گروه هنرپویا  تصمیم داشت رکورد 
جدیدی از خود بــه جای بگذارد و این انیمیشــن را در 
۱۲ ماه تولید کند تا در جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش 
درآید. هم اکنون نیز تیم تولید در حال تالش شبانه روزی 
برای ساخت باکیفیت »فیلشــاه« در زمان  تعیین شده 
است.  کارگردان انیمیشن ســینمایی »شاهزاده روم« 
تصریح کرد: »فیلشاه« پروژه بسیار بزرگ تری نسبت به 
»شاهزاده روم« است. در این انیمیشن تالش کردیم تا در 
زمینه فیلم نامه، طراحی کاراکترها، کیفیت رنگ و تصویر 
و ... چند گام رو به جلو برداریم و اثری بهتر به مخاطبان 

کودک و نوجوان خود در سینماهای کشور ارائه دهیم.
 هــادی محمدیــان در ادامه گفــت: تنهــا در بخش 
ایده پردازی و نوشــتن فیلم نامه ما حــدود ۹ ماه وقت 
گذاشتیم تا با تیمی متشکل از چند فیلم نامه نویس اثری 
 جذاب برای کودکان تولید کنیم. »فیلشاه« انیمیشنی

 پر کاراکتر با حضور بیش از ۱۵۰ کاراکتر است.
 »فیلشاه« جدیدترین اثر سینمایی گروه هنرپویاست که 
قرار بود در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآید اما در روزهای گذشــته شــایعاتی مبنی بر عدم 
حضور این اثر در جشنواره توسط برخی رسانه ها مطرح 

شد.

اپلیکیشــن کتــاب »کبریــت کم خطر« که شــامل 
مجموعه ای از نثرها و داستان های طنز  است منتشر شد.

اپلیکیشن کتاب »کبریت کم خطر« شامل صدها صفحه 
داســتان و نثر طنز به همراه زندگی نامــه و کاریکاتور 
طنزپردازان، در فضــای مجازی برای دانلــود قرار دارد 
و عالقه مندان بــا دریافت این اپلیکیشــن می توانند به 
گزیده کاملی از آثار طنزپردازان مطرح کشور دسترسی 

داشته باشند.
این برنامه به عنوان برگزیده »بــازار« در بخش کتاب و 
سرگرمی شناخته شده اســت و مخاطبان برای دانلود، 
می توانند به این لینک مراجعه کننــد. کتاب »کبریت 
کم خطر«، شامل گزیده شعر طنز بعد از انقالب است که 
به انتخاب علیرضا لبش، توسط انتشارات سوره مهر حوزه 
هنری  به چاپ رسیده اســت. این کتاب حاصل سال ها 
مطالعه و بررسی نثر و داســتان طنز است و نمونه های 
قابل تأمل و شاخص داستان و نثر طنز که بعد از انقالب 
اسالمی نوشته شده در این کتاب آمده است. اپلیکیشن 
»کبریت کم خطر« دارای محتوای متنی است، محیط 
آن به طوری طراحی شــده که کارآیی الزم را داشــته 
باشد و مطالعه نوشته ها در آن بدون کمترین مزاحمت 
انجام پذیرد. رنگ بندی زنده و هماهنگ، فونت مناسب، 
آیکن های یکدســت، چیدمان مرتب اجــزای صفحه و 
عملکرد صحیح در نمای افقــی و عمودی از جمله نقاط 
قوت قابل ذکر در ظاهر این اپلیکیشن اندرویدی هستند. 
در کل باید گفت که چهره »کبریت کم خطر« کاربرپسند 
و کم نقص بوده اســت؛ هرچند با دقت نظر بیشتر، می 
توانست جذاب تر نیز باشــد. کتاب »کبریت کم خطر« 
به قلم علیرضا لبش نوشته شــده و کارتونیست آن پروا 
کارخانه است. تهیه کننده اپلیکیشن این کتاب سید علی 
روح االمین، برنامه نویس میالد صالحی و طراح لوگوی 

آن سید ابوالفضل طاهری است.

محمد حسین لطیفی: 

تلویزیون از دوران طالیی اش جا مانده است
معلوم نیست کار »فیلشاه« 

تمام شود
اپلیکیشن کتاب 

»کبریت کم خطر« منتشر شد

انیمیشن کتاب

پوستر سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر با حضور سعید اسدی، 
دبیر این جشــنواره، عباس محبوب طراح پوستر و قباد شیوا داور 
بخش طراحی پوستر در جمع تعدادی از خبرنگاران، هنرمندان 
گرافیک و مسئوالن بخش های مختلف جشنواره در تاالر مشاهیر 

مجموعه تئاتر شهر تهران رونمایی شد.
دبیر سی و پنجمین جشــنواره تئاتر فجر با اشاره به ویژگی های 
موضوعی پوســتر ســی و پنجمین جشــنواره تئاتر فجر گفت: 
امســال در محورهای موضوعی جشــنواره به چند نکته از جمله 
مســئولیت های اجتماعی جامعه و برپایی کمپین حمایت از آب 
اشاره شده اســت. عزیزان ما در سطح شهر می توانند با آن ارتباط 
برقرار کنند و یکی از ویژگی ها و رویکردهای این پوســتر دعوت 

اجتماعی همه مردم به جشنواره است.  
عباس محبوب طراح و مجری پوستر ســی و پنجمین جشنواره 
تئاتر فجر نیز در خصــوص ویژگی های آن گفــت: تئاتر یکی از 
شریف ترین هنرهاست و بنده به همراه همکارانم در گروه »الف« 
و در کنار اســتادان خود، توانســتم اقالم هویت بصری و کارهای 
گرافیکی جشنواره را از اتمام دوره جشنواره سی و چهارم طراحی 

و پشتیبانی کنم. 
وی در ادامه با بیان ویژگی های این پوســتر اظهار داشت: اولین 
ویژگی نشانه ها در طراحی پوستر، نمایان کردن دوره سی و پنجم 
و عدد ۳۵ جشــنواره اســت که در کنار object ماسک و نشانه 

صورتک، شادی و غم های صورت ها را به نمایش گذاشته است. 
 گفتنی است؛ سی و پنجمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر به 
دبیری سعید اسدی از اول تا دوازدهم بهمن ماه در تهران برگزار 
می شــود و چهار نمایش با عنــوان های »چرخه ســودایی« به 
کارگردانی محمد جواد صرامی، »یرمای درون من« به کارگردانی 
ستاره تبریز زاد در بخش نســل نو  و »اسم من مژگانه اینجا خونه 
منه« به کارگردانی هادی عســگری و »پنهــان خانه پنج در« به 
کارگردانی احســان جانمی، نمایندگان اصفهان در این جشنواره 

هستند.

رونمایی از پوستر سی و پنجمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر
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پیشنهاد سردبیر:
از پنج نمونه ملی کشاورزی در چهارمحال وبختیاری تجلیل شد

اخبار

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: کوچ عشایر 
بختیاری اســتان در 2 گروه عادت و رسوم اجتماعی 
و آیین ها و جشــن ها، 6 دی ماه جــاری و به عنوان 
یک اثر میراث ناملموس، به فهرست آثار ملی کشور 
اضافه شد. بهمن عســگری افزود: قوم بختیاری از 2 
ایل اصلی چهار لنگ و هفت لنگ تشکیل شده که با 
وجود یکجانشین شدن بخش اعظم طوایف این قوم، 
هنوز کوچ تاریخی آنان در اســتان های چهارمحال 
و بختیاری، خوزســتان، لرســتان و بخش هایی از 
اســتان های اصفهان، فارس و کهگیلویه و بویر احمد 
جریان دارد. وی با بیان واگذاری بررسی این پرونده 
از سوی سازمان مرکزی به ســه استان چهارمحال و 
بختیاری، لرســتان و خوزســتان اضافه کرد: پس از 
تهیه پرونده و بررسی های کارشناسی انجام شده از 
ســال 93 در چهارمحال و بختیاری و ارسال به اداره 
کل ثبت آثار سازمان، نهایتا این عنوان به نام استان  

چهارمحال و بختیاری ثبت ملی شد. 
به گفته عسگری، در همین تاریخ و بر اساس مصوبه 
شــورای عالی سیاست گذاری ثبت ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری، »فنون تهیه 
سیاه چادر )بُهون(«، »فنون ســاخت شیر سنگی« 
و »آیین شــاهنامه خوانــی« اســتان چهارمحال و 
بختیاری نیز به عنوان 3 میراث ناملموس در فهرست 
آثار ملی ایران به ثبت رســید. اســتان چهارمحال و 
بختیاری، بعد از فارس دومین اســتان عشایر نشین 
کشور اســت. جمعیت عشــایری این استان، حدود 
62/10 درصد جمعیت عشایری کشور و5/10 درصد 

جمعیت استان را تشکیل می دهد.
عشــایر چهارمحال و بختیاری، از اقــوام بختیاری، 
ترک قشــقایی، چهرازی، عرب نصرآبادی و گله دار 

دهکردی هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت:

کوچ عشایر بختیاری در 
فهرست آثار ملی ثبت شد

با مسئوالن
کلینیک در حال ســاخت بیماران خاص چهارمحال و بختیاری 
با مشارکت مجمع خیرین سالمت، 30 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته اســت. مدیر عامل مجمع خیرین ســالمت چهارمحال و 
بختیاری گفت: کلینیک بیماران خاص اســتان با مشارکت این 
مجمع و دانشگاه علوم پزشکی با ظرفیت 264 تخت در مجاورت 

بیمارستان هاجر )س( شهرکرد در حال احداث می باشد.
عباس قادری افزود: ســاخت این کلینیک در 4 طبقه با زیر بنای 
500 متر مربع و اعتبار بیش از 300 میلیارد ریال از ســال 1394 

آغاز شده است. 
وی ادامه داد: پرتــو درمانــی، ام آر آی، رادیولــوژی، اورژانس، 
شــیمی درمانی، دیالیز، آی ســی یو، جراحی قلب، پیوند کلیه و 
داخلی ویژه مردان، زنان و اطفــال از بخش های این کلینیک در 
حال ساخت اســت. قادری ابراز امیدواری کرد: این پروژه در سال 

97 به بهره برداری برسد.

مدیــر کل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیــاری ازصادرات 
محصوالت لبنی تولیدی این استان به عراق و افغانستان خبر داد.

ذبیح ا... غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشــاره به صادرات 
محصوالت لبنی تولیدی واحدهای صنعتی این بخش به کشــور 
عراق و افغانســتان، عنوان کرد: بیش از 200 تن محصوالت لبنی 

این استان به این کشورها در سال جاری صادر شده است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکــه چهارمحال و بختیــاری یکی از 
تولیدکنندگان برتر شــیر و محصوالت لبنی در کشــور اســت، 
عنوان کرد: این استان توانســته در تولید محصوالت لبنی کشور 

گام های بلندی بردارد.
مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم 
اکنون در بیشتر نقاط این استان شــهرک های دامپروری ایجاد 

شده است که نقش مهمی در تولید شیر دارند.
وی افزود: محصوالت لبنی این اســتان یکی از بــا کیفیت ترین 

محصوالت تولیدی کشور در این بخش است.

مدیرکل ثبت احــوال چهارمحال و بختیــاری از ثبت یک هزار و 
319 واقعه طالق در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

محمدعلی رفیع پور  اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری 
در بخش ثبت به موقع والدت جزو نه اســتان برتر کشور است و 

همچنین در این بخش، از میانگین کشور نیز باالتر  است.
رفیع پور با بیان اینکه وضعیت طالق در اســتان نسبت به دیگر 
استان های کشور بهتر است، عنوان کرد: در سال گذشته یک هزار 
و 319 مورد طالق در این اســتان ثبت شده است که از این تعداد 

130 طالق روستایی و یک هزار و 1۸9 طالق شهری است.
وی در ادامه گفت: سال گذشته چهار هزار و 6۸ مورد وفات در این 
استان به ثبت رسیده که این رقم در ســال 93 چهار هزار و 10۸ 

مورد بوده است.
وی ادامه داد: از کل مجموع وفات ها، دو هزار و 511 فوت شهری 
و یک هزار و 557 مورد فوت روستایی در سال 94 ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سال 94 
دو هزار و 397 فوت زن و یک هزار و 671 فوت مرد به ثبت رسیده 
که هر ماه به طور متوســط 339 فوت و به طور متوسط در شبانه 

روز11/1 واقعه فوت به ثبت رسیده است.

رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری از راه اندازی شش 
کارگاه 300 متــری در مجتمع پارک علم و فنــاوری چهارمحال و 

بختیاری خبر داد.
اسماعیل پیرعلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع 
پارک علم و فنــاوری چهارمحــال و بختیاری مجهز به سیســتم 
هوشمند مصرف انرژی و دارای شش کارگاه 300 متری و 200 دفتر 
کار اســت. وی عنوان کرد: این مجتمع گامی مهم در مسیر تحقق 

اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: هم اکنون 39 پارک علمــی و همچنین چهار هزار و 400 

شرکت دانش بنیان و فناور در سطح کشور فعال هستند.
رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: یکی 
از مهم ترین وظایف واحدهای پارک علــم و فناوری، واحد مدیریت 
امور موسســات و بازاریابی اســت که اصلی ترین وظیفه این واحد 

استقرار، نظارت و حمایت از شرکت های مستقر است.

 پیشرفت 30 درصدی کلینیک 
در حال ساخت بیماران خاص

200 تن صادرات محصوالت لبنیاتی 
استان به عراق و افغانستان 

ثبت ۱3۱۹ واقعه طالق
در چهارمحال و بختیاری

راه اندازی 6 کارگاه در مجتمع پارک 
علم وفناوری چهارمحال و بختیاری

در نخستین جشنواره ملی کشاورزان ایران و سی و یکمین دوره انتخاب و تجلیل از نمونه های کشاورزی، از 
پنج نمونه ملی کشاورزی از چهارمحال وبختیاری تجلیل شد.

به گزارش تابناک، رییس ســازمان جهادکشاورزی استان 
گفت: با تدبیر وزیر جهادکشاورزی،کشــاورزان برتر که در 
زمینه های افزایش کارآیی، تولید محصوالت اســتراتژیک 
 و کاهــش مصــرف آب تالش هــای گســترده ای انجام

 داده بودند به عنوان نمونه ملی انتخاب شده و مورد تجلیل 
قرارگرفتند.

ذبیح ا... غریب با اشاره به اینکه برای نخستین بار است که 
چهارمحال وبختیاری موفق به اخذ پنج رتبه و جایزه ملی 

می شود، افزود: این موفقیت خبر از رویکرد و توجه خاص 
استان به بخش کشاورزی و موفقیت دراین زمینه می دهد.

وی ادامه داد: دراین جشنواره از آقای حبیب زاده ازشرکت 
لبنیات پاک پی بــا ظرفیت 30هزارتن و اشــتغال 90نفر 
به عنوان واحد نمونــه صنایع لبنی و به علت اســتفاده از 
شــیوه های صحیح بهداشــتی و اصولی تولید، استفاده از 
دســتگاه مکانیزه و بســته بندی لبنیات و از آقای رضایی 
از کارخانــه تولید خــوراک دام با ظرفیــت 3۸500 تن 

واشــتغال60 نفر به عنــوان واحد نمونــه صنایع تبدیلی 
تکمیلی شیالتی و به علت کارخانه تمام اتوماتیک درسطح 
باال، رعایت اصول صحیح و بهداشــتی تولید و بسته بندی 
خوراک آبزیان  و از شاهســوند به عنوان واحد نمونه مشاع 
کشــاورزی و به دلیل هماهنگی و همکاری در اســتفاده 
صحیح و اصولــی از واحد مشــاع واگذار شــده در جهت 

افزایش بهره وری و حفظ تنوع گیاهی تقدیر شد.
 غریب اضافه کرد: از آقای نوروزی به عنوان نمونه کشــت 
گیاهان دارویی)گل محمــدی( با عملکرد 3هزار کیلوگرم 
در هکتار درســطح 12هکتار واز آقــای طاهری به عنوان 
مرتع دار نمونــه درســطح 600هکتار و به علــت انجام 
عملیات اصالح واحیا و قــرق درمنطقه، اجرای برنامه های 
مدیریتــی وحفاظتــی درمنطقه و تبدیــل مرتع ضعیف 
 منطقه بــه یک مرتــع برتر وبــا کیفیت ،تقدیر وتشــکر

به عمل آمد.
وی در ادامــه افزود: بــا آنکه چهارمحــال وبختیاری یک 
درصــد از ظرفیت کشــور  را از لحاظ وســعت و جمعیت 
دارد و سال گذشــته نیز به علت کاهش میانگین بارش با 
بحث خشکسالی روبه رو بوده اما خوشــبختانه، تولیدات 
بخش کشاورزی افزایش یافته اســت. انتخاب پنج نمونه 
ملی از  اســتان نشــان دهنــده هم گرایی سیاســت   ها و 
برنامه ریزی های مسئوالن بخش کشــاورزی  با برنامه ها و 

سیاست های دولت است.
رییس ســازمان جهادکشاورزی اســتان گفت: همچنین 
در چند روز گذشته در جشن شــکرگزاری محصول، تنها 
استانی که توانست از ریاست جمهوری لوح تقدیر دریافت 
کند چهارمحــال وبختیاری بــود که هم اینها، نشــان از 

موفقیت بخش کشاورزی چهارمحال وبختیاری است.

حجت االسالم و المسلمین محمدعلی خسروی امام جمعه 
سورشــجان در گفت وگو با فارس با اشــاره به اینکه عمر 
زیــادی از دولت باقــی نمانده اســت، اظهار کــرد: برای 
پیشرفت و اعتالی کشــور و نظام الزم است در یک فضای 
جدی و علمی عملکرد دولت ارزیابی شــود تا چراغ راهی 
برای آینده کشور باشــد. امام جمعه سورشــجان با اشاره 
به مشکالت فرهنگی کشــور، بیان کرد: یکی از مهم ترین 
عوامل موثر در حفظ ســالمت جامعــه، ازدواج به موقع و 

آســان اســت که مورد توجه اهل بیت)ع( نیز بوده است تا 
جایی که پیامبر اکرم)ص( می فرمایند» هر کس که توانایی 
ازدواج داشته باشد و ازدواج نکند از ما نیست«. خسروی با 
اشاره به اینکه اگر چشم انداز فرهنگی کشور روشن و کارها 
به اهل آن ســپرده شــود وضعیت بهتری خواهیم داشت، 
اظهار کرد: از مهم ترین عوامل ایــن ضایعه فرهنگی، نبود 
تمرکز بر مســائل فرهنگی، ضعف ســاختارهای فرهنگی، 
سیاست زدگی و مدیریت ناکارآمد و غیرجهادی در مسائل 

فرهنگی اســت. امام جمعه سورشــجان به عملکرد دولت 
در زمینه های مختلف اشــاره کرد و افزود: به نظر می رسد 
عدم توجه بــه ظرفیت هــا و قابلیت های داخــل، امید به 
بیگانگان، کم توجهی به مبانی انقــالب و اقتصاد مقاومتی 
باعث شده است که بسیاری از فرصت ها از دست برود و در 
مجموع یکی از غیرکار آمدترین و ضعیف ترین دولت ها بعد 
از انقالب شــکل بگیرد و این درس عبرتــی بود برای همه 

کسانی که سودای مدیریت کشور را در سر دارند.

در نخستین جشنواره ملی کشاورزی؛

از پنج نمونه ملی کشاورزی در چهارمحال وبختیاری تجلیل شد

انتخاب پنج نمونه 
ملی از  استان 
نشان دهنده 

هم گرایی 
سیاست   ها و 

برنامه ریزی های 
مسئوالن بخش 

کشاورزی  با 
برنامه ها و 

سیاست های 
دولت است

رییس پارک علم و فناوری اســتان گفت: 220 دانش فنی از سوی 
شــرکت های فناور مســتقر در این پارک تبدیل بــه تولید کاال و 
خدمات شــد. اســماعیل پیرعلی افزود: ۸0 دانش فنی نیز از سوی 
این شــرکت ها تجاری سازی شده اســت. وی ادامه داد: هم اکنون 
11۸ شرکت و واحد فناور و 15 شرکت دانش بنیان در استان فعال 
و مستقر اســت که برای 610 نفر شــغل ایجاد کرده است. پیرعلی، 
گردش مالی شــرکت های فنــاور اســتان را 730 میلیــارد ریال 
عنوان کرد و گفت: محصوالت تولیدی این شرکت ها به ارزش 423 
هزار و 360 دالر صادر شــده است. پیرعلی با اشــاره به مکان های 
استقرار شــرکت های دانش بنیان اســتان افزود: مجتمع کارگاهی 
شــهدای علم و فناوری، مجتمع الله و مرکز رشــد واحدهای فناور 

مکان استقرار ۸5 شرکت فناور است.

معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان  از 
جمع آوری 25 میلیــارد ریال کمک های مردمی طی 9 ماهه امســال 
در مراکز نیکوکاری استان خبر داد. محسن ســلیمی افزود: این میزان 
کمک از 33 مرکز نیکوکاری جمع آوری شده که بیشترین آنها متعلق 
به مراکز نیکوکاری فرخشــهر، مسجد جامع شــهرکرد، شهر طاقانک، 
نافچ و هفشجان اســت. وی تصریح کرد: نیکوکاران و خیران می توانند 
با شــماره گیری #03۸ * ۸۸77 * کمک ها و صدقات خود را به شکل 
الکترونیکی اهدا کنند. معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان 
افزود: این نهاد سعی دارد تا نشاط و شــادمانی را در بین این خانواده ها 
ایجاد کند. ســلیمی با اشــاره به مبلغ یک میلیــارد ریالی کمک های 
جمع آوری شده در شب یلدا اظهار کرد: در دفترهای کمیته امداد مبلغ 

372 میلیون ریال کمک های مردمی جمع آوری شده است.

220 دانش فنی در چهارمحال 
تبدیل به تولید شد

جمع آوری 25 میلیارد ریال 
کمک مردمی در استان

شهرستان

سردار غالمعباس غالمزاده فرمانده انتظامي استان گفت: 
در اجراي طرح سراسري مبارزه با قاچاق کاال، ماموران اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي 
چهارمحال و بختیاري با انجام اقدامات فني و اطالعاتي از 
انتقال محموله کاالي قاچاق توسط یک دستگاه کامیون 
کشــنده مطلع و پیگیــري موضوع را به صــورت ویژه در 

دستور کار خود قرار دادند.
وي با بیان اینکه ماموران با کنتــرل محورهاي مواصالتي 
این تریلر را در محور یاســوج- لردگان شناسایي و در یک 
عملیات ضربتي متوقف کردند، افزود: در بازرســي از این 
خودرو، دو هــزار و 144 دســتگاه لپ تــاپ در مارک ها 
و مدل هاي مختلف کــه همگي قاچاق و بــدون مدارک 

گمرکي بودند، کشف شد.
سردار غالمزاده با اشاره به اینکه ارزش کاالهاي کشف شده 
برابر نظر کارشناســان 60 میلیارد ریال برآورد شده است، 
تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دســتگیر شد که پس 
از تشکیل پرونده به همراه محموله قاچاق به مقام قضائي 

تحویل داده شد.

برتریــن های نخســتین جشــنواره منطقه ای داســتان کوتاه 
چهارمحال و بختیاری از سوی دبیرخانه این جشنواره اعالم شد. 
در این جشــنواره که به میزبانی اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
بروجن برگزار شــد، 199اثر به دبیرخانه جشــنواره رســید که 
هیئت داوران به ترتیب مهدی زارع از مرودشت شیراز، سیروس 
جمشــیدی از شــیراز و فاطمه عباس پور از کازرون شیراز را به 

عنوان برترین داستان نویسان این جشنواره معرفی کردند.
از ســوی هیئت داوران آرزو فالحی از مرودشت شیراز و مرتضی 

بیاره از اصفهان در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
در بخش کــودک و نوجوان فاطمه جهانبازی از شــهرکرد، الهه 
حمزه از شــلمزار، هانیه ســیفی از شــلمزار و محمد صداقت از 
بروجن بــدون اولویت به عنوان داســتان نویســان برتر انتخاب 
شدند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: در نخستین 
جشنواره منطقه ای داستان کوتاه هنرمندان استان های اصفهان، 

فارس و چهارمحال و بختیاری حضور داشتند.
جواد کارگران افزود: نخستین جشنواره منطقه ای داستان کوتاه 
بروجن با هدف کشــف، پرورش و حمایت از داســتان نویسان 

منطقه برگزار شد.

 شهرســتان بروجــن  پانزدهمین روز از فصل زمســتان 
بهاري را تجربه مي کند که به گفته کشاورزان و مردم این 
منطقه چنین روزي در این فصل بي ســابقه است.یکي از 
کشاورزان شهر فرادنبه از توابع این شهرستان، مي گوید: 
در تمام ســال هایي که در این منطقه به شغل کشاورزي 
مشــغول بوده ام، چنین هواي بهاري در دي ماه را تجربه 
نکرده ام.منوچهر کریمي با بیان اینکه فصل زمســتان در 
این منطقه سرماي نسبتا شدیدي را تجربه مي کند، خاطر 

نشــان کرد: چند سالي است 
که فصل زمســتان شهرستان 
بارندگي بسیار  بروجن شاهد 
ضعیفــي بوده اســت.کریمي 
ادامه داد: فصل زمستان وقتي 
دماي هوا طبیعي نباشــد به 
جــاي اینکه از آســمان برف 
 و بــاران ببــارد، خورشــید 

رخ نمایي مي کند.
یکي از شــهروندان بروجني 
بــا بیان اینکه ســرما، رســم 
زمستان اســت، گفت: وقتي 
در زمســتان هوا گرم مي شود 
همه تعجب مي کنند و از هم 
مي پرســند که چــرا چنین 
اســت؟هومان احمدي گفت: 
هنگامي که در زمستان براي 
چند روزي هوا گرم مي شــود 
گل هــا و نهال هــاي کوچک 

بالفاصله به استقبال گرما مي روند و سبز مي شوند.رییس 
اداره هواشناسي شهرســتان بروجن در گفت وگو با کالر 
به بحث تغییر اقلیم اشــاره کرد و گفت: به طور میانگین 
در آذر ماه دو درجه افزایش دما داشــتیم.نبي ا... بادست 
 با بیان اینکــه در نیمــه اول دي ماه شــاهد افزایش دما 

محموله 60 میلیاردي لپ تاپ هاي 
قاچاق در لردگان توقیف شد 

معرفی برترین های جشنواره 
داستان کوتاه در بروجن

 بارش های امسال کمتر از 
نرمال خواهد بود

بوده ایم که باعث تغییر الگوي بارش ها شــده است، گفت: 
حاکم شدن سلول پرفشار جنب حاره اي روي نیمه جنوبي 
و شرق کشور موجب این وضعیت به صورت سراسري شده 
که اجازه ورود سیســتم هاي فعال بارشي را نمي دهد. وي 
گفت: توده پرفشــار جنب حاره اي تا اواســط هفته آینده 
شکســته مي شــود و اجازه ورود جریانات هوا را مي دهد؛ 
پیش بیني ها نشــان مي دهد از دهه آخــر دي ماه و نیمه 
اول بهمن مــاه وضعیت تغییر مي کنــد و احتمال کاهش 
دما تا یک درجه وجود دارد.بادســت با اشــاره به اینکه با 
شکسته شدن سلول پر فشــار جنب حاره اي سیستم هاي 
بارشي وارد کشور مي شود، گفت: بارش هاي خوبي در این 
محدوده زماني در سطح منطقه پیش بیني مي شود.رییس 
اداره هواشناسي شهرســتان بروجن ابراز امیدواري کرد: از 
اواســط هفته آینده اگر الگوها تغییر نکند، وضعیت بارشي 

خوبي را شاهد خواهیم بود.
وي با بیان اینکه در مجموع پیش بیني مي شود که بارش ها 
تا پایان ســال زراعي کمتر از نرمال باشــد، افــزود: باید با 
شرایط اقلیمي جدید سازگار شویم؛ سیاست ها، الگوهاي 
زندگي و کشــت، صنعت و آداب و رســوم خــود را باید با 

شرایط اقلیم جدید سازگار کنیم.

باید با شرایط 
اقلیمي جدید 
سازگار شویم؛ 

سیاست ها، 
الگوهاي زندگي 

و کشت، صنعت و 
آداب و رسوم خود 

را باید با شرایط 
اقلیم جدید 
سازگار کنیم

امام جمعه سورشجان:

کم توجهی به مبانی انقالب ازسوی دولت، بسیاری از فرصت ها را از بین برد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
دو هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان به مجریان کشت 

گیاهان دارویی واگذار شد.
علی محمدی مقدم اظهار کرد: در ســال جاری دو هــزار هکتار از 
عرصه های منابع طبیعی استان با مشارکت موثر مردمی و در قالب 
تشــکل های بومی و تعاونی های بهره برداری به مجریان کشــت 
گیاهان دارویی واگــذار و با حمایت و تامین نهــاده و بذر مورد نیاز 
عملیات کشت در عرصه های واگذار شــده کامال اجرایی شد. وی 
مهم ترین شاخص اجرایی شدن مشــارکت مردمی در عرصه های 
مســتعد منابع طبیعی را آموزش موثر و اســتفاده از مبانی دانش 
اجتماعی و بومی دانســت و گفت: در صورت تامین منابع مالی به 
منظور خرید بــذر و نهاده های مورد نیاز  امــکان واگذاری 10 هزار 
هکتار  از عرصه های منابع طبیعی به مجریان کشت در سال آینده 
وجود خواهد داشت. محمدی مقدم با اشاره به اشتغال و درآمدزایی 
بهره برداران بومی از طریق مشــارکت در کشــت گیاهان دارویی 
تصریح کرد: مشــارکت بهره برداران عالوه بر اشتغال و درآمدزایی 

باعث حفظ و احیای منابع طبیعی خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان افزود: موفقیت بیشتر  
اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد مشــارکتی استوار است و عمال ذات 
اقتصادها در حوزه عملیات منابع طبیعــی و آبخیزداری به یکدیگر 
مرتبط است. وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است در سال های 
آینده نیز شکوفایی و ســازنده بودن این طرح ها با رویکرد اقتصادی 

وجود داشته باشد.

واگذاری 2 هزار هکتار عرصه  طبیعی 
به مجریان کشت گیاهان دارویی
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حوادث جهان

یک فروند هواپیمای مســافربری ایربــاس ۳۲۱ متعلق خطوط 
هوایی آیروفلوت سه شــنبه  شب در ســاعت۱۰ به وقت محلی 
هنگام فرود در فــرودگاه کالینینگراد دچار ســانحه شــد. این 
 هواپیما با ۱۶۷ مســافر از مســکو به کالینینگراد آمــده بود که 
در هنگام نشستن روی باند فرودگاه، بدنه هواپیما به شدت آسیب 
دید و سه نفر از مسافرین آن مجروح شدند. گروهی از کارشناسان 

هوایی روسیه در حال بررسی علت این حادثه هستند. 
 در پی این حادثــه تمامی پروازهــای ورودی و خروجی فرودگاه 

بین المللی کالینینگراد روسیه تا اطالع بعدی متوقف شد.

 در تصاویری که نیروهای پلیس تگزاس به تازگی منتشــر کرده اند، 
مشخص اســت که یک گروه از دزدان به صورت شبانه یک دستگاه 
خودپرداز را از خیابان می دزدند. این دزدان به صورت شبانه یک بیل 
 مکانیکی را به محل مورد نظر خود می آورند و دســتگاه را با آن بلند 

و داخل یک کامیون بار می زنند و از محل حادثه دور می شوند.
این تصاویر توسط دوربین های مداربسته ای که در محل نصب بودند، 
گرفته شدند و نیروهای پلیس تگزاس به این مسئله شک دارند که 
این گروه از دزدان همان گروهی هســتند که در سال ۲۰۱5 چنین 

سرقتی را انجام داده بودند. 
گفتنی است، مشخص نیست که در این دستگاه خودپرداز چقدر پول 

موجود بوده است.

پزشکان بیمارستانی در ویتنام یک قیچی جراحی را پس از هجده 
سال از شــکم یک مرد ویتنامی خارج کردند. » ما وان نهات « که 
در حال حاضر 54 ساله است، بعد از یک حادثه تصادف رانندگی 
 در ســال ۱998 مورد عمل جراحی قــرار گرفت. ایــن مرد که 
در روزهای اخیر به دلیل احســاس درد در ناحیه شکم به پزشک 
مراجعه کــرده بود از وجود یــک قیچی جراحی در شــکم خود 
باخبر شد. ســونوگرافی که از شــکم این مرد به عمل آمد وجود 
یک قیچی ۶ اینچی) پانزده سانتیمتری ( در نزدیک راست روده 
وی را تایید می کرد. بر این اساس دو روز پیش، پزشکان این مرد 
 را مورد عمل جراحی قرار دادند و این قیچی را از شــکم او خارج 

کردند.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: جسد دختر بچه 
۱5 ســاله که از اهالی حومه شــهر اصفهان بود، در نزدیکی 
محل سکونت وی کشف شد و قاتل ۲5 ساله این دختر بچه 
دستگیر شد. ستار خسروی اظهار کرد: ساعت 8 و۳۰ دقیقه 
صبح  روز سه شنبه پدر و مادری از اهالی حومه شهر اصفهان 
به کالنتــری محل مراجعــه و از مفقودی دختر ۱5 ســاله 
 خود خبر دادند که بالفاصله تحقیقــات تخصصی ماموران 
و کارآگاهــان پلیس آگاهــی جهت پیدا کــردن این دختر 
 نوجــوان آغاز شــد. وی افزود: ســرانجام با جســتجوهای 
صورت گرفته در ساعت ۱4 بعدازظهر جسد دختر در حالی 
که براثر خفگی به قتل رسیده بود، در حاشیه محل سکونت 

وی کشف شد که بالفاصله با اطالع از این موضوع تحقیقات 
برای شناســایی قاتل یا قاتلین در دستور کار ماموران پلیس 
قرار گرفــت. رییس پلیــس آگاهی اســتان اصفهان گفت:  
ماموران در جریان تحقیقات با به دســت آوردن سرنخ هایی 
از قاتل توانستند کمتر از ۶ ســاعت پس از وقوع حادثه این 
فرد که جوانی ۲5 ساله از اهالی محل سکونت دختر و دارای 
سه فقره سابقه کیفری بود را در حال فرار از منزلش دستگیر 
کنند. خسروی عنوان کرد: پس از دستگیری متهم تحقیقات 
از وی در حضور بازپرس ویــژه قتل انجام گرفت که درنهایت 
وی به قتل دختر نوجوان اعتراف و عنوان کرد که او را به زور 
به محل کشف جسد کشانده و ســپس به قتل رسانده است. 

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات جهت کشف ابعاد این پرونده 
و علت و انگیزه های وقوع قتل توســط قاتل در دست بررسی 

است.

 تازه دامــاد که متهم بــه قتل نوعروس خود اســت، پس 
از نقض حکم مجازات در دیوان عالی کشــور برای دومین 

بار پای میز محاکمه قرار گرفت. 
اظهارات شــاهدان و پیدا شــدن لباس خونــی او، باعث 
نشده که با گذشــت شش ســال از قتل، اتهامش را قبول 
کند و همچنان منکر جنایت اســت. بر اســاس محتویات 
کیفرخواست، در این پرونده مرد4۰ ســاله راننده آژانس 

دارای ســابقه کیفری متهم به مباشرت در قتل همسرش 
در روز ۱5 آبان سال 89 است. 

ســاعت ۱8 و4۰ دقیقه روز حادثه متهــم با پلیس تماس 
گرفت و از قتل همســرش بــا ضربه های چاقــو خبر داد. 
متهــم در تحقیقات اصرار داشــت روز حادثه از ســاعت 
۷ و5۰ دقیقه صبح از خانه خارج شــده و ساعت ۱8 و4۰ 
دقیقه بازگشته اســت. این در حالی است که همسایه وی 

ادعا کرده خودروی متهم را بین ساعت۱۰ تا ۱۱ صبح در 
پارکینگ خانه دیده است. 

زن جوان با چاقویی که از سرویس چاقو برداشته شده بود، 
به قتل رسیده، این در حالی است که فقط مقتول و متهم 
 از جای ســرویس چاقو مطلع بودنــد. همچنین آثار ورود 

به زور و سرقت در صحنه جنایت دیده نمی شد.
متهم پیش از این در شــعبه ۷۱ دادگاه کیفری اســتان 
 تهران محاکمه و به قصاص محکوم شد که حکم مجازاتش 

در دیوان عالی کشور نقض شد. 
پس از نقض حکم، او سه شــنبه برای دومین بار در شعبه 

دهم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
در این جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند. 

خواهر مقتول مدعی شد، حاضرند تفاضل دیه را هم برای 
اجرای حکم پرداخت کنند. 

او ادامه داد: چنــد روز بعد از قتل وقتی بــه خانه خواهرم 
رفتیم، لباس خونی متهم را زیر مبل پیدا کردیم.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: من اتهام قتل 
را قبول ندارم. من دلیلی برای قتل همسرم نداشتم. 

وقتی به خانه آمدم، او کشته شده بود.
 رییس دادگاه: بعد از مشــاهده جســد ســیگار کشیدید 

و بعد ماجرا را به پلیس و دیگران اطالع دادید. 
دلیل این خونسردی چه بود؟

متهم: با دیدن جسد عصبانی شــده و به خاطر آن سیگار 
کشیدم.

متهم درباره کشــف لباس خونی نیز گفت: این لباس چند 
 روز بعد از قتل در پلیس آگاهی به من نشــان داده شــد 

و نمی دانم چرا خونی بود.
متهم درباره اظهارات شــاهدان درباره حضور او در زمان 
 قتل در خانه، گفت: من اظهارات شــاهدان را قبول ندارم 

و بعد از قتل به خانه رسیدم.
با دفاعیات متهــم و وکیل مدافعش، قضــات دادگاه برای 

تصمیم گیری وارد شور شدند.

برخوردشدیدهواپیما با باند فرودگاه 

دزدان به دستگاه خودپرداز هم 
رحم نکردند 

خروج قیچی جراحی بعد از ۱8 سال 
از شکم بیمار

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان:

قاتل دختر ۱5 ساله در حومه اصفهان دستگیر شد

 پیشنهاد  سردبیر: 
حکایت نوزادی که توسط مادرش رها شد!

فقدان سند مالکیت
10/242 شماره صادره: 1395/00/316231 نظر به اینکه آقای مهدی صالحی فرزند 
عباسعلی با تســلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره: 3762 مورخ 1395/10/02 
دفترخانه 268 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند مالکیت ششــدانگ پالک شماره: 
26/6780 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 219629 صفحه 281 دفتر 
جلد 975 امالک تحت شــماره چاپی 267977 سری الف ســال 90 صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب ســند انتقال شــماره 180267 مــورخ 1391/02/02 دفترخانه 
92 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و به موجب ســند رهنی شماره 180268 مورخ 
1391/02/02 دفترخانه 92 اصفهان در رهن بانک رفــاه کارگران قرار دارد اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی نموده است. لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط 
و مقتضی اســت چنانچه ســند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به  آن 
دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این 
اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با ســند مالکیت المثنی موکول به استعالم 
از این اداره می باشد. لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 31394 اداره ثبت اسناد و امالک غرب 

استان اصفهان  )294 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/243 شــماره صادره: 1395/43/3172933 نظر به اینکه ســند مالکیت 21 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 5840 فرعی از 18 اصلی واقع در بخش 
14 اصفهان ذیل ثبــت 115639 در صفحه 497 دفتر امالک جلــد 737 به نام پرویز 
بختیاری تحت شماره چاپی مسلسل 833974 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، 
سپس بالواسطه به موجب سند انتقال شماره 68491 مورخ 1392/05/24 دفترخانه 
112 اصفهان به نامبرده انتقال یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
 وارده 25006033 مــورخ 1395/4/12 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که

 امضا شــهود آن ذیل شــماره 6033 مورخ 1395/4/12 به گواهــی دفترخانه 112 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
 نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را

 کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
 تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی

 است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد

  شــد. م الف: 31401 اداره ثبت اســناد و امالک غرب اســتان اصفهان  )249 کلمه، 
3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10 شــماره ابالغنامــه: 9510100350510198 شــماره پرونــده:  /244
9509980350500639 شماره بایگانی شــعبه: 950745  خواهان/ شاکی ابراهیم 
قرهی قهی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم مهدی صفابخش به خواسته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 
 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان- خ چهار باغ باال -

 خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگســتری کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره 
105  ارجاع و به کالســه 9509980350500639 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/12/17 و ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30964 شعبه 5 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100350510090 شــماره پرونــده:  /245
9509980350500492 شماره بایگانی شعبه: 950574  خواهان/ شاکی رحمت اله 
کاظم پور دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم سیف اله کیانی بروجنی فرزند امیر 
حسین به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان واقع در اصفهان- خیابان چهار باغ باال - خیابان شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه یک اتاق شــماره 105  ارجاع و به کالسه 

9509980350500492 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/12/15 و ساعت 
11/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست 
خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30963 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان)179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100354605289 شــماره پرونــده:  10 شــماره ابالغنامــه:  /246
9509980364900371 شماره بایگانی شعبه: 951352  نظر به اینکه در کیفرخواست 
ارسالی از شــعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی شــکایت علی و ابراهیم جانثاری 
الدانی علیه حبیب مرادی از طرف این دادگاه در پرونده کالســه 951352 ک 120 به 
اتهام خیانت در امانت یک تانکر مخزن دار تحت رســیدگی قرار گرفته که در مورخ 
1395/12/10 ساعت 9 صبح جلسه رسیدگی تعیین شده است به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت بدینوســیله در اجرای ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ و ظرف موعد مقرر فوق در شعبه 120 کیفری 2 جهت رسیدگی به اتهام 
وارده و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم  حضور در جلســه اقدام قانونی 
معلوم خواهد گردد.  م الف:30971  شعبه 120 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 120 

جزایی سابق( )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100350710519 ابالغیــه:  شــماره   10 /247
9409980350700694 شماره بایگانی شعبه: 940775  خواهان رحیمه خردمندان 
دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم کوروش بصیری و ســعید درویش زاده به 
خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 311  ارجاع و به کالسه 9409980350700694 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/12/08 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:30969 

شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/248 در خصوص پرونده کالسه 841/95 خواهان علیرضا ارحام صدر با وکالت 
مهرپویان دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مسیح ابراهیمی تقدیم نموده است 
وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/12/8  ســاعت 10 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای 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 نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:30986 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

) 116 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/249 در خصــوص پرونــده کالســه 960/95 خواهان شــرکت مــواد غذایی 
صفابخش دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت آرزو توکلی تقدیم نموده اســت 
وقت رســیدگی برای روز شنبه مورخ 95/12/7  ســاعت 9/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضــای 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 نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف:30983 شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

) 114 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/250 آقای علی عمادی فرزند قاســم با وکالت آقای مرتضــی عابدی به طرفیت 
1- ســتاد اجرایی فرمان امام اســتان اصفهان 2- خانم صفیه مشیر فاطمی فرزند 
عبدالحســین 3- آقای محمد پرویز مشــیر فاطمی فرزند عبدالحســین به خواسته 
اعتراض ثالث نســبت به دادنامــه شــماره 910997037060117 مورخه 91/9/1 
صادره از شــعبه 21 دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان دادخواست خود را پس از 
ارجاع به این شــعبه تسلیم نموده که به کالســه 951031 ت 21 به شماره 16 رقمی 
9509980370600036 ثبت گردیده و وقت رسیدگی روز سه شنبه 95/12/3 ساعت 
9 صبح تعیین شده اســت از آنجا که خواندگان ردیف 2 و 3 به نام های خانم صفیه 
مشیر فاطمی فرزند عبدالحسین و آقای محمد پرویز مشیر فاطمی فزرند عبدالحسین 

مجهول المکان می باشند به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی 
می شود تا خواندگان مذکور از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر این دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نمایند و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رســانند محل این دادگاه 
اصفهان چهار راه نظر دادگاه تجدید نظر استان اصفهان شعبه 21 دادگاه تجدید نظر 
استان اصفهان طبقه سوم می باشد. م الف:30960 شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان) 219 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100353003433 ابالغیــه:  شــماره   10 /251
9509980365800727 شماره بایگانی شعبه: 951237 شکات آقای صادق قنبریان 
و خانم اشرف بهمن زیاری شکایتی بر علیه متهم منصور حقی مبنی بر ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی بر اثــر تصادف رانندگــی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
) 104 جزایی سابق( مجتمع شهید بهشــتی واقع در اصفهان- خیابان شریعتی- حد 
فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه پلیس- مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و 
به کالسه 9509980365800727  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/01 و 
ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 334 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشــار آگهی می شود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. در غیر این صورت دادگاه تصمیم مقتضی 
صادر خواهد کرد.  م الف:30974 شــعبه 4 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان) 104 

جزایی سابق( ) 183 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100353707627 ابالغیــه:  شــماره   10 /252
9409980359300423 شماره بایگانی شعبه: 951277  شاکی محمد رضا کالنتری 
دادخواستی به طرفیت متهم مجید موال دوستی به خواســته سرقت 27 عدد قناری 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 
دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 111 جزایی ســابق(  واقع در اصفهان خ چهار باغ 
باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
343  ارجــاع و به کالســه 9409980359300423 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
آن  1395/11/27 و ســاعت 9/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
متهم و درخواســت شــاکی و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:30995 شعبه 111 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان ) 111 جزایی سابق( )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100353707631 ابالغیــه:  شــماره   10 /253
9509980365700800 شــماره بایگانی شــعبه: 951017  شــاکی مسعود ندیمی 
شهرکی دادخواستی به طرفیت  متهم مهدی عشــاقی به خواسته توهین و تهدید از 
طریق ارســال پیامک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 111 جزایی سابق( واقع در 
اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 343  ارجاع و به کالسه 9509980365700800 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/11/27 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:30999 شعبه 111 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 111 جزایی سابق( )175 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100352207207 شــماره پرونــده:  /254
9509980352200601 شماره بایگانی شــعبه: 950616  خواهان/ شاکی براتعلی 
صدیقی مورنانی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم رضا رویدشتی  به خواسته 
تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق 354  ارجاع و به کالســه 9509980352200601 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/11/27 و ساعت 11/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ 

متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:30993 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100354106585 ابالغیــه:  شــماره   10 /255
9409980358001360 شماره بایگانی شعبه: 951145 شاکات 1- علیرضا ضرابی 
فرزند جواد 2- مجتبی باطنی فرزند محمد شــکایتی علیه آقای رضا موذن مبنی بر 
ایراد ضرب و جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 115 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 115 جزایی سابق( 
مجتمع شهید بهشــتی واقع در اصفهان- خیابان شــریعتی- حد فاصل بیمارستان 
شریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و به کالسه 9409980358001360 ) 951145 ک 
115( ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/27 و ساعت 8/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شــود تا متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:30984 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان ) 115 جزایی سابق( ) 174 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100354106630 ابالغیــه:  شــماره   10 /256
9509980360201106 شــماره بایگانی شــعبه: 951153 شــاکی آقای سیاوش 
سپهرنیا فرزند دیدار شکایتی علیه متهمین 1- مهدی هدائیان 2- رسول امینی  مبنی بر 
استفاده از سند مجعول و جعل تقدیم دادگاه های کیفری دو شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 115 جزایی سابق( 
مجتمع شهید بهشــتی واقع در اصفهان- خیابان شــریعتی- حد فاصل بیمارستان 
شریعتی و چهار راه پلیس ارجاع و به کالسه 9509980360201106 ) 951153 ک 
115( ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/26 و ساعت 8/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن متهمین و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهمین پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م الف:30982 شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان ) 115 جزایی سابق( ) 175 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100352207186 شــماره پرونــده:  /257
9509980352200921 شماره بایگانی شعبه: 950949  خواهان/ شاکی احمدرضا 
بوسعیدی دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم محمود رحیمی  به خواسته اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
 رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- 
خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق 354  ارجاع و به کالسه 9509980352200921 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن  1395/11/26 و ساعت 10/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقــالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
 یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و

 اطالع از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 م الف:30991 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان)171 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100353707708 ابالغیــه:  شــماره   10 /258
9409980365100190 شــماره بایگانی شعبه: 940269  شــاکی عبداله و فاطمه 
مختاری دادخواســتی به طرفیت  متهم مجید احمدی فرزند قربانعلی به خواســته 
قذف و افتراء و توهین به اشخاص عادی و مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان) 111 جزایی ســابق( واقــع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343  ارجاع و به کالسه 
9409980365100190 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/26 و ساعت 9 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز 
ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود تا متهم پس 
از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 
م الف:30997 شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 111 جزایی سابق( )182 

کلمه، 2 کادر(

تازه داماد همچنان منکر قتل نوعروس
در شهر

روایت نوزاد چنــدروزه ای که قربانی فقــر فرهنگی و 
اقتصادی شــده، این روزهــا زنگ خطر بــی  اخالقی 
اجتماعــی را در اســتان اصفهــان به صــدا درآورده 
اســت. چند شــب پیش نوزادی مقابــل درب منزل 
 یکــی از شــهروندان مبارکــه در خیابان بســیج رها 
شــده بود که از دار دنیا فقط نامه ای با خود داشت که 
حاکی از این بود که مادرش از پیدا کننده می خواست 
از کودکش مراقبت کنند یــا او را به خانواده ای که فاقد 
فرزند هستند تحویل دهند. کودک معصومی که نقشی 
در سرنوشــت خود نداشــته و پدر و مادرش به دالیل 
مختلف مهر » سرراهی « را بر پیشانی  اش حک کرده اند. 
مردم  شهر با اطالع به  پلیس۱۱۰ و بهزیستی و حضور 

به موقع آنان، نوزاد را به بهزیستی تحویل دادند. 
طبق آمار بهزیستی، در 9 ماه گذشته از سال، ۶ کودک 
رها شده در استان اصفهان پیدا شــده  است و در حال 
حاضر4۰ خانه کودک و نوجوان در استان وجود دارد که 
۳9 خانه به صورت هیئت امنایی،5۰۰ کودک را تحت 

پوشش دارند.

به گفته مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني 
شهرداري اصفهان پدر و پسري در خیابان ارباب اصفهان 
گرفتار آتش شدند. بهزاد بزرگزاد اظهارکرد: با اعالم خبر 
آتش سوزي منزل مسکونی دو طبقه و محبوس شدن 
دو نفر در میان شــعله های  آتش واقع در خیابان ارباب 
بالفاصله اکیپ ایســتگاه 5-۲۰-۳ و افسران کشیک 
وقت به محل اعزام شــدند که اکیپ اول در کمتر از سه 
دقیقه به محل رسید. به گفته وي پس از رسیدن اکیپ 
عملیاتی به محل، اقدام به اطفاء و جستجو در دود کرده 
که بالفاصله پدر و پسر گرفتار در آتش مشاهده و از میان 

شعله های آن، خارج شدند. 
مدیرعامل ســازمان آتش نشــاني و خدمــات ایمني 
 شــهرداري اصفهان ادامه داد: خوشــبختانه با حضور 
 بــه موقــع عوامــل اورژانــس دو شــخص مصدوم 
 به بیمارستان سوانح سوختگی امام موسي کاظم ) ع (

 انتقال پیــدا کردنــد. شــریعتی خاطر نشــان کرد: 
 اکیپ های عملیاتی هــم زمان با خارج کــردن افراد 
حادثه دیده، اقدام به اطفاء حریق منزل مسکونی کردند 

تا از سرایت حریق به دیگر نقاط جلوگیری به عمل آید.

حکایت نوزادی که توسط 
مادرش رها شد!

پدر و پسري در اصفهان 
در دام آتش گرفتار شدند

زن جوان 
با چاقویی که 

از سرویس چاقو 
برداشته شده بود، 

به قتل رسیده،
 این در حالی است 

که فقط 
مقتول و متهم 

از جای 
سرویس چاقو 
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فرماندار شهرستان مبارکه در جلسه انجمن حمایت از زندانیان 
شهرستان با بیان اینکه هدف انجمن براساس اساسنامه، کمک 
به خانواده زندانیان، بازسازی شــخصیت و اصالح زندانی است، 
تصریح کرد: بســیاری از زندانیان به دلیل فقر فرهنگی مرتکب 
جرم می شــوند که باید با آمــوزش های فرهنگــی و اعتقادی 
موجب جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم درآینده توسط این 
افراد گردد.علی اصغر ذاکری با اشــاره به اینکه خانواده زندانیان 
از اقشار ضعیف و محروم جامعه هستند، گفت: حمایت خیران، 
کمک برای آموزش حرفه ای و اشتغال زندانیان پس از آزادی از 

اهداف و وظایف انجمن حمایت زندانیان است.
وی اظهار کرد: توجه به خانواده زندانیان با درآمدزایی و توسعه 
منابع انجمن محقق می شود و می توان با به کارگیری واستفاده 

از مهارت زندانیان، درآمدی برای خانواده زندانیان فراهم کنیم.

مدیر آمــوزش و پــرورش چادگان بــا بیان اینکه شهرســتان 
چادگان ۳۰ نیروی حق التدریســی دارد، اظهار کرد: نیروهای 
حق التدریس آموزش و پرورش چادگان در ۳ ماه نیمه اول سال 
تحصیلی ۹۵ و ۳ ماه نیمه دوم  هنــوز حقوقی دریافت نکرده اند 
که این مســئله موجب نارضایتی آنها شده اســت. احمد بیاتی 
با تاکید بر اینکه پرداخت نشــدن حقوق ایــن نیروها در اختیار 
شهرستان نیست، عنوان کرد: الزم اســت برای رفع این مسئله 
اعتبارات مورد نیاز از ســوی اســتان تامین و پرداخت شود.وی 
افزود: بــا رایزنی های صورت گرفته، مقرر شــد در اســرع وقت 
حقوق این عزیزان پرداخت شود.بیاتی با اشــاره به معوقه های 
بازنشستگان گفت: معوقه های بازنشســتگان چند روز گذشته 
پرداخت شدو بر اســاس اعالم آموزش و پرورش استان مراحل 

پرداخت حقوق معلمان حق التدریس نیز در شرف انجام است.

دکتر علیرضا چاووش زاده مدیر شــبکه بهداشت و درمان نطنز 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای طرح تحول سالمت 
و آرمان عدالت در ســالمت، روز ســه شــنبه جراحی تعویض 
مفصل زانو برای اولین بار در بیمارســتان خاتــم االنبیای نطنز 
روی بانویی ۸۱ ساله با موفقیت انجام شد.وی افزود: این جراحی 
ســومین جراحی تعویض مفصــل و نیز اولیــن تعویض مفصل 

زانوست که در این بیمارستان انجام گرفته است.
مدیر شــبکه بهداشــت و درمان نطنز گفت: از آغاز طرح تحول 
سالمت در ســال ۱۳۹۳ مردم این شهرستان از برکات پزشکان 
متخصص مقیم در رشته های جراحی، جراحی ارتوپدی، زنان و 

زایمان، بیهوشی و داخلی و قلب و ... برخوردار شده اند.

فرماندار مبارکه:

با استفاده از مهارت زندانیان، درآمدی 
برای خانواده هایشان فراهم می کنیم

مدیر آموزش و پرورش چادگان:

حقوق معلمان حق التدریس چادگان 
به زودی پرداخت می شود

تعویض مفصل زانو در بیمارستان 
نطنز با موفقیت انجام شد

اخبار

شــهردار بادرود از اجــرای عملیات روکش آســفالت، 
لکه گیری، بهســازی و حذف ناهمواری های معابر در 
شــهر بادرود خبر داد.مجید صفاری گفت: برای تامین 
قیر با مشــکل مواجه بودیم که خوشــبختانه قیر مورد 
نیاز بــرای لکه گیری و آســفالت معابر شــهر تامین و 
طی هفته گذشته ، لکه گیری و آســفالت خیابان های 
اصلی آغاز شد. وی خاطرنشــان کرد: آسفالت مناسب 
خیابان ها و معابر شهر یکی از خواسته های شهروندان 
از شــهرداری اســت، اما بعضی اوقات معابــر به دلیل 
حفاری دســتگاه های مختلف دچار آسیب می شوند. 
شهردار بادرود گفت: در یک سال گذشته چهار مرحله 
لکه گیری آســفالت خیابان ها و معابر اصلی انجام شده 
ولی با توجه به درخواست های مکرر شهروندان و مشکل 
جدی که متاسفانه در آســفالت کوچه ها و معابر فرعی 
از ســال های گذشــته به جا مانده، علی رغم مشکالت 
اعتباری که گریبان گیر شــهرداری است ولی به لطف 
خدا و کمک مســئوالن عملیات اجرایی آسفالت معابر 
آغاز شد.صفاری با اعالم این مطلب که برای اجرای این 
پروژه بیش از ۸هزار و ۵۰۰ تن آسفالت نیاز است، افزود: 
تاکنون عملیات آســفالت خیابان های شهید پروینی، 
شهید بهشــتی، امت و نواب صفوی  اجرا شده و به مرور 

نقاط مورد نیاز  شهر را در بر خواهد گرفت. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون گفت: 
سوخت سهمیه ای دولتی در شهرستان تیران و کرون 
توزیع شد.محســن حاج عابدی اظهار کرد: ســوخت 
ســهمیه ای یارانه دار با نرخ دولتی بین کشــاورزان و 
بهره برداران شهرســتان توزیع شــد.وی افزود: بیش 
از دو میلیــون و 2۰۰ هزار لیتر نفــت و گاز در بخش 
کشاورزی شهرســتان در سه ماهه ســوم سال زراعی 
جاری توزیع شــده اســت.حاج عابدی اضافه کرد: به 
 منظور حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداران بخش 
کشــاورزي، این میزان سوخت ســهمیه ای یارانه دار 
با نرخ دولتــی جهت مصرف در مرغــداری ، دامداری، 
گلخانه ، چاه هــای آب کشــاورزی، ماشــین آالت و 
واحد های پرورش قارچ بین کشــاورزان و بهره برداران 

شهرستان توزیع شده است.

رییس دادگستری شهرستان گلپایگان در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه حــدود ۵۰ درصد از پرونده های شــورای حل 
اختالف منجر به ســازش می شــود، افزود: اگر پرونده های 
شــورای حل اختــالف وارد دادگســتری می شــد تعداد 
پرونده های دادگاه هــا افزایش پیدا می کــرد و این موضوع 
نشان از تاثیر مثبت شوراها در کاهش آمار ورودی پرونده ها 
به دادگستری دارد.  حجت االسالم والمسلمین سید حسین 
حسینی وردنجانی با اشــاره به صحبت های اخیر نماینده 
گلپایگان و خوانســار مبنی بر اینکه»جمع آوری شوراهای 
حل اختالف به سود مردم است و منجر به کاهش هزینه ها 
می شود و شوراها تاثیری در کاهش پرونده ها نداشته«، گفت: 

پس از کارشناسایی هایی که انجام شد نظر  رییس قوه قضاییه 
نیز براین بود که نیازی به جمع آوری شوراهای حل اختالف 
نیست و قانون آن در مجلس اصالح شد و این بدان معناست 

که نظر بر ابقای شوراهاست. 
حسینی وردنجانی با بیان اینکه شوراها با حداقل هزینه اداره 
می شود، اضافه کرد: اعضای شورای حل اختالف شهرستان 
برای مالقات با نماینده درخواســت وقت کردند، اما هنوز به 
آنها نوبت و اجازه مالقات داده نشده است.  رییس دادگستری 
شهرســتان گلپایگان خاطر نشــان کرد: در ۹ ماه اول سال 
گذشــته هفده هزار و 6۳۸ پرونده وارد دادگستری شده که 
۱۸ هزار و دو پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتا ۳64 

پرونده از موجودی ها کسر شده اســت؛ همچنین در مدت 
مشابه ســال جاری ۱6 هزار و ۹2۵پرونده وارد دادگستری 
شهرستان شــد که ۱7 هزار و 2۰2  پرونده مورد رسیدگی 
قرار گرفته و نهایتا 272 پرونده از پرونده های دادگســتری 
کسر شده است. حســینی وردنجانی گفت: در ۹ ماهه سال 
گذشــته در مجموع 2۸۳ پرونده طالق داشــتیم که ۱7۵ 
مورد آن طالق توافقی بود و تعداد پرونده های امســال ۳۰2 
پرونده اســت که ۱۸7 پرونده جزو طالق های توافقی است. 
وی تصریح کرد: در مقایســه آمار پرونده هــای طالق در ۹ 
ماهه سال گذشته  و سال جاری شاهد افزایش ۱۰ درصدی 
هستیم، همچنین نبود تعهد زوجین به یکدیگر مهم ترین 

عامل طالق در گلپایگان است.
رییس دادگســتری شهرســتان گلپایگان با بیــان اینکه 
دادگســتری نهایت تالش را جهت احقاق حق کارگر انجام 
می دهد، افزود: در ۹ ماهه ســال گذشــته ۳۵6 درخواست 
صدور اجرائیه برای آرای اداره کار داشــته ایم که این آمار در 
مدت مشابه ســال جاری 24۰ مورد است، اما با وجود اینکه 
آمار کاهش داشته، مسئوالن شهرستان نباید از این موضوع 
غافل شــوند و نهادها همواره دغدغه و مشکالت کارگران را 
مدنظر قرار دهند. وی گفت: تعداد چــارت نیروهای اداری 
دادگستری شهرستان ۱۰۰ نفر اســت، اما اکنون با کمتر از 
۳۰ نفر نیروی انسانی مشــغول به کارهستیم. تحمیل کار 
7۰ نفر به ۳۰ نفر مخالف حقوق شــهروندی است. حسینی 
وردنجانی با بیان اینکه پرونده های ســرقت در سال جاری 
نسبت به سال گذشته 2۰ درصد کاهش داشته است، اظهار 
کرد: تعدادی از پرونده های ســرقت بسیار سبک هستند به 
عنوان نمونه فردی برای ســرقت بیل، کلنگ و ... شکایت و 
 تشکیل پرونده داده است. وی با اشــاره به راه اندازی سایت

 http://sana.adliran.ir از مهرماه ســال جاری، گفت: 
تمام شهروندان با ثبت نام دو مرحله ای می توانند از این سایت 
رمز عبور دریافت کنند و اگر در هر نقطه و هر زمانی شکایتی 

از آن آنها شود، پیامک برای افراد ارسال خواهد شد.

شهردار بادرود خبرداد:

آغاز عملیات اجرایی روکش 
آسفالت معابر شهر بادرود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون:

 سوخت دولتی 
در تیران و کرون توزیع شد

با مسئوالن
رییس دادگستری شهرستان گلپایگان خبر داد:

سازش 50درصدی پرونده های شورای حل اختالف 

پیشنهاد سردبیر: 
وضعیت منابع آب در آران و بیدگل بحرانی است

 اگر پرونده های 
شورای حل 

اختالف وارد 
دادگستری 

می شد تعداد 
پرونده های 

دادگاه ها افزایش 
پیدا می کرد و 

این موضوع نشان 
از تاثیر مثبت 

شوراها در کاهش 
آمار ورودی 
پرونده ها به 

دادگستری دارد

ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510100353003432 ابالغیــه:  شــماره   10 /259
9509980359500243 شماره بایگانی شــعبه: 951224 شاکی شکراله بهارلویی  
شــکایتی بر علیه متهم مهــدی حاتمیان فرزند ســلیمان مبنی بــر کالهبرداری و 
مرتکبین ارتشا و اختالس تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 104 جزایی سابق( 
مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان- خیابان شــریعتی- حد فاصل بیمارستان 
شــریعتی و چهار راه پلیس- مجتمع قضایی شــهید بهشــتی ارجاع و به کالســه 
9509980359500243 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/25 و ساعت 
11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 334 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشــار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. در غیر این صورت دادگاه تصمیم مقتضی صادر 
خواهد کرد.  م الف:30975 شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 104 جزایی 

سابق( ) 176 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/260 در خصوص پرونده کالسه 899/95 خواهان رسول صادقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر مهرداد بهرامی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/11/20  ساعت 5/15 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30990 شعبه 
29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 109 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/261 در خصوص پرونده کالسه 900/95 خواهان رسول صادقی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت داود خسروی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/11/20  ساعت 5/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30989 شعبه 29 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

9509970353201559 شــماره پرونــده:  10 شــماره دادنامــه:  /262
9509980363000558 شماره بایگانی شــعبه: 950854 شاکی: آقای محمد خان 
مومنی فرزند شــیخ محمود به نشــانی خ جی خ کنگاز خ اصلی پ 45، متهم: آقای 
محمد جعفری فرزند علی، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردشکار: دادگاه با بررسی 
مجموع اوراق و محتویات پرونده کفایت و ختم رســیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشــاء و صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای محمد جعفری فرزند علی دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی 
نسبت به آقای محمد خان مومنی فرزند شیخ محمود در مورخ 94/12/15 در شهر 
اصفهان، این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله، شــکایت شاکی، گواهی پزشکی 
 قانونی، صورتجلسه تحقیق محلی از سوی مامورین انتظامی و اظهارات شهود و 
مطلعین در این خصوص و اینکه متهم علی رغم ابالغ قانونی و نشر آگهی، حضوری 
در محل دادسرا و جلسه دادگاه نداشــته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده است و 
توجهًا به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان لذا بزه انتسابی 
را محرز دانسته و مستنداً به مفاد 709 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 حکم به 
محکومیت متهم به پرداخت یک صدم دیه کامله بابت حارصه سمت راست صورت 
در حق محمد خان مومنی صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن قطعی می باشد. 
م الف:30976 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )106 جزایی سابق( ) 241 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9509970350501140 شــماره پرونــده:  10 شــماره دادنامــه:  /263
9509980350500341 شماره بایگانی شــعبه: 950395 خواهان: آقای مرتضی 
مهوری حبیب آبادی فرزند رضا به نشــانی استان اصفهان- شهرستان برخوار- 
حبیب آباد- شــهرک ایت اله ادیب- خانه های صنایع پشــمی- کوچه شقایق پالک 
1 تلفن 09133192753، خوانده: آقای مرتضی قــادری زفره فرزند محمد علی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه خسارت دادرسی، دادگاه نظر به اوراق و محتویات 
پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور و انشا رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مرتضی 

مهوری حبیب آ بادی فرزند رضا به طرفیت خوانــده مرتضی قادری زفره فرزند 
محمد علی به خواســته مطالبه مبلغ 600/000/000 ریال به استناد 1 فقره چک به 
شماره 343035 به تاریخ 1395/02/25 و گواهیهای عدم پرداخت بانک محال الیه 
دادگاه نظر به دادخواســت تقدیمی خواهان و تصویر مصدق مســتندات ابرازی 
خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نســبت خواهان می نماید و نظر به اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضــر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال 
دعوی خواهان به عمل  نیاورده اســت فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانســته 
و مســتنداً به مواد 198، 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به مــاده 2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 20/010/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت دیرکرد وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از 
تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حــق خواهان صادر  و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می 

باشد. م الف:30965 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 307 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9509970350700665 شــماره پرونــده:  10 شــماره دادنامــه:  /264
9409980350700506 شــماره بایگانی شــعبه: 940574 خواهــان: آقای کاظم 
اقانوری کوپائی فرزند نصراله با وکالت آقای ناصر نــادری بختیاری فرزند علی 
میرزا به نشانی اصفهان میدان امام حسین خیابان باب الرحمه روبروی مسجد باب 
الرحمه و خروجی پارکینگ جهان نما، خوانده: آقای محمدرضا پاکزاد فرزند عباس 
به نشانی اصفهان- خ مدرس- ک فرهنگ- انتهای بن بست لیال- پ 1 فاقد کدپستی، 
خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت ... 2- مطالبه اجرت المثل اموال 3- مطالبه خسارت 
دادرســی 4- مطالبه وجه بابت ... 5- الزام به تنظیم ســند رســمی ملک 6- مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعالم و به شــرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه: خواسته ناصر 
نادری بختیاری به وکالت از کاظم آقا نــوری کوپایی به طرفیت محمدرضا پاکزاد 
1- الزام به تنظیم سند رسمی یک باب آپارتمان به پالک ثبتی 4853/2 واقع در بخش 
3 ثبت اصفهان 2- مطالبه ما به التفاوت قیمت مصالح به کار رفته نســبت به سالم 
و معیوب بودن 3- مطالبه اجرت المثل ایام عدم تحویل آپارتمان در مدت معین 4- 
مطالبه قیمت کسری متراژ آپارتمان 5- مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه می باشد. دادگاه نظر به این که وکیل خواهان با توجه به پاسخ استعالم ثبتی 
حاکی از عدم مالکیت رسمی خوانده بر ملک موضوع پرونده اظهار نموده خوانده 
به وکالت از مالکان اقدام به انعقاد عقد با خواهان کرده و لذا خوانده صرفًا نماینده 
مالکان بوده، هیچیک از خواسته ها را متوجه خوانده نمی داند )صرفنظر از این که 
در مورد نوع مصالح باید الزام به انجام تعهد خواسته شود و در خصوص کسری 
متراژ خریدار صرفًا حق فسخ دارد( و به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین 
دادرســی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید. این رای ظرف 20 روز از ابالغ قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان میباشد. م الف:30968 شعبه 

7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 320 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9109970350800066 شــماره پرونــده:  10 شــماره دادنامــه:  /265
9009980350800875 شماره بایگانی شعبه: 900881  خواهان: موسسه قرض 
الحسنه مهر بسیجیان با وکالت آقای سید رضا طباطبائی منش به نشانی اصفهان 
خ چهار باغ باال روبروی شرکت زمزم مجتمع پارسیان طبقه زیرزمین واحد 401، 
 خواندگان: 1- آقای احمد دادخواه 2- آقای مجید سلیمانی 3- آقای ایمان دادخواه

 4- خانم الهام دادخواه همگی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه طلب، 
گردشــکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت سید 
رضا طباطبائی منش به وکالت از موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به طرفیت 
خواندگان احمد دادخواه- الهــام دادخواه- ایمان دادخواه- مجید ســلیمانی دائر 
بر مطالبه مبلغ 106/110/000 ریال وجه قســمتی ازچکهای 306454 بانک ملی و 
627984 بانک سپه و 691499 بانک صادرات با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه، نظر به اینکه وکیل خواهان دادخواست خود را نسبت به خواندگان ردیف اول و 
سوم مسترد نموده است به استناد ماده 107 قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم 
می نماید و نسبت به ســایر خواندگان دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست 
شامل رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن که حکایت از اشتغال 
ذمه خواندگان داشته و بقای اصل چک در ید خواهان ظهور در استمرار مدیونیت 
خواندگان دارد و از ناحیه خوانده نیز دفاع و ایرادی به عمل نیامده ادعای خواهان 
را وارد دانســته و به اســتناد مواد 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرسی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک خواندگان 
را متضامنًا به پرداخت مبلغ 106/100/000 ریال بابت اصل خواســته با احتساب 
خسارت دادرسی )هزینه دادرسی و حق الوکاله( به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک لغایت زمان تادیه محکوم و اعالم مــی نماید رای صادره 
نسبت به خوانده اول و چهارم غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در 
این مرجع می باشد و ســپس ظرف مدت مزبور قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید 

نظر استان می باشد. م الف:30970 شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 334 
کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
10/267 کالسه پرونده: 680/95 شماره دادنامه:716-95/9/28 مرجع رسیدگی: 
شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول صادقی به نشانی اصفهان 
خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر رایانه، خوانده: شعبانعلی 
حیدری به نشانی مجهول المکان، شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی  رسول صادقی به طرفیت 
شعبانعلی حیدری به خواســته مطالبه مبلغ 7/800/000 ریال وجه چک به شماره 
726200-95/6/30 به عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط 
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 جلســه رســیدگی 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 دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 7/800/000 
ریال بابت اصل خواســته و 445/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/6/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:30992 شعبه 16 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 269 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

9509970350501427 شــماره پرونــده:  10 شــماره دادنامــه:  /266
9409980350501352 شــماره بایگانی شــعبه: 941499 خواهان: ستاد اجرایی 
فرمان حضــرت امام)ره( بــا نمایندگی آقای محمــد غفاری به نشــانی اصفهان، 
خواندگان: 1- آقای جهانگیر برومند 2- آقای جواد برومند 3- خانم آزاده برومند 
همگی به نشانی مجهول المکان، 4- شهرداری مرکزی اصفهان به نشانی اصفهان – 
میدان امام حسین- شهرداری مرکزی اصفهان، خواسته: اعسار از پرداخت محکوم 
به، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدرو رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواســت ستاد 
اجرائی فرمان حضرت امام )ره( به طرفیت شهرداری مرکزی اصفهان و خانم آزاده 
برومند، جواد برومند و جهانگیر برومند به خواســته ثبت اقاله و ابطال سند انتقال 
شماره 62030 مورخ 1386/10/26 پالک ثبتی 227/3 واقع در بخش یک و صدور 
سند به نام ستاد به میزان ورثه محمدرضا برومند به شرح متن دادخواست دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده مالکیت محمدرضا برومند به موجب نظریه شــماره 
704 مورخ 1368/8/14 کمیسیون ماده 12 زمین شهری در پالک 227/3 بایر اعالم 
شده است و متعاقب رای کمیســیون ماده 12 از طرف زمین شهری به شهرداری 
انتقال شده است و با توجه به اعتراض مورث خواندگان به نظریه کمیسیون ماده 12 
و به موجب دادنامه 337 مورخ 1369/9/22 شــعبه 1 عمومی حقوقی اصفهان رای 
کمیسیون ماده 12 فسخ و مالکیت آقای برومند در پالک موضوع دعوی اعاده نموده 
است و حسب دادنامه شــماره 32066 مورخ 1373/9/5 دادگاه انقالب تهران کلیه 
اموال محمدرضا برومند و اقارب به نفع ستاد مصادره گردیده است حسب محتویات 
پرونده های استنادی نماینده شهرداری در یک مورد شهردار با تقدیم الحیه با توجه 
به فسخ رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری پذیرفته که مالکیت در پالک فوق الذکر  
به مالکین اعاده نماید به همین دلیل در پرونده های استنادی رای به اقاله و انتقال سند 
به نام دیگر مالکین صادر شده لیکن در این پرونده قابل استناد نیست زیرا در پرونده 
حاضر شهرداری توافق بر اقاله نداشته و دلیلی نیز بر اقاله ارائه نشده و با توجه به 
اینکه مالکیت شهرداری بر مبنای رای صادره مبنی بر بایر بودن ملک متنازع فیه از 
طرف اداره زمین شهری انتقال شده اســت و با توجه به اینکه رای کمیسیون ماده 
12 زمین شهری بر مبنای دادنامه صادره از شعبه اول حقوقی ابطال شده و قطعی 
گردیده و لذا کلیه اســناد صادره از جمله سند موضوع دعوی که متعاقب آن به نام 
شهرداری صادر شده است فاقد اعتبار بوده لذا دادگاه مستنداً به مواد 198، 519 و 
520 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 20 و 21 قانون ثبت اسناد و امالک حکم به 
ابطال سند شماره 62030 مورخ 1368/10/26 موضوع انتقال پالک ثبتی 227/3 به 
نام شهرداری به میزان مالکیت ورثه محمدرضا برومند صادر و اعالم می نماید و 
در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر اقاله با توجه به مراتب فوق الذکر دعوی 
خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به 
رد آن صادر و اعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر در محاکم تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان است. م الف:30966 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 320 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

9509970352201200 شــماره پرونــده:  10 شــماره دادنامــه:  /268
9509980352200463 شــماره بایگانی شعبه: 950474 خواهان: آقای غالمرضا 

زارعان فرزند علی با وکالت آقای محمد علی شــریفیان فرزند ابوالقاسم به نشانی 
اصفهان- خیابان ســید علیخان- ســاختمان اندیشــه- طبقه دوم- واحد 4 همراه 
09131144629، خوانده: آقای محمد حسین سروش فرزند رمضانعلی به نشانی 
مجهول المکان، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خســارت دادرســی 
3- مطالبه خســارت تاخیر تادیه، گردشکار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: 
در خصوص دعوی آقای محمد علی شریفیان به وکالت از آقای غالمرضا زارعان 
فرزند علی به طرفیت آقای محمد حســین ســروش فرزند رمضانعلی به خواسته 
مطالبه مبلغ سیصد و شانزده میلیون و ششصد و بیست و دو هزار ریال بخشی از 
وجه 1 فقره چک به شماره 494790 مورخه 92/9/25 عهده بانک سپه جاری طالئی 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان 
سررســید تا اجرای حکم دادگاه با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه دفاع موثر و دلیل 
و مدرکی در اثبات برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده است و سایر محتویات 
پرونده دعوی خواهان بر دادگاه ثابت اســت لذا به اســتناد مواد 249، 310 و 313 
قانون تجارت و مواد 198، 199، 303، 305، 306، 502، 515، 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی و تبصره ماده 2  قانون صدور چک و استفساریه راجع به آن حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 316/622/000 ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 9/739/770 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 14/000/000 
ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا 
تاریخ وصول که محاسبه 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 
که ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و ظرف 
بیســت روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز 
استان می باشــد. م الف:30988 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ) 367 

کلمه، 4 کادر(  
ابالغ رای

10/269 تاریخ: 95/6/3 شــماره قرار: 1164-95/6/31 کالســه: 950209 مرجع 
رسیدگی: شعبه 14 شــورای حل اختالف، خواهان: حمیدرضا صناعی به نشانی 
اصفهان- ملک شــهر خ مفتح بن توحید منزل ششم سمت راســت، خواندگان: 1- 
مهدی صناعی به نشــانی اصفهان خ امام خمینی خ بهارستان روبروی تقاطع اول 
جنب مسجدالمهدی، 2- پیمان شفیع زاده به نشانی اصفهان از طرف دروازه تهران 
روبروی اولین پمپ بنزین، 3- بلقیس دیلمی به نشانی مجهول المکان، خواسته: الزام 
به انتقال سند رسمی خودرو، شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی خواهان حمیدرضا صناعی به طرفیت خواندگان 1- مهدی صناعی 
2- پیمان شفیع زاده 3- بلقیس دیلمی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو 
پژو 206 به شماره انتظامی 383055 د 78 به انضمام مطلق خسارات وارده با عنایت 
به محتویات پرونده اســتعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آ خرین 
مالک خودرو، مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان و همچنین خواندگان 
علی الرغم ابالغ قانونی ماده 73 در جلسه رسیدگی حضور ندارد و الیحه دفاعیه ای 
ارسال ننموده، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد 
ماده 198 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف 
سوم بلقیس دیلمی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو 
به نام خواهان و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشــتصد و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و نیز هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس از آن قابل تجدیدنظر 
خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شورا نسبت به خواندگان 
ردیف های اول ودوم به دلیل اینکه دعوی متوجه آنها نمی باشد به استناد به ماده 
4-84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. م الف:30985 شعبه 

14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 344 کلمه، 4 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

10/293 شــماره صادره : 1395/43/317978نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
 پــالک شــماره 3288  فرعــی از 25/536 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهان که

 طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهــان به نام فاطمه 
جوانی جونی فرزند حیــدر مفروز و در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/11/07 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/10/16 
 م الــف: 31685 رئیس منطقــه ثبت اســناد و امالک غــرب اصفهــان) 151 کلمه

، 2 کادر(  

معاون فرماندار آران و بیدگل در جلســه شورای حفاظت از 
منابع آب اظهار کرد: میزان بارندگی در ســال زراعی جاری 
معادل ۳/۱6  میلی متر اســت که نســبت به میانگین  سال 
گذشته به اندازه ۱۳ میلی متر  و نسبت به میانگین بلندمدت 
۱۵ میلی متر کمتر است و این نشــان دهنده این است که 
میزان نزوالت آســمانی وضعیت مناسبی ندارد. علی محمد 

یوسفیان اظهار کرد: بر اساس اعالم اداره هواشناسی، منابع 
آب شهرســتان در وضعیت بحرانی قــرار دارد و در آینده نه 
چندان دور با مشــکالت جدی در حــوزه تامین آب مواجه 
خواهد بود. یوسفیان خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد تعادل 
و حفظ منابع آبی بایســتی پیوند اساسی بین سیاست های 
مدیریتی و اجرایی شهرستان در زمینه مصرف آب به وجود 

آید. وی تصریح کرد: دولت با کاهــش تصدی گری خود و با 
واگذاری تصدی فعالیت های غیر حاکمیتی به کشــاورزان 
و انتقال مدیریت آبیاری به مــردم، افزایش آگاهی و تغییر 
نگرش بهره برداران از منابع آب  به بهبود راندمان  در مصرف 
آب کمک شایانی کند. معاون فرماندار آران و بیدگل گفت: با 
تشکیل تشکل های آب  و اســتفاده از  ظرفیت سازمان های 
مردم نهادی مثل انجمن احیای منابع آب منطقه کاشان و 
آران و بیدگل می توان در مدیریت بهینــه مصرف آب  و در 

نهایت رسیدن به توسعه پایدار گام برداشت.

معاون فرماندار آران و بیدگل:

وضعیت منابع آب در آران و بیدگل بحرانی است
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10
معاون توانبخشي بهزيستي استان خبر داد:

1500 سالمند اصفهاني از طرح هاي 
مراقبتي در منزل استفاده مي كنند

ريیس سازمان مدارس غیردولتی تاكید كرد:

ضرورت استفاده از ظرفیت های 
قانون شوراهای آموزش و پرورش

شادكامی، خونی در رگ های جامعه

معاون توانبخشي بهزيستي استان اصفهان از وجود 420 سالمند 
باالي 60 سال در اســتان خبر داد كه 1500 نفر آنها از طرح هاي 

مراقبتي در منزل استفاده مي كنند.
معاون توانبخشــي بهزيستي اســتان در رابطه با آمار سالمندان 
اســتان گفت: 9/2 درصد جمعيت اســتان اصفهان را سالمندان 
تشكيل داده اند. سيد اصغر فياض در ادامه گفت: 1500 سالمند 
در استان از خدمات بهزيســتي به صورت طرح هاي مراقبتي در 
منزل استفاده مي كنند. اين مقام مســئول در بهزيستي استان با 
تاكيد بر وجود فاصله تا نقطه مطلوب خدمت رساني به سالمندان 
گفت: در برنامه توســعه ششم، تاكيد رياســت جمهوري بر نگاه 
ويژه به سالمندان بوده اســت و از آنجا كه متولي اصلي سالمندي 
در كشــور سازمان بهزيســتي است ما هم جلســات متعددي با 
دســتگاه هاي مختلف استان داشته  ايم تا دســتگاه هاي مختلف 
توجهات خاصي به امور رفاهي، درماني و معيشتي بازنشسته هاي 
خود داشته باشــند، چراكه حوزه سالمندي و رســيدگي به آنها 

مي تواند مربوط به تمام دستگاه ها باشد.
فياض در ادامه گفت: رسيدگي به ســالمندان در سال آينده را با 
هم افزايي همه دســتگاه ها چون دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه 
توانبخشــي پيگير هســتيم و اميدواريم بتوانيــم در طرح هاي 
مراقبتي در منزل به تعداد بيشــتري از سالمندان خدمت رساني 

كنيم.

رييس ســازمان مدارس غيردولتی و مشــاركت های مردمی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: به دنبال استفاده از ظرفيت های قانون شوراها 

برای حل مشكالت وزارت آموزش و پرورش هستيم.
مرضيه ُگرد، معــاون وزير و رييس ســازمان مــدارس غيردولتی و 
مشــاركت های مردمــی وزارت آموزش و پــرورش افــزود: يكی از 
بهترين شــرايطی كه برای اداره آموزش و پرورش در چارچوب قانون 
می توانست رخ دهد، تصويب قانون شوراها بود كه سال 1۳۷2 تصويب 
شد اما هنوز نتوانســته ايم از ظرفيت های قانون شــوراهای آموزش 
و پرورش به خوبی اســتفاده كنيم. وی با اشــاره به هفته شوراهای 
آموزش و پرورش گفت: هدف ما اين اســت كه بتوانيم با طرح مسئله 
هفته شوراهای آموزش و پرورش، توجه  ساير دستگاه ها را به آموزش و 
پرورش جلب كنيم و برای پيشرفت هرچه بيشتر نظام تعليم و تربيت 
تالش كنيم و قانون شوراهای آموزش و پرورش كمک می كند كه يک 

نگاه ويژه به آموزش و پرورش داشته باشيم.
ُگرد ادامه داد: ابتدا بايد بستر الزم و زيربناها در استان ها به وجود آيد و 
اين اختياراتی را كه قانون گذار به شوراها داده منتقل كنيم و اعتقاد به 
يک وحدت رويه در كل كشور داريم و معتقديم فعاليت های آموزشی 
بر اساس سياست های ابالغی وزارتخانه و اسناد باالدستی، سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش و نقشــه راه بايد اجرا شود ولی برنامه ريزی 

استانی را بايد خود استان انجام بدهد.
وی توضيح داد: به عبارت ديگر اگر در استان ها معضل و مشكلی در هر 
زمينه ای مانند مســائل مالی، اداری و نيروی انسانی و غيره پيش آيد 
مسئوالن همان اســتان يا شهرستان مشــكل را حل می كنند و اين 

اختياراتی است كه قانونگذار تعيين كرده است.
معاون وزير آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش يک اَبَردستگاه 
است و بيشترين پرسنل و بيشترين مخاطب را دارد و الزم است كه در 

همه ابعاد تمام دستگاه ها كمک و هم فكری كنند.

مهم ترين نكته در بحث افزايش نشــاط اجتماعی تعريف و مفهومی 
اســت كه از اين موضوع داريم، درحقيقت بايد نشاط اجتماعی را به 

درستی تعريف كنيم.
به نظر من نشاط اجتماعی روابط و تعامالت اثربخش بين افراد جامعه 
در تامين نيازهايشان است؛ يعنی اگر در جامعه ای افراد در تعامل موثر 
و مثبت با يكديگر قرار بگيرند و نيازهايشان به صورت جامع و متعادل 
تامين شــود، در اين صورت هم نشــاط فردی و هم نشاط اجتماعی 

حاصل  شده است.
به اين معنا كه انســان ها رضايت و آرامش خاطر خواهند داشــت و 
دغدغه آنها نسبت به زندگی مناســب در جامعه كم خواهد بود. اين 
هم در صورتی رخ می دهد كه در جامعه فرهنگ و ارزش های مناسبی 
حاكم باشد؛ موضوعی كه مستقيما به نقش موثر نهادهای فرهنگی در 
افزايش سطح نشاط اجتماعی اشاره می كند. درحقيقت اگر فرهنگ 
و ارزش های مناســب بر جامعه حاكم باشد، انســان هايی كه در اين 
جامعه زندگی می كنند تعامل و ارتباطشان با همديگر سازنده خواهد 
بود و در غير اين صورت، جامعه از نشــاط الزم برخوردار نخواهد بود. 
فرهنگ، محيط زيست جامعه است، همان طور كه اگر محيط زيست 
آلوده باشد، انسان ها از نظر جسمی و به تبع آن از نظر روحی احساس 
نشاط و سرزندگی نخواهند داشت، اگر فرهنگ يک جامعه نيز مساعد 
نباشــد، نمی توان انتظار به وجود آمدن نشــاط اجتماعی را در اين 

جامعه داشت.
پس نكته جدی و اساسی اين است كه نهادهای مختلف فرهنگی ما، 
فرهنگ و ارزش های مطلوب و مساعد حيات را به جامعه معرفی كنند 
و آنها را در جامعه اشــاعه دهند و همزمان درخصوص اين فرهنگ و 
ارزش ها تبليغ كنيم و بعد نســبت به فرهنگ و ارزش های نامطلوب 
هشدار دهيم كه مردم از آنها پرهيز كنند.تنها در اين صورت است كه 
نشاط فردی و اجتماعی برقرار خواهد شد وگرنه به برنامه های مقطعی 

فرهنگی و اثرگذاری شان نمی توان دل بست.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
جای نشاط در مدارس خالی است

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

مركز جذب وزارت علوم، امريه سربازی 
پذيرش می كند

ثبت  نام عتبات دانشگاهیان تا 18 دی ماه 
تمديد شد

براســاس ضوابط موجود مديران و معاونان مدارس موظف به 
4 تا 6 ساعت تدريس در هفته هستند و اين موضوع عمومی و 

مختص تمام كشور است.
كارشناس مســئول طرح و برنامه اداره كل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت: ســاعت های تدريس براي مديران و 
معاونان دوره ابتدايي و متوســطه اول و دوم ۳6 ساعت و براي 

فني و حرفه اي و هنرستان ها 40 ساعت در هفته است.
مهدي اميدوار در توضيح اين خبر تصريح كرد: اين موضوع در 
سال هاي گذشته هم وجود داشته اســت و مديران و معاونان 
براي اينكه ۳0 امتياز فرم ارزيابي را كسب كنند مي توانستند 
بدون حقوق تدريس كنند، اما در بخشــنامه جديد بر اساس 
تكليفي كه ســازمان مديريــت و برنامه ريــزي براي كاهش 
هزينه هاي آموزش  و پرورش معين كرده 2 تا 6 ساعت تدريس 

براي اين دو گروه، به صورت اجباري در نظر گرفته شده است.
كارشناس مســئول طرح و برنامه اداره كل آموزش  و پرورش 
استان در ادامه گفت: اين طرح در دانشگاه ها هم اجرا مي شود 
و مديــران دانشــگاه ها موظفند در هفته 2 ســاعت تدريس 

داشته باشند.
اميدوار در تشريح محاسن و معايب طرح گفت: متاسفانه اين 
طرح چون مدتي مغفول مانده بــود االن در مقابل اجراي آن 

تا حدودي مقاومت صورت مي گيرد اما به هر حال هر طرحي 
محاسن و معايبي دارد.

اين كارشــناس در مورد محاســن اين طرح گفت: مديران و 
معاونان با روش هــاي تدريس جديد و دانش آمــوزان هم از 
نزديک با مدير و معاون خود آشــنا مي شــوند. طبق مصوبه 
شوراي عالي آموزش  و پرورش ابالغ مديريت براي يک مدير 
4 ساله اســت و در صورتي كه صالحيت الزم احراز نشود، از 
مديريت در دوره بعــد باز مي ماند، پس ايــن طرح باعث دور 
نبودن يک مدير يا معاون از فضاي تدريس مي شود، همچنين 
با كاهش ســاعت های حق التدريس هزينه آموزش  و پرورش 

هم پايين مي آيد.
اين مقام مسئول در آموزش  و پرورش استان در مورد انتقادات 
و معايب اين طرح نيز گفت: با توجه بــه اينكه برخي مديران 
و معاونان كه سابقه بيشــتري در اين دو سمت دارند، چندين 
سال بوده كه از فضاي تدريس دور بوده اند آمادگي الزم را  براي 
تدريس با كتاب ها و شــيوه هاي تدريس جديد ندارند و الزم 
است دوره هاي بازآموزي براي آنها اجرا و براي ايجاد رغبت در 
اين گروه بازهم مانند سال هاي گذشته كه اين طرح اختياري 
بود امتيازاتي درنظر گرفته شــود كه مديران و معاونان رغبت 

كافي براي اين طرح را به دست آورند.

مديرعامل ســازمان تاميــن اجتماعــی گفــت: برنامه حذف 
دفترچه های درمانی تا پايان سال 95 در كل كشور به اجرا در می 
آيد و در مراكز درمانی ســازمان تامين اجتماعی برای استفاده از 

خدمات نيازی به دفترچه نخواهد بود.
دكتر ســيد تقی نوربخش در همايش آموزشــی حذف دفترچه 
درمانی در مراكــز درمانی ملكی اين ســازمان اذعان كرد: تامين 
اجتماعی سازمانی بزرگ و با ماموريت های بسيار مهمی است كه 
تامين معاش و درمان نيمی از جمعيت كشور را بر عهده دارد. وی 
افزود: با توجه به نوع وظايف و فعاليت های تامين اجتماعی حجم 
اطالعات توليدی در اين سازمان بسيار باالست. دكتر نوربخش با 
اشاره به پيشينه استفاده از فن آوری اطالعات در سازمان تامين 
اجتماعی گفت: اســتفاده از فن آوری اطالعات در اين ســازمان 
سابقه ای طوالنی دارد و توســعه IT در سازمان تامين اجتماعی 
از ســال 52 مورد توجه قرار گرفته و در آن زمان پيشرفته ترين 

تجهيزات در اختيار اين سازمان قرار داشته است.
مديرعامل ســازمان تاميــن اجتماعی افــزود: بــرای جبران 
عقب ماندگی ها و ايجاد تحول در حوزه فن آوری در اين سازمان 
طی ۳ سال گذشته نهضت IT آغاز شــد و در حال حاضر شرايط 
برای ايجاد تحول اساســی و اســتفاده حداكثــری از فن آوری 

اطالعات در سازمان فراهم شده است.

دكتر نوربخش اظهار داشت: در حوزه IT سازمان تامين اجتماعی 
برنامه پرونده الكترونيک در بخش بيمه ای و برنامه حذف دفترچه 
در بخش درمان مهم ترين و اساسی ترين برنامه های اين سازمان 
هستند كه با فراهم شــدن زيرساخت های ســخت افزاری، نرم 
افزاری، فرهنگی و هماهنگی های بين بخشی در حال پيشرفت 
و تكميل اين دو برنامه اصولی هســتيم. وی گفت: برنامه حذف 
دفترچه در مراكز درمانی ملكی تامين اجتماعی با همكاری كامل 

پزشكان و همكاران مراكز درمانی سازمان در حال اجراست.
مديرعامل ســازمان تامين اجتماعی با بيان اينكه همكاران اين 
سازمان به صورت ايثارگرانه اين برنامه را اجرا می كنند، افزود:  با 
توجه به اهميت فراوان حذف دفترچه برای سازمان، اين پروژه بايد 

به سرعت در تمامی استان ها به اجرا درآيد.
دكتر نوربخش ادامه داد: اين پروژه تاكنون در 6 اســتان به طور 

كامل اجرايی و در 12 استان ديگر نيز آغاز شده است.
وی با بيان اينكــه با توجه به تكليف برنامه پنجم توســعه، پروژه 
حذف دفترچه های درمانی بايد 6 سال قبل اجرا می شد اما همانند 
ساير برنامه های حوزه درمان مثل نظام ارجاع، راهنمای بالينی و 
موارد ديگر به فراموشی سپرده شده است، تصريح كرد: زيان عدم 
اجرای اين برنامه ها را سازمان تامين اجتماعی و ساير سازمان های 

بيمه گر متحمل می شوند.

مركز جذب وزارت علوم از ميان فارغ التحصيالن دانشگاهی امريه سربازی پذيرش 
می كند. مركز جذب اعضای هيئت علمی وزارت علوم برای بخش ســامانه جامع 
جديد خود نيازمند نيرو است كه برای اين نياز خود اقدام به جذب امريه سربازی از 

ميان فارغ التحصيالن دانشگاهی كرده است.
فراخوان پذيرش امريه سربازی برای اين مركز در قالب اطالعيه ای به دانشگاه ها و 

مراكز آموزشی كشور ارائه شده است.
مهلت ارائه مدارک متقاضيان واجد شــرايط امريه ســربازی در اين مركز تا پايان 
دی ماه تعيين شــده است و متقاضيانی كه فرم درخواســت را زودتر ارسال كنند 
در اولويت پذيرش قرار می گيرند.نتايــج  نيزطی مدت يک ماه به اطالع داوطلبان 

می رسد.
متقاضيان بايد يا معاف از رزم يا متأهل يا تحت پوشــش كميته امداد يا بهزيستی 
و يا دارای گواهی عضويت فعال در بســيج به مدت 6 ماه و يــا عضويت بنياد ملی 

نخبگان و يا حافظ كل قرآن كريم باشند.
رشته های مهندسی كامپيوتر تمامی گرايش ها، مهندسی صنايع گرايش تحليل 
سيستم ها، مديريت، حقوق، آمار و ارتباطات در اولويت هستند و ساير رشته ها نيز 

جزو  نيازهای قطعی مركز تلقی نمی شوند.
خانواده ايثارگران )فرزنــد يا برادر شــهيد، جاويداالثرها، جانبــازان، آزادگان و 

فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه جبهه( از اولويت برخوردارند.

ايرنا:  معاون اجرايی و اعزام ســتاد عمــره و عتبات دانشــگاهيان گفت: مهلت 
نهايی كردن ثبت نام عتبات دانشــگاهيان ويژه زائران اصلی و ذخيره تا 18 دی 
ماه در سايت لبيک تمديد شــد. محمد زارع با اعالم اينكه جدول قيمت عتبات 
دانشگاهيان به تفكيک هر استان در حال آماده سازی اســت و به زودی پس از 
تاييد نهايی از ســوی ســازمان حج و زيارت بــه اطالع زائران خواهد رســيد، 
افزود: زائران اصلــی و ذخيره تــا پايان روز شــنبه 18 دی مــاه فرصت دارند 
با مراجعــه به لينک نهايــی كردن ثبت نــام در صفحه اصلی ســايت لبيک به 
آدرس samane.labbayk.ir نســبت بــه ثبت نــام خود اقــدام كنند.وی 
اظهار داشــت: عدم مراجعه زائران در موعد مقرر به ســايت، به منزله انصراف از 
 اعزام تلقی شــده و از ميان ظرفيت های باقی مانده از ميان دانشگاهيانی كه در 
قرعــه كشــی انتخــاب نشــدند، فراخــوان خواهد شــد .وی خاطر نشــان 
كرد:  اعــزام دانشــگاهيان به عتبــات عاليــات از بهمن مــاه آغاز شــده و تا 
ارديبهشــت ماه ســال 96 ادامــه خواهــد داشــت و در اين مــدت بيش از 
16000 نفر از دانشــگاهيان كشــور راهی عتبــات عاليات خواهند شــد. به 
 گفتــه وی، متقاضيانی كه در قرعه كشــی انتخاب نشــده انــد، از 18 دی ماه 
می توانند با تماس يا مراجعه به دفترهای ســتاد در استان محل تحصيل خود 
در سراسر كشور درخواســت اعزام دهند كه در صورت ايجاد ظرفيت جديد به 

متقاضيان اطالع رسانی خواهد شد.

كارشناس مسئول طرح و برنامه  اداره كل آموزش  و پرورش استان:

تدريس ۴ تا ۶ ساعت در هفته برای معاونان و مديران مدارس اجباری است
مديرعامل سازمان تامین اجتماعی :

حذف دفترچه های درمانی در همه استان ها اجرا می شود

ناجا

رييس پليس آگاهی نيــروی انتظامی گفت: در 9 ماهه 
امسال تمام سرقت های مهم و خرد 4/5 درصد كاهش 

داشته است.
سردار محمدرضا مقيمی در حاشيه همايش تخصصی 
معاونان و رؤسای ادارات مبارزه با سرقت پليس آگاهی 
فرماندهی انتظامی اســتان های سراسر كشور در جمع 
خبرنگاران افزود: در سال های گذشته شيب تند سرقت 
داشتيم كه اكنون اين شيب در ســرقت های مهم اعم 
از منزل، طالفروشی، موتورســيكلت، قطعات خودرو، 
پالک خودرو و ســرقت های خرد و كيف قاپی كاهش 
داشته است. وی با اشــاره به افزايش دو درصدی كشف 

وقوع سرقت، گفت: اين آمار قانع كننده نيست.
 كاهش سرقت های خرد

مقيمی اضافه كــرد: در ســرقت های خرد بــا برنامه 
ريزی های انجام شــده در زمينه كاهش موفق بوده ايم 
براين اساس بالغ بر4 درصد در اين زمينه شاهد كاهش 

بوده و درتمام زمينه ها نيز باكاهش مواجه بوده ايم.
رييس پليس آگاهی ناجا گفت: سرقت خودرو نسبت به 
سال گذشته تفاوتی نداشته اســت اما در زمينه سرقت 
قطعات خودرو با كاهش و در كشفيات با افزايش مواجه 

بوده ايم.
مقيمی با اشاره به نزديک شدن به پايان سال گفت: در 
بهمن و اســفندماه،  مراكز تجــاری و اقتصادی فعال تر 
شــده و نقدينگی مردم افزايش می يابد، بر اين اساس 
اين مراكز را بايد قانع كنيم تا از پليس افتخاری استفاده 
كنند. وی با اشــاره به اختالف ارزی و افزايش نرخ نفت، 
گفت: مردم ارز را در منازل خــود نگهداری می كنند بر 
اين اساس منازل تبديل به شعب بانک می شود آن هم 
بدون اقدامــات امنيتی و ايمنی كه ايــن موضوع عامل 
محرک خواهد بود، بر اين اساس كشف اين موارد سخت 

است. 
وی از سازمان های تجاری خواست تا انتهای سال و سال 
آينده در صورت داشتن صندوق امانات، آنها را در اختيار 
مردم قرار دهند تا مردم اموال ارزشمند خود را به امانت 
بسپارند .مقيمی اضافه كرد: از آنجايی كه با مهيا شدن 
فضای جرم، سارق اقدام به ســرقت می كند الزم است 
برای كاهش وقوع ســرقت ها همه سازمان ها و تجارت 

خانه ها و سازمان های بازرگانی برنامه ريزی كنند.
وی افزود: ســرقت های منــازل  ديگر مثل گذشــته 
نيســت بلكه ســارق براســاس عــادت وجــوه نقد 
 را كــه در جاهــای مشــخص وجــود دارد ســرقت 
می كند؛ تابلو فرش های نفيس، تزئينات قديمی، طال و 

ارز از جمله سرقت های منازل است.

ريیس پلیس آگاهی ناجا:

سرقت ۴/5 درصد كاهش يافت

دكتر سيد حسن موسوی چلک، رييس انجمن مددكاری 
ايران پديده خودزنــی در ميان دانش آمــوزان را از چند 
جهت مورد بررســی قرار داد و گفت:ايــن پديده معلول 
عوامل متعددی است ازجمله يكی از داليل آن ابراز وجود 
و ديده شــدن در جامعه و يا خانواده است، از سوی ديگر 
يادگيری اجتماعی و مشــاهده آن در ميان همكالسی ها 
بدون توجه به عواقب آن در گســترش ايــن پديده موثر 

است.
وی با اشــاره به اينكــه چنانچه شــاخص هــای روانی 
واجتماعی در جامعه ای باالباشــد مسلما اين نوع رفتارها 
كمتر بروز می كنــد ، افزود:بايد روی ايــن بخش يعنی 
سالمت اجتماعی جامعه ســرمايه گذاری كرد موضوعی 
كه تا به حال به آن توجهی نشــده است اين درحالی است 
كه وزارت بهداشت بارها اعالم كرده كه حدود 2۳ درصد 
مردم كشور حداقل از يک نوع اختالل روحی وروانی رنج 

می برند.
اين جامعه شــناس درادامه بررســی اين پديده و نقش 
آموزش وپــرورش در بــروز آن گفت: وقتی مــا نتوانيم 

خواســته های خود را بيان كنيــم و به عبارتــی خود را 
 معرفی كنيم نتيجه آن بروز چنين رفتارهايی اســت كه 

می بينيم.
شايد بســياری اين معضل را ناشــی از سيستم نادرست 
نظام آموزشی كشــور می دانند در حالی كه من معتقدم 
مدرســه همچنــان يكــی از محيــط هــای اجتماعی 
مورد وثوق اســت و نبايد برخی از ايــن رفتارها را نتيجه 
سياست های غلط مدرسه و آموزش وپرورش دانست زيرا 
يک دانش آمــوز از بيرون و از ميان خانواده وارد مدرســه 
می شــود درنتيجه بســياری از اين عوامل ابراز خشونت 
از خارج به درون مدرســه راه پيدا می كنــد. البته منكر 
اين قضيه نيز نيســتم كه محيط ســالم مدرسه می تواند 
بهترين بستر برای ارتقای شاخص های روانی و اجتماعی 
 دانش آموز باشــد ولی همه مشــكالت را نبايد به مدرسه 

ربط داد.
موسوی نبود نشــاط اجتماعی را از داليل ديگر دانست و 
افزود:در هر جامعه ای پويايی و ســرزندگی بيشتر باشد 
مشــكالت اجتماعی آن جامعه نيز كمتر است همچنين 

مدارس نيز بايد نشــاط را به دانش آمــوزان تزريق كنند 
هرچه مدارس، شادی گريز باشــند گرايش دانش آموزان 

به خشونت وخود آزاری بيشتر می شود.
به اعتقــاد رييــس انجمن مــددكاری ايران ،هميشــه 
برنامه های ما از آســيب هــای اجتماعی عقب تر اســت 
زيرا نظــام رصد و آينده نگــری مســائل اجتماعی را در 
جامعه مان جدی نگرفته ايم.ايــن اتفاقات زنگ خطری 
برای جامعه اســت و چاره ای نداريم كه بــا نگاه به آينده 
 و رصد موضوع های مختلف درصدد رفــع و راه چاره آن 

باشيم.
وی تاكيد كرد:آمــوزش های مــا بايد جلوتــر از دانش 
آموزان باشد بايد اطالعات درســت ،مفيد ،كافی ودرحد 
دركشان با استفاده از روش های مناسب وجذاب را به اين 
افراد منتقل كنيم و بدون شــک اگر اين اطالعات درست 
وبه موقع ارائه شــود كمتر به دليل جهل ونادانی وفقدان 

مديريت دچار مشكل خواهيم شد.
نشانه خشم وخشونت

سوســن رضوی روان شــناس بالينی نيز در گفت وگو با 
جام جم آناليــن در خصوص پديده خــودآزاری در ميان 
دانش آموزان دختر گفت:چنين رفتاری مســلما نشــانه 
خشونت و خشــم اســت از اين رو بايد ببينيم چه چيزی 

دانــش آمــوزان مــا را 
خشمگين كرده است آيا 
شكاف ميان دانش آموز و 
خانواده و يا شكاف ميان 
او ومدرسه و حتی جامعه 
ســبب بروز اين خشــم 

شده است؟
وی افزود:ايــن پديده به 
تنهايی يک بيماری است 
ولی وقتی در ميان جمعی 
شيوع پيدا می كند ديگر 
بلكه  نيســت  بيمــاری 
حاوی پيامی است كه در 
جايی از نظام آموزشــی 
يا جامعــه و يــا خانواده 
مشــكلی وجود دارد و در 
واقع يک عالمت اســت، 

عالمتی كه بايد آن را جدی گرفت.
رضوی درهميــن حال مشــكل را تنها مربــوط به نظام 
آموزش وپــرورش ندانســت و گفت:كل اجتمــاع ما در 
اين ميان مقصرنــد و در واقــع دوره جوانــی ونوجوانی 
 را ناديده گرفتــه اند وحاضر نيســتند بــرای آن هزينه 

كنند.
اين روان شــناس ارتبــاط خوب خانــواده بــا فرزندان 
و بــاز كردن بــاب گفــت وگو و ايجــاد رابطــه منطقی 
پديده هايــی  چنيــن  بــروز  از  جلوگيــری  در   را 

موثر دانست.

پويايی  ای  هر جامعه  در 
و سرزندگی بیشتر باشد 
اجتماعــی  مشــکالت 
آن جامعــه نیــز كمتر 
اســت همچنین مدارس 
نیز بايــد نشــاط را به 
دانش آموزان تزريق كنند 
هرچه مدارس، شــادی 
گريــز باشــند گرايش 
دانش آموزان به خشونت 
وخــود آزاری بیشــتر 

می شود

خودزنی دانش آموزان دختر در مدارس كشــور كه اين روزها نقل محافل خبری و فضای مجازی شده است 
حاكی از وجود نوعی بحران آســیب های اجتماعی در میان دانش آموزان است بحرانی كه چنانچه مسئوالن 
آموزش وپرورش كشــور در رسیدگی به آن عزمی جدی از خود نشــان ندهند بی ترديد بايد منتظر عواقب 

ناگوارتری در میان اين قشر از جامعه بود.

يادداشت

چند هزار نفر در مطبوعات
 بیمه هستند؟

عصر ايران نوشت: بر اساس ليست منتشر شده در سايت معاونت مطبوعاتي بالغ بر 12 
هزار نفر در مطبوعات كشور بيمه هستند. مطابق اين ليست اگرچه نام برخي رسانه ها 
ازجمله رسانه هايي كه حد نصاب مدنظر در بسته حمايتي معاونت مطبوعاتي را لحاظ 
نكرده اند و برخي خبرگزاري ها و روزنامه ها ديده نمي شود كه احتماال در ليست های 
بعدی اضافه خواهند شد، ليكن در حال حاضر 12 هزار فعال مطبوعاتي بيمه هستند. 
معاونت مطبوعاتي چندي پيش فهرست دريافت كنندگان يارانه بيمه نوبت اول سال 
95 را روي خروجي سايت خود قرار داد كه بر اساس آن مبلغي نزديک به ۷ ميليارد و 
دويست ميليون تومان در قالب طرح يارانه بيمه به 464 رسانه و 12 هزار نفر براي نيمه 
اول سال پرداخت شده بود. اين معاونت همچنين مدعی شد كه در اين دوره به وعده 
خود كه قرار بود از ابتداي ســال 95 برای همكاران تحريريه ای كه با عناوين مرتبط 
)خبرنگار، روزنامه نگار، ســردبير، دبير گروه، عكاس، مترجم و ساير عناوين مشابه( 
بيمه مي شوند، 2 برابر مبلغ واريزی به حســاب تامين اجتماعی و برای ساير عناوين 
نصف مبلغ واريزی پرداخت شود، جامه عمل پوشاند. شايان ذكر است وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی هم جهت با سياست های دولت در حمايت ويژه از خبرنگاران و پوشش 
بيمه ای آنها، برای نخستين بار، يارانه بيمه برای رسانه هايی كه همكاران خود را بيمه 
می كنند در نظر گرفته كه از نيمه دوم سال 92 در هشت نوبت 6 ماهه دوم سال 92، 
شش ماهه اول سال 9۳، فصل پاييز و زمستان 9۳، بهار، تابستان و پاييز 94 و 6 ماهه 

اول 95 را پرداخت  و فهرست آن را منتشر كرده است. 

معضل خود آزاری در دانش آموزان؛

جای نشاط در مدارس خالی است 
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پیشنهاد سردبیر: 
نقش بی بدیل اصفهان در ایجاد علم تاریخ نگاری در جهان اسالم

اخبار

10 میلیارد دالر درآمد گردشگری 
چین طی 3 روز

ارائه بسته های سفر، گردشگری 
داخلی را فعال می کند

طراحی اپلیکیشن »حج« در هند
مختار عباس نقوی وزیر امور اقلیت های هنــد از راه اندازی کمیته 
نرم افزار موبایلی حج در هند خبر داد.این اپلیکیشن همه اطالعات 
مربوط به حــج را در اختیار کاربــران قرار خواهــد داد.کاربران با 
نصب این اپلیکیشــن، می توانند بــه تمامی اطالعــات مربوط به 
حج، اخبار، به روز رسانی ها دسترســی پیدا کرده و حتی از طریق 
این اپلیکیشــن  پرداخت های خود را به صورت الکترونیکی انجام 
دهند.این اپلیکیشــن به منظور رفاه حال مسافران و ارائه اطالعات 
مفید و ســودمند به آنها طراحی شــده اســت.ثبت نام برای حج، 
دریافت اطالعات، اخبار و به روز رســانی و پرداخــت الکترونیکی 
از ویژگی های اصلی این برنامه تلفن همراه اســت.این اپلیکیشــن 
به گونه ای طراحی شــده که پنج بزرگســال و دو کودک می توانند 
در قالب یک گــروه و به صورت همزمــان از آن اســتفاده کرده و 
درخواســت خود را از این طریق ثبت کنند.نسخه پی.دی.اف این 

درخواست به ایمیل متقاضی ارسال خواهد شد.
این مدارک سپس برای کمیته حج ارسال خواهد شد.ماه گذشته، 
وزارت امور خارجه این کشور یک وبسایت سه زبانه جدید برای حج 
راه اندازی کرده است.در حج ســال 2016، 45 هزار و 843 نفر به 
صورت آنالین برای حج ثبت نام کردند که از این میان 11 درصد از 
آنها از برنامه های کاربردی استفاده کرده بودند.نقوی اعالم کرد که 
تالش ها برای توسعه هرچه بیشتر برنامه های آنالین ساده و آسان 

ادامه دارد. 

تازه ترین گزارش های آماری نشان می دهد که صنعت گردشگری 
چین فقط طی سه روز اول ســال 2017 میالدی، موفق به کسب 
درآمد 10 میلیارد دالری شده است که این رقم رکوردی جدید در 
صنعت گردشگری دنیا محسوب می شود.در این مدت میلیون ها 
نفر در داخل و خارج از کشور چین سفر کرده اند که درآمد حاصله 

برای این صنعت کم سابقه بوده است.
 این ســازمان در گزارش آماری خود آورده است که به دلیل کوتاه 
بودن زمان تعطیالت سال 2017 میالدی، فقط 112 میلیون سفر 

کوتاه مدت به ثبت رسیده است.
 در این میان ارقام نشــان می دهد که نزدیک بــه 27 میلیون نفر 
در ســه روز اول ســال نوی میالدی در چین با قطار سفر کرده اند. 
در همین حال میلیــون ها نفر از خــودرو و ناوگان اتوبوســرانی 
برای سفرهای زمان کوتاه اســتفاده کرده اند و سهم شرکت های 

هواپیمایی در این میان 2 میلیون و 600 هزار نفر بوده است.
 دولت چین پیش تر از تبدیل کردن صنعت گردشــگری به عنوان 
 یکی از اصلی ترین موتورهای محرکه اقتصاد کشور خبر داده بود و

 بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته قرار اســت تا ســال 2020 
میالدی، 12 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از طریق 

صنعت گردشگری تامین شود.
 در شــرایطی که ســال نو چین به تقویم کشــاورزی موســوم به 
»عید بهار« نیز از روز 27 ژانویه آغاز می شود، پیش بینی می شود 
میلیاردها سفر در کشور به ثبت برســد که در این بین برنامه سفر 
شش میلیون شــهروند چینی به خارج از کشــور ثبت شده است. 
همزمان دولت پکن تصریح کرده اســت که بــا برنامه ریزی های 
صورت گرفته در صنعت گردشــگری انتظار مــی رود درآمد این 

صنعت تا سال 2020 میالدی بیش از یک هزار میلیارد دالر باشد.
 شهروندان چینی اواســط مهر ماه ســال جاری نیز در تعطیالت 
یک هفته ای به مناســبت روز ملی در این کشور، 68 میلیارد دالر 
هزینه گردشــگری خود کرده بودند که به گفته مسئوالن صنعت 
توریسم چین خرج کردن این مبلغ فقط ظرف یک هفته یک رکورد 

محسوب می شود.
 گزارش ها همچنیــن از هزینه کردن 215 میلیارد دالر توســط 

گردشگران و توریست های چینی در سال 2015 حکایت دارد.
 چین در زمان حاضر اصلی ترین منبع اعزام گردشگر به کشورهای 
دیگر و چهارمین مقصد بزرگ گردشگری دنیاست و ممکن است تا 

سال 2020 میالدی در رده نخست قرار گیرد.

معاون رییس جمهور و رییس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در نشســت صمیمی با فعاالن، سرمایه گذاران 
و بهره برداران بخش خصوصی حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان هرمزگان با بیان اینکه دولت تدبیر و امید فضای 
مناسبی را برای کار در کشور ایجاد کرده است، عنوان کرد: اولویت 
هایی در اسناد باالدستی برای حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری پیش بینی شــده که در کنار آن سیاست های اقتصاد 
مقاومتی را داریم که برای مقاوم سازی اقتصاد داخلی کشور تاکید 

دارد. 
زهرا احمدی پور با بیان اینکه صنایع دستی به عنوان سرمایه برای 
توسعه کشــور در نظر گرفته شده اســت، افزود: متاسفانه فروش 
صنایع دستی در کشور محدود بوده و به زنجیره ای از ثروت تبدیل 

نشده است. 
رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه 
داد: یکی از اولویت های اقتصاد مقاومتی این است که فروشگاه های 
زنجیره ای برای عرضه و فروش صنایع دستی در کشور ایجاد شود 
و امروز در مراکز استان ها تعداد فروشگاه های صنایع دستی بسیار 

محدود است.
احمدی پور با تاکید بر اینکه در طراحی هتل ها باید از صنایع دستی 
هر منطقه استفاده و محل فروش صنایع دستی در آنها ایجاد شود، 
تصریح کرد: این موارد را باید به اولویــت تبدیل کنیم و اگر تولید و 
فروش صنایع دستی به زنجیره ثروت تبدیل شود، سرمایه ای برای 

هر استان خواهد بود. 
وی با بیان اینکه اولویت گردشــگری هرمزگان باید گردشــگری 
ساحلی باشد، خاطرنشان کرد: طبق اولویت بندی ها ما وظیفه داریم 
برای این استان تسهیل گری کنیم و اولویت ما بر این است که تنوع 

مکانی برای گردشگری در کشور داشته باشیم.
معاون رییس جمهور اظهار داشــت: باید ذائقه گردشــگران را در 
گردشگری داخلی مدیریت کنیم و در این راستا نیاز است به مردم 
بسته های سفر ارائه کنیم تا هرکســی به فراخور عالقه مندی های 

خود مقصدی را برای گردشکری انتخاب کند.
 احمدی پور اضافه کرد: بسته های سفرمی تواند گردشگری داخلی 
را فعال کند و با گردشــگری داخلی می توانیــم فرهنگ و اصالت 
خود را حفظ کنیم و بر این اســاس نیازمند برنامــه ای جامع برای 

گردشگری هستیم.

فروش تورهای خارجی برای تعطیالت نوروز، به ویژه برای 
مقاصد وسوسه کننده در حالی آغاز شده که وضعیت پرواز 

و هتل های برخی از آنها هنوز مشخص نیست!
نوروز سال گذشته تورهای زیادی پای پرواز کنسل شدند، 
مجری تور با پول های مســافران متواری شد و مسافران 
هم ســرگردان بودند. خیلی ها هم تا مقصد رفتند، اما نه 
هتلی در کار بود و نه کســی که جوابشــان را بدهد.بعد از 
آن اتفاق ها بود که ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
از اصالح آیین نامه  نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی برای 
جلوگیری از سودجویی ها و تخلفات سفر خبر داد و از آن به 
عنوان یک »جراحی بزرگ«  برای درمان خالفکاری های 

گردشگری یاد کرد.
با این حــال ناظرانی کــه از میان آژانس دارها هســتند، 
معترفند که خالف های سابق کماکان ادامه دارد و تعداد 
شکایت ها از آژانس های مسافرتی و متخلفان گردشگری 
در سازمان میراث فرهنگی و گردشــگری بیش از اندازه 

است.
ناصر مرادی، از پیشکســوتان گردشگری است که گاه در 
نقش بازرس بخش خصوصی به دفاتر خدمات مسافرتی 
سرکشــی می کند. وی درباره این تخلف ها که در آستانه 
نوروز و فروش تورهای خارجی احتمال وقوع آن می رود، 
می گوید: آژانس های قدیمی هیچ وقت اعتبار ســی چهل 
ساله خود را با تبلیغات و خدمات واهی زیرسوال نمی برند، 
البته آژانس های جدیدی هم هستند که خیلی حرفه ای 
کار می کنند و قصدشان تخریب گردشگری و وجهه ایران 
نیست، اما در این میان هستند افراد نامعلومی که با تبلیغات 
و خدمات پوچ، قصد سوءاســتفاده دارند و نزدیک عید که 
می شــود، به مشــتری که قبال پول داده، اعالم می کنند 
نتوانســته اند پرواز و هتل بگیرند. بعضی هــا هم که پای 

پرواز،مسافر را بالتکلیف رها می کنند.
جدای از این فضای نامطمئن که هنوز ناظران و متولیان 
دولتی را کنجــکاو نکرده، موضوع قیمت هــا نیز درخور 
توجه است، چرا که به شدت تحت تاثیر حباب زمستانی 
 دالر قــرار گرفته، اما بــه خاطر دو واحدی بــودن نرخ ها

 )ارزی + ریالــی(، گرانی آن چندان به چشــم نمی آید و 
ماهیت آن را توجیه پذیر کرده است.

با این حال قیمت این تورها گویای مصرف کننده ای است 
که به طبقــه مرفه جامعه تعلق دارد؛ چراکه پشــت پرده 
بیشتر این تورها هزینه های دیگری را می طلبد که شامل 
ویزا، بیمه مسافرتی، ضمانت بانکی و وثیقه آژانس و سایر 
خدمات جانبی می شود که قیمت واقعی را تا چندین برابر 

آنچه اعالم شده افزایش می دهد. 

تورهای پوچ در کمین مسافران؛

فصل سفر پولدارها رسید

گردشگری

گنجینه تاریخ

آنگاه که سیر و سلوک معنوی آغاز می شــود، پرواز روح را در 
سفری روحانی به نظاره می نشینی و چه نیکوست مدرسه ای 
که جلوه گاه پرواز است.  مدرســه باباقاسم از عرفان برخاست، 
عرفانی که گوهر دین و کششــی است به ســوی امر قدسی 
و ســرانجام اتصال با خدا. یکی از قدیمی ترین مدارس شــهر 
اصفهان مدرسه »امامیه« است که در اصل نام آن »باباقاسم« 
بوده و بعدها به »امامی« و »امامیه« نیز خوانده شده و اکنون آن 
را با نام »مدرسه امامیه« می شناسند که در مجاورت مقبره بابا 

قاسم واقع شده است.
موسس مدرسه 

آندره گدار در جلد دوم کتاب آثار ایران آورده اســت: باباقاسم 
از عرفای نیمه اول قرن هشــتم هجری بود، یکی از مریدان او 
به نام خواجه سعیدالدین سلیمان بن شرف الدین ابی الحسن 
بن طالوت دامغانی در سال 725 هجری قمری برای او مدرسه 
ای بنا کرد که از مدارس قدیم است و به نام »امامیه « نیز شهرت 
دارد. باباقاسم در سال 740 هجری قمری درگذشت و پس از 
وفات، در نزدیکی همین مدرســه مدفون شد و یک سال بعد، 
خواجه سعیدالدین سلیمان در سال 741 بقعه ای بر مزار وی 

بنا کرد که از آثار باارزش معماری ایران به شمار می رود.
معماری مدرسه

این مدرســه از آثار معمــاری دوره ایلخانی در ایران اســت، 
ساختمان بنا دو طبقه اســت که پالنی مستطیل شکل دارد و 
4 ایوانی اجرا شده است. در ایوان جنوبی، شبستانی گنبددار 
وجود دارد که تمام خصوصیات یک مسجد را نیز دارد. این بنا 

دارای دو طبقه اســت که حجره های فوقانی و تحتانی دور تا 
دور صحن را در بر گرفته است. تزیینات بنا شامل کاشیکاری 
های رنگارنگ، مقرنس و کتیبه است. رنگ الجوردی که نمادی 
است از تزیینات دوره ایلخانان مغول در این بنا چشم نواز است. 
هر کدام از ایوان هاي 4 گانه این مدرسه با کتیبه هایي به خط 
بنایي تزیین شده است. این کتیبه ها شامل سوره هایي از قرآن 
مجید، مطالبي درباره اصحاب حضرت رسول)ص( و احادیث 
مذهبي است. مهم ترین بخش این مدرسه از نظر کاشیکاري، 
ایوان و گنبد جنوبي آن است. نام کاشیکار این قسمت، شیخ 
محمد عمر است. محراب مدرســه زیباترین بخش این بنا را 
تشکیل مي داده که با کاشي هاي رنگي تزیین شده بود که در 
حال حاضر در مدرسه نیست. از نکته های جالب توجه در این 
بنا که با آثار پیش از آن تفاوت دارد اســتفاده از رنگ سیاه در 

کنار رنگ های سفید و آبی روشن و الجوردی و قهوه ای است.
کتیبه تاریخ دار مدرسه 

تنها کتیبه تاریخ دار بنا در ایوان شمالی آن قرار دارد. این کتیبه 
تاریخی از قرن هشتم را داراست ولی به صورت نادرستی تعمیر 
شده در نتیجه رقم دهگان آن خوانده نمی شود. در کتاب آثار 
ایران، آمده که رقم دهگان این کتیبه جز یک، دو یا ســه نمی 
تواند رقم دیگری باشد. تاریخ ساخت مدرسه را بین سال های 
745 تا 755 هجری می دانند. علت اختالف نظر در این است 
که رقم یکان و صدگان سال ساخت بنا که روی کتیبه نوشته 
شده خواناســت، اما رقم دهگان آن از بین رفته است. نام شیخ 
محمد بن عمر، استاد کاشیکار بنا در کتیبه های موجود دیده 

می شود. در عصر صفوی این مدرسه مرجع طالب شیعه شد 
و به نام امامیه معروف گشت. نمای خارجی صحن و ایوان های 
بزرگ با کاشی های مخصوص تزیین شــده که نظیر آن تنها 
در محراب صفه عمر در مسجد جمعه اصفهان دیده می شود. 
کتیبه ای در مقبره بابا قاســم حاکی از آن است که ابوالحسن 
طالوت دامغانی در سال 741 چندین بنا شامل مقبره بابا قاسم 

و بناهای دیگری را به پایان رسانیده است.
دیدگاه آندره گدار درباره مدرسه باباقاسم

آندره گدار مدرســه امامی را متعلق به این مجموعه می داند و 
معتقد است مجموعه فوق تنها مقبره و مدرسه نبوده و دست 
کم یک ساختمان دیگر را نیز شامل می شده است. وی به یک 
قطعه کاشــی با تاریخ 755 متعلق به بنای از بین رفته اشاره 
می کند که در ایوان جنوبی مدرســه نصب شده بود. در سال 
1335 شمسی، کاشی های سردر مدرسه از بین رفته بود، ایوان 

شمالی شکاف بزرگی برداشته و بیشتر کاشی های آن تخریب 
شــده بود. وی می افزاید در آن زمان حجرات فوقانی مدرسه 

خراب شده و برخی از آنها به تصرف همسایگان در آمده بود. 
محراب مدرسه باباقاسم در موزه متروپلیتن

در گنبدخانه مدرسه یک محراب کاشــیکاری نفیس وجود 
داشته که در موزه متروپلیتن نگهداری می شود. مرین کرین 
تاریخ محراب را با توجه به دیگر کاشــی های پیدا شده در بنا 
سال 755 تعیین کرده است ولی آندره گدار تزیینات محراب را 
شبیه کاشیکاری مقبره باباقاسم و نقوش گل و بته آن را متعلق 
به نیمه دوم این قرن می داند. پرفسور پوپ نیز در این باره می 
نویسد که تزیینات محراب آنچنان به تزیینات مقبره بابا قاسم 
شبیه است که به نظر می رسد هر دو کار یک هنرمند بوده اند. 
محراب مدرسه امامیه از زیباترین بخش های آن به شمار می 

رفت که اکنون در موزه متروپولیتن نگهداری می شود. 

از مدرسه باباقاسم در اصفهان تا موزه متروپلیتن در نیویورک

 در این نشست که با حضور مدیر کل میراث فرهنگی استان، 
اساتید، پژوهشگران و دوستداران میراث فرهنگی اصفهان 
برگزار شد، دکتر سید اصغر محمود آبادی استاد و پژوهشگر 
تاریخ و ایران شناســی و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 
با بیان مطلبی به تبیین جایگاه علم، در سیر تکوینی تمدن 

جهان اسالم و نقش ایرانیان در آن پرداخت .
وی در این نشست تاکید کرد: بدون شک اسالم دین تفکر، 
اندیشــه ورزی و علم پروری اســت. به گونــه ای که کتاب 
آســمانی قرآن کالم وحی الهی را به بشریت ارائه می کند  و 
در عین حال این کتاب آسمانی به نوعی به عنوان سر منشاء 
 آغاز حرکت مســلمانان جهت آموختن علــوم مختلف نیز

 به شمار می رود.
محمود آبادی همچنین با نگاهی به چگونگی شــکل گیری 
مقوله علــم ورزی در جهان اســالم تاکید کرد: بی شــک 
مســلمانان پس از فتح ســرزمین های مختلف با 5 جامعه 
بزرگ علمی در جهــان متمــدن آن  روز برخوردکردندکه 
هر کدام از آنها به نوعی نقــش مهمی در تکوین جهان بینی 
علمی مسلمانان در سده های دوم و سوم هجری قمری ایفا 

کرده اند. این 5 مجموعه علمی عبارتند از :
1- حوزه علمی اســکندریه در مصر که وارث علم و فلسفه 

یونان بود.
2- حوزه علمی سریانی در شام )ســوریه( که آن هم تحت 

تاثیر علم و تمدن یونان و سپس روم بود.

3- مکتب علمی جندی شــاپور که در اوایل عصر ساسانیان 
در جنوب ایران تاســیس شــد و به نوعی چکیده و عصاره 

تمدن اصیل ایرانی در آن متبلور شده بود.
4- مکتب علوم هندی در هندوستان.

5- مکتب تمدن اندلس در جنوب اسپانیا که دروازه ورود به 
اروپا در دوران قرون وسطی به شمار می رفت.

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان در ادامه سخنانش به آغاز 
تفکر تاریخ نگاری در جهان اسالم اشــاره کرد و افزود: بدون 
تردید ایرانیان جزو اولین ملت های جهان اســالم بودند که 
علم تاریخ نگاری را در جهان اسالم پدید آوردند، به گونه ای 
که معتقدم علم تاریخ و تاریخ نگاری همزمان با آغاز نهضت 
ترجمه در اوایل سده ســوم هجری قمری در بغداد توسط 
ایرانیان آغاز شــد و این در حالی بود کــه حتی این حرکت 
علمی یعنی نهضت ترجمه نیز توسط دانشــمندان ایرانی 

پدید آمد.
محمود آبادی همچنین به نقش مردم اصفهان در تاســیس 
مکتب تاریخ نگاری اصفهان اشاره کرد و افزود: بررسی های 
تاریخی نشــان دهنده این نکته اســت کــه فرهیختگان 
اصفهانی نقش مهمی در ایجاد علــم تاریخ نگاری به عنوان 
مکتب تاریخ نــگاری اصفهــان و بعدها به عنــوان مکتب 
تاریخ نگاری جهان اســالم ایفا کــرده اند. بــه گونه ای که 
برخــی از اصیل ترین و ویــژه ترین تواریــخ محلی و حتی 
عمومی جهان اسالم توسط دانشمندان اصفهانی و یا توسط 

دانشمندانی که تحت تاثیر فضای علمی و تاریخی این شهر 
با مسافرت و اقامت در آن قرار گرفته اند نگاشته شده است.

وی در راســتای تبیین نظریه خود ادامــه داد: امروز ما به 
دنبال طرح این نظریه هستیم که مکتبی علمی تحت عنوان 
مکتب تاریخ نگاری اصفهان در ســده های اولیه اسالمی به 
ویژه از سده سوم هجری قمری به بعد در جهان اسالم پدید 
آمده که مســتقیما فرهنگ و تمدن مــردم اصفهان نقش 

مهمی در پدید آمدن آن ایفا کرده است.
دکتر محمــود آبادی در ادامه ســخنانش بــه برخی از این 
دانشمندان اشاره کرد و افزود: اولین کتاب اصیل تاریخ نگاری 
اســالمی با الگوی ایرانــی و اصفهانی توســط »ابن واضح 
یعقوبی« تحت عنوان »تاریخ یعقوبی« پس از ســه سده که 
از ظهور اسالمی می گذشت نگاشته شد که امروز به عنوان 
تاریخ عمومی یکی از اصلی ترین مراجع بررسی تاریخ جهان 
اسالم در سده ســوم هجری قمری و حتی پیش از آن است. 
همچنین از دیگر منابع علمی تاریخ نگاری جهان اسالم که 
تحت تاثیر فضای علمی و فرهنگی اصفهان نگاشــته شده 
کتاب »تجارب االمم« اســت که توسط »ابوعلی مسکویه« 
که خود اصفهانی بود نگاشته شده و هم اینک مزار وی نیز در 

اصفهان معلوم است.
وی در ادامه همین مطلــب به یکی دیگر از شــاهکارهای 
تاریخ نگاری جهان اسالم نیز اشــاره کرد و افزود: بدون شک 
محققان در سیر تکوینی تمدن اسالمی هرگاه سخن از کتب 
تاریخی به زبان می آورند، نمــی توانند نقش کتاب »مروج 
الذهب« را در تکوین تاریخ نگاری جهان اسالم نادیده انگارند، 
لذا بدون تردید نقش »ابوالحســن مسعودی« نویسنده این 
 کتاب که مدتی را در اصفهان ســپری کــرده و تحت تاثیر
  این فضا به نــگارش این اثــر جاودانه پرداخته بر کســی

 پوشیده نیست.
دکتر محمود آبادی در ادامه سخنانش به اثر منحصر به فرد 
دیگری از یک شاهزاده اموی اشاره کرد که اصفهان را برای 
اقامت انتخاب کرده و افزود: شاهزاده »ابوالفرج اصفهانی«، 
خالق اثــری جاودانه با عنــوان »االغانــی« در دوازده جلد 
 است که در نوع خود اثری ارزشــمند در تاریخ جهان اسالم

 به شمار می رود .
محمود آبادی در پایان ســخنانش به آثار دیگری نیز اشاره 
کرد و افزود: بی شــک نقش اصفهان در تبیین تاریخ نگاری 
جهان اسالم حداقل در بخش شــرقی خالفت اسالمی غیر 
قابل انکار است و این نکته در نهایت نشان دهنده ادامه حیات 
علمی و فرهنگی ایرانیان در سده های ابتدایی دوران اسالمی 
است که بدون شک ریشــه در تفکر واالی ایرانیان از هزاران 

سال قبل داشته است.

در هشتمین نشست علمی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان مطرح شد:

نقش بی بدیل اصفهان در ایجاد علم تاریخ نگاری در جهان اسالم

فرهیختگان 
اصفهانی نقش 

مهمی در ایجاد 
علم تاریخ نگاری 
به عنوان مکتب 

تاریخ نگاری 
اصفهان و بعدها 
به عنوان مکتب 

تاریخ نگاری جهان 
اسالم ایفا کرده اند

هشتمین نشست از سلسله نشست های علمی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با عنوان»مکتب تاریخ نگاری 
اصفهان در افق تمدن اسالمی« برگزار شد .

قاب  روز

 رســتورانی زیر آب های فیروزه ای رنگ مالدیو، که پر از ســفره ماهی، مرجان، کوســه و ماهی های تزیینی و رنگارنگ زیباست، توانســته عالقه مندان و توریست ها را از سراســر این جزیره رویایی به زیر آب و پشــت میزهای خود بکشاند. رستوران ایتا 
) Ithaa Restaurant ( که معنی اسمش »مادر مروارید « است یکی از جذاب ترین رستوران های دنیاست. رستورانی که زیر آب محیطی آرام و رمانتیک را برای زوج هایی که مالدیو را برای گذران تعطیالت انتخاب کردند، فراهم کرده است. 

نفستان را حبس کنید؛

این رستوران لوکس زیر آب از شما پذیرایی می کند
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 چاه آب کشاورزی

معاون محیط زیست استان اصفهان:

اداره محیط زیست برای حذف کیسه های 
پالستیکی  فرهنگ سازی  می کند

۱۳ سال حبس برای متخلفان شکار 
وصید در پارک ملی قمیشلو

گرگی کــه در اتاقک چاه موتــور آب کنارمزعــه ای در محدوده 
شهرســتان فالرجان محبوس شده بود به وســیله ماموران اداره 

حفاظت محیط زیست رهایی پیدا کرد.
محمدولیدمغربــی سرپرســت اداره حفاظــت محیط زیســت 
 شهرســتان فالورجــان  گفــت: در پــی گــزارش همیــاران 
محیط زیست شهرستان فالورجان مبنی بر نگهداری یک قالده 
گرگ نر در اتاقک چاه موتور آب در محدوده شهرستان، ماموران 
 یگان حفاظت محیط زیســت این شهرســتان و کارشناســان 
زنده گیری از اداره کل حفاظت محیط زیست در محل حاضرشده 
و اقدام های اولیــه را برای معاینه و بیهوش کــردن حیوان برای 
انتقال و رها ســازی در یکی از مناطق حفاظت شده استان انجام 
دادند. وی گفــت: در این زمینــه پرونده ای بــرای فرد متخلف 

نگهداری حیوان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد. 
ولید مغربی تصریح کرد: مردم درصورت مشاهده حیوانات وحشی 
یا اطالع از اماکن زنده گیری، مراتب را به حفاظت محیط زیســت 
 گــزارش دهنــد. نگهــداری هرگونه حیــوان وحشــی خارج 

از باغ وحش، جرم است و پیگیرد قانونی دارد.

معاون فنی حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: اداره 
کل حفاظت محیط زیست در زمینه فرهنگ سازی عدم استفاده 
از کیسه های پالستیکی اقدام های گســترده آموزشی و ترویجی 
انجام داده اســت. رجبعلی قاســمی در ارتباط با تاثیر پالستیک 
بر محیط زیست اظهار داشــت:  همان گونه که در کتب و مراجع 
مختلف آمده است کیسه های پالستیک اثرات مخربی بر محیط 
 اکوسیســتم و حیات گیاهی و جانوری دارد به طوری که بعضی 

از این مواد سال ها در طبیعت باقی می ماند و تجزیه نمی شود.
 وی افزود: حذف یــا کاهش پالســتیک از چرخــه زندگی نیاز 
 به عزم و تصمیم ملی دارد، اما اداره کل حفاظت محیط زیســت 
در راســتای این موضوع با پیگیری های به عمــل آمده و مطرح 
کردن در کارگروه های مرتبط نظیر کارگروه مدیریت پســماند، 

حذف این ماده را از طبیعت خواستار شده است.
 معاون فنی حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با اشــاره 
به فعالیت حفاظت محیط زیست اصفهان در زمینه فرهنگ سازی 
در این زمینه اظهــار کرد: ایــن اداره کل در فعالیت های آموزش 
همگانی، مشارکت های مردمی و در جلســات مختلف در زمینه 
 فرهنگ ســازی اقدام های گســترده آموزشــی و ترویجی انجام 

داده است.
قاســمی بیان کرد: ســازمان های مــردم نهاد فعــال در حوزه 
محیط زیست نیز در مناســبت های زیســت محیطی نظیر روز 
 زمین پاک، روز پاک ســازی کوهســتان، هفته محیط زیســت، 
در پاک سازی محیط از پالستیک به عنوان یک اقدام برانگیزاننده 
برای عموم مردم، مشــارکت جدی دارند و روابــط عمومی این 
اداره کل نیــز از ســال1390 اقدام به اســتفاده از کیســه های 
پارچه ای تجزیه پذیر کرده که حاوی پیام های زیســت محیطی 
در کلیه گردهمایی ها و مناســبت های محیط زیستی بوده است 
 که این اقدام به ســایر بخش های دولتی و خصوصی تسری پیدا 
کــرده اســت. وی گفت: به طــوری که هــم اکنون در بیشــتر 
همایش های استانی بسته های آموزشــی و اطالع رسانی در این 
کیسه های تجزیه پذیر توزیع می شود و فروشگاه های زنجیره ای 
 کوثر و  رفــاه نیز از ســال جاری اقــدام به عرضه این کیســه ها 
 به جای پالستیک برای مشــتریان خود کرده که این اقدام تنها 
در مجموعه فروشگاه های کوثر بر اســاس اعالم سازمان میادین 
 میوه و تره بار و ســاماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان 
از انتشار روزانه معادل یک تن کیســه پالستیکی شامل30 هزار 
عدد کیســه در اندازه های مختلف به طبیعت جلوگیری می کند.

معاون فنــی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: همچنین تعداد بســیار زیادی از فروشگاه های 
سطح شــهر اعم از عرضه کنندگان محصوالت غذایی، بهداشتی، 
پوشاک و غیره با الگوبرداری از این اقدام شایسته به سوی استفاده 
از کیســه های چندین بار مصرف پارچه ای رفته و این حرکت به 

صورت گسترده در حال تسری به سایر نقاط استان و کشور است.

دو متخلف شکار وصید پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو 
درمجموع به 13 سال حبس تعزیری محکوم شدند.

 به گــزارش » پارما « مرتضــی جوهری رییــس اداره پارک ملی 
 و پناهــگاه حیات وحش قمیشــلو در ایــن باره اظهار داشــت: 
دو متخلف شــکار وصید با حکم دادگاه به اتهام شــروع به قتل 
ماموران حفاظت محیط زیســت، تمرد، نگهداری اسلحه قاچاق، 
تخریب اموال دولتی و شــروع به شــکار در مجموع به 13 سال 

حبس تعزیری محکوم شدند.
وی گفت: متهــم ردیف اول به 1۲ ســال حبس تعزیــری و دو 
 میلیون تومان جریمه نقدی و متهم ردیف دوم نیز به یک ســال 
حبس تعزیری و دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شــدند.

 جوهــری اظهارکرد: این دو متهم ســال گذشــته درپارک ملی 
و پناهگاه حیات وحش قمیشلو قبل از اقدام به شکار درتیراندازی 
به ماموران حفاظت محیط زیست متواری شدند که پس از مدتی 

شناسایی و دستگیر شدند.
شکار و حتی اقدام به شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش 
 توســط متخلفان جرم اســت و طبق ماده10 و 1۵ قانون شکار 

و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

ویژه

دریچه

تازه ها 

در شرایطی که تقریبا تمام کشــورهای جهان به شیوه های 
 مختلف در تــالش برای عمــل کردن بــه تعهدهای خود 
در راستای حفاظت از محیط زیســت هستند، طبق قانون 
جدید در ایالت میشیگان آمریکا، دولت های محلی این ایالت 
 باید از ممنوعیت و اعمال جریمه برای اســتفاده از کیسه ها 

و سایر ظروف و بسته بندی های پالستیکی خودداری کنند.
» بریان کالــی « معاون فرماندار میشــیگان از اعمال قانون 
 جدیدی خبــر داد کــه بر اســاس آن دولت هــای محلی 
 از ممنوعیت یا اعمال جریمه برای اســتفاده از کیســه ها 

و دیگر ظروف پالستیکی منع می شوند.
 طبق ایــن قانون، اعمال جریمــه و مالیات برای اســتفاده 
یا فروش ظروف پالســتیکی همچون کیســه پالستیکی، 

بطری و دیگر انواع بسته بندی ممنوع شده است. 
در واقع شهرداری ها و مسئوالن شهرها اجازه ندارند مصرف 
کیسه های پالســتیکی را ممنوع کرده یا مصرف کنندگان 

آنها را به پرداخت جریمه وادار کنند.
 محدودیت و ممنوعیت اســتفاده از کیسه های پالستیکی 
در دیگــر بخش هــای آمریکا و سراســر جهان به شــکل 
 گســترده ای رایــج اســت زیرا کیســه های پالســتیکی 
منبع غیرقابل تجزیه آلودگی هستند. اگرچه در نهایت این 
مواد به ذرات کوچک تبدیل می شود، اما به اعتقاد محققان 

این فرآیند صدها سال به طول می انجامد.
همچنین بسیاری از محققان نسبت به آلودگی اقیانوس ها 
ناشــی از رها کردن مواد پالســتیکی در آنها ابــراز نگرانی 
 کرده اند. بررسی ها نشــان می دهد تنها در سال۲010 پنج 
 تا 1۲ میلیون متریک تــن پالســتیک در اقیانوس ها رها 

شده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محیط زیست از نصب گردنبند ماهواره ای بر ۶ راس گورخر 
آســیایی پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت شــده بهرام 
 گور خبر داد. فرهــاد دبیری معاون محیط زیســت طبیعی 
 و تنوع زیســتی ســازمان حفاظت محیط زیســت با اعالم 
 این خبــر، افزود: در تاریــخ ۲۵ الی ۲۷ آذر ماه ســال جاری 
با همکاری مشــترک و داوطلبانه دانشــگاه ویــن اتریش، 
دانشگاه وایومینگ آمریکا، دانشــگاه صنعتی اصفهان، دفتر 

حیات وحش و آبزیــان آب های داخلی ایــن معاونت، اداره 
 کل حفاظت محیط زیست فارس و محیط بانان آن اداره کل 
از طریق یک پروپوزال دانشجویی برای نخستین بار در کشور 
نصب گردنبند ماهواره ای بــر روی ۶  راس گورخر در پارک 

ملی قطرویه و منطقه حفاظت شده بهرام گور صورت گرفت.
مهاجرت فصلی گورخرها، تهدیدی برای حفاظت

وی با بیان اینکه ایــن اقدام به منظور تعییــن کریدورهای 
 مهاجرتی این گونه اســت، اظهــار کرد: یکــی از مهم ترین 
نگرانی هــای موجود در ارتباط با حفاظــت این جمعیت ها، 
 مهاجرت فصلی تعداد نامشــخص ولی ظاهــرا قابل توجهی 

از گورها به خارج از محدوده تحت حفاظت است.
دبیری ادامه داد: مشخص نیست که آیا گورهای مهاجر موفق 

به بازگشت به منطقه می شوند یا بنا به دالیل مختلف از جمله 
شکار غیرقانونی تلف می شوند.

مطالعه ای دو ساله بر روی ۱۰ تا ۱۵ گورخر
 معاون ســازمان حفاظت محیط زیســت خاطرنشان کرد: 
این مطالعه در حدود دو ســال و بــر روی10 الی 1۵ گورخر 
 انجام خواهد شــد. این مســئول با اشاره به ســابقه جهانی 
در خصوص اســتفاده از مطالعات ردیابی گونه ها در راستای 
 حفاظت بهتر از آن هــا، اظهار کرد: حیــات وحش ایران نیز 

از این امر مستثنی نیست.
 دبیری گفــت: بــا بررســی صــورت گرفتــه از داده های 
 ماهــواره ای وضعیت ایــن گورخرهــا به صــورت آنالین 
و در هر ساعت از شبانه روز مورد پایش قرار خواهد گرفت که 

هم اکنون داده ها حاکی از وضعیت مناسب گورخرهاست.

در پي آلودگي شدید هوا در چین که از اولین روز سال ۲01۷ 
به شکل کم سابقه اي افزایش پیدا کرده و همچنان ادامه دارد، 
۷۲ شهر این کشــور عالوه بر گرفتن وضعیت هشدار، به طور 

همزمان درگیر این پدیده زیست محیطي شده اند.
به گزارش » پارما «  تازه ترین جبهه آلودگي هوا وارد شهرهاي 
 مختلف چین شــده که میزان ذرات آالینده آن در بسیاري 
از این مناطق از مرز۴00 میکروگرم در هر متر مکعب هوا فراتر 
رفته اســت. وزارت حفاظت از محیط زیست چین در همین 
راستا بیانیه اي منتشر کرده و از ســالمندان، کودکان و زنان 

باردار خواسته است حتي االمکان از خانه ها خارج نشوند.
این وزارتخانه همچنیــن اعالم کرد که شــدت آلودگي هوا 
با شــروع ســال نو میالدي در کشــور به حدي گسترده و 
جدي بوده اســت که تاکنون براي ۷۲ شهر در سراسر کشور 
هشدارهاي قرمز، نارنجي و زرد آلودگي هوا صادر شده است. 
تا سه روز پیش فقط ۲۴ شهر در وضعیت شدید آلودگي قرار 
داشــتند.چین براي نشــان دادن آلودگي هوا چهار هشدار 
 آبي، زرد، نارنجي و قرمز دارد که هشدار قرمز باالترین سطح 
از هشدارهاي چهارگانه رنگي براي وضعیت هاي آب و هوایي 

اســت. همزمان اعالم شــده که۴0 هزار بازرس به30 هزار 
موسسه، شرکت و کارخانه آلوده کننده در شهرهاي مذکور 
اعزام شده اند تا به مسئله آلودگي هوا و تخلفات آنها رسیدگي 
 کنند. همچنین شرایط حاد ایجاد شده ناشي از آلودگي هوا 
در چین باعث شده در روزهاي اخیر از عبور و مرور صدها هزار 
خودرو در سراسر کشور جلوگیري شود و به دلیل کاهش دید، 

صدها پرواز نیز در فرودگاه هاي این کشور لغو شود.
در این رابطه در شــهر » تیان جین « در شرق چین دستکم 
309 پرواز فقط در سه روز گذشــته لغو شده و صدها مسافر 
در فرودگاه سرگردان شده اند. در حالي که بیشترین آلودگي 
 در شــهرهاي » فو یانگ « در اســتان » آن خویي « در شرق 
و »تانگ شن« در استان »خه بي« در شمال به ثبت رسیده از 
شهر »تیان جین« در شمال پکن هم خبر مي رسد که آلودگي 
سنگیني فضاي شــهر را در برگرفته اســت.مرکز نظارت بر 
آلودگي هوا در شهر پکن طي روزهاي اخیر به منظور هوشیار 
کردن مردم نسبت به وضعیت موجود، با ارسال پیام هایي بر 
روي تلفن هاي همراه شهروندان از آنان خواسته است تدابیر 

ایمني را مراعات کرده و با ماسک در خیابان ها تردد کنند.

منع ممنوعیت استفاده از کیسه های پالستیکی در یکی از ایالت های آمریکا!

برای نخستین بار در ایران انجام می شود؛

نصب ردیاب بر روی گورخر آسیایی

آلودگي گسترده هوا در ۷۲ شهر چین

هومان خاکپور، کارشــناس محیط زیســت، درباره افزایش 
جرایم شکار حیوانات می گوید: ما نمی توانیم صرفا با افزایش 
 جرایم شکار انتظار داشته باشــیم که نرخ شکار پایین بیاید 

یا نرخ تنوع زیستی باال برود. 
 زمانــی افزایــش جرایم شــکار می توانــد موثر باشــد که 
ما اقداماتی مثل معیشت جایگزین، مشارکت جوامع محلی 

و بحث فرهنگی را هم زمان با هم پیش ببریم.  
با توجه به اینکه حیوانات نقش قابل توجی در محیط زیست 
کشور دارند، از نظر شما بهترین راه حفاظت از تنوع حیوانی 

کشور چیست؟
در بحث حفاظت از تنوع حیوانی نمی توانیم تنوع زیســتی 
گیاهی را از آن جدا کنیم. در حــال حاضر به صورت جدی 
 بحث بهره برداری بــی رویه از گیاهان مد نظر اســت و این 

بهره برداری به دو صورت اتفاق می افتد. 
گیاهانی که استفاده اقتصادی دارند مثل گیاهان خوراکی، 
دارویی و صنعتی و گیاهانی که بهره برداری شــان توســط 

دام است، یعنی چرای بی رویه تنوع زیستی گیاهی را تهدید 
می کنــد. بنابراین راهکار این اســت که میزان وابســتگی 
معیشــتی دام ها را به طبیعت کم کرده و تعادل را بین توان 
تولیدی اکولــوژی مراتع و میزان بهره بــرداری از آن برقرار 
کنیم. باید بهره برداری به شــکلی باشد که طبیعت و مراتع 
قدرت زادآوری طبیعی را حفظ کنند و بتوانند خود احیایی 
داشته باشــند و به این طریق پایداری و بهره برداری اصولی 
 حفظ شــود، اما اگر نوع بهــره برداری از گیاهــان طبیعی 
در راســتای مصارف اقتصادی خوراکــی، دارویی و صنعتی 
اتفاق بیفتد رویکرد خوبی است. هر چند در آغاز راه هستیم 
و باید گام های زیــادی برداریم تا به ترویج کشــت گیاهان 
دارویی و خوراکی برســیم ولی اقتصادی کردن کشت این 
گونه گیاهــان دارویی و خوراکی در مراتــع و طبیعت باعث 
 می شود فشــار بهره برداری در عرصه های طبیعی کم شده 

و تنوع گیاهی حفظ شود. 
از طرف دیگر، کشــت گیاهــان دارویی باعــث درآمدزایی 

اقتصادی می شود و تغییر معیشــت، گسترش مشاغل سبز 
در بحث منابع طبیعی و تنوع زیستی را به همراه دارد. وقتی 
تنوع زیســتی گیاهی و حیوانی را جدا می کنیم نگاه غلطی 
اســت، چرا که فقط در جنگل درخت می بینیم، در حالی که 
اکوسیســتم طبیعی ما از مجموعه ای عوامل و اجزا تشکیل 
شده که حیوانات هم یکی از اجزای آن هستند و نمی توانیم 
تنوع زیستی جانوری را حفظ کنیم بدون اینکه به پایداری 

جنگل فکر کرده باشیم و همین طور بالعکس. 
برای مثال ما نمی توانیم ســنجاب را حفــظ کنیم و به فکر 
جنگل نباشیم. تنوع زیستی گیاهی و جانوری با هم ارتباط 
پیچیده ای دارند. نمی توان آنها را جدا و به صورت جزیره ای 
 بررسی کرد و نســخه پیچید. باید نگاه جامع داشته باشیم 

و برای حفاظت از گیاهان و حیوانات تالش کنیم.
یکی از عواملی که باعث می شــود شــکار غیرمجاز به وفور 
در کشور ما انجام شــود این است که شــکار کردن از دید 

شکارچی یک فرآیند اقتصادی و به صرفه است. 
 ســازمان محیط زیســت بایــد چــه کار کند که شــکار 

برای متخلف صرفه اقتصادی نداشته باشد؟
بحث شــکار مهم ترین تهدید برای تنوع زیســتی حیوانی 
است. ما اگر شــکار را به عنوان دومین عامل بعد از تخریب 
زیستگاه در حوزه جانوری در نظر بگیریم ارتباط مستقیمی 
 با از بین رفتــن تنوع حیوانــی دارد. اگر ما عامل شــکار را 
در جامعه محلی ببینیم چطــور می توانیم هم منافع جوامع 
محلی را تامین کرده و هم بحث حفاظت از تنوع زیســتی را 

مدیریت کنیم؟ 
اگر ما عامل شــکار را در جامعه محلی ببینیم باید یک نگاه 
به ماجرا داشته باشــیم و اگر بحث سودجویی، لذت و تفریح 

جوامع شهری است باید نگاه دیگری داشته باشیم. 
در بحث جوامع محلی باید منافع اقتصادی از شــکار اتفاق 
بیفتد و یک رویکرد جدید اقتصادی برای آن تعریف کنیم، 
یعنی با توجه به وضعیت نگران کننده تنوع زیستی حیوانی 
به جرات می توان گفت هیچ منطقه در کشــور وجود ندارد 
که حیات وحش آن در حدی باشــد که بتوان با شکار آنجا 

را مدیریت کرد.
 همه مناطق ما با کاهش حیات وحش مواجه هستند و نیاز 
به مراقبت شدید دارند. هیچ جایی در کشور بر اساس اصول 

علمی مجاز به ترویج شکار نیست.
 در آینده ممکن است برای بهبودی در وضعیت تنوع زیستی 
شــکار را به عنوان یکی از مولفه های اقتصــادی در جوامع 
محلی در نظر بگیریم ولی در شــرایط کنونی بهتر است به 
سمت رویکرد جایگزین برویم. به عبارت دیگر باید منفعت، 
زمینه مشارکت و تنوع زیستی را برای جوامع محلی تعریف 
 و فراهم کنیم کــه یکی از آنهــا بحث ترویج گردشــگری 
 در حــوزه جانوری اســت. بایــد مناطق حفاظت شــده را 
با رویکرد گردشگری و سهیم کردن جامعه محلی جایگزین 
شــکار حیوانات کنیم، یعنی باید بتوانیم بــا لذت بیداری 
 حیوانــات در مناطق حفاظت شــده و روســتاهای اطراف 
و با گسترش ظرفیت و ایجاد زیســتگاه طبیعی گردشگری 

این جایگزینی را انجام دهیم.
 از ســوی دیگر، لذت بردن از شــکار و تیراندازی در شرایط 
 کنونی نیاز به برخورد شــدید فیزیکی دارد، گرچه حفاظت 
به زور ســرنیزه نمی شــود و ممانعت از حضور مردم جوامع 
محلی در بســیاری مواقع نتیجه عکس داده است، اما زمانی 
 که بحث سودجویی از سر لذت شــکار به میان می آید باید 

با روش فیزیکی شدید با متخلفان برخورد کنیم.
 بر اساس مصوبه شــماره3۸0 شــورای عالی محیط زیست 
با موضوع جرایم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده 
به محیط زیست ناشــی از شــکار و صید غیرمجاز جانوران 
وحشی، جریمه  شکار بســیاری از حیوانات در حال انقراض 

افزایش بسیاری داشته است. 
آیا افزایش جرایم مربوط به کشتن و صید حیوانات می  تواند 
در زمینه کاهش شکار و کشتن حیواناتی مانند یوز و پلنگ 

و... که در معرض انقراضند، موثر واقع شود؟ 
بحث برخورد یا مدیریت از حفاظت تنوع زیســتی حیوانی 

یک بعدی و با یک مولفه نمی تواند اتفاق بیفتد. 
برای مثــال پایه های یک میز باید همزمان در ســاخت یک 

میز سهیم باشند. 
ما نمی توانیم صرفا با افزایش جرایم شــکار انتظار داشــته 
باشیم که نرخ شکار پایین بیاید یا نرخ تنوع زیستی باال برود.

 زمانــی افزایــش جرایم شــکاری می تواند موثر باشــد که 
ما اقدامات موثر را مثل بحث معیشــت جایگزین، مشارکت 
جوامع محلی و بحث فرهنگی را همزمان با هم پیش ببریم، 
وگرنه اگر بــه بقیه مولفه هــا فکر نکنیم بــا افزایش جرایم 
 شکار حیوانات نمی توانیم در بحث حفاظت از تنوع زیستی 

و حفظ حیات وحش موفق عمل کنیم.
جرایم نقدی مربوط به شــکار و صید غیرمجاز حیات وحش 
بعد از دو ســال تغییر کرد. بر اســاس جــدول جدیدی که 
ســازمان حفاظت محیط  زیســت اعالم کرده است جریمه 
شــکار پلنگ 1۶ برابر و جریمه شــکار یوزپلنگ چهار برابر 
می  شود. آیا به نظر شــما افزایش این جرایم به علت ناتوانی 
در پرداخت باعث نمی شــود که این قانون بازدارندگی خود 
را از دســت بدهد؟ بهتر اســت وقتی به افزایش جرایم نگاه 

می کنیم به پیشینه آماری قبل هم نگاهی بیندازیم. 
عموما در شــکارهای ما عامل اصلی شناسایی نمی شود که 

جریمه کم یا زیاد تاثیر داشته باشد. 
 ایــن اتفــاق در حــوزه جنــگل هــم همین طور اســت. 
برای مثال در بحث آتش سوزی فرض کنید که در یک سال 
اگر پنج هزار آتش سوزی در کشور اتفاق بیفتد، چند درصد 

از عامالن آن شناسایی می شوند؟ 
 بــه جــرات می گویم کــه شناســایی در حد صفر اســت. 
در بحث شکار حیواناتی مثل پلنگ هم عامل شکار شناسایی 
نمی شــود. زمانی می توانیــم راجع به میــزان تاثیر جرایم 
 حرف بزنیم که به لحاظ آماری عامل انســانی کشته شدگان 
حیات  وحش شناسایی شده باشــند. با وجود این، افزایش 
 جریمــه خود بــه خــود نمی توانــد کمک قابــل توجهی 

داشته باشد.

کارشناس محیط زیست اعالم کرد:

گردشگری را جایگزین شکار کنیم 

مدتی است که جرایم شــکار افرایش پیدا کرده و مسئوالن درصددند به این وســیله میزان کشته شدن 
حیوانات را به حداقل برسانند.

پیشنهاد  سردبیر:
گردشگری را جایگزین شکار کنیم

بحث شکار 
مهم ترین تهدید 

برای تنوع زیستی 
حیوانی است. 
ما اگر شکار را 

به عنوان دومین 
عامل بعد از 

تخریب زیستگاه 
در حوزه جانوری 

در نظر بگیریم 
ارتباط مستقیمی 

با از بین رفتن 
تنوع حیوانی دارد

ماهی های راه راه

اخبار
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
جرات و شهامت داشته باشید!

ســال 65 به دنیا آمدم و تا کالس پنجم ابتدایی هم بیشتر 
درس نخواندم. کم سن و سال بودم که پدرم مرد. من بچه 
اول بودم. دو خواهر کوچک تر از خودم داشــتم. مادرم زن 
جوانی بود که بعد از مرگ پدرم مســئولیت ما به گردنش 
افتاده بود. در حالی کــه از پدرم نه مســتمری برای مان 
 مانده بود و نه ملک و امالکی. از آنجــا که مادرم هم کاری 

از دستش بر نمی آمد ناچار شد دوباره ازدواج کند. 
 ناپدری ام مــرد بدی نبود. کارگر ســاده ای بود که شــب 
و روز کار می کرد تا بتواند خرج ما و دو پسری را که مادرم 

برایش به دنیا آورده بود، در بیاورد. 
هنوز درست و حسابی از آب و گل در نیامده بودیم که مادر 
و ناپدری ام بر اثــر تصادف از دنیا رفتند و مــن ماندم و دو 

دختر و دو پسر که چشم امیدشان به من بود. 
 ســعی کردم در شهرســتان خودمان کاری پیــدا کنم، 
اما آنجا جــز عملگی و کارگری فصلی شــغل دیگری پیدا 
 نمی شــد. بهار و تابســتان وضع کار بهتر بــود، اما پاییز 
و زمســتان ها وضعیت خیلی بد می شــد. مستاجر بودیم، 
 کرایه خانه عقب مــی افتاد و صاحبخانه مــدام غر می زد 

و تهدید می کرد که بیرون مان می کند.
 یک روز وقتــی گفتم کار نیســت و گرنه من کــه از خدا 
 می خواهم کار کنم و پول در بیاورم که شــرمنده نباشم، 
او گفت خب برو تهران. آنجا هم کار بیشتر هست و هم پول 

بیشتر می دهند. تا خواســتم دهان باز کنم و بگویم خواهر 
 و برادرهایم را به که بســپارم خودش گفــت نگران خواهر 
 و برادرهایت نبــاش، من و زنم مواظب شــان هســتیم. 
آدم های خوبی بودند. جز کرایه خانه با هم اصال مشــکلی 
نداشــتیم، وقتی گفت مــن مراقب خواهــر و برادرهایت 
هستم، خیالم راحت شــد. اواخر آذرماه بود که یک ساک 
 لباس برداشــتم و آمدم تهــران کــه ای کاش هیچ وقت 
نمی آمدم. یکی، دو روز گشــتم تا کار پیدا کردم، یک اتاق 

هم اجاره کردم و مشغول کار شدم، درآمدم بد نبود.
از شهرســتان بیشــتر در می آوردم. کمــی را برای خرج 
خودم بر می داشتم و بقیه را می فرستادم شهرستان برای 
خواهر و برادرهایــم. خیالم راحت بود کــه حاال دیگر می 
 توانند کرایه خانه را بدهند و خــورد و خوراک بهتری هم 
 داشــته باشــند. یک ســال بیشــتر بود که در تهران کار 
می کردم، در همان محــل کارم با چند تــا از کارگرهای 
 همسن و ســال خودم رفیق شــده بودم. آنها هم مثل من 
در تهران کسی را نداشتند، به همین خاطر اگر وقتی پیش 

می آمد، دور هم جمع می شدیم تا مثال تفریح کنیم. 
البته تفریحی که هزینه زیادی نداشته باشد، چون هر کدام 
از ما تقریبا با اینکــه ازدواج نکرده بودیم، اما یک خانواده را 

اداره می کردیم، در واقع نان آور خانواده بودیم. 
بنابراین اگــر تفریحی هم می رفتیــم نهایتش این بود که 

املت شام مان را در پارک می خوردیم. 
اوایل بهار بود که شــب تعطیلــی بچه ها گفتنــد برویم 
امامزاده صالح ) ع ( هم زیارت، هم اینکه آنجا شام بخوریم 

و بعد برگردیم. 
 همگــی راه افتادیم. اول رفتیــم زیارت، بعــد هم آمدیم 
 در حیاط صحــن، زیراندازمان را پهن کردیم و نشســتیم. 
شــام مان نان و پنیر و سبزی و ســیب زمینی و تخم مرغ 
 آب پز بود. با اینکه ساده بود، اما بیشتر از هر غذای دیگری 
 برای مــان لذت داشــت. تــازه شــروع به غــذا خوردن 
کرده بودیم کــه یک خانواده کوچک هــم آمدند کنارمان 
بساط پهن کردند و نشستند. چیزی همراه شان نبود، انگار 
فقط برای زیارت آمده بودند. بچه ها از آنچه در سفره ما بود 
لقمه درست کردند و من برای شــان بردم. بچه سه چهار 

ساله ای که همراه شان بود با ذوق لقمه اش را گرفت. 
زن کمی خجالت می کشــید، اما بعد از تعــارف های من 
لقمه ها را گرفت و همین باب آشــنایی را باز کرد، چرا که 
دختر بچه ای که همراه شــان بود آمد کنار ما و ســر سفره 
ما نشســت. اول برای خوردن آب آمد، امــا وقتی هر کدام 
از بچه ها چیزی به او دانــد دیگر دلش نیامد برود. کمی که 
 گذشت متوجه شــدم بین زن و مرد مشاجره ای در گرفته 
 و بعد مرد بــا عصبانیت بلند شــد و رفــت. زن آرام گریه 
 می کرد. کمی که گذشــت او بلند شــد و به سمت ما آمد 
تا بچه اش را ببرد، اما دختربچه که حسابی با ما اخت شده 

بود و مشغول بازی، لج کرده بود و می گفت نمی آید. 
 زن که حســابی اعصابش خرد بود، زد زیــر گریه و با گریه 
و التماس از بچه خواست که با او همراه شود. وقتی او شروع 
به گریه کرد همه بچه ها ناراحت شــدند. یکــی از بچه ها 
یک لیوان آب به او داد. یکی دیگر چند دســتمال کاغذی 
 و باالخره جوری شــد که او مجبور شــد کنار ما بنشــیند 
و همین که نشســت ســر درد و دلــش باز شــد و گفت: 
 مدتی قبل از شوهرش جدا شــده و خانواده اش او را طرد 
 کرده انــد و حاال هیــچ کــس را نــدارد و روزگار بدی را 
 با بچــه اش می گذراند. مــی گفت چند روزی اســت که 
از شهرستان خودشــان به تهران آمده و فقط بیست هزار 
تومان با خودش آورده بود که آن را هم از کیفش دزدیدند. 
 خیلی گریه و زاری کــرد. همه بچه ها ناراحت شــده بود. 
 هر کــدام هر چقدر پــول در جیــب های مان داشــتیم 
در آوردیم و بــه او دادیم. من رفتم و کمی غذا برای شــان 
گرفتم. در همین حیــن او برای مان گفــت که مردی که 
 همراهش بود، پســر عمه اش و شــوهر ســابقش اســت. 
 در واقع پدر همان دختر بچه ای کــه در کنار ما بود. گفت 
 او معتاد بوده و دزدی می کرده و با هزار بدبختی توانســته 
با بخشــیدن هر چه داشــته و نداشــته از او جدا شــود و 
 حضانت بچه اش را بگیرد. اما حاال بعد از یک سال او دوباره 
 به ســراغش آمده حتی بــا اینکه او از دســتش فرار کرده 
و به تهران آمده رهایش نکرده و دنبالش آمده و می خواهد 
برگردد. ولی چون هنــوز اعتیاد دارد، زن بــه هیچ عنوان 

حاضر نیست دوباره با او زیر یک سقف برود...

امروز نه، اما دیروز
بعضی افــراد هم اصــوال اهــل خاطره بازی هســتند، 
 به خودشــان می خندنــد، اما نه بــه امروزشــان، بلکه 
به گذشته شان. گذشــته ای که به نظرشان خوشایندتر 
می رسد. گذشــته ای که گاهی در دوران مدرسه خالصه 
 می شــود و گاهی دیگــر به روزهــای ابتدایــی ازدواج 
 یا دانشــگاه. نمونه واضحش مردی است به اسم محسن 
با بیش از20 سال سابقه زناشــویی. او این روزها دو بچه 
دارد، خانواده اش را کمتر می بینــد و اگر همان قرارهای 
هفته ای یک مرتبــه نبود، ممکــن بود بیشــتر از یک 
 هفته بگــذرد و پدر و مادرش را نبینــد. او اهل خندیدن 
به امروزش نیســت، اما پای روزهای گذشته که به میان 
می آیــد، خنــده از لبانش محــو نمی شــود. مخصوصا 
 خاطره های مربوط بــه ازدواجــش. از آن خاطره ها که 
با هــر مرتبــه یادآوری شــان لبخنــد روی لب هایش 
می نشیند. می گوید: » موقع خواستگاری، مامانم پایش 
رو توی یک کفش کرد که االوبال باید با همون کســی که 
من می گم ازدواج کنی. حاال من قول و قرارهام رو گذاشته 
بودم، نمی تونستم بهش بگم نمی خوام با اونی که تو میگی 
ازدواج کنم و مجبورش کنم بریم خواستگاری کسی که 
خودم دوستش دارم. تا یک ماه سرم گرم این بود که کاری 
کنم که مامانم خودش زنم رو ببینه. « این طور شد که به 
خواسته اش رســید. امروز که به آن دوران فکر می کند، 
خنده اش بند نمی آید: » خــودم هم نمی دونم چرا نرفتم 

مثل آدم بهش بگویم می خواهم با فالنی ازدواج کنم. «

 - اگر می بینی کســی به روی تو لبخند نمی زند علت را 
در لبان فروبسته خود جستجو کن. 

 - با مشــاهده ابزاری که دشــمن تان برای ترساندن شما 
 به کار می گیرد، می توانید بفهمیــد از چه چیزی بیش 

از هر چیز دیگری می ترسد. 
- گذشــت زمان هر چه از موهای مردم می کاهد، به خرد 

آن ها اضافه می کند. 
- کسی برای عشق نمی میرد، مگر در قصه ها. 

- دانایی، توانایی به بار می آورد و دانش دل کهن ساالن را 
جوان می سازد. 

- آخــرش نفهمیدیم، وقتی به ما خوش مــی گذرد، چرا 
عقربه های ساعت هیجان زده می شوند؟!

- ما به فهرست درست ها و نادرســت ها، بایدها و نبایدها 
نیازی نداریم، ما به کتاب ها، زمان و سکوت احتیاج داریم. 

زندگی بهتر

هایالیت 

دانستنی ها 

- شخصیت کارتونی میتی کومان، برگرفته از شخصیت تاریخی به نام 
 توکوگاوا میتسوکنی بود که در قرن هفدهم در ژاپن و در میتو میزیست 

و از افراد عالی رتبه شهر میتو به حساب می آمد.
 Alt+Ctrl+Delete در سال 2013، بی گیتس اعتراف کرد که فرمان -
 یک اشتباه بوده اســت و این فرمان تنها می بایست با یک دکمه انجام 

می شده است. 
- رولت روسی نوعی شرط بندی بر سر زندگی است که دو نفر مقابل هم 
می نشینند و با چرخاندان هفت تیری که تنها یک گلوله دارد، به نوبت 
شروع به شلیک کردن به ســر خود می کنند. مقتول یا تسلیم  شونده، 

بازنده است. 
- ببرها ترجیح می دهند از پشت حمله کنند بنابراین بعضی از روستاییان 
هندی که در نزدیکی منطقه حفاظت شــده ببرهــا زندگی می کنند، 

ماسک های صورت را از پشت سرشان می بندند. 
 - یک کشــیش آمریکایی برای ســهولت ازدواج جوانــان در مناطق 
 دور افتاده، یک ماشــین فرانســوی مدل 1942 را به یک کلیســای 
قابل حمل تبدیل کرده و با آن به شهرها و روستاهای مهجور سر می زند. 
- کروکودیل ها در مسیر مستقیم خیلی سریع می دوند، اما در چرخیدن 
و تغییر جهت دادن بسیار کند هستند. اگر کروکودیلی شما را دنبال کرد 

سعی کنید که به صورت زیگزاکی بدوید. 

موفقیت

قبل از آنکه بتوانید قورباغه خود را مشخص کنید و دست به کار خوردن 
آن شوید باید ابتدا دقیقا معین کنید که در هر حوزه از زندگی تان به چه 
چیزی می خواهید برســید. در باال بردن کارایی فردی مهم ترین اصل 
روشن بودن هدف است. اولین دلیل اینکه چرا بعضی از مردم می توانند 
کارها را سریع تر انجام دهند این اســت که هدف ها و برنامه های کامال 
روشنی دارند و از آنها فاصله نمی گیرند. هر چه برای تان روشن تر باشد 
 که چه می خواهید و برای به دســت آوردن آن چه باید بکنید، آسان تر 
 می توانید بر تنبلــی غلبه کنید، راحــت تر قورباغه تــان را می خورید 
و ســریع تر کارها را به اتمام می رسانید. روشن نبودن هدف، سردرگمی 
و پریشــان فکری در مورد اینکه چه کاری را باید انجــام بدهید و به چه 
دلیل و به چه صورتی باید آن را انجــام بدهید یکی از دالیل اصلی تنبلی 
 و نداشــتن انگیزه اســت. برای نجات پیدا کردن از این شرایط معمول 
 باید تمام نیروهای خــود را به کار بگیریــد و برای هــر کاری که انجام 

می دهید هدف روشن و مشخصی را تعیین کنید. 
یک روش عالی برای موفقیت در کار این اســت که افکارتان را روی کاغذ 

بیاورید. 
 فقط ســه درصد از مردم هدف های مشــخصی دارند و آنها را روی کاغذ 
 می آورند. این افراد در مقایســه با افرادی که از نظــر میزان تحصیالت 
و توانایی برابر یا بهتر از آنها هســتند، اما به هر دلیلی هرگز وقت خود را 
صرف روی کاغذ آوردن هدف های خود نکرده اند پنج تا ده برابر بیشــتر 
کارایی دارند. شما می توانید تا آخر عمر از یک روش موثر برای مشخص 
کردن و رسیدن به هدف های تان استفاده کنید. این روش هفت مرحله 
ساده دارد. با رسیدن به هر کدام از این هفت مرحله می توانید کارایی خود 
را دو تا سه برابر کنید. بسیاری از افرادی که دوره های آموزشی مرا به اتمام 
رسانده اند با استفاده از این روش ساده هفت مرحله ای توانسته اند در آمد 
خود را ظرف چند سال و حتی چند ماه به طور چشم گیری افزایش دهند. 

قورباغه را قورت بده!

آخرین  بار کی خندیدی؟

داستان کوتاهحکایت

جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت: 
بین شــما کسی هســت که مسلمان 

باشد؟
همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و 
سکوت در مسجد حکمفرما شد، باالخره 
پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست 
و گفــت : آری من مســلمانم.جوان به 
پیرمرد نگاهی کرد و گفــت با من بیا، 
پیرمرد به دنبال جوان به راه افتاد و با هم 
 چند قدمی از مسجد دور شدند، جوان 
با اشاره به گله گوســفندان به پیرمرد 
گفت که می خواهد تمام آنها را قربانی 
کند و بین فقرا پخــش کند و به کمک 

احتیاج دارد .
پیرمرد و جوان مشــغول قربانی کردن 
گوسفندان شدند و پس از مدتی پیرمرد 
خسته شد و به جوان گفت که به مسجد 
بازگردد و شخص دیگری را برای کمک 

با خود بیاورد.
جوان با چاقوی خون آلود به مســجد 

بازگشت و باز پرسید:
آیا مسلمان دیگری در بین شما هست؟ 
افراد حاضر در مسجد که گمان کردند 
جوان پیرمرد را به قتل رسانده نگاه شان 

را به پیش نماز مسجد دوختند .
پیش نماز رو به جمعیت کرد و گفت:

 چرا نگاه می کنید، قســم می خورم که 
بــا چند رکعــت نماز خواندن کســی 

مسلمان نمی شود ...

در میان بنی اسرائیل عابدی بود. وی را گفتند: » جایی 
درختی است و قومی آن را می پرستند « عابد خشمگین 
شد، برخاست و تبر بر دوش نهاد تا آن درخت را برکند. 
ابلیس به صورت پیری ظاهر الصالح، بر مسیر او مجسم 
شــد و گفت: » ای عابد، برگرد و به عبادت خود مشغول 

باش! «
 عابد گفت: » نه، بریدن درخت اولویت دارد « مشــاجره 

باال گرفت و درگیر شدند.
 عابد بــر ابلیس غالــب آمــد و وی را بــر زمین کوفت 

و بر سینه اش نشست. ابلیس در این میان گفت:
»دست بدار تا سخنی بگویم، تو که پیامبر نیستی و خدا 
بر این کار تو را مامور نکرده است، به خانه برگرد، تا هر روز 
دو دینار زیر بالشت تو نهم؛ با یکی معاش کن و دیگری را 

انفاق نما و این بهتر و صواب تر از کندن آن درخت است«؛ 
عابد با خود گفت :» راست می گوید، یکی از آن به صدقه 

دهم و آن دیگر هم به معاش صرف کنم « و برگشت.
 بامداد دیگــر روز، دو دینــار دید و بر گرفــت. روز دوم 
 دو دینــار دیــد و برگرفــت. روز ســوم هیــچ نبود. 

خشمگین شد و تبر برگرفت. 
باز در همان نقطه، ابلیس پیش آمــد و گفت: » کجا؟ « 
عابد گفت:» تا آن درخت برکنم «؛ گفت: » دروغ است، 
به خدا هرگز نتوانی کند « در جنگ آمدند. ابلیس عابد 
را بیفکند چون گنجشکی در دست! عابد گفت: »دست 
 بدار تا برگــردم. اما بگو چــرا بار اول بر تــو پیروز آمدم 

و اینک، در چنگ تو حقیر شدم؟«
 ابلیس گفت: » آن وقت تو برای خدا خشــمگین بودی 
 و خدا مرا مســخر تو کرد که هرکس کار برای خدا کند، 
مرا بر او غلبه نباشــد؛ ولی ایــن بار برای دنیــا و دینار 

خشمگین شدی، پس مغلوب من گشتی. «

یکی از دوستان ما که مرد نکته سنجی 
است، یک تعبیر بسیار لطیف داشت که 
اسمش را گذاشته بود: » منطق ماشین 
دودی «.  مــی گفتیم منطق ماشــین 

دودی چیست؟ 
می گفت من یــک درســی را از قدیم 
آموختــه ام و جامعــه را روی منطــق 

ماشین دودی می شناسم.
 وقتی بچه بــودم، منزل مــان نزدیک 
حضرت عبدالعظیم بــود و آن وقت ها 
قطار راه آهن به صورت امروز نبود و فقط 
همین قطار تهران-شاه عبدالعظیم بود. 
من می دیدم که قطار وقتی در ایستگاه 

بود، بچه هــا دورش جمع می شــوند 
 و آن را تماشــا می کنند و به زبان حال 
می گویند: » ببین چــه موجود عجیبی 
 اســت! « معلوم بــود که یــک احترام 

و عظمتی برای آن قائل هستند. 
 تا قطار ایســتاده بود، با یک نظر تعظیم 
و تکریم و احتــرام و اعجاب بــه او نگاه 
می کردند تــا کم کم ســاعت حرکت 
قطار می رســید و قطار راه مــی افتاد. 
 همیــن کــه راه می افتــاد، بچــه ها 
می دویدند، سنگ بر می داشتند و قطار 

را مورد حمله قرار می دادند. 
من تعجب می کردم که اگر به این قطار 
باید ســنگ زد، چرا وقتی که ایســتاده 
یک ریگ کوچک هم بــه آن نمی زنند 
و اگــر باید برایــش اعجاب قائــل بود، 

 اعجاب بیشتر در وقتی است که حرکت 
می کند.

این معمــا برایم بود تا وقتــی که بزرگ 
شدم و وارد اجتماع شدم.

دیدم این قانون کلی زندگی ما ایرانیان 
است که هر کســی و هر چیزی تا وقتی 

که ساکن است، مورد احترام است. 
تا ساکت اســت، مورد تعظیم و تجلیل 
اســت. اما همین که بــه راه افتاد و یک 
قدم برداشــت، نه تنها کســی کمکش 
نمی کند، بلکه سنگ است که به طرف 
او پرتــاب می شــود و این نشــانه یک 
جامعه مرده است. ولی یک جامعه زنده 
فقط برای کسانی احترام قائل است که 
 متکلم هســتند نه ســاکت؛ متحرکند 

نه ساکن؛ باخبرترند نه بی خبرتر. «

منطقپرستیدن درخت جوانی با چاقو
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سود وکو

شهامت فقدان ترس نیست، بلکه داشــتن عزم انجام کار با وجود 
احساس ترس است .

 دل و جرات در زمانه ما چندان خریداری ندارد. بعضی ها می گویند 
تهور و جرات مال سربازهاست، یا آتش نشان ها یا... یاد می گیریم 
که پای خود را از گلیم کوچک مان درازتر نکنیم چون جسور بودن 
خطرناک است. یاد می گیریم ریسک نکنیم، توجه کسی را جلب 
 نکنیم، با غریبه ها حرف نزنیم، خالف عقیــده جمع حرف نزنیم، 

فکر هم نکنیم. یک زندگی کامال منفعالنه!
جرات نمی کنیم از کاری که دوستش نداریم دست بکشیم. جرات 
نمی کنیم رابطه ای را که مدت هاست مرده، قطع کنیم. نمی توانیم 

علیه یک رییس بی منطق و زورگو قد علم کنیم.
منتظریم ببینیم جریان زندگی، ما را به کدام ســو می برد تا ما نیز 
به آن ســمت برویم و امیدواریم این جریان ما را به جاهای خوب 
 ببرد. ما برای شــروع نکردن کارها، ادامــه دادن روش های قبلی 
 و دنباله روی اشــتباه از دیگران، همیشــه دالیل خوبــی داریم؛ 

در جمع صحبت نمی کنیم چون چیزی برای گفتن نداریم.
تقاضای اضافه حقوق کردن خوب نیست؛ تا سال بعد که موقعیت 
مناسب شــود باید صبر کرد... صحبت از عقیده و احساس واقعی 
خود عاقالنه نیست، چون فکر می کنند ما عجیب و غریب هستیم 
و... امــا بیایید هر چه که هســتیم الاقــل فرزندان مــان را مانند 

خودمان، منفعل و بی جرات پرورش ندهیم.
دل و جــرات به چه معناســت؟ می گویند شــهامت فقدان ترس 
نیست، بلکه داشــتن عزم انجام کار با وجود احساس ترس است.

افراد با جرات هم می ترسند، اما نمی گذارند ترس آنها را فلج کند. 
در عوض، آنهایی که بی شهامتند، اغلب تسلیم ترس می شوند که 

خود این موضوع در تشدید احساس ترس در بلند  مدت موثر است.
وقتی فرد با دوری جســتن و فرار کردن از انجــام کاری که از آن 
وحشــت دارد، احســاس راحتی خیال می کند، به نوعی تشویق 

می شود باز هم در آینده چنین رفتاری را در پیش بگیرد.

انرژی مثبت

جرات و شهامت داشته باشید! ) 1 (

دلنوشته

- بهترین چیز در زندگی، با هم بودن است. 
 - نمی توانید فقط آرزو زندگی بهتر داشــته باشــید. 

باید بیرون روید و آن را بیافرینید. 
 - اگر می خواهید شخصیت کســی را آزمایش کنید، 

به او قدرت بدهید. 
 -  گاهی باید یــاد گرفت همیشــه دلی کــه برایت 
 می تپد ماندگار نیست، باید یاد گرفت که قدر بعضی 
از لحظات را بیشــتر دانســت، باید یاد گرفت گاهی 

ممکن است آنقدر تنها شوی که هیچ چشمی اتفاقی 
هم تو را نبیند. 

- هیچ گاه کســی را بدون فهم کامل برای دوســتی 
انتخــاب نکنید و هیــچ گاه یک دوســت را به خاطر 

سوتفاهمی کوچک از دست ندهید. 
 - باورهای شــما می تواند کــوه ها را جابــه جا کند 

و ترس های شما می تواند کوه ها بسازد. 
 - خیلی از آدم ها هســتند که به شــما مــی گویند

نمی تونــی، کاری که باید انجام دهید این اســت که 
برگردید و بگویید حاال تماشا کن. 

 - اگر شــما آرامش ذهنی می خواهیــد از جنگیدن 
با افکارتان دست بردارید. 

- تا زنده هســتید دل خود را زنده و شاداب نگه دارید، 
فرصت برای دلتنگی و مرگ بسیار است. 

- عمرمون رو تلف می کنیم برای کســایی که ارزش 
ثانیه رو هم ندارن.

کاریکاتور ) آلودگی هوا (

می خواستم کمک کنم
 ) قسمت اول (
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پیشنهاد سردبیر: 
سیاست ذوب آهن، حمایت از تیم ملی است

فضای مجازیک

محســن بنگر با انتشار پســتی در اینســتاگرام از بودن در کنار 
دوســتانش ابراز شــادمانی کرد:» فقط  اینو می دونم خوشحالم 

دوستام کنارم هستن با آرزوی سالمتی«

پست جدید محسن بنگر

خارج از گود

با پیشــرفت تکنولوژی و رشــد فضای مجازی حریم 
پدیده ای به اسم صفحات شخصی در بستر برنامه های 
مختلف ایجاد شــد که همانند هر ابــزار دیگری نقاط 
مثبت و منفی دارد. صفحات شــخصی سلبریتی ها و 
افراد مشهور از جمله ورزشکاران، بازیگران و هنرمندان 
مخاطب فراوانی جذب کرده و از همین رو بعضا حواشی 
زیادی را نیز به دنبال دارد.این موضــوع تا جایی ادامه 
پیدا کرده که برخی از این افراد عطای داشــتن چنین 
صفحات مجازی را به لقای آن بخشیده اند و برخی نیز 
با خصوصی سازی ســعی در حفظ حریم شخصی خود 
دارند.اســتفاده نادرســت از این فضا، گاهی کار دست 
ایرانی ها داده و بی اخالقی های صورت گرفته در این فضا 
به الگویی غلط برای کل دنیا تبدیل شــده است. حمله 
به صفحه شــخصی اشــخاصی از جمله لیونل مسی، 
کریستیانو رونالدو، بنجامین ویلیامز داور ایران و عراق 
و اشخاص دیگر نقاط تاریکی هستند که برخی از مردم 
ایران از خود به جای گذاشته اند. در این بین رفتارهایی 
نیز دیده می شود که ناشی از فرهنگ غنی و ناب ایرانی 
اسالمی است و استقبال خوبی نیز از این رفتارها صورت 
می گیرد. برخی از این افراد و به اصطالح ســلبریتی ها 
به زیبایی صفحات شــخصی خــود را مدیریت کرده و 
هر مخاطبی را با هر ســلیقه ای مجاب به دنبال کردن 
می کنند. از جمله این افــراد می توان به محمد انصاری 
بازیکن تیم پرسپولیس اشاره کرد که نشان داده است 
می توان در پرافتخارترین تیم ایران بود؛ اما پا روی اخالق 
و ارزش ها نگذاشت. مهدی رجب زاده یکی دیگر از این 
افراد اســت که فعالیت زیادی را در فضای مجازی دارد 
و مخاطبانش روزانه منتظر انتشار پست های او هستند.

او که در سن 38 سالگی پا به پای جوانان آمده ، در این 
فصل به یک باره بار تجربه ذوب آهن را به دوش کشیده 
و 6 گل برای تیمش به ثمر رسانده است. زندگی سالم او 
تبدیل به الگویی برای جوانان شده است و پخش یک روز 
از زندگی او نیز حاج مهدی رجــب زاده را محبوب تر از 
پیش کرده است.او پس از شکست مقابل تراکتورسازی 
تبریز و حذف از جام حذفــی و در روزهایی که می تواند 
استراحت کند، تصمیم گرفته به کربال برود  و در آخرین 
پســتش در فضای مجازی به این موضوع اشاره کرده 
است.این روزها که وقت زیادی از جوانان جامعه درحال 
سپری شدن در شبکه های مجازی اســت، لزوم بودن 
الگویی هایی مثل افراد ذکر شده بیش از پیش احساس 

می شود.

اخالق، حلقه گمشده صفحات سلبریتی ها؛

 مهدی رجب زاده؛ الگو 
در دنیای واقعی و مجازی

منهای فوتبال

اتفاق روز

فوتبال جهان

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره مشکالت ایجاد شده بین 
باشگاه پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران و اینکه آیا باشگاه 
ذوب آهن هم مشکلی با برگزاری این اردوی تیم ملی دارد یا 
خیر، گفت: صحبت در این باره در حیطه اختیارات من نیست 
ولی به عنوان کسی که ۱۵ ســال پیراهن تیم ملی را در یک 
رشته دیگر )وزنه برداری( بر تن داشــته ام، می گویم اولویتم 
در ورزش بحث ملی است. شــاید خیلی ها ندانند و فکر کنند 

من هم مثل خیلی دیگر از مدیران هستم که با زد و بند آمده 
ام و یا رفیــق فالن وزیر و نماینده مجلس بــوده ام که اینطور 
نیست. سعید آذری افزود: با این ســابقه می گویم تالش می 
کنیم هر موقع نیاز بود در عرصه ملی نمایندگان شایسته ای 
برای تیم های مختلف ملی باشیم. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
تاکید کرد: سیاست باشــگاه های دیگر به من ارتباطی ندارد 
ولی دیدگاه و سیاست باشــگاه ذوب آهن در عرصه مدیریتی 

حمایت از تیم ملی اســت. هر موقع که تیــم ملی و کارلوس 
کی روش بخواهد با تمام تالش در خدمت این تیم هســتیم. 
آذری در ادامه دربــاره جذب »ربیع عطایــا« بازیکن لبنانی 
و اینکه رســانه های لبنانی از توافق نهایی با این بازیکن خبر 
داده اند، گفت: به دنبال این هستیم که با ربیع قرارداد یک سال 
و نیمه ببندیم. هنوز توافق نهایی صورت نگرفته ولی امکان دارد 
طی چند روز آینده این قرارداد نهایی شــود. وی در خصوص 
اینکه »علی حمام« بازیکن لبنانی ذوب آهن چقدر در جذب 
ربیع نقش داشته است گفت: مجتبی حسینی سرمربی تیم، 
خودش این بازیکن را بررسی کرده و پسندیده است. ما لیگ 
لبنان را کامال زیرنظر داریم چون هم از نظر فنی خوب است و 
هم از نظر مالی با بودجه فوتبال ما منطبق است؛ البته حضور 
حمام در ذوب آهن هم اطمینان خاطری برای ربیع بود. وقتی 
ربیع شرایط حمام را دید که در آسایش کامل است و خانواده 
او هم مشــکلی در ایران ندارند، از نظر روانی به او کمک شد. 
مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن درباره تعریف امیر قلعه نویی از 
وی به خاطر رفتارش بعد از بازی تراکتورســازی با ذوب آهن، 
گفت: فلســفه ورزش همین اســت. ما موظفیم به رقبایمان 
احترام بگذاریم. تیم هایی که به اصفهان می آیند اول میهمان 
هستند بعد رقیب. من دوباره به تیم تراکتورسازی تبریک می 
گویم. امیدوارم اینگونه برخوردها در فوتبال و ورزش ما نهادینه 
شود. آذری در خصوص انتخاب کشور عمان به عنوان میزبان 
بازی با تیم های عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا هم تصریح 
کرد: در این مدت شــایعه شــده بود که وزارت خارجه اعالم 
کرده برگزاری بازی و اردو در کشــور عمان ممنوع است که از 
فدراسیون فوتبال استعالم گرفتیم و گفتند کشور عمان منعی 
برای میزبانی ندارد. امیدوارم امســال هم مانند سال قبل یک 
صعود خوب در آسیا داشته باشیم. وی در پایان با تشکر از رسانه 
ها، اعضای باشگاه و مدیران کارخانه ذوب آهن، گفت: رسانه 
ها نقش چشمگیری در موفقیت ما در نیم فصل اول داشتند 
که بدون چشمداشت در مواقع الزم مسائل مختلفی را گوشزد 
می کردند. همچنین باید از هــواداران که حمایت خوبی از ما 
داشتند، تشــکر کنم. اعضای هیئت مدیره آقایان شهنازی، 
طیب نیا، دشــتیانه و ناصر به همراه احمد صادقی مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن هم برای ما سنگ تمام گذاشتند و جا دارد از 
آنها به خاطر حمایت هایشان تشکر کنم. بازیکنان، کادر فنی و 
کارکنان باشگاه هم تالششان قابل تقدیر است و امیدوارم این 

روند ادامه داشته باشد.

ملی پوش اصفهانی دوومیدانی در مورد انتخابش به عنوان ســفیر 
ورزش شــهروندی در اصفهان اظهار داشــت: امیدوارم بتوانم در 
توسعه ورزش همگانی نقش موثری داشــته باشم و به دلیل اینکه 
دوست دارم ورزش اصفهان پیشرفت کند پیشنهاد سفیر شدن در 
ورزش این شهر را قبول کردم. فرزانه فصیحی با بیان اینکه هر کسی 
در هر سمتی که هست باید به ترویج ورزش کمک کند، ادامه داد: 
امیدوارم دوی خیابانی که یکی از رشــته های دوومیدانی است به 
خیابان های ایران راه پیدا کند؛ چراکه این رشته هم تبلیغی برای 
ورزش همگانی است و هم می تواند به پیشرفت ورزش دوومیدانی 
کمک کند. دونده ملی پوش اصفهانی گفت: دوومیدانی یک ورزش 
مادر است و خدا را شکر می کنم که توانســتم تنها دختری باشم 
که از اصفهان به تیم ملی دوومیدانی راه پیدا کرده و مدال آسیایی 
نیز کسب کنم. وی در پاســخ به این ســوال که در حال حاضر در 
چه باشــگاهی فعالیت دارید بیان داشــت: من با تیم دانشگاه آزاد 
در مسابقات لیگ شــرکت می کردم؛ اما متاسفانه اصفهان تیمی 
در لیگ برتر بانوان نداشــت که من به عضویت آن دربیایم. خیلی 
دوست داشتم از شهر خودم و از باشگاهی مثل سپاهان و یا باشگاه 
دیگری در مســابقات لیگ حاضر شــوم، اما این باشگاه ها فقط در 
لیگ برتر مــردان، تیمداری کردند. امیدوارم در ســال های آینده 
بتوانم در تیم های اصفهانی حضور داشته باشم.فصیحی در خصوص 
برنامه های آینده خود اظهار کرد: مسابقات کشورهای اسالمی را در 
 پیش داریم که در حال آماده کردن خود برای آن مسابقات هستم و

 ان شاءا... که بتوانم نتایج خوبی کسب کنم.

سایت فوتبال آسیا برترین های فوتبال دختران آسیا را در هر منطقه 
معرفی کرد کــه در منطقه غرب قاره کهن، نام الهــام فرهمند دیده 
می شــود. وی بازیکن تیم آینده ســازان میهن نجف آباد است که به 
همراه این تیم در لیگ برتــر فوتبال بانوان حضــور دارد.این بانوی 
فوتبالیست 23 ساله بوده و با ۱۱ پاس گل برترین گل ساز در لیگ برتر 
فوتبال بانوان محسوب می شود و به همراه تیم آینده سازان میهن در 
کورس قهرمانی لیگ برتر قرار دارد. سال گذشته یکی از گل های وی 
به  عنوان گل زیبای ماه در برنامه نود به نمایش درآمد و باعث شد این 

ورزشکار در بین ورزش  دوستان ایرانی بیشتر از گذشته شناخته شود.

مصطفی دنیزلی، سرمربی مشــهور ترکیه ای که در آستانه طالق با 
همسرش قرار دارد، از سوی برادران همســرش مورد ضرب و شتم 
قرار گرفــت و تهدید به مرگ شــد. خانم الچی که پــدرش یکی از 
سیاست مدارهای مشهور ترکیه است، سال 20۱0 با دنیزلی ازدواج 
کرده بود ولی حال این دو تصمیم به طالق گرفته اند. مصطفی دنیزلی 
از مادر دخترش سلین، در ســال ۱989 جدا شده بود و به مدت ۱4 
ســال نیز با خانم چیدم کایالی زندگی مشترک داشــت. او در سال 
20۱0 با اوین الچی که 2۵ ســال از خود جوان تر است ازدواج کرد 
و زندگی آنها 6 سال به طول انجامید.با این حال پس از 6 سال که کار 
آنها به طالق کشیده شد، مصطفی دنیزلی از سوی برادران همسرش 
تهدید به مرگ شد و مورد ضرب و شــتم قرار گرفت. روزنامه صاباح 
مدعی شد که برادران همسر دنیزلی، قصد داشتند مبلغ ۵ میلیون لیر 
از او اخاذی کنند و در مقابل وقتی مصطفی دنیزلی حاضر به پرداخت 
چنین پولی نشده، او و خانواده اش را به مرگ تهدید کردند. دنیزلی 
در شکایتی که ارائه کرده مدعی شده که برادران همسرش به خانه او 
آمده اند و پس از ضرب و شتم او اظهار گفته اند: ما عشیره هستیم و 
به مغزت شــلیک خواهیم کرد. نه تنها تو بلکه تمام افراد خانواده ات 
را می کشیم. ســرمربی ترکیه ای در ادامه شکایت خود نوشته:»من 
و خانواده ام امنیت جانی نداریم در حالی که گناهی مرتکب نشــده 
ایم. پس از اینکه من را مورد ضرب و شــتم قرار دادند، بیهوش شدم 
و مرگ را جلوی چشمانم دیدم و از دادگاه می خواهم آنها را به سزای 
اعمالشان برســاند.« مســتخدمین خانه دنیزلی به عنوان شاهد به 
دادگاه معرفی شده اند. همچنین تصاویر دوربین های مداربسته در 

خانه دنیزلی نیز به عنوان مدرک به دادگاه ارائه شده است.

ملی پوش اصفهانی دوومیدانی:

امیدوارم دوی خیابانی 
به خیابان های ایران راه پیدا کند

سایت فوتبال آسیا اعالم کرد:

بانوی اصفهانی 
نابغه فوتبال غرب آسیا

ماجرای طالق جنجالی دنیزلی؛ 

تهدید به مرگ!

. چراغ سبز آندو برای بازگشت به استقاللفیروز و نفت ؛ 11 سال بعد از جنجال
در آخرین نشســتی کــه میــان منصوریان و 
افتخاری انجام شده، ســرمربی آبی ها با اشاره به 
اینکه در شــرایط فعلی امکان بازگشت مبعلی 
وجود ندارد، خواستار جذب آندرانیک تیموریان 
شده اســت.  این خبر در برخی سایت ها منتشر 
شــد؛ اما تیموریان در حال حاضــر بازیکن تیم 
ماشین ســازی تبریز اســت و به این تیم تعهد 
اخالقی دارد. با توجه به اینکه آندو هنوز بازیکن 
ماشین ســازی محســوب می شــود، جذب او 
برای استقاللی ها قدری دشــوار می شود، مگر 
آنکه مسئوالن باشگاه اســتقالل فکر آنجا را هم 
کرده باشــند و بخواهند در راستای بازگرداندن 

هافبک باارزش ســال های پیش خود با باشگاه 
ماشین سازی مذاکراتی جدی را ترتیب دهند. از 
سوی دیگر هافبک باتجربه سابق باشگاه استقالل 
و تیم ملی ایران بــا حس متفاوتــی می گوید: 
»عالقه ام به استقالل را هیچ وقت نمی توانم پنهان 

کنم. من خودم را متعلق به این تیم می دانم.«

ســرمربی جدید صنعت نفت آبادان ظاهرا اختالفات قدیمی با این 
باشگاه را فراموش کرده؛ زمانی که مســئوالن آبادانی او را متهم به 

تبانی کردند!
فیروز کریمی بعد از چند سال دوری از لیگ برتر بار دیگر برگشت؛ 
او رســما هدایت تیم صنعت نفت آبادان را برعهده گرفت تا در نیم 
فصل دوم جایگزین نادر دست نشان شده و این تیم را هدایت کند. 
کریمی در شرایطی برای نخســتین بار روی نیمکت تیم پرطرفدار 
آبادانی می نشیند که ۱۱ ســال پیش گرفتار یک پرونده پیچیده با 
مسئوالن وقت تیم آبادانی شــد. زمانی که مسئوالن وقت صنعت 
نفت از او و تیم راه آهن شکایت کردند و در نهایت هم دیوان عدالت 
اداری به ضرر کریمی رای داد و تیم صنعــت نفت باالجبار به لیگ 

14برتر راه پیدا کرد.

هافبک سپاهان در راه ماشین سازی

کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران درخصوص 
اتفاقاتی که طی روزهای اخیر در مورد تیم ملی 
فوتبال و باشگاه پرسپولیس رخ داده است، اظهار 
داشت: همیشه اولویت همه ما تیم ملی ایران بوده 
و باید هم شرایط همین گونه باشد؛ اما به اعتقاد 
من یکســری اتفاقات درفوتبال رخ می دهد که 
فدراسیون باید به عنوان مرجع اصلی به آن ورود 
کند.   علی کریمی افزود: من اظهارنظرهای چند 

روز گذشته در مورد تیم ملی را خواندم ولی برایم 
سوال است که چرا تیم ملی باید حتما بدون بازی 
تدارکاتی به امارات برود و اردو برگزار کند؟ جالب 
اینجاست که چند مصدوم با تیم ملی به امارات 
رفته اند و اینها سواالتی است که باید پاسخ داده 
شود. کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران تاکید 
کرد: ملی پوشــان پرســپولیس از اردو به تهران 
بازگردانده شدند و من کاری به اینکه چه کسی 
سرمربی تیم ملی است ندارم ولی روی صحبتم 
با فدراسیون فوتبال است که آیا نباید فدراسیون 
به این موضوع واکنش نشان بدهد؟ من انتظارم از 
تاج خیلی بیشتر از این بود و واقعا برای فدراسیون 
فوتبال متاسفم که واکنشی به این موضوع نشان 
نمی دهد. کریمی تاکید کرد: اصال فدراسیون در 
جریان اتفاقات رخ داده هســت؟ معموال چنین 
خبرهایی را ســایت فدراســیون فوتبال اعالم 
می کند و بعد رسانه های دیگر این اخبار را اعالم 
می کنند ولی جالب اینجاســت که فدراسیون 
هیچ واکنشی نشــان نمی دهد. کاپیتان سابق 
پرسپولیس در ادامه تاکید کرد: جالب است که 
در حال حاضر ۱6 یا ۱7 نفــر در اردوی تیم ملی 

حضور دارند که دو نفر هم مصدوم هستند و این 
اردو این چنین برگزار می شود. آیا برگزاری اردو 
با این شرایط اصال الزم بود؟ اینکه تیم کاملی در 
یک کشــور دیگر حضور دارد، در شأن تیم ملی 
ایران نیســت و این نوعی توهین به شعور مردم 
اســت. مردم ما به خوبی می داننــد که مربیان 
خارجی زیادی به تیم ملی ایران آمدند و رفتند و 
این تیم ملی است که  مانده و مردم از آن حمایت 
می کنند. من از مهدی تاج انتظار داشــتم که به 
این مسئله واکنش نشان دهد چون این اتفاقات 
در آینده بدعت نشــود چون اگر متولی فوتبال 
در همین شرایط به این موضوع خیلی زود ورود 
می کرد، تمامی این اتفاقات فروکش کرده و ورق 
برمی گشت؛ اما به نظرم این سکوت اصال به نفع 
فوتبال ما نیست. کریمی درخصوص ملی پوشان 
پرســپولیس و اینکه آنها در یــک دوراهی قرار 
گرفته اند گفت: ملی پوشــان پرسپولیس بدانند 
درست اســت که قبال چنین اتفاقاتی رخ نداده 
بود؛ اما آنها با قدرت به کارشــان ادامه بدهند و 
یادشان باشد که خیلی خوب از یکدیگر حمایت 

کنند تا کسی برای آنها مشکلی ایجاد نکند.

بازیکن اسبق تیم ملی آلمان تصویری از خود منتشر کرد که با 3 سگ در بین برف ها در 
حال تفریح است. بازیکن اسبق تیم ملی آلمان و کنونی باشگاه گاالتاسرای که شایعاتی 
مبنی بر حضورش در لیگ چین به گوش می رسد تصویری از خود منتشر کرد که با 3 
سگ در بین برف ها در حال تفریح است.پودولسکی در توضیح این عکس نوشت: یک 

روز عالی و دوست های جدید؟!

قاب   روز درحاشیه

بازیکن مشهور با لباس اسکیموها کنار 3 سگ 

یکی از بازیکنان جوان تیم فوتبال سپاهان اصفهان مورد توجه کادرفنی 
تیم فوتبال ماشین سازی تبریز قرار گرفته اســت .این بازیکن که در 
پست دفاع بازی می کند، در بازی های دور رفت لیگ شانزدهم چندان 
مورد استفاده عبدا... ویســی قرار نگرفت تا در پایان نیم فصل از جمع 
زردپوشان اصفهانی جدا شود؛ البته این بازیکن هنوز به صورت رسمی 
از سپاهان جدا نشــده و منتظر دریافت رضایت نامه و تسویه حساب با 
این باشگاه است . بازیکن سپاهانی مدنظر ماشین سازان برای حضور 
در تبریز و اضافه شدن به جمع شاگردان فرهاد کاظمی چندان بی میل 
نیست و گفته می شــود در صورت دریافت رضایت نامه از سپاهان، با 
ماشین سازی قرارداد می بندد . از باشگاه ماشین سازی همچنین خبر 
می رسد فرناندو مویز دروازه بان اســپانیایی این تیم احتماال از جمع 

سبزپوشان جدا شود. 

جادوگر سرخ به سیم آخر زد؛ 

برای فدراسیون متاسفم!

یوسف آدم، سرمربی االهلی تصمیم گرفت که نام جباری را از 
فهرست االهلی خط بزند؛ چرا که این بازیکن ایرانی با آسیب 
دیدگی مواجه شــده و تا هفته ها نمی تواند بــه میدان برود. 
جباری هم تا پایان فصل با االهلی قــرارداد دارد و به احتمال 
خیلی زیاد این باشگاه قطری دیگر قرارداد او را تمدید نخواهد 
کرد و او چاره ای جز بازگشت به فوتبال ایران نخواهد داشت. 
هافبک سابق استقالل در این چند فصل حضورش در االهلی 
عملکرد بسیار خوبی از خود نشــان داد؛ اما در فصل جاری 
آســیب دیدگی های پی در پی اجازه نــداد که خوب ظاهر 

شود و همین باعث شده تا االهلی نتواند نتیجه  مطلوب بگیرد 
حال او در شــرایط خاصی قرار دارد. گفته می شــود باشگاه 
اســتقالل و منصوریان نظری روی جذب او ندارند و تجربه 
نشــان داده جباری همواره با مربیانــش از جمله کی روش، 
کرانچار، مظلومی و قلعه نویی مشکل داشته و به همین دلیل 

منصوریان تصمیمی برای جذب او ندارد.

یک رسانه عربســتانی در تحلیلی کوتاه با اشاره به اختالف 
نظر کارلوس کی روش و برانکو ایوانکوویچ مدعی شد باشگاه 

الهالل باعث بحران در فوتبال ایران می شود.
روزنامه الریاض عربستان با انتخاب تیتر الهالل باعث بحران 
در فوتبال ایران می شــود، نوشته اســت: برانکو ایوانکوویچ، 
ســرمربی کروات تیم پرســپولیس حمله آتشینی متوجه 
کارلوس کی روش همتای خود در تیــم ملی فوتبال ایران به 
خاطر عدم همکاری اش با باشــگاه ها کرده است.این رسانه 
عربستانی سپس به نقل از سرمربی تیم پرسپولیس نوشت: 

اگر تیم پرســپولیس از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
صعود نکند، کی روش مقصر است. الهالل عربستان اصلی ترین 
حریف پرسپولیس است و ما خودمان را مهیای رقابت با این 
تیم  می کنیم؛ اما کارلوس کی روش به من احترام نگذاشت و 
بازیکنانم را به اردوی تیم ملی برد. این همکاری باید دو طرفه 

باشد و او فقط تیم ملی را انتخاب می کند.

بازتاب اختالف برانکو و کی روش در رسانه عربستانی؛

 الهالل فوتبال ایران را به هم ریخت
معمای شماره 8؛ 

منصوریان جباری را نمی خواهد؟

 به دنبال این 
هستیم که با ربیع 
قرارداد یک سال 

و نیمه ببندیم. 
هنوز توافق نهایی 

صورت نگرفته 
ولی امکان دارد 

طی چند روز 
آینده این قرارداد 

نهایی شود

مدافع سپاهان به خاطر تخلفی که در جام حذفی مرتکب شد 
تا یک ماه حق بازی در لیگ برتــر را ندارد.  طبق حکم کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال، شجاع خلیل زاده به خاطر مضروب 
کردن بازیکن حریف در جریان دیــدار با نفت تهران از مرحله 
نیمه نهایی جام حذفی به ســه جلســه محرومیت و پرداخت 
پنج میلیون تومان جریمه محکوم شد. با توجه به آنکه مدافع 
سپاهان در آن دیدار از داور مسابقه کارت قرمز گرفت در همان 

لحظه اخراج، خود به خود بازی بعدی سپاهان را از دست داد؛ 
اما از آنجا که تیم اصفهانی از گردونه رقابت  های جام حذفی کنار 
رفته خلیل زاده باید محرومیت خود را که حاال با حکم کمیته 
انضباطی به چهار جلسه افزایش یافته است در لیگ برتر پشت 
ســر بگذارد.با این اوصاف، شــجاع دیدار برابر تیم های پدیده 
مشهد، نفت تهران، استقالل خوزستان و صنعت نفت آبادان در 
هفته های شــانزدهم تا نوزدهم لیگ را از دست خواهد داد و تا 

بازی با پیکان از هفته بیستم امکان همراهی سپاهان را نخواهد 
داشت. جالب آنکه خلیل زاده به خاطر تخلفی که در بازی با نفت 
در جام حذفی مرتکب شد دیدار برگشــت با این تیم در لیگ 
برتر را هم از دست داد؛ البته این در صورتی است که خلیل زاده 
برخالف عالقه پرسپولیس به جذبش در نیم فصل دوم هم در 
اصفهان ماندنی شود. این مدافع تا پایان فصل با سپاهان قرارداد 
دارد و باشگاه اصفهانی هم به دلیل اعالم نیاز مؤکد عبدا... ویسی 
رضایت نامه او را صادر نخواهد کرد.به هر حال، شــجاع در دور 
برگشت برای هر تیمی که بازی کند تا اواسط بهمن اجازه بازی 

در لیگ برتر را نخواهد داشت.

محرومیت از نفت به خاطر نفت؛

مدافع موردنظر تا یک ماه در دسترس نمی باشد

آذری:

سیاست ذوب آهن، حمایت از تیم ملی است
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پیشنهاد سردبیر: 
تراژدی سالخی پرندگان در قلب تاریخی شهر

خبر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: طرح ملی خادم، 
با شعار »خانواده آماده، جامعه آماده« و با هدف آماده سازی مردم در 
برابر حوادث، ارتقای توانمندی آنان برای مقابله با مخاطرات و افزایش 

تاب آوری جامعه در این استان به اجرا در می آید.
دکتر محســن مومنی گفت:  با اشــاره به اینکه مقرر شــده تا سال 
1400 خانوارهای اصفهانی برای افزایش تاب آوری و آمادگی در برابر 
حوادث و مخاطرات، تحت پوشــش طرح خادم قرار بگیرند، براساس 
بررســی های به عمل آمده، 7 شهر اســتان به صورت پایلوت انتخاب 

شدند.
وی عنوان کرد: این 7 شــهر استان شامل کاشــان، نایین، نجف آباد، 
سمیرم، چادگان، خوانســار و فریدونشهر است که به عنوان شهرهای 

پایلوت اجرای طرح انتخاب شدند.
دکتر مومنی با بیان اینکه طرح ملی خادم در راســتای تحقق شــعار 
»خانواده آماده، جامعــه آماده« کلید خورده اســت، تصریح کرد: در 
این طرح میزان آمادگی خانوارها با 15 شــاخص از جمله وجود کیف 
اضطرار در خانواده ها، اطالع از نقشــه اضطرار خانواده، داشتن برنامه 
برای رسیدگی به افراد کم توان درخانواده، وجود فرد آموزش دیده در 
خانواده، میزان آگاهی نسبت به اجزای ایمنی و سازه ای ساختمان و... 

سنجیده می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان، به اجرای این طرح 
پس از برگــزاری دوره آموزشــی تســهیل گران و همچنین آموزش 
داوطلبان و گروه های مرجع در شهرهای پایلوت، اشاره و اذعان کرد: 
بر این اســاس مربیان و اعضای آموزش دیــده در 12 نوبت، به درب 
منازل خانوارها در شــهرهای پایلوت، مراجعــه و آموزش های الزم را 
ارائه کرده و در ادامه به هر کــدام از خانواده ها یک کد تعلق می گیرد 
و همچنین تغییرات ســطح آگاهی امدادی خانوار در این مراجعات 
رصد می شود. رییس کمیته برنامه ریزی و پشتیبانی خادم جمعیت 
هالل احمر اســتان خاطر نشــان کرد: پیش بینی می کنیم 20 هزار 
خانوار در این استان تحت پوشش طرح ملی خادم »خانواده آماده در 

مخاطرات«  قرار گیرند.

مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهان 
درخصوص انفجار یک خــودرو در اصفهان اظهار کرد: ظهردیروز 

انفجاری توأم با حریق خودروی پژو 405 به ما اعالم شد.
محمد شــریعتی افزود: حادثه خــودروی پــژو 405 در اتوبان 
اقارب پرست به سمت اتوبان شهید میثمی اتفاق افتاد و زمانی که 
با سازمان آتش نشانی تماس گرفته شد، بالفاصله پس از دریافت 
اطالعات، نیروهای این سازمان از ایســتگاه 3، 11 و 12 به محل 

حادثه اعزام شدند.
مدیر روابط عمومی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: با توجه به اینکــه این حادثه در خــود اتوبان اتفاق 
افتاده و ترافیکی هم ایجاد کرده بود، نیروهای سازمان آتش نشانی 
پس از رســیدن به محل حادثه، با خودرویی مواجه شدند که به 
صورت بسیار بدی، منفجر و قطعه های آن از هم باز شده بود. وی 
با بیان اینکه در این حادثه 3 نفر دچار ســوختگی شدید شدند، 
تاکید کرد: هنگامی که خودرو دچار انفجار می شــود با باز شدن 
درب خودرو، راننده آن که مرد جوانی بوده است، از خودرو خارج 
و دچار سوختگی سر، صورت و قسمتی از بدن می شود. شریعتی 
بیان کرد: با توجه به محبوس شدن و انفجار لحظه ای خودرو، دو 
نفر دیگر که در خودرو بودند دچار سوختگی شدید می شوند که 
در آخر هر دو نفر جان خود را از دســت می دهند. شخص راننده 
به بیمارســتان انتقال پیدا می کند و نیروها اقدام به اطفاء حریق 

خودرو می کنند.
وی در رابطه با علت حادثه ادامه داد: خودرو گازسوز بوده اما علت 
حادثه ربطی به منفجر شــدن کپسول نداشــته است. هم اکنون 

علت آن توسط تیمی از کارشناسان در حال بررسی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، در جلسه ای که با 
حضور معصوم زاده معاون سیمای مرکز اصفهان، طباطبایی معاون 
صدا، هنرمند مدیر تولید سیما و کاظمیان مدیر تولید صدای مرکز 
اصفهان برگزار شــد، گفت: درحال حاضر مدیریت مصرف یکی از 
مؤلفه های مهــم وزارت نیرو و به تبع آن شــرکت آبفای اســتان 
اصفهان قلمداد می شود و بر این اساس رسانه ملی می تواند در امر 
فرهنگ سازی مصرف صحیح آب این شرکت، خدماتی را ارائه کند.

مهندس هاشم امینی افزود: نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف 
امری اســت که طی سالیان سال تالش و کوشــش در میان اقشار 
مختلف جامعه محقق می شود؛ در واقع فرهنگ سازی کاری است 
که باید مستمر و در درازمدت، دنبال شود تا در نهایت نتیجه مدنظر 

به دست آید.
 وی به همکاری رسانه ملی با شرکت آبفای استان اصفهان پرداخت 
و گفت: درحقیقت رسانه ملی متعلق به همه مردم با سالیق مختلف 
است. بر این اساس انتظار می رود صداوسیما مانند همیشه و بیش 
از پیش با شرکت آبفا در جهت ترویج مصرف بهینه آب و تنویر افکار 
عمومی و به منظور چگونگی تامین آب شــرب در مواقع حساس و 
بحرانی) که بر اثر بروز ســیالب، خشکسالی و سایر بالیای طبیعی 
و حوادث غیرمترقبه به وقوع می پیوندد( همکاری الزم را داشــته 
باشــد؛ چراکه آبرســانی به مردم در مواقع بحرانی کاری بســیار 
 دشوار اســت که خوشــبختانه شــرکت آبفای اصفهان به لحاظ

 برخــورداری از نیروهای متخصص و متعهد، تاکنون توانســته به 
خوبی این امر بسیار مهم را به درستی انجام دهد که نمونه بارز آن 
مهار کدورت آب به دلیل شدت بارندگی های اخیر و گل آلود شدن 
آب رودخانه زاینده رود بوده و این درحالی است که مسئله کدورت 
آب یکی از چالش های اصلی صنعت آب و فاضالب در کشور بوده؛ 
ولی متخصصان و کارشناســان آبفای اصفهان توانســتند با بهره 
گیری از دانش و تجربه، این معضل اساسی صنعت را به خوبی مهار 

کنند.

برای مقابله با مخاطرات کلید خورد؛

اجرای طرح ملی خادم در میان 
خانواده های اصفهانی

روابط عمومی سازمان آتش نشانی اصفهان خبر داد:

انفجار خودروی پژو 405 در اتوبان 
اقارب پرست اصفهان

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

رسانه ملی، به فرهنگ سازی 
مدیریت مصرف کمک کند معــاون مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد 

امام خمینی)ره( اســتان اصفهان گفت: مردم نیکوکار 
اســتان اصفهان 1۹میلیــارد و 1۹0میلیــون تومان 
طــی ۹ ماهه امســال بــه نیازمندان تحت پوشــش 
کمیته امــداد در قالب صندوق هــای صدقات کمک 
کردند. عبدالــرزاق میرزایی اظهار داشــت: از ابتدای 
امســال تاکنون 6 میلیــارد و 400 میلیــون تومان از 
کمک های خیرخواهانه مــردم در قالب صندوق های 
صدقات بزرگ، یک میلیــارد و 100میلیون تومان از 
صندو ق های متوســط و 11میلیــارد و 200 میلیون 
تومان از صندوق های کوچک خانگی جمع آوری شده 
است. وی به کمک های 350 میلیون تومانی خیران در 
مراکز نیکوکاری استان اصفهان نیز اشاره کرد و افزود: 
در این مــدت از صندوق های الکترونیکی  و ســامانه 
آسان پرداخت #031*8877* هم حدود یک میلیون 
تومان کمک جمع آوری شده اســت. میرزایی با بیان 
اینکه میزان جمــع آوری کمک های مردمی، 3 درصد 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش داشته است، 
افزود: بیشترین میزان جمع آوری کمک های مردمی 
صدقات در این مــدت، به شهرســتان های اصفهان، 

کاشان، نجف آباد و خمینی شهر اختصاص دارد.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان در دیدار  با 
رابطین خبر ادارات گازرســانی، از حضور حداکثری 
رابطین خبر و مجهز بودن تمامی ادارات گازرســانی 
سطح اســتان به این نیروی خبری اظهار خرسندی 
کرد و گفت: نیروهای تالشــگر و دلسوزی که درکنار 
وظیفه اصلی خود، رسالت خبرنگاری و اطالع رسانی 
را نیز پذیرفته اند، باید بدانند که مســئولیت خطیر و 

حساسی را برعهده گرفته اند.
مهندس علوی با اشــاره به اینکه یک خبر می تواند 
اثرات شــگرفی بر یک جامعه داشــته باشــد اظهار 
داشــت: خبرنگاری که خبــر را تهیه مــی کند باید 
اهلیت داشته باشــد و در تهیه و انعکاس خبر شرط 
امانتــداری را رعایت کند. وی گفــت: رابطین خبر، 
خبرنگاران حرفه ای حوزه گاز و  بازگوکننده مجموع 
فعالیت ها و خدماتی هستند که در نواحی گازرسانی 
انجام می گیرد و عالوه بر آن باید مشکالت و  نواقص 

موجود را نیز انعکاس دهند.
مدیر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بیان 
داشت: هدف ما حرکت به ســمت تعالی است و اگر 
دچار ســکون  و رخوت شــویم، از صحنــه رقابت و 

خدمات رسانی اثر بخش عقب می مانیم.

 جمع آوری بیش از 1۹میلیارد 
تومان صدقه در استان اصفهان

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

خبرنگار باید شرط امانتداری 
را رعایت کند

انرژیمیراث فرهنگی  کمیته امداد 

انتخاب اعضای هیئت نظارت 
بر انتخابات استان اصفهان

کاشی های گنبد مدرسه 
چهارباغ نریخته است

رییس هیئت نظارت بر انتخابات اســتان اصفهان ظهار 
کرد: اعضای هیئــت نظارت بر انتخابــات دوازدهمین 
دوره ریاست جمهوری در اســتان و شهرستان اصفهان 
و هیئت نظارت بر انتخابات اولین میان دوره ای دهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی در استان اصفهان انتخاب 

شدند.
مرتضی طبیبی  افــزود: بر این اســاس، آقایان مرتضی 
طبیبی جبلی به عنوان رییس هیئت نظارت اســتان، 
حجت االسالم عبدالجواد عبداللهی، محمدرضا اکرمی، 
حسن حســینعلی زاده خراســانی و مرتضی آرسته، به 
عنوان اعضای هیئت نظارت بر انتخابات انتخاب شدند. 
طبیبی تصریح کــرد: اعضای هیئت نظــارت بر اولین 
انتخابات میــان دوره ای دهمین دوره مجلس شــورای 
اســالمی در شهرســتان اصفهان نیز در روزهای آینده 
انتخاب خواهند شد. پیش از این اعضای هیئت نظارت بر 
پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستای استان 
اصفهان نیز معرفی شده و حجت االسالم احمد سالک، 
اکبر ترکی و حسینعلی حاجی دلیگانی از سوی اعضای 
مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، بــه عنوان اعضای 
هیئت نظارت بر انتخابات شــوراهای شــهر و روستا در 

اصفهان برگزیده شدند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
اســتان اصفهان گفت: دو طرح مطالعاتی درخصوص 
عبــور مترو و تاثیــرات آن بــرای پژوهش در ســطح 
بین المللی در دســت تدوین اســت. فریدون الهیاری  
اظهار کرد: درخصوص تاثیرات عبــور مترو بر بناهای 
تاریخی در حال حاضر نمی توان اظهار نظر قطعی کرد، 
اما پیشنهاد دو طرح مطالعاتی در مورد مترو، به سازمان 
میراث فرهنگی ارائه شد و مورد موافقت قرار گرفت. وی 
افزود: این مطالعات، درخصوص تاثیر لرزش های ناشی 
از عبور مترو بر بناهای تاریخــی و تاثیرات مترو بر رژیم 
آب های زیرسطحی و رطوبت گرفتن بناهای تاریخی در 

اصفهان است که در سطح بین الملل انجام خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان درخصــوص کنده شــدن برخی از 
کاشی های گنبدهای مدرسه چهارباغ گفت: هیچ کاشی 
از گنبد نریخته؛ بلکه چند کاشی از دست مرمت گران 
افتاده اســت. مرمت گنبد این مدرســه در حالی انجام 

می شود که سال ها رها شده بود.
الهیاری تصریح کرد: از 12 ترک گنبد مدرسه چهارباغ، 
6 ترک مرمت شده و پیمانکار در حال به پایان رساندن 

6 ترک باقی مانده دیگر است.

انتخابات

حادثه

با مسئوالن

رییس دانشگاه پیام نور استان اصفهان، پیرامون مسائل مربوط به دانشگاه پیام نور 
اظهار کرد: دانشگاه پیام نور استان درخصوص تعامل با شرکت های دانش بنیان 
چند سالی است که ارتباط برقرار کرده و در این راستا درصدد است از طریق علم، 
تولید ثروت کند. مهدی یوســفی با بیان اینکه دانشــگاه پیام نور تا حدودی در 
زمینه تولید وارد شده است، افزود: مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور نیز به زودی در 
استان افتتاح خواهد شد. وی  با بیان اینکه دانشگاه پیام نور استان همکاری های 
متعددی در طرح های پژوهشی با شهرداری و شــهرک علمی و تحقیقاتی دارد، 
گفت: جشنواره شعر 72 خط اشک که توســط دفتر نهاد مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های پیام نور استان ها برگزار می شــود، یکی از اقداماتی است که در این 

دانشگاه ها صورت می گیرد.

رییس پلیس آگاهی اصفهان گفت: بیش از 16هــزار کیلوگرم آجیل قاچاق 
ازجمله بادام، گردو و بادام هندی در اصفهان کشف و ضبط شد. ستار خسروی 
اظهار داشت: در پی وصول خبری مبنی بر اینکه قاچاقچیان کاال قصد دارند 
سه محموله بادام و گردوی قاچاق را وارد شهر اصفهان کنند، بررسی موضوع 
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت. وی بیان داشت: 
ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی، به یکی از ورودی های شهر اصفهان 
اعزام شده و ســه کامیونت ایســوز متعلق به قاچاقچیان را شناسایی کردند. 
رییس پلیــس آگاهی اصفهان تصریح کرد: در بازرســی از این ســه خودرو، 
14هزار و 175 کیلوگرم بــادام با مارک کالیفرنیا، دو هــزار و 400 کیلوگرم 

گردو و 3۹0 کیلوگرم بادام هندی فاقد مدارک مثبته گمرکی کشف شد.

رییس دانشگاه پیام نور استان اصفهان:

مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور در اصفهان افتتاح می شود
رییس پلیس آگاهی اصفهان خبر داد:

کشف بیش از 1۶ هزار کیلوگرم آجیل قاچاق در اصفهان

امام جمعه اصفهان در جلسه تفسیر نهج البالغه خود 
با اشــاره به خطبه 1۹۹ نهج البالغه، در جمع طالب و 
روحانیون اظهار کرد:  حضرت امیــر المومنین)ع( در 
این خطبه پیرامون چهار موضوع صحبت می کنند  و 
در حقیقت اهمیت سه حکم از احکام اسالم را توضیح 

می دهند.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایی نژاد، با بیان  خطبه 
اَلةِ َو َحافُِظوا َعلَْیَها َو  1۹۹ نهج البالغه)تََعاَهُدوا أَْمَر الصَّ
ََّها کانَْت َعلَی الُْمْؤِمِنیَن ِکتاباً  بُوا بَِها إِن اْسَتْکِثُروا ِمْنَها َو تََقرَّ
َمْوُقوتاً أَ اَل تَْسَمُعوَن إِلَی َجَواِب أَْهِل النَّاِر ِحیَن ُسِئُلوا ما 
َســلََکُکْم...(  گفت: در این خطبه  امیر المومنین)ع( به 

مسئله نماز، زکات و امانت داری اشاره فرموده اند.
امام جمعه اصفهان در تفســیر بخشــی از این خطبه 
ــاَلةِ َو َحافُِظوا َعلَْیَها  مبنی براینکه »تََعاَهــُدوا أَْمَر الصَّ
بُوا بَِها« افــزود: تاکیدات مهم  َو اْســَتْکِثُروا ِمْنَها َو تََقرَّ
امیرالمومنین بر امر نماز، حاکــی از اهمیت این عمل 
صالح است، دراین فرمایشات به کار بردن واژه تقربوا بها  
نشــان می دهد یکی از بهترین اعمالی که انسان را به 

خداوند می رساند، نماز است.
وی ادامه داد: براســاس روایات و احادیث ائمه اطهار، 
»الصاله معراج المومن« معراج یعنی وســیله عروج، 
یعنی همچون نردبان  که وســیله ای بــرای باال رفتن 
اســت، اما با مطابقت ایــن حدیث با روایــات متوجه 
خواهیم شــد  که اگر انســان  از این وســیله عروج به 
بهترین نحو بهــره ببرد، عروج می کنــد و اگر مراقب 
نباشد و سســتی و کاهلی کند، باعث ســقوط انسان 
می شود. آیت ا... طباطبایی نژاد با اشاره به آیات ابتدایی 
سوره مومنون گفت: براین اســاس کسانی که در نماز 
خود خشوع دارند، پاکدامن هســتند  و در حقیقت به 
عروج می رســند، ولی درمقابل براســاس آیات 42 و 
43 سوره مدثر، دلیل به آتش افکنده شدن جهنمیان، 
سســتی وکاهلی در نماز ذکر شده است. عضو مجلس 
خبرگان رهبری تاکید کرد: تقرب بــه خداوند که در 
خطبه 1۹۹ نهــج البالغه از ثمرات اقامه نماز توســط 
امام علی)ع( برشمرده شده است، تقربی مکانی نیست. 
تقرب بــه خداوند زمانی رخ می دهــد که صفات الهی 
در انسان متبلور شــود و رنگ خدایی بگیرد و این تنها 

معنایی است که به عقل انسان  نزدیک است.
وی ابراز کــرد: رنگ خدایی یعنی آنکه  انســان رحیم 
بوده، غفار و رزاق باشــد. بهترین وســیله برای رنگ 
خدایی گرفتن، نماز اســت، هرگز انســانی که غیبت  

می کند و دروغ می گوید، متقرب به خداوند نمی شود.

امام جمعه اصفهان:

نماز، بهترین وسیله برای
رنگ خدایی گرفتن است 

دیدگاه

این روایت هر روز پرنده فروشی های خیابان ولی عصر اصفهان 
اســت که محلی شــده برای برخی از آنهایی که ماشــین نو 
خریده انــد. در پیاده روی خیابان چند قفس گذاشــته اند که 
درون آن چند مرغ و خروس اســت. داخل پرنده فروشی ها از 

مرغ، خروس، کبک و بلدرچین و کبوتر پر است.
 بوی پرنــدگان با فضله و خون درآمیخته و نفس کشــیدن را 
مشکل کرده است. هرکســی طاقت ماندن در مغازه و تحمل 
بوی تعفن را ندارد. برای همین چند بار از مغازه بیرون می آیم 
تا نفسی تازه کنم و باز به داخل بر می گردم. کم کم باید به این 
بو عادت کرد. از فروشــنده که قیمت ها را می پرسم، می گوید: 
مرغ های ســفید رنگ، ماشینی هســتند و 15 تومان قیمت 
دارند، دیگر مرغ ها هم بومی هستند و قیمتشان 25 تا 30هزار 

تومان بوده و قیمت هر بلدرچین 3 هزار تومان است. 
در این هنگام جوانی وارد می شــود و مرغی را انتخاب می کند 
و از فروشــنده می خواهد تا ذبحش کند. فروشــنده، مرغ را 
در انتهای مغازه می برد و ســر می برد و آن را وارونه در ظرفی 
قیف مانند، می گذارد تا جان دهد؛ ســپس مرغ خون آلود را با 
خود کنار ماشــین می برد و باقیمانده خونش را به تن ماشین 
می مالد. زمانی که فروشــنده مشــغول کندن پوســت مرغ 

است، کبکی در قفس بی تابی می کند، گویی طاقت تماشای 
کنده شدن پوست مرغ را ندارد. اینجا برای پرندگان راه فراری 

نیست و برای خیلی از آنها، نقطه پایان است.
سطل زباله مغازه از پَر، لبریز شده و سنگ فرش مغازه به خون 
آغشته است؛ معلوم نیست تا این وقت روز چند حیوان قربانی 
شده است و تا ســاعات پایانی روز چند حیوان دیگر قرار است 
به جرگه قربانیان بپیوندد. فروشنده می گوید: »اغلب افرادی 
که اینجا می آیند، کسانی هستند که ماشــین نو خریده اند و 
چون ظاهرا توان مالی خوبی ندارند، به جای گوســفند، مرغ 
یا خروسی ســر می برند و خون آن را به ماشــین می مالند تا 
سرنشینان ماشین از شر بال به دور باشــند؛ برخی هم مرغ را 
ذبح می کنند ولی آن را نبرده و از ما می خواهند به فرد مستحق 
بدهیم؛ البته معدود افرادی هم هستند که نمی توانند مرغ های 
ماشینی بخورند و به همین خاطر، هر بار مرغ بومی می خرند 
و ما هم برایشــان ذبح می کنیم؛ برخی هم بلدرچین یا کبوتر 

دوست دارند که ما برایشان سر می بریم.«
بوی تعفن داخل مغازه بدجور آزاردهنده است. بیخود نیست 
که مغازه های همجوار، از بوی بد پرنده فروشی های این منطقه 

گالیه می کنند؛ اما صدایشان به گوش کسی نمی رسد!

پرنده فروشی بعدی از مغازه قبلی بزرگ تر است و چند قفس 
آن نیز در پیاده رو گذاشــته شــده. مرغ کوچک و زیبایی در 
جوی و پیاده راه مقابل مغازه آزادانه برای خود پرسه می زند؛ 
گهگاه به قفس ها نزدیک می شود و به مرغ و خروس هایی که 

در قفس هستند، طعنه می زند.
 انتهای مغازه میز آهنینی برای قربانــی کردن همزمان چند 
پرنده قرار دارد. مغازه دار مشــغول پَر کندن از پرنده ای است 
که به تازگی ذبح شده است. مرد دیگری در کناری نشسته و با 
ترشرویی جوابم را می دهد. اینجا هم بیشتر مشتری ها ماشین 

نو خریده اند!
کســبه خیابان ولی عصر از این وضع ناراحتند و می گویند: 
»پرنده فروشان سنبه پُر زوری دارند وگرنه تاکنون آنها را به 
مکان دیگری منتقل کرده بودند.« اما رییس اداره بهداشت و 
نظارت بر فرآورده های غذایی دامپزشکی اصفهان می گوید: 
ساماندهی پرنده فروشی های شهر اصفهان نیاز به هماهنگی 
بین چندین دستگاه دارد و این مسئولیت به عهده شهرداری 

است که برای این کار یک تیم باید هماهنگ باشند. 
عبدالرضا مرادی معتقد اســت نظارت بر پرنده فروشــی ها از 
بُعد سد معبر نیز به شــهرداری اصفهان مربوط است و از نظر 
بهداشت و سالمت پرنده ها، مرکز بهداشت استان و همچنین 

دامپزشکی اصفهان باید بر آنها نظارت داشته باشند.
اهالی محل از ســویی نگران انتشــار بیماری هــای مختلف 
همچون آنفلوآنزای مرغی هســتند و از سوی دیگر می گویند 
این منطقه، قلب تاریخی شهر اصفهان اســت و آثار تاریخی 
فراوانی در ایــن محدوده همچون مســجد جامــع عتیق و 
خانه خواجه نظام الملک وجــود دارد و به همین دلیل، محل 
رفت و آمد گردشــگران زیادی اســت که بــا دیدن وضعیت 
مرغ فروشــی ها و ذبح کردن پرنــدگان، خاطرشــان مکدر 

می شود.
یکی دیگر از کســبه می گوید: تــا قبل از اینکه میــدان امام 
علی)ع( را بسازند، پرنده فروشان در کاروانسرایی در کنار بازار 
ریسمان مستقر بودند که با ساخت این میدان، تخریب و بساط 
همه پرنده فروشان جمع شد؛ اما االن چند مغازه پرنده فروشی 
در خیابان ولی عصر مغازه باز کرده اند و با همین روند کم کم بر 

شمار آنها اضافه می شود.
اهالی محل دل پُر دردی از این شرایط دارند اما آنچه به جایی 
نرســد فریاد اســت. آفتاب کم کم غروب می کنــد و آخرین 
پرتوهای نور خورشــید می تابد. در راه برگشــت، ناخودآگاه 
نگاهم به قفس آن خروس حنایی می افتد که با نغمه اش اهالی 
محل را از رسیدن ظهر باخبر می کرد؛ ولی حاال دیگر در قفس 

نیست!

ساماندهی 
پرنده فروشی های 

شهر اصفهان نیاز به 
هماهنگی بین چندین 

دستگاه دارد و این 
مسئولیت به عهده 
شهرداری است که 

برای این کار یک تیم 
باید هماهنگ باشند

آفتاب که به وسط آسمان می رسد و نور خورشــید به قفس پرندگان می تابد، خروس حنایی بال هایش را به هم 
می زند و ژستی می گیرد و با صدای خود، اهالی محل را از رسیدن ظهر باخبر می کند. به دنبالش، خروسان دیگر 
هم نغمه ای ساز می کنند و یک سمفونی از صدای خروس ها در فضای محله می پیچد؛ اما معلوم نیست کدام یک از 

خروسان تا نغمه بعدی زنده باشند.

وقتی هیچ کس نظارت نمی کند؛

تراژدی سالخی پرندگان در قلب تاریخی شهر
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
کتاب »خوشه های خشم« نوشــته »جان اشتاين بك« را انتشارات 
»اميرکبير« با ترجمه » شاهرخ مسكوب« و »عبد الرحيم احمدي« 

تجديد چاپ کرد.
»جان اشتاين بك« يكی از شناخته شــده  ترين و پر خواننده ترين 
نويسندگان قرن بيستم آمريكاســت.او در سال ۱۹۶۲ برنده جايزه 
نوبل ادبيات شــد و مشــهورترين آثار وی کتاب هــای »موش ها 
و آدم ها« و »خوشــه های خشم«  هســتند که هر دو نمونه هايی از 
زندگی طبقه کارگر آمريكا و کارگــران مهاجر در دوره رکود بزرگ 

را بيان می کنند.
کتاب » خوشه های خشم« داســتان خانواده ای را روايت می کند 
که برای رها شدن از فقر و رســيدن به زندگی بهتر دست به سفری 
طوالنی می زنند اما اتفاقاتی رخ می دهد و شــرايط آن گونه که آنها 
انتظار داشتند پيش  نمی رود... . اين کتاب درواقع تصوير تمام نماي 

قربانيان بدبختي بحــران بــزرگ اقتصادي ســال ۱۹۲۹ آمريكا 
و توصيف وحشــتناك جزئيات آنچه که در آن ســال ها بر اقشــار 

پايين دست آمريكا گذشت را نشان می دهد.
در قسمتی از کتاب حاضر می خوانيم:

»آخرين باران هايی که نــم نم روی زمين های ســرخ و پاره ای از 
زمين های خاکســتری رنگ اکالهما فروريخت نتوانســت زمين 
ترك خورده را شــيار کند... . آخرين باران ها ذرت را به تندی زياد 
روياند و انبوهــی از علف های درهم در طول جاده گســترد. اندك 
اندك زمين های خاکستری و زمين های تيره سرخ در زير پوششی 

سبز نهان شد... .
روز به روز آفتاب ذرت های نو رسته را می سوخت تا آنجا که مغزی 
قهوه ای رنگی روی ســرنيزه های سبز کشيده شــد، ابرها پديدار 

می شدند و بدون کوششی برای بازگشت دور می شدند... .«

لقمه بادمجان و پنیر 

لبخندک

گوناگون

سالم خوری

بادمجان يكی از خوشــمزه ترين سبزيجاتی 
است که طرفداران بسياری دارد. در اين مقاله 
شــما را با يك پيش غذای سريع و خوشمزه 
که با بادمجان و پنير درســت می شود آشنا 

می کنيم.
مواد الزم: بادمجان ۱ عدد بزرگ،روغن 
زيتون  ۲ الی 3 قاشق غذاخوری،گوجه فرنگی 
ورقه شــده ۱ تا 3 عدد،پنيــر پارمزان نصف 
فنجان،حبه ســير ۲ عدد خرد شــده، سس 

مايونز  4 قاشق غذاخوری،سبزيجات تازه معطر به مقدار کافی،نمك و فلفل  به مقدار الزم
طرز تهیه : گوجه فرنگی و بادمجان را کامال شســته و خشك کنيد.  با چاقوی تيز 
بادمجان ها را ورقه ورقه کرده و درون کاسه بزرگی بريزيد . روی ورقه های بادمجان روغن 
زيتون، نمك و فلفل بريزيد.  ورقه های بادمجان را درون گريل برقی برای 5 دقيقه گريل 

کنيد. اگر دوست داشته باشيد می توانيد ورقه های بادمجان را سرخ هم کنيد.
سس مايونز، پنير پارمزان، حبه سير خرد شــده و مقداری نمك و فلفل را با هم مخلوط 

کنيد.
 بادمجان های گريل شده را درون بشــقاب ســرو بگذاريد و روی هر کدام از برش های 
بادمجان گريل شده، يك برش گوجه فرنگی قرار دهيد. اکنون برای درست کردن لقمه 
بادمجان و پنير، روی گوجه فرنگی ها مخلوطی از پنير پارمزان و سس مايونز بريزيد و در 

انتها روی بادمجان ها را با سبزی های معطر تزئين کنيد.

در گزارش زير ليســتی از بهترين آشپزهای دنيا را 
کــه دارای ثروت های 
افســانه ای و شهرت 
بسيار هســتند برای 

شما آماده کرده ايم. 
نایجال الوسون

ين  تــــر ر مشـهو و ا
آشــپز دنياســت و به 
نيــز  روزنامه نــگاری 

اشتغال دارد،وی همچنين يك منتقد ادبی است. او 
از طريق خانواده اش که مالك شرکت توليد غذای 
Lyone بود وارد عالم آشپزی شد الوسون، در سال 
۱۹۹۸ به تأليف و انتشار اولين کتاب آشپزی خود 
تحت عنــوان ) How to eat( پرداخت که 3۰۰ 
هزار نسخه از آن به فروش رســيد. در سال ۲۰۰۰ 
ميالدی نيز کتاب ديگری را با موضوع شــيوه های 
خانه داری به چاپ رساند و جايزه بهترين نويسنده 
انگليسی را از آن خود کرد. او مديريت برنامه های 
تخصصی آشپزی را نيز بر عهده دارد. ثروت ساالنه  

او ۱5 ميليون دالر است.
پوال دین 

 او از جمله مشــهورترين آشــپزهای دنياســت. 
 Lady & ( پوال دين صاحــب رســتوران هــای
sons(   است وکتاب های آشپزی پر فروشی تأليف 
کرده است.  پوالدين در برنامه زنده اوپرا وينفری نيز 
حاضر شد و به سواالت او پاســخ داد. وی با در آمد 
ساالنه ۱۶ ميليون دالر ثروتمندترين آشپز جهان 

است.
ماریو باتالی

ماريو باتالی سهام دار رستوران های زنجيره ای در 
هونگ کونگ، الس وگاس، لس آنجلس، نيويورك 
و ســنگاپور اســت. او نويســنده و فعال رسانه ای 
شناخته شــده ای اســت. رســتوران او با گرفتن 
چهارستاره از ســوی مجله نيويورك تايمز عنوان 
بهترين رســتوران ايتاليايی را در 4۰ سال اخير  به 
خود اختصاص داده است و ساالنه ۲5 ميليون دالر 

درآمد دارد.
 اینا گارتن 

او نويســنده معروف و کارمند ســابق کاخ سفيد 
بوده اســت، با اين حــال در حال حاضــر ، يكی از 
مشــهورترين آشــپزهای دنيا و رکورد دار فروش 
کتاب های آشپزی اســت. اينا گارتن، ساالنه 44 

ميليون دالر درآمد دارد.
امریل الکاس 

در سال ۱۹۷۹، الکاس عنوان بهترين آشپز دنيا را 
از آن خود کرد. او  سرآشپز بهترين هتل های جهان 
است و در انيميشــن ديزنی، پرنسس و قورباغه در 

نقش ملبورن صحبت کرده است.

بهترین آشپزهای دنیا 
با ثروت های افسانه ای)1(

روزی روزگاری نمی دانم کدام شــيرپاك 
خورده ای مــرا به يكی 
هــای  گــروه  ايــن  از 
سالم خـوری اضـافه کرد. 
از خدا که پنهان نيســت 
از شــما چه پنهــان آن 
اوايل شــبی دو دقيقه به 
گروه سر می زدم و همه 
پيام ها را پاك می کردم. 
توی رودربايســتی با آن 
مذکور  خورده  شيرپاك 
آمدن  بيــرون  جرئــت 
از گروه را نداشــتم و عين دانشــجوهايی که به نيت حضور در 
کالس، نيم ساعت آخر سر و کله شان پيدا می شود، می رفتم و 
يك شــب بخير پاييزی نثار اعضا می کردم و بعد هم خداحافظ. 
بعد از يك مدت ديديم يكی دو تا از اين ســالم خورهای عزيز از 

خودشان عكس گذاشته اند.
 سه چهار سايزی کم کرده اند و اصال شبيه به يك نفر ديگر شده 
اند. خب آدم اســت ديگر، دلش می خواهد که بــه جای اينكه 
شكل و شــمايلش شــبيه به يك پيكان جوانان مدل 5۸ باشد، 
حاال پورشه نشد ولی دست کم ۲۰۶ بشــود! اين شد که از مدير 
گروه خواستيم دســت ما را هم بگيرد و قاطی سالم خورها ببرد. 
جناب مدير هم خيلی خوشــحال و مشــعوف اول دستور رژيم 
را فرســتاد و بعد امر کرد که بايد از همه وعده های غذايی مان 

عكس بگيرم و صورت جلسه کنم.
 چشــمتان روز بد نبيند هنوز بــه يك هفته نكشــيده بود که 
فهميدم اين ســالم خوری فقــط ويترين اســت و اصل ماجرا 
هيچی نخوری اســت! اين چيزهايی که به عنوان غذای رژيمی 
در دستور بود ته دل ما را که نمی گرفت هيچ، تازه اشتهايمان را 
هم باز می کرد. واقعا صبحانه 5 تا کشمش پلويی با يك استكان 
کمرباريك چای تلخ؟! اين شد که چون روی آن را نداشتم که از 
گروه بيرون بروم اول از کشــمش و چای عكس می گرفتم و بعد 
هم جايتان خالی نصــف نان بربری  را با پنيــر زيره و يك ليوان 
چای هل و دارچين می خوردم! بــرای آن عكس دوران الغری 

هم اميدمان به فتوشاپ است!

خوشه های خشم 

این سوپ ها شما را الغرمی کند؟)3(
ســوپی می تواند به عنوان پيش غذا و کاهش دهنده اشــتها توصيه شــود که مملو از 
سبزيجات باشد و از گروه کربوهيدرات ها و گوشت ها در آن استفاده نشده باشد، ضمن 
اينكه سوپ بايد کامال رقيق و آبكی باشد. چنين ســوپی می تواند ضمن اينكه حجم 
زيادی از معده را اشــغال می کند کالری کمی وارد بدن کرده و جلوی اشــتها را برای 

مصرف غذای اصلی بگيرد.
يادتان باشد پس از صرف سوپ بالفاصله ســراغ غذای اصلی نرويد زيرا سيگنال های 
عصبی که از اتساع معده و سيری ايجاد می شود و به مغز می رسد، به چند دقيقه زمان 
نياز دارد به همين دليل هم در اســالم سفارش شــده چند لقمه مانده به اينكه کامال 
سير شويد دست از غذا خوردن بكشــيد، بنابراين توصيه می شود بعد از صرف سوپ 

حدود ۱۰دقيقه صبر کرده و بعد شروع به خوردن وعده غذای اصلی کنيد.
چه سبزی هایی در سوپ و آش بریزیم؟

تقريبا همه ســبزی ها کم کالری هســتند و می توانيد از آنها در سوپ های کم کالری 
اســتفاده کنيد بجز نخودفرنگی، ذرت، چغندر، ســيب زمينی و باقالــی که باعنوان 

سبزيجات نشاسته ای شناخته می شوند.
 ســبزيجات نشاســته ای با اينكه در گروه ســبزيجات قرار دارند امــا به دليل بافت 
نشاسته ای شان کالری قابل  مالحظه ای دارند و بهتر است در سوپ هايی که قرار است 
نقش کاهش دهنده اشتها را بازی کنند، ريخته نشوند. توجه کنيد سيب زمينی با انواع 
نان ها و برنج تقريبا يك اندازه کالــری دارد و به ازای هر يك گرم، 4 کيلو کالری انرژی 
توليد می کند بنابراين بهتر است در ســوپ هايی که نقش کاهش دهنده اشتها دارند، 

ريخته نشود.
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تصاویر روز

ماهیگیری در کشمیر هند تزئینات کریسمس در مسکو 

يك تيم در دانشــگاه ريتســوميكان در ژاپن، در حال کار روی 
ســاخت يك پوشــك هســتند که زمان تعويض خود را اعالم 

می کند.
اين پوشك دارای حسگری اســت که از ادرار نوزاد نيرو گرفته و 
در زمان کثيف شــدن به والدين کودك اطالع می دهد.اين تيم، 
کار، بر اين نوع پوشــك را با هدف کمك به بيماران مسن که از 
مشكل بی اختياری ادرار رنج می برند آغاز کرد.دانشمندان برای 
اولين بار موفق به توســعه يك سنسور ادرار شدند که در پوشك 
کودك تعبيه می شود. مهم ترين بخش اين سنسور، داشتن يك 
باتری است که با ادرار فعال می شــود زيرا سنسورهای پيشين 

دارای باتری هايی بودند که برای سالمت انسان مضر بود.
اين باتری با تكيه بر دو الكترود که توســط يك الكتروليت جدا 

شده اند کار می کند. 
ادرار نيز به عنوان يك الكتروليت عمل کرده و اجازه می دهد که 

جريان بين دو الكترود حرکت کند.

بلندترین درخت کریسمس جهان

از بلندترين درخت کريسمس جهان در سری النكا پرده برداری 
شد و جديدترين رکورد گينس به نام اين درخت ثبت شد. 

 اين درخت که ۷3 متر ارتفاع دارد، از آخرين رکورد گينس ۱۸ 
متر بلندتر اســت و با بيش از يك ميليون مخروط کاج طبيعی 
به رنگ های قرمز، ســبز، طاليی و نقره ای تزئين شــده و برای 
روشــن کردن آن از ۶۰۰ هزار المپ ال ای دی کوچك استفاده 
 شده اســت.  هزينه ســاخت بلندترين درخت کريسمس جهان

 ۸۰ هزار دالر شــده که صرف چنين مبلغی برای ســاخت يك 
درخت توسط کليسای کاتوليك محكوم شد، کليسا معتقد است 
اين پول می توانســت خانواده های فقير زيادی را در کريسمس 

خوشحال کند. 
 ســاخت اين درخت که توســط کارگران بندر و مردم داوطلب 

انجام شده حدود 4 ماه به طول انجاميد. 
 جمهوری دموکراتيك سوسياليستی سری النكا جزيره ای واقع 

در جنوب آسيا، اقيانوس هند و جنوب کشور هند است.

ساخت بزرگ ترین پل معلق جهان
 در چین 

فناوری با پوشک هوشمند 
به کمک مادران می آید!

مهندسان کشور چين موفق شــدند کار ساخت بزرگ ترين پل 
معلق جهان را با موفقيت بــه پايان برسانند.کارشناســان اين 
کشور که پيش تر موفق شده بودند مرتفع ترين و طوالنی ترين 
پل معلق قاره آســيا را اوايل ســال جاری به پايان برسانند، اين 
بار موفق به ساخت پلی شــده اند که گفته می شود بزرگ ترين 
آن در جهان است.  ســاخت و راه اندازی اين پل که در سطحی 
وسيع در رســانه های چين منتشــر شــده، حدود يك و نيم 

کيلومتر طول و 5۶5 متر ارتفاع دارد.
 روزنامه هــای چاينا ارگ، مردم و چاينا ديلــی در گزارش های 
خود اعالم کردند که برای ســاخت اين پل سه سال وقت صرف 
شده است.هزينه ساخت اين ســازه عظيم که گفته می شود در 
نوع خود بی نظير اســت،۱4۰ ميليون يورو )معادل يك ميليون 

يوان( می باشد.
 اين پل دارای چهار باند تردد خودرو اســت که در جنوب غرب 

چين و در استان »يون نان« ساخته شده است.

کشکول

نداشاه نوری
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امام علی )علیه السالم(:
هركه زياد عبرت گیرد، كمتر بلغزد.
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