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اســتاندار اصفهان با اشــاره به  
اینکــه تاکنــون ۶۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت به واحدهای 
بحران زده در استان پرداخت 
شده است، گفت: براساس آمار، 
استان اصفهان از نظر مبلغ 

تسهیالت...

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: ۳۸۰ کیلوگرم سم تاریخ گذشته 
در اصفهان به ارزش ریالی ۱۹۲ میلیون کشف و ضبط شد. محمدی فشارکی با اعالم 
این مطلب، اظهار داشت: طی بازرسی به  عمل آمده توسط بازرسان مدیریت بازرسی 
و نظارت اصناف استان با همراهی بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان، از مجموع 
دو واحد صنفی و یک انبار در اطراف اصفهان، مقدار ۳۸۰ کیلوگرم سم )پودر و مایع( 
تاریخ گذشته کشف و ضبط شد. وی ادامه داد: تعداد ۳۳۰ عدد قرص سمی و کشنده 
برنج )آلومینیوم فسفید(، مجموعا به اررزش ۱۹۲ میلیون ریال کشف، توقیف و جهت 

انجام سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع ذی صالح شد. مدیر بازرسی ونظارت...

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان خبر داد:

اگر در سوریه جلوی فتنه گران گرفته نمی شد، 
باید در تهران و اصفهان دفاع می کردیم

کشف ۳۸۰ کیلوگرم
سم تاریخ گذشته در اصفهان

22آتش بس لطفا!

استاندار اصفهان خبر داد:

رتبه نخست اصفهان در اعطای 
تسهیالت به واحدهای بحران زده

وزیر بهداشت در حاشیه سفر به شهرستان کاشان:

طرح تحول سالمت، نیازمند 
حمایت دولت و مجلس است

9

اصفهان، پیشرفته ترین 
آمبوالنس های دنیا  را دارد

15

تلگرام و اینستاگرام انتخاب اصفهانی ها
در بین شبکه های اجتماعی

ادامه در صفحه 15

صفحه 10

اولین یادواره شهدای مدافع حرم اصفهان در حالی 
در گلستان شهدا برگزار شــد که همه آمده بودند؛ 
از جوان دهه شــصتی گرفته تا کــودک دهه نودی، 
از پیرمرد نســل اول انقالب تا رزمنــده دیروز دفاع 

مقدس. جمع همه مدافعان در محضر شــهدا جمع 
بود. اینجا از تفاوت ها خبر هســت، ولی اثری نیست. 
همه به عشق پاسداشت خون شــهدا با هر سلیقه و 

عقیده ای آمده بودند تا گلستان میزبان...

به بهانه اولین یادواره شهدای مدافع حرم اصفهان؛

با عشق باید از شهیدان نوشت

15

رهبر انقالب در دیدار خانواده های شهدای مدافع حرم ارتش:

7

تعطیلی پیست های چهارمحال و 
بختیاری به علت نبود برف

3

لیفان X60 بخریم یا
ام وی ام X33 ؟

3

5۰ درصد تجهیزات پزشکی کشور 
در اصفهان تولید می شود

15

امام جمعه اصفهان:

یکی از اهداف دشمن، 
ازبین بردن دانشمندان است

3

تصویرمربوطبهدیــدارجمعــیازخانوادههایمدافــعحرمبارهبــرمعظمانقالبدرآبانماهامســالمیباشــد.

دعوای سران قوا مقابل چشمان رسانه های خودی و غیرخودی؛

      میالد یازدهمین امام و سیزدهمین کشتی نجات، امام حسن عسکری )ع( بر همگان مبارک باد
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پیشنهاد سردبیر:
تریبون نماز جمعه به جناح خاصی تعلق ندارد

واکنشانتخاباتدیدگاهسیاست خارجه

محســن رضایی در گردهمایی ایثارگران و فرماندهان 
نظامی و سپاه استان ایالم که در هتل زاگرس شهر ایالم 
برگزار شد، اظهار داشت: خداوند به ما نعمتی عطا کرده و 

آن هم داشتن یک رهبر مدبر و استثنایی است.  
وی با بیان اینکه ما باید روی ارزش های انقالب اسالمی 
تاکید کنیم، افزود: ارزش های انقالب باید در جامعه احیا 
شــود و ما با غربی ها و آمریکا و انگلیس شکاف اعتقادی 

داریم. 
سرلشــکر رضایی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
در دنیا نماد ایثارگری و مقاومت است، خاطرنشان کرد: 
اکنون تمامی دنیا و حتی آمریکا به اقتدار و ایســتادگی 

جمهوری اسالمی اعتراف کرده اند. 
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این 
دولت تنها دولتی بود که با آمریــکا مذاکره کرد اما باید 
دید که نتیجه آن چه شد، آیا این مذاکرات نتیجه ای هم 
داشته است؟ به طور قطع جواب این پرسش خیر است، 
تا زمانی که ما منتظر آمریکا باشیم به جایی نمی رسیم 
چرا که شــکاف ما با آمریکا و غربی ها شکاف اعتقادی 

است. 

محمدرضا عارف رییس شــورای عالی سیاست گذاری 
اصالح طلبان در واکنش به انتشــار لیســت منتســب 
به اصالح طلبــان برای انتخابات شــورای شــهر آینده 
تهران اظهار کرد: من چنین لیســتی را ندیده ام و وجود 
هرگونه لیســتی را تکذیب می کنم زیرا شــورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان هنوز وارد مصادیق نشده و 
فکر می کنم تا دو ماه آینده هم وارد مصادیق نخواهد شد.

وی افــزود: ما اکنون در آســتانه نهایی کــردن ضوابط 
هستیم و ان شــاء ا... ضوابط انتخاب نامزدها را مشخص 
می کنیم و به اســتان ها ابالغ خواهیم کــرد و بعد از آن 
طبیعتا وارد مصادیق می شــویم. عارف ادامــه داد: در 
مورد انتخابات شورای شــهر ضوابط چگونگی عملیات 
مشخص شده است در این انتخابات هم مانند انتخابات 
مجلس اختیار با خود حوزه هاست ما سیاست ها را اعالم 
می کنیم و حوزه ها خودشان تصمیم می گیرند . رییس 
شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان در پایان 
درباره تصمیم گیری این شــورا برای انتخابات ریاست 
جمهوری نیز تاکید کرد: ان شاء ا... برای انتخابات ریاست 

جمهوری به کاندیدای واحد می رسیم.

محسن رضایی:

 مذاکرات برای ما نتیجه ای 
نداشته است

عارف در واکنش به انتشار لیستی منتسب به اصالح طلبان:

تا دو ماه آینده از لیست 
اصالح طلبان خبری نیست

عضو مجلس خبرگان:  

تریبون نماز جمعه به جناح 
خاصی تعلق ندارد

واکنش  نقوی حسینی  به اتهام زنی سایبری »روباه پیر«:

علت اتهام زنی سایبری 
انگلستان،مقاومت ایران است

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان  گفت: 
تریبون نماز جمعــه متعلق به جناح خاصی نیســت و 
امامان جمعه وظیفه دارند مسائل را بدون توجه به منافع 
جناحی و در راســتای ایجاد وحــدت در جامعه مطرح 
کنند. آیت ا... حسن عالمی در حاشیه برگزاری مراسم 
یادواره شــهدای هویزه ســبزوار افزود: امام جمعه باید 
خیرخواه و هدایتگر مردم بوده و در خطبه ها بر اســاس 
نیاز روز، درباره تمام مســائل جاری در جامعه صحبت 
کند.  وی مطرح شدن اختالفات مسئوالن در رسانه ها 
را مایه تفرقه و عامل کاهش امید مردم نسبت به آینده 
انقالب دانســت و ادامه داد: این اختالف هــا نباید در 
رسانه ها مطرح شود و مسئوالن باید موارد اختالفی را در 
جلسات داخلی حل و فصل کنند.نماینده ولی فقیه در 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: قوای سه گانه کشور دارای 
وظایف مشخصی هســتند و نباید بخش های مختلف 
کشور یکدیگر را تخریب کنند؛ چرا که وظیفه مسئوالن 
خدمت صادقانه، ایجاد وحدت، انسجام و امید در مردم 

نسبت به آینده انقالب و کشور است.

سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی مجلس در واکنــش به ادعای 
نهادهای امنیتی انگلیس درباره تالش ایران برای حمالت 
سایبری به این کشور، گفت: این ادعاها یک نوع فرافکنی 
از ســوی مقامات انگلیســی و قدرت های غربی اســت، 
زیرا زمانی که وزیر خارجه انگلیــس به خاورمیانه آمده و 
اظهارات مداخله جویانه ای را مطرح می کند، دیگر نباید 

اینگونه ادعاها را علیه جمهوری اسالمی مطرح کند.
وی افزود: اگر قدرت ســایبری ایران آنقدر باالست که به 
سیستم های کشــور انگلیس ضربه می زند، آنها باید به 
اقتدار و قدرت جمهوری اسالمی اذعان کنند، اما واقعیت 
این اســت که ما از سیســتم و کشــور خودمان در تمام 

حوزه ها از جمله سایبری دفاع می کنیم.
نقوی حسینی ادامه داد: بر اساس گزارش سازمان پدافند 
غیرعامل، ایران به صورت روزانه مورد حمالت ســایبری 
قرار می گیرد و این مقاومت جمهوری اســالمی در برابر 
 این حمالت، موجــب عصبانیت مقامات این کشــورها

 شده است.

اولین فرماندار زن در خوزستان 
منصوب شد

بازدید وابستگان نظامی کشورهای 
خارجی از نمایشگاه اقتدار سپاه

معصومه خنفری به عنوان اولین فرماندار زن در استان خوزستان 
طی حکمی از سوی استاندار، فرماندار شهرستان کارون شد.

در حکم غالمرضا شــریعتی اســتاندار آمده اســت: با عنایت به 
تجارب ارزنده جنابعالی،شما را به سرپرست فرمانداری شهرستان 
کارون منصوب می نمایم و امید اســت با استعانت از خداوند منان 
و بهره گیری از تجارب و ظرفیت های موجود در ســایه همدلی و 
همکاری منشاء تحوالت و خدمات بیشتر باشید. پیش از این خانم 
معصومه خنفری بخشدار مرکزی شهرستان کارون بود.این اولین 
باری اســت که بعد از انقالب یک زن در استان خوزستان به عنوان 
فرماندار منصوب می شــود. کارون از شهرستان های تازه تاسیس 

استان خوزستان در 10 کیلومتری جنوب اهواز واقع شده است.
غالم علیدادی فرماندار پیشین شهرســتان کارون نیز با حکمی از 

سوی شریعتی به عنوان مشاور استاندار منصوب شد.

رهبر معظم انقــالب فرمودند: اگر در ســوریه جلوی فتنه گران 
گرفته نمی شد، باید در تهران و فارس و خراسان و اصفهان دفاع 
می کردیم. به گــزارش خبرگزاری تســنیم،  خانواده های هفت 
شــهید مدافع حرم از تکاوران شــجاع ارتش جمهوری اسالمی 

ایران، با رهبر معظم انقالب دیدار کردند.
این شــهدای گرانقدر در دفاع از حرم حضــرت زینب)س( در 

سوریه به شهادت رسیده اند.
حضــرت آیت ا...خامنه ای در این دیدار بــا تجلیل از مقام واالی 
شهدا گفتند: این شــهدا نه تنها برای ارتش بلکه برای همه ملت 
مایه افتخارهســتند. رهبــر معظم انقالب فرمودند: همســران 
محترم برخی از این شهدا در تشییع جنازه همسرانشان مطالبی 

گفتند که فوق سطح فهم معمول ما انسان های مادی است.
ایشــان در ادامه افزودند: اگر جلوی بدخواهــان و فتنه گران که 
دستمایه دشمنی آمریکا و صهیونیســم هستند، در آنجا گرفته 
نمی شد، باید در تهران و فارس و خراسان و اصفهان جلوی آنها 

را می گرفتیم. اینها دشمن را زمین گیر کردند.

جمعی از سفرا و وابستگان نظامی کشورهای خارجی از نمایشگاه 
اقتدار سپاه پاسداران در عرصه سازندگی بازدید کرده و از نزدیک 
در جریان گوشــه ای از اقدامات و فعالیت های قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( در عرصه سازندگی ایران اسالمی  قرار گرفتند. 
در جریان این بازدید، ســفرا و وابســتگان نظامی کشــورهای 
خارجی با حضور در غرفه های »نفت، گاز و پتروشــیمی«، »بنادر 
و سازه های ســاحلی«، »معادن« ،» بازسازی و ساخت تجهیزات 
و ماشین آالت« ،» ارتباطات و فناوری اطالعات«، »حمل ونقل«، 
» انرژی های نوین« ،»ابنیه خاص«و » آب و نیرو« در جریان روند 
اجرای پروژه هــای ملی قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( در 

حوزه های مختلف قرار گرفتند.
سفیر کشور کره جنوبی، ســفیر جمهوری آذربایجان،  وابستگان 
نظامی کشــورهای ســوریه، آذربایجــان،  لهســتان، اوکراین، 
قزاقستان، پاکســتان، هندوســتان، اندونزی، ترکیه و نیز کاردار 
سفارت ونزوئالو دستیار ســفیر ایتالیا  از جمله بازدیدکنندگان 
نمایشــگاه اقتدار ســپاه در عرصه ســازندگی بودند. نمایشگاه 
اقتدار سپاه در عرصه ســازندگی همزمان با برگزاری دوازدهمین  
همایش فرماندهان و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
در 12 عرصــه بــا 38 موضوع تخصصــی و 4 موضوع دانشــی 
فعالیت های قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( را به نمایش 

گذاشته و با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح شد.

ویژه

رهبر انقالب در دیدار خانواده های شهدای مدافع حرم ارتش:

اگر در سوریه جلوی فتنه گران گرفته 
نمی شد، باید در تهران  و اصفهان 

دفاع می کردیم

خوشتیپی نوبخت
در سفر به بوشهر

محمد باقــر نوبخت معــاون رییس جمهوری و رییس ســازمان 
برنامه و بودجه در سفر یک روزه خود به استان بوشهر از کارخانه 
کشتی سازی صدرا ، طرح پایلوت اصالح شیوه آبیاری نخلستان ، 
راه خروجی دوم بوشــهر ، بندر تجاری دلوار،تصفیه خانه فاضالب 
بوشــهر ، ورزشــگاه 15هزار نفری و دهکده گردشــگری بوشهر 

بازدید کرد.

اخبار

عکس روز

کافه سیاست

بین الملل

»عزام االحمد« از اعضای ارشد فتح در دوحه با رییس دفتر 
سیاسی حماس دیدار کرد و در این دیدار بر ضرورت آشتی 
ملی و کنار گذاشتن اختالفات تاکید شد. بر اساس گزارش 
وبگاه »فلســطین الیوم«، در این دیدار دربــاره »پرونده 
آشتی« و مشــارکت حماس در کمیته مقدماتی شورای 
ملی فلسطین بحث و تبادل نظر شــد. بر اساس گزارش 
مذکور، دو طرف راه های تحقق آشتی و تالش های انجام 
شده در این زمینه و مشارکت میان گروه های فلسطینی 
را بررســی کردند و بر ضرورت از سرگیری تالش ها برای 
پشت سر گذاشتن موانع در برابر اجرایی شدن توافق آشتی 
قاهره با نظارت مصر تاکید کردند. همچنین دو طرف در 
ادامه بر ضرورت پایان اختالفات ، تشــکیل دولت وحدت 
ملی، اجرای انتخابات در شــرایط کنونی و ضرورت یکی 
کردن توانایی ها برای مقابله با چالش های ملت فلسطین و 
تحقق اهداف ملی با پایان اشغالگری تاکید کردند. مشعل 
نیز به نمایندگی از کل حمــاس، پیروزی موفق هفتمین 

کنفرانس فتح را تبریک گفت.

معاون وزیر همکاری منطقه ای رژیم صهیونیســتی در 
گفت وگو با روزنامه هارتس از نقش خود در سفر هیئتی از 
خاخام های یهودی به بحرین پرده برداشت و گفت که این 

هیئت با برخی سران بحرین دیدار کرده است.
ســایت مرآه البحرین تاکید کرد:ایوب قــرا، فاش کرده 
اســت که دختر حاکم بحرین چند ســال قبل به طور 
مخفیانه برای عمل جراحی وارد فلســطین اشغالی شد. 
وی خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی تقریبا با تمام 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ارتباط دارد. قرا به 
روزنامه هارتس گفت: »هیچ یک از کشورهای عربی البته 
پشت درهای بســته و نه علنی، هیچ عالقه ای به مسئله 
فلســطین ندارند.« وی افزود: »کشورهای عربی درگیر 
مسائل خود هستند و فقط ســعی می کنند موجودیت 
خود را حفظ کنند، زیرا از ایران می ترسند لذا هیچ کدام 
از آنها به فکر آغاز عملیات سیاسی جدید نیستند.« این 
مسئول صهیونیســتی در ادامه گفت: »پس از آغاز دوره 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، روابط بین کشورهای 
عربی و اســراییل به دلیل ترس آنها از ایران گســترش 
خواهد یافت و توافق نامه مکانیسم دفاعی و ایجاد دستگاه 
ضد تروریسم و ضد ایران با مشــارکت اسراییل بین آنها 

امضا خواهد شد.«

دیداری برای آشتی کنان 
حماس و فتح 

افشاگری وزیر صهیونیستی 
درباره آل خلیفه

وقتی رییس جمهور در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه 
مطبوعات گفت: »نباید بــه بهانه  ای واهی قلم ها را شکســت... 
آیا از قلم شکســته و دهان بسته کاری ســاخته است؟ بگذاریم 
در این جامعه آزادی باشــد و بگذاریم آزادی مسئوالنه باشد...« 
کســی فکرش را هم نمی کرد این انتقاد روحانی و گالیه های آن 
روز رییس جمهور که مخاطبی جز دســتگاه قضا نداشت،چنین 
جریانی را در فضای سیاسی ایران شــکل دهد. کمی بعد؛ آملی 
الریجانی در جلسه عالی مسئوالن قضایی پاسخ انتقادات رییس 
جمهور را داد و گفت : »برادر بزرگوار شما خودتان شفاها یا کتبا با 
واسطه یا بی واسطه بارها گفته اید که چرا با فالن روزنامه یا فالن 
ســایت برخورد نمی کنید یا نزد مقام معظم رهبری گالیه می 
کنید که چرا دستگاه قضایی با فالن روزنامه برخورد نکرده است؛ 
اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رســانه حضور می یابید ندای 
آزادی مطبوعات سر می دهید و اینکه قلم ها را نشکنید و دهان ها 
را نبندید! البته ما به هیچ کدام از این ســخنان کاری نداریم و راه 

قانونی خود را می رویم.« 
تصور می شد این گالیه ها و نقدهایی که همگی رسانه ای می شد 
و بازتاب گســترده ای هم داشــت، پس از مدتی تمام و آتش آن 
فروکش می کند؛ اما اینچنین نشد. از آن زمان تا کنون هم روحانی 
و هم آملی الریجانی در نشســت ها و گفت و گوهای مختلف با 
مسئوالن و یا خبرنگاران تلویحی و غیرتلویحی انتقاداتی را متوجه 

یکدیگر ساختند و در پایان صحبت هایشان هم هردوطرف از لزوم 
همدلی و همراهی ســران قوا و مسئوالن کشور با یکدیگر سخن 
گفتند. در این میان بهانه به دست آنهایی افتاد که منتظر ماهی 
گیری از این آب گل آلود بودند و اختالفات را به انتخابات گره زدند 

و فرضیه های عجیب و غریبی را هم ساختند!
        

رییس جمهور در نشســت تخصصی جامعه نظارت و بازرســی 
دولت باز هم نسبت به عملکرد قوه قضاییه انتقاداتی را وارد کرد. 
از روند طوالنی بررسی پرونده ها گالیه کرد و تلویحا درخصوص 
پرونده بابک زنجانی هم سخنانی ایراد کرد. این بار »بابک زنجانی« 
بهانه شد تا توپخانه دوقوه شروع به کار علیه یکدیگر کند!  آملی 
الریجانی این بار تندتر از همیشه در مقام پاسخگویی برآمد نشان 
داد اختالفات از آنچه تصور می کنیم ، »حادتر« شــده و کار کم 
کم به جاهای باریک کشیده می شود. حاال مسئوالن خیلی علنی 
مسائل پشت پرده را روی پرده می آورند. رییس دستگاه قضا در 
واکنش به ســخنان روحانی گفت : » اینکه گاهی گفته می شود 
پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو 
نیست، حرف نادرستی است. اوال عالوه بر حکمی که راجع به این 
شخص داده شده اســت، افرادی که با این پرونده مرتبط بودند از 
جمله برخی وزرای سابق، رییس ســابق بانک مرکزی و دیگران 
مکررا به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت ها مورد تحقیق و 

بازجویی قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این 
پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته که افراد مرتبط 
تبرئه شده اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است.« آملی 
الریجانی ســخنان مهمی درباره پرونده »بابک زنجانی« مطرح 
کرد و گفت که زنجانی مدعی شده در انتخابات ریاست جمهوری 
کمک های کالنی کرده و البته آیت ا... آملی الریجانی تاکید کرد 
که تنها برای حفظ آبروی عده ای این مســائل را علنی نکرده اند 
و در ادامه گفت که اگر اصرار به علنی کردن هســت، قوه قضاییه 
تمامی کسانی که بابک زنجانی ادعاهایی در موردشان مطرح کرده 
است، احضار و در صورت لزوم بازداشت  می کند تا معلوم شود که 

قضیه چه بوده است.
        

»حمید ابوطالبی« و حســام الدین آشــنا از این سو تصمیم به 
پاسخگویی به سخنان رییس دستگاه قضا برآمدند. به عنوان مثال  
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور که در توییتر نوشت : »اکنون 
که همه با کمال میل خواســتار اعالم علنی حســاب های تحت 
نظرشان با شفافیت کامل شده اند، امید است این انتظار مبارک 
مردمی در همین ماه اتفاق بیفتد.عالوه بر این، همه کاندیداهای 
انتخابات ســال ۹2 هم دخل و خرج انتخاباتی شان را علنا اعالم 
کنند تا مشخص شــود به چه کســانی از بیت المال کمک شده 
است.« حســن روحانی نیز در توییتر، تاکید کرد: »دولت حاضر 
است با تشــکیل ســامانه ای، تمام دخل و خرج و حساب هایش 
را روشــن کند و در مقابل انتظار اســت قوه قضاییــه نیز همه 

حساب های خود را روشن نماید.«
حجت االسالم محســنی اژه ای سخنگوی دســتگاه قضا نیز در 
همایش پلیس آگاهی در واکنش به خواسته رییس جمهور درباره 
شفاف سازی حســاب ها گفت : » من از قول رسانه ها شنیدم که 
رییس جمهور نوشــته اند حســاب های قوه قضاییه باید شفاف 
شود؛ لذا من اینجا به مردم و همه کسانی که دانسته این حرف را 
می زنند می گویم این حساب ها کامال شفاف است و جمع کثیری 
از دولتمردان و نمایندگان مجلس طی بیســت ساله گذشته در 

جریان موضوع هستند.«
اینجا و این ســوی آب، ســران قوا با شــدت به نقد یکدیگر می 
پردازند و آن را علنی و رســانه ای می کنند و آن سوی آب ها هم 
یکی مثل روزنامه نگار جیره خوار بی بی ســی نشســته که یک 
پیشنهاد انگلیسی مطرح می کند: »حمله به قوه قضاییه در آستانه 
انتخابات« . آقای روزنامه نگار حتی این پیشنهاد را به عنوان یک 
تاکتیک سیاسی به جریانات سیاســی ایران پیشنهاد می دهد 
! در چنین شرایطی اســت که صفحات مجازی منتسب به رهبر 
معظم انقالب هم دست به کار می شوند و سخنان ایشان را پست 
می کنند شاید »فصل الخطاب« باشد. شــاید چشمان بصیرت 
عده ای را باز کند و شاید یادآوری کند اینجا ایران است، جمهوری 
اســالمی ایران؛ نظامی که بنیان گذارش »وحدت کلمه« را رمز 
پیروزی می دانست و همیشه می گفت تا وقتی »وحدت کلمه« 
داشته باشیم، هیچ دشمنی نمی تواند بر ما چیره شود. این روزها 
جای خالی بازخوانی توصیه های امام راحل چقدر خالی اســت و 

جای »وحدت« که دغدغه همیشگی آن پیرسفر کرده بود... 

 اینجا ایران است، 
جمهوری اسالمی 

ایران؛ نظامی که 
بنیان گذارش 

»وحدت کلمه« را رمز 
پیروزی می دانست 

و همیشه می گفت تا 
وقتی »وحدت کلمه« 

داشته باشیم، هیچ 
دشمنی نمی تواند بر 

ما چیره شود

آن قدر ادامه دادند تا کانال تلگرامی رهبرمعظم انقالب هم واکنش نشان داد. اختالف میان سران  سما مطیعی
قوا هرروز رسانه ای می شود و در آخرین ورژن از این دعوای رسانه ای هم وزارتخانه های اطالعات 

و امورخارجه اقدام به صدور بیانیه کردند. 

حجت االسالم محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و رییس دادگاه 
ویژه روحانیت ، در خصوص آخرین وضعیت پرونده معروف به فایل صوتی 
منتشر شده از سوی بیت آیت ا... منتظری و پرونده فرزند این فرد، گفت:با 
جریان مربوط به انتشار آن فایل صوتی برخورد جدی می شود و به زودی 

اخبار جدیدی در این رابطه منتشر خواهد شد.
دادســتان کل کشــور افزود: پرونده این فرد در حال حاضــر در مرحله 
 تجدید نظر اســت؛ اما در آینده نزدیــک حکم صادره بــرای وی قطعی 

می شود.
احمد منتظری فرزند آیت ا... حســینعلی منتظری در جریان انتشار فایل 
صوتی در دادگاه ویژه روحانیت به دلیل انتشــار یک فایل صوتی از پدرش 
به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام به 21 
سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده بود که بنا به گفته سایت این 

شخص، شش سال از این حبس درباره او اجرا خواهد شد.

ضدایرانی های تیم ترامپ 
همچنان رو به افزایش

از احمد منتظری 
چه خبر ؟

یک منبع به خبرگزاری آسوشــیتدپرس گفته اســت: دونالد ترامپ »دن 
کوتس« سناتور سابق ایالت ایندیانا را به عنوان مدیر اطالعات ملی آمریکا 
برگزیده اســت. »جیمز کالپر« که در نشست استماع ســنای آمریکا در 
خصوص اقدامات سایبری روسیه شــرکت کرد، هم اکنون مدیر اطالعات 
ملی اســت. کوتس همانند دیگر منصوبان ترامپ از مخالفان سرســخت 
توافق هســته ای ایران و گروه 1+5 به شــمار مــی رود. وی از دولت اوباما 
بابت اعطای فوری امتیازات بی شــمار به ایران در توافق هســته ای انتقاد 
کرده است. کوتس علی رغم اینکه منتقد برجام است، یکی از هفت سناتور 
جمهوری خواهی بود که نامه 47 سناتور آمریکایی به مقامات ایران درباره 
توافق هسته ای را امضا نکرد. وی متولد میشیگان، فارغ التحصیل حقوق و 
در ارتش آمریکا خدمت کرده است. کوتس از سال 1۹76 تا 1۹80 از ایالت 
ایندیانا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد. پس از آن به مدت 10 سال تا 

1۹۹۹ سناتور این ایالت شد.

دعوای سران قوا مقابل چشمان رسانه های خودی و غیرخودی؛

 آتش بس لطفا!
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
لیفان X60 بخريم يا ام وی ام X33 ؟

اخبار

در حالی که صنایع لبنی افزایش قیمت شــیر را به علت افزایش 
قیمت پاکت های بســته بندی، بی نیاز از تایید ستاد تنظیم بازار 
دانسته اند و خودسرانه قیمت شیر را در بازار مصرف تغییر داده اند، 
مدیر کل نظارت بر محصوالت کشــاورزی و مواد غذایی سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت که تغییر قیمت، 
فرآیند خاص خود را دارد و هیچکس از این فرآیند مستثنی نیست 
و تخطی از این آن، تخلف است. علیرضا رستمی، با اشاره به اینکه 
تقاضا برای تغییر قیمت، فرآیند خاص خــود را دارد، تاکید کرد: 
قیمت گذاری، فرآیند مشــخص شــده ای دارد که بر اساس آن 
در قدم اول متقاضی باید اســناد و مدارک افزایش هزینه ها را به 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کند و 
بعد از بررسی، در صورت تایید، ســازمان می تواند قیمت ها را تا 
سقفی که در اختیاراتش تعریف شده افزایش دهد، اما اگر قیمت 
پیشنهادی از سقف اختیارات ســازمان فراتر رود، آن را به ستاد 

تنظیم بازار ارجاع می دهیم تا درباره آن تصمیم گیری شود.

دفتر مطبوعاتــی وزارت امور خارجه ترکمنســتان، دومین بیانیه 
مطبوعاتی را در پاســخ به اظهارات جدید شرکت ملی گاز ایران در 
ارتباط با قطع صــادرات گاز صادر کرد. در این بیانیه آمده اســت: 
وزارت امور خارجه ترکمنســتان تاکید می کند اطالعیه شــرکت 
ملی گاز ایران به دور از انصاف صادر شــده؛ زیــرا در این اطالعیه 
همه ایرادات متوجه ترکمنستان است، در صورتی که این موضوع 
صحت ندارد. در ادامه بیانیه آمده است که در اطالعیه شرکت ملی 
گاز ایران، نقض قرارداد از طرف شــرکت ملی گاز ترکمنستان در 
ارتباط با کیفیت و حجم گاز ارســالی مورد انتقاد قرار گرفته است 
که این موضوع حقیقت ندارد. در ادامه این بیانیه ادعا شــده است 
که یکی از اصول اصلی قرارداد، تعهد بــه پرداخت بدهی در موعد 
مقرر بوده است؛ در صورتی که شرکت ملی گاز ایران طی چند سال 
متمادی این بنــد از قانون را نقض کرده و ضمنــا در این خصوص، 
شرکت به طرف ترکمنی هیچگونه خســارت مالی پرداخت نکرده 
اســت. در همین حال، وزارت امور خارجه ترکمنستان مدعی شد 
که به ابتکار طرف ترکمنی به صورت منظــم، مالقات و مذاکراتی 
با نمایندگان وزارت نفت و شــرکت ملی گاز ایران، برگزار و همواره 

سعی در رفع موانع موجود شده است.

هرگونه افزايش خودسرانه قیمت 
شیر تخلف است

دفاعیه ترکمنستان از چرايی قطع 
گاز به ايران

 استاندار اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون ۶۰۰ میلیارد 
تومان تســهیالت به واحدهای بحران زده در اســتان 
پرداخت شده است، گفت: براساس آمار، استان اصفهان 
از نظر مبلغ تســهیالت اعطایی، رتبه نخست کشور را 
دارد و از نظر تعداد در جایگاه دوم است که باید در کوتاه 
ترین زمان ممکن همه واحدهای مصوب تعیین تکلیف 
شــوند. به گزارش خبرگزاری ایمنا رسول زرگرپور در 
بیست و چهارمین جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع 
تولید استان اظهار داشت: در مجموع ۴۶۵۶ واحد برای 
دریافت تسهیالت در ســامانه بهین یاب ثبت نام کرده 
اند که از این تعداد ۱۶۷۰ واحد مصوب شده اند. رسول 
زرگرپور با بیان اینکه تا این لحظه بــا ۸۱۹ واحد، عقد 
قرارداد شده اســت، گفت: تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت به واحدها پرداخت شده اســت. وی افزود: 
ایده آل مدیریت استان این اســت که همه واحدهای 
مصوب در کوتاه ترین زمان ممکن تســهیالت خود را 
دریافت کنند و باید در جلســه آتــی اقتصاد مقاومتی 
اســتان که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار 
می شــود همه این واحدها تعیین تکلیف شده باشند. 
زرگرپور اظهار داشت: براســاس آمار استان اصفهان از 
نظر مبلغ تســهیالت اعطایی رتبه اول کشور را داشته 
و از نظر تعداد در جایگاه دوم قــرار دارد؛ ولی باید توجه 
داشت که مشکالت اســتان اصفهان از دیگر استان ها 
بیشتر است و انتظار می رود تالش بیشتری برای رفع 
مشــکالت واحدهای تولیدی و صنعتی صورت گیرد.

اســتانداراصفهان افزود: با برآوردهای صورت گرفته با 
پرداخت کامل تسهیالت به واحدهای تولیدی اشتغال 
۴۴۸۰۶ نفر، تثبیت و ۱۶۴۹۰ اشــتغال جدید ایجاد 
خواهد شــد. زرگرپور با بیان اینکه در طرح های باالی 
۱۰۰ نفر کارگر، ۵۶ طرح به تصویب رســیده اســت، 
گفت: در این گونه طرح ها تعداد کم ولی رقم تسهیالت 
باالست که از طریق ســتاد فرماندهی اقتصادمقاومتی 

کشور تصمیم گیری و پیگیری خواهد شد.

استاندار اصفهان خبر داد:

رتبه نخست اصفهان در اعطای 
تسهیالت به واحدهای بحران زده

درشهر

خرید یک خودرو از میان گزینه های موجود در بازار شــاید 
یکی از دشوارترین خریدهای ممکن باشد؛ چرا که اغلب باید 
بانگاهی بلند مدت به ماجرا نگریســت. در این میان برخی 
هم هستند که با سرعت بیشــتری خودروی خود را عوض 
می کنند. آنها نیز همیشه دوســت دارند بدانند خودروهای 
جدید کدام هســتند و تفاوت هــا و شــباهت های آنها با 
خودروی کنونی شان چیســت. در بازار رو به رشد خودروی 
ایران چه از نظر تنــوع مدل و چه از نظــر افزایش خریدار، 
مســئله انتخاب خودرو، روز به روز اهمیت بیشــتری پیدا 
می کند. در این صفحه سعی شده خودروهای مختلفی که از 

نظر قیمت یا قابلیت های فنی در یک کالس قرار دارند با 
زبانی ساده با یکدیگر مقایسه شوند.

 رنو کپچر يا رنو داستر
این دو خودروی هم خانــواده در یک کالس 
نبوده و تنها از نظــر قیمتی با هــم برابرند. 

رنو کپچر یک کراس اوور شــهری 
تک دیفرانســیل اســت و در 

نقطه مقابل، رنو داستر یک 
شاســی بلند جمع و جور 

اما دو دیفرانسیل است. 
کپچر از هــر نظر در 
اندازه های  حــدود 
داستر نیست. موتور 
داســتر پر حجم تر 

و  بــوده  قوی تــر  و 
به جاده های ناهموار توانایی های آن برای رفتن 

بیشتر اســت و خودرویی با فضای زیاد است که خانواده ها 
را راضی می کند. همچنین گیربکس داســتر قوی تر است. 
اما در ســوی دیگر کپچر با امکانات بیشتر، چهره ای زیبا تر 
و البته کیفیت سواری بهتر در هنگام مانور دادن، در انتظار 

مشتری است.
هر دو خودرو در کالس خود انتخاب های خوبی به حســاب 
می آیند؛ اما مصرف سوخت کپچر به مراتب کمتراز داستر 
اســت. خدمات پس از فــروش کپچر گســترده تر بوده و 
رنگ بندی آن نیز جذاب تر است اما در بازار، داستر موفق تر 
بوده و خودروی پر طرفدارتری اســت. دلیل گســتردگی 
خدمات پس از فروش کپچر بخصــوص در مناطق خارج از 
تهران این است که از سوی خودروســاز داخلی پشتیبانی 
می شود. به طور کلی اگر به دنبال ظاهر زیبا و آپشن هستید، 
کپچر انتخاب خوبی بوده و اگر ظاهر برای شما اهمیت ندارد 

و توانمندی یک خودرو برای شما مهم است، داستر بخرید.
 میتسوبیشی لنسر يا رنو فلوئنس

دو خودروی خوبی که در ایران به خوبی معرفی نشــده اند. 

البته یک دلیل روند کند مطرح شــدن آنها در بازار هم این 
است که در یک کالس قیمتی شــلوغی قرار گرفته اند. این 
را گفتیم کــه بدانید در موقع فروش در بازار دســت دوم با 
چگونه بازاری مواجه خواهید شد. موتور فلوئنس پر حجم تر 
والبته کمی قوی تر بوده و در شــتاب گیری نیز کمی بهتر 
عمل می کند؛ در ســوی دیگر امکانات لنســر بیشتر بوده 
و البته چهره ای زیبا تــر دارد. اما همه داشــته های این دو 
خودرو نتوانسته به آنها کمکی کند و همچنان در انزوا به سر 

. ند می بر

در نمونه صفر کیلومتــر و کارکــرده، انتخاب هایی با افت 
قیمت زیاد و بازاری نه چندان مناسب هستند. فضای کابین 
فلوئنس جادارتر از لنسر بوده وسواری نرم تری را نیز نسبت 
به این محصــول ژاپنی ارائه می کند. هــر دو خودرو از نظر 
کیفیت سواری در ســطح باالیی قر ار دارند و می توان آنها 
را خودرویی مناسب برای خانواده ها دانست. خدمات پس از 
فروش هر دو در خارج از تهران گستردگی الزم را پیدا نکرده 
و تعداد نمایندگی ها نیز زیاد نیســتند؛ هر چند در تهران 
دسترســی راحتی وجود دارد. به طور کلی هر دو خودرو را 
می توان انتخاب هایی خوب و البته بی دردسر دانست که در 

این میان، لنسر کم استهالک تر و کم مصرف تر است.
X33 يا ام وی ام  X 60 لیفان 

این دو خودرو مدت هاســت کــه با هم رقیبنــد، اما برنده 
مشــخص نیســت. برخی از افراد خودروهای گروه لیفان 
را دوســت دارند و برخــی دیگر خودروهــای گروه چری 

را که با نام ام وی ام عرضه می شــوند ترجیــح می دهند. از 
این رو انتخاب میان این دو خودرو کار ســاده ای نیست. هر 
دو خودرو در نمونه های دســتی و اتوماتیک به بازار عرضه 
 X33 شده اند. ام وی ام فعال تر بوده و تا کنون چند بار چهره
را تغییر داده است؛ از این رو در حال حاضر بیشتر خریداران 
به ســمت ام وی ام می روند؛ چراکه چهــره ای زیباتر و البته 
امکاناتی بیشتر در اختیار خریدار می گذارد. موتور ام وی ام 
قوی تر بوده و البته پر حجم تر اســت. فضــای کابین هر دو 
خودرو جادار و برای خانواده ها مناسب است. بازار دست دوم 
هر دو خودرو افت قیمت زیادی را به خــود می بیند؛ البته 
راحت فروش می روند. در مورد خودروهای چینی اغلب افت 
قیمت وجود دارد؛ چون خریدار با قیمت مناسبی می تواند 
به مدل صفر آن دســت پیدا کند. خودروهای ام وی ام کمی 
پر استهالک تر عنوان می شــوند. در مقابل ام وی ام شرایط 
فروش بهتری بــرای تقاضای بــازار در نظر گرفته 

است و این ضعف را پوشش می دهد.
 برلیانس H330 يا تندر90

برلیانــس H330 این روزها در 
خیابــان زیاد دیده می شــود؛ 
خودرویی چینی کــه به دلیل 
طراحی خوب توانســته 
در بازار موفق باشد. در 
سوی دیگر خودرویی 
کــه  دارد  حضــور 
سال هاســت امتحان 
خود را پــس داده و از 
نظر مردم نیــز خودرویی 
با کیفیت اســت: تندر ۹۰ که 
نمونه اتوماتیــک آن تنها در 
شــرکت ایران خــودرو تولید 

البته  و  خودرویی با کیفیت است. می شود 
گیربکس خوبی دارد و از شتاب و سرعت مناسبی برخوردار 
اســت. هر دو خودرو از موتور ۶/ ۱ لیتــری برخوردارند؛ اما 
این تندر۹۰ اســت که شتاب بهتری داشــته و البته موتور 
پر قدرت تری در سینه دارد؛ همچنین مصرف سوخت تندر 

نیز در سیکل ترکیبی کمتر است. 
اما چهره زیبا را بایــد در برلیانس یافت و همچنین طراحی 
داخلی و کیفیت مواد به کار رفته درون کابین برلیانس بهتر 
از تندر است؛ چرا که برلیانس با اســتفاده از طرح پلت فرم 
ب ام و سری یک ســاخته شده اســت. فضای کابین هر دو 
خودرو مناسب اســت اما صندلی های برلیانس راحت ترند 
بخصوص صندلی های عقب. از نظــر امکانات نیز برلیانس 
در ســطحی باالتر قرار دارد و این در حالی اســت که لوازم 
یدکی بخصوص قطعات بدنه برلیانس، گران تر از تندر بوده 

و کمیاب تر است. 
از این رو اگر به دنبال خودرویی کم مصرف و با شــتاب بهتر 
هستید، تندر۹۰ بخرید اما اگر زیبایی و امکانات زیاد مدنظر 

شماست، برلیانس انتخاب بهتری است.

لیفان X60 بخریم یا ام وی ام X33 ؟

محمود واعظی در جلسه ســتاد اقتصاد مقاومتی مازندران اظهار 
کرد: نگاه دولت به اقتصاد مقاومتی، یــک  نگاه تبلیغی و برگزاری 
جلسات مختلف نیست. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان 
اینکه مشکالت متعلق به اکنون نیست بلکه از گذشته وجود داشته 
است، افزود: از زمان اکتشاف نفت در پرداختن به زمینه های دیگر، 
سســت و متکی به نفت و پول آن شدیم که مشــکالتی را هم به 
همراه داشته است. وی با اشاره به اینکه پیام اقتصاد مقاومتی این 
اســت که از متکی بودن به نفت و تاثیر تغییر قیمت آن بر اقتصاد 
کشور بکاهیم، خاطرنشان کرد: دولت باور جدی دارد که در نتیجه 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی، مشــکالت اقتصادی مردم حل 
خواهد شــد و امیدواریم بتوانیم خوب عمل کنیم تا برای همیشه 
اقتصادمان را نجات دهیم. واعظی با بیان اینکه مســئوالن و مردم 
باید نگاهی عمیق، دراز مدت و اســتراتژیک بــه اقتصاد مقاومتی 
داشته باشند، تصریح کرد: به دنبال پایه ریزی یک اقتصاد جدید در 
کشور هستیم تا فقط به صادرات نفت متکی نباشیم، بدون تصدی 
دولت اقتصاد در اختیار مردم باشد، فرهنگ سازی خرید کاالهای 
داخلی ایجاد شــود و بخش خصوصی حرفه ای داشــته باشیم که 
برای تحقق و عملیاتی شدن آنها یک نســل باید تالش کند. وزیر 
ارتباطات و فناوری ارتباطات با اشــاره به اینکــه نمی توان به زیر 
مجموعه ها بی تفاوت بود، گفت: اگر پــول یارانه مردم هر منطقه 
برای توسعه همان منطقه خرج می شــد، اتفاقات بسیار بزرگی را 

شاهد بودیم؛ اما اشتباهات گذشته کار را سخت کرده است.

وب ســایت خبری عیون الخلیج گــزارش داد: »روابط اقتصادی 
کشــورهای حاشــیه خلیج ]فارس[ در دوره ریاست جمهوری 
ترامپ، یکی از محورهــای اصلی روابط این کشــورها با آمریکا 
خواهد بــود.« عیون الخلیــج در ادامــه گزارش خــود گفت: 
»کشــورهای عربی حاشــیه خلیج ]فــارس[ امیدوارند ترامپ 
برای مواجهه آمریکا با ایران از این کشــورها بیشتر حمایت کند؛ 
ولی نگران هســتند که مبادا ترامپ با لغو توافق هسته ای باعث 
نابسامانی اوضاع منطقه شود.« این وب ســایت خبری در ادامه 
افزود: »کشــورهای عربی اینک به خاطر کاهــش قیمت نفت با 
بحران اقتصادی مواجهند و انتظار دارند که ترامپ ضمن مواجهه 
با ایران، کاری نکند که توافق هســته ای، لغو و اوضاع اقتصادی 

بیش از این نابسامان شود.«

واعظی: 

پرداخت يارانه به مردم اشتباه است

خواب بدی که کشورهای حاشیه 
خلیج فارس برای ايران ديده اند!

مســئول کمیته انرژی اتاق بازرگانی اصفهان، با انتقاد از اینکه پاالیشگاه های 
کشور ســاالنه میلیاردها تومان صرف خرید تجهیزات و کاالها می کنند، گفت: 
حمایت پاالیشــگاه ها از تولید داخل می توانــد عالوه بر اشــتغال زایی برای 
جوانان در توســعه بومی صنعت نفت نقش مهمی ایفا کنــد. رضا خیامیان در 
نشست مدیران کاال و تجهیزات پاالیشگاه کشــور با سازندگان تجهیزات نفتی 
در اتاق اصفهان، با اشــاره به اینکه پاالیشــگاه های کشور ســاالنه میلیاردها 
تومان صرف خرید تجهیــزات و کاالها می کنند، افزود: ســازندگان تجهیزات 
نفتی در اســتان های مختلف  به ویژه اســتان اصفهان مــی توانند بخش عمده 
نیاز پاالیشــگاه ها را تامین کنند. وی تصریح کرد: حمایت پاالیشگاه ها از تولید 
داخل می تواند عالوه بر اشتغال زایی برای جوانان، در توسعه بومی صنعت نفت 
نقش مهمی ایفا کند. وی صنعت نفت را موتور محرکه صنایع کشــور برشمرد و 
گفت: سازندگان تجهیزات نفتی می توانند زمینه اشتغال زایی 3۰۰هزار جوان 
تحصیل کرده را فراهم کنند. مســئول کمیته انرژی اتــاق بازرگانی اصفهان، با 
انتقاد از اختصاص ردیف بودجه صندوق توســعه ملی به خرید کاال و تجهیزات 
خارجی برای صنایع نفت، بیان داشــت: دولــت می تواند از ردیــف های این 
صندوق برای خرید از داخل حمایت کند و این در حالی اســت که کشــورهای 
گشــایش کننده فایناس، تولیدات داخلی خود را تحت پوشــش فایناس قرار 
می دهند. وی یکی از دالیل اســتقبال پاالیشــگاه از کاال و تجهیزات خارجی را 

تفاوت قیمت ۹ درصدی با کاالهای ساخت داخل دانست.

 عضوکمیســیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر اینکــه نمایندگی های 
خودرو برای شکســته شــدن حباب بازار خودرو، باید قیمت ها را به صورت 
صریح و شــفاف در ســایت خود قرار دهند، گفت: تفاوت قیمتی بین کارخانه 
و نمایندگی ها، ســبب ایجاد ســوداگری در بازار خودرو می شود. حمیدرضا 
فوالدگر با اشــاره به گرانی خودروهای تولید داخلــی در روزهای اخیر اظهار 
داشــت: کمیســیون صنایع و معادن مجلس به عنوان یکی از بازوان نظارتی 
مجلس، قیمت گذاری و نظارت براجرای صحیح فروش براســاس قیمت های 
کارخانه ها بــا نظارت وزارت صنعت و ســازمان حمایت از مصــرف کننده را 
کنترل می کند. وی با بیان اینکه تفاوت قیمتی بیــن کارخانه و نمایندگی ها 
سبب ایجاد سوداگری در بازار خودرو می شود، افزود: نمایندگی ها باید قیمت 
خودروها را به صورت صریح و شفاف در سایت و پایگاه اطالع رسانی خود قرار 
دهند تا حباب ایجاد شده در بازار خودرو شکسته شود. نماینده مردم اصفهان 
در مجلس با اشــاره به اینکه گرانی خودرو به بهانه افزایــش قیمت دالر هیچ 
توجیهی ندارد،ادامه داد: قیمت خودرو یا باید از طریق عرضه و تقاضا و با اجرای 
صحیح اصل ۴۴ و ایجاد فضای رقابتی در حوزه صنعت خودرو اجرا شود،یا اگر 
مقرر شده که نظارت دولت براین بخش حاکم شود، باید بر اساس فرمول های 
شورای رقابت یا ســازمان حمایت از مصرف کننده قیمت ها تعیین شود. وی 
یادآور شد: خودروسازان موظفند از روند قیمت گذاری خودرو تبعیت کنند، اما 

آنچه مشخص است این بوده که قیمت خودرو مشکل ساختاری دارد. 

مسئول کمیته انرژی اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

اعالم آمادگی پااليشگاه ها برای خريد 
تجهیزات داخلی

عضوکمیسیون صنايع و معادن مجلس تاکید کرد:

سوداگری در بازار خودرو با تفاوت قیمت 
کارخانه و نمايندگی

دیدگاهاتاق بازرگانیپاالیشگاه

سهل آبادی در تقدير از کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه اصفهان عنوان کرد:

صادرات استان؛ نیازمند جهش
رییس اتاق بازرگانی اصفهان، از آمادگی این اتاق در حمایت از برنامه ها 
و طرح های توسعه صادرات و بهبود فضای کســب و کار استان خبر داد 
و گفت: همدلی و وحــدت بخش خصوصی و دولتی مــی تواند به بهبود 
فضای کســب و کار استان منجر شــود و در این راســتا آماده همکاری 
در برنامه های توســعه صادرات هستیم. ســیدعبدالوهاب سهل آبادی 
در مراســم تقدیر از کمیته انتخاب صادرکننده نمونه اســتان اصفهان، 
خواستار توجه بیشتر سازمان های دولتی استان به مقوله صادرات شد و 
افزود: سایر استان ها در شرایط کنونی توانسته اند با هم افزایی بین بخش 
دولتی و خصوصی، صادرات خود را افزایش دهند و متاســفانه اســتان 
اصفهان بازمانده اســت. وی با انتقاد از بالاســتفاده بودن کارگوترمینال 
فرودگاه اصفهان گفت: اتاق بازرگانی در  کلیه مراحل ساخت این کارگو، 
نهایت همکاری و سرمایه گذاری را داشته و حتی دستگاه ایکس ریل آن 
را خریداری کرده و متاســفانه هنوز این مجموعه به بهره برداری نرسیده 
است. ســهل آبادی از آمادگی اتاق بازرگانی در ســاخت  CIP فرودگاه 
اصفهان با هدف پذیرش بازرگانان و هیئت های خارجی خبر داد و افزود: 
با وجود آمادگی چند ســاله اتاق، زمینه اجرای این پــروژه هنوز فراهم 
نشده اســت. مدیر دفتر هماهنگی و امور بین الملل استانداری اصفهان 
در این مراســم گفت: باید کمیته تحلیل و ارزیابی آمار صادرات و واردات 

زیرمجموعه کارگروه توسعه صادرات استان تشکیل شود.

قاب رسانه 

تصاویری از کیا پیکانتوی ۲۰۱۷ بدون هیچ گونه استتار در آستانه رونمایی رسمی در 
نمایشگاه خودرویی ژنو منتشر شد.

خودروی شاسی بلند ASX مدل ۲۰۱۷ با چهره ای به روزتر نسبت به مدل های قبلی خودرو ساز آلمانی بی ام و از محصول جدید خود »Series 2018-6« رونمایی کرد.
با قیمت حدود ۱۷۲ میلیون تومان در نمایندگی ها به فروش می رسد.

شاسی بلند زيبای ژاپنیبی ام و Series-6 مدل ۲0۱۸کیا پیکانتو ۲0۱۷ رخ نشان داد

محمود بیگلر رییس تجهیزات پزشکی کشــور با اشاره به حجم 
مناسب تولید تجهیزات پزشکی در کشــور اظهار داشت: در حال 
حاضر ساالنه ۷۵۰ میلیون دالر تجهیزات پزشکی در کشور تولید 
می شود و با روند فعلی، در سه سال آینده بازار را از واردات خواهیم 
گرفت و بومی ســازی به طور کامل پیاده سازی خواهد شد. وی با 
اشاره به تهیه فهرســت تجهیزات ارزبر در وزارت بهداشت افزود: 
این فهرست تهیه شده است تا اولویت های تولید مشخص شوند 
و بر همین اســاس تولیدکنندگان نیز برنامه تولید خود را تنظیم 
خواهند کرد. رییس اداره کل تجهیزات پزشکی کشور، همچنین 
به مشکالت صادرات اشاره کرد و گفت: در صادرات هنوز مشکل 
داریم چون تولیدکنندگان نتوانسته اند طبق فرمول های جهانی 
پیش بروند و برای توسعه صادرات باید با این استانداردها منطبق 
باشیم. بیگلر سهم اســتان اصفهان در تولید تجهیزات پزشکی را 
۵۰ درصد اعالم و مطرح کرد: حمایت از تولید باید در اولویت باشد 
و دولت نیز باید در تسهیل صادرات اقالم تولید داخل قدم بردارد و 

این نمایشگاه ها نیز باید در همین مسیر حرکت کنند.

ريیس اداره کل تجهیزات پزشکی کشور:

50 درصد تجهیزات پزشکی کشور 
در اصفهان تولید می شود
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

6 گام کاربردی برای رسیدن به سالمتی

اصغر شاهدی متخصص ارتوپد  با بیان اینکه تنظیم و هماهنگ نبودن 
سیستم های حرکتی بدن باعث بروز آسیب در افراد می شود، گفت: 
برای راه رفتن صحیح، الزم است که سیستم های حرکتی بدن مانند 
تاندون، عضالت، ستون فقرات و مهره ها با هم هماهنگ شود. شاهدی 
با بیان اینکه خانم ها در زمان پوشیدن کفش پاشنه بلند باید سیستم 
حرکتی بدنشان را ثابت نگه دارند، اظهار داشت: حداکثر پاشنه کفش 
3 سانتی متر است و بیش از آن برای کمر افراد ضرر دارد. این متخصص 
ارتوپد درباره کفش پاشــنه بلند نوک تیز، تاکید کرد: پوشیدن این 
کفش باعث کاهش درد در ناحیه عضله پا، کاهــش آرتروز  و افزایش 

اعتماد به نفس و اراده در جوانان می شود.
 وی با بیان اینکه دختران جوان برای اینکه قد بلند و شیک پوش شوند 
از کفش پاشنه بلند اســتفاده می کنند، تصریح کرد: جوانان جهت 
جلوگیری از بروز بیماری های عضالنی، ستون فقرات و مچ پا، از کفش 
پاشنه بلندی استفاده کنند که با  آن احساس راحتی می کنند. به گفته 
شاهدی، در زمان استفاده از این کفش ها، شانه های خود را به سمت 
باال و پایین حرکت دهید و از صاف نگه داشــتن زانو خودداری کنید. 
این متخصص ارتوپد با بیان اینکه با کفش های پاشنه بلند راهتان را 
کوتاه تر کنید، افزود: در زمان اســتفاده از کفش های پاشنه بلند اول 
پاشنه پا و بعد پنجه را بر زمین بگذارید. وی با اشاره به اینکه در بعضی 
مکان ها نباید از کفش های پاشنه بلند اســتفاده کرد، تاکید کرد: در 
زمان مراجعه به فروشگاه و خرید اقالم مورد نیاز، مسافرت و مسیر های 

طوالنی، نباید از کفش های پاشنه دار استفاده کرد.
 شاهدی یادآور شــد: اســتفاده از کفش هایی مانند صندل در فصل 
تابستان و پوتین پاشنه بلند در زمستان، برای خانم های جوان هیچ 

مشکلی ندارد.

بیماری آرتروز زانو یکی از بیماری های شایع در عصر حاضراست 
که در بیشــتر افراد اتفاق می افتد و علت اصلی آن افزایش ســن 
است. در اثر این بیماری غضروف بین مفاصل و استخوان ها از بین 
می رود و در نتیجه فرد با حرکت کردن، درد شــدیدی را احساس 
می کند و به تدریج قدرت حرکت او کمتر شــده و در برخی موارد 
معلولیت ایجاد می شــود. افراد مبتال به آرتروز بیش از سایر افراد 
دچار شکستگی می شــوند و روند درمان نیز در آنها کندتر است. 
این افراد صبح ها به ســختی می توانند کار روزانه خود را شــروع 
کنند زیرا مفاصل آنها بسیار سفت و سخت است، در زانو و اعضای 
آسیب دیده بدن خود احســاس گرما و التهاب می کنند و هنگام 
راه رفتن یا حرکت دادن مفاصل خود، صدایی مانند خرد شــدن 

استخوان می شنوند.
 آرتروز می تواند هر بخشی از بدن را درگیر کند اما به طور معمول 
انگشتان دســت، گردن، زانوها و مچ پا بیشتر مســتعد ابتال به آن 
هستند. براســاس تحقیقات، آرتروز بیشــتر در زنان وجود دارد و 
می تواند به دالیل مختلف از جمله اســترس، چمباتمه زدن و قوز 
کردن، حمل بار ســنگین به طور مداوم، تغییرات هورمونی به ویژه 
در زنان بعد از دوران یائســگی، اضافه وزن، بارداری و آسیب های 
اســتخوانی بعد از آن روی دهد، همچنین برخــی از جهش های 
ژنتیکــی در افراد، آنها را  مســتعد ابتال به آرتروز حتی از ســنین 

جوانی می کند.
 برخی از رشته های ورزشی هم می تواند باعث ابتالی ورزشکاران 
به آرتروز شــود، از جمله بازیکنــان فوتبــال و قهرمانان تنیس و 
دوچرخه ســواری معموال در ســال های پایانی بازی خود، از درد 

مفاصل و آرتروز شکایت دارند.
 برای درمــان این بیمــاری راه هــای مختلفی وجــود دارد که 
متناسب با سن افراد اســت. در ابتدا پس از احســاس درد مزمن 
به وسیله عکســبرداری رادیولوژی یا MRI، میزان آسیب، بررسی 
و سپس بسته به سن فرد شــیوه درمانی انتخاب می شود. ازجمله 
درمان های رایــج برای این بیمــاری، مصرف داروهای مســکن، 
اســتفاده ازکرم های موضعی حاوی کورتون و کپسایسین، ماساژ 
عضو آســیب دیده با روغن زیتون یا نعناع و اوکالیپتوس، ماســاژ 
و فیزیوتراپی عضو آســیب دیده، انجام طب ســوزنی روی نواحی 
آسیب دیده، انجام ورزش منظم و حرکات کششی، کاهش وزن و 
حفظ تناسب اندام است. در موارد حادتر انجام جراحی برای تغییر 
مفاصل آســیب دیده با قطعات فلز یا تزریق دارو به مفاصل وجود 
دارد؛ اما حتی جراحی شــیوه درمانی قاطع نیست و تنها برای یک 
بازه زمانی ده ساله می تواند مفید باشد و فرد ممکن است مجددا به 

جراحی نیاز پیدا کند.

 تحقیقات جدید نشــان می دهد که حس آرامش و تمدد اعصابی 
که در طول ســونا تجربه می شــود، می تواند به کاهش خطر ابتال 
به آلزایمر کمک کند. محققان در یک مطالعه ۲۰ ســاله با ارزیابی 
۲۰۰۰ مرد میانسال دریافتند مردانی که چهار تا هفت بار در هفته 
از سونا اســتفاده می کنند، نســبت به افرادی که یک بار در هفته 
حمام ســونا می گیرند، ۶۶ درصد کمتر به آلزایمر مبتال می شوند. 
این مطالعه نشان داد هرچه میزان اســتفاده از سونا بیشتر شود، 
احتمال ابتال به آلزایمر کاهش می یابد. محققان در تحقیقات قبلی 
دریافته بودند که حمام ســونای مکرر به طــور قابل توجهی خطر 
ابتال به مرگ ناگهانی قلبی، مرگ ناشــی از بیماری عروق کرونر و 
سایر حوادث قلبی و همچنین مرگ و میر کلی را کاهش می دهد.

محقق ارشد تحقیق، جری الوکانن اســتاد دانشگاه  فنالند شرقی 
در این باره می گوید: »حمام ســونا می تواند هــم از قلب و هم از 

حافظه محافظت کند.«
با این حال، مشــخص شده است که ســالمت قلب و عروق بر مغز 
نیز تاثیر می گذارد. حس ســالمتی و آرامشــی که در طول سونا 
تجربه می شــود نیز می تواند در آن نقش داشته باشد. اثرات سونا 
در احتمال ابتــال به بیماری آلزایمر و دیگر اشــکال زوال عقل، در 
مطالعه ای با عنــوان »مطالعه عوامل خطر بیمــاری قلبی« مورد 
بررســی قرار گرفت و بیش از ۲۰۰۰ مرد میانسال را که در بخش 

شرقی فنالند زندگی می کردند، ارزیابی کرد.
شرکت کنندگان مطالعه بر اســاس تعداد دفعات استفاده از حمام 
سونا، به سه گروه تقسیم شدند: کسانی که یک بار در هفته  حمام 
ســونا می گرفتند، کســانی که دو تا ســه بار در هفته حمام سونا 
می گرفتند و کســانی که چهار تا هفت بار در هفته  حمام ســونا 
می گرفتند. این مطالعه نشان داد در میان کسانی که چهار تا هفت 
بار در هفته از سونا اســتفاده می کردند، خطر ابتال به هر نوع زوال 
عقل، ۶۶ درصد و خطر ابتال به بیماری آلزایمر، ۶۵ درصد کمتر از 

کسانی بود که فقط یک بار در هفته از سونا استفاده می کردند.

 رابطه مستقیم کفش پاشنه بلند
و استخوان های سالم!

درمان سريع آرتروز بدون جراحی

محققان می گويند:

»سونا«، ريسک ابتال به زوال عقل 
را کاهش می دهد

زيبايی

استفاده از انواع رنگ های شیمیایی برای پوشاندن موهای 
سفید خود را کنار بگذارید و با درمان های خانگی، زیبایی 

و رنگ طبیعی را به موهای خود بازگردانید.
مشکل سفید شــدن تارهای مو به دالیل مختلفی روی 
می دهد؛ از جملــه وجود ژن ســفیدی زودهنگام مو در 
خانواده، تغذیه نامناسب، اســترس، استعمال دخانیات، 
آلودگی هوا، اســتفاده بی انــدازه از محصوالت مو مانند 
انواع رنگ های شــیمیایی و حالت دهنده هــا، ابتال به 
بیماری هایی مانند سرما خوردگی، سینوزیت و اختالالت 

غده تیروئید که همگی باعث سفیدی موی سر می شوند.
در ریشــه مو رنگدانه هایی به نام مالنین وجود دارد که 
باعث ایجاد رنگ های طبیعی مو در افراد است که در اثر 
عوامل باال و همزمان با افزایش ســن، تولیــد آن در بدن 

متوقف شده و باعث سفیدی موهای سر می شود.
عالوه بر اصالح الگوی تغذیه و مصرف مواد غذایی ســالم 
حاوی انواع میوه و ســبزیجات، لبنیات و مواد پروتئینی 
که دارای ویتامین هایی چــون B ، آهن، مس، روی و ید 
هســتند، می توانید از درمان های گیاهی نیز اســتفاده 
کرده و موهای خود را تقویت کنید تا دوباره رنگدانه های 

طبیعی در آنها ساخته شود.
 مخلوط رزماری و مريم گلی

این دوگیاه برای پوشــش موهای خاکســتری و تولید 
رنگ های طبیعی بسیار مناسب هستند، برای استفاده از 
این محلول گیاهی، در یک فنجان پر از آب جوش، نیمی 
از برگ رزمــاری و نیمی از مریم گلــی را ریخته و اجازه 
دهید کامال یکدست شود، آنگاه قبل از  استحمام، با این 
محلول موها را شســته و اجازه دهید برای بیست دقیقه 
روی موها بماند و ســپس آنها را بشویید؛ با انجام این کار 
به صورت هفتگی، شاهد تیره شدن موها و رفع سفیدی 

آنها می شوید.
  مخلوط روغن نارگیل با لیمو ترش

روغن نارگیل دارای اثرات شــگفت انگیزی بر ســالمت 
موهاســت و می تواند باعث تحریک رشــد مو، مبارزه 
با عفونت ها، ایجاد درخشــندگی در موهــا و نیز درمان 
ســفیدی تار موها شــود؛ زیرا غنــی از مــواد معدنی و 
آنتی اکسیدان هاست. برای رفع مشکل سفیدی تارهای 
مو، سه قاشق غذاخوری آب لیموترش را با مقداری روغن 
نارگیل مخلوط کنید به میزانی که تمام طول ساقه موها را 
پوشش دهد، آنگاه کف سر و موها را با این ترکیب ماساژ 
دهید و برای یک ســاعت صبر کنید و ســپس با شامپو 
بشویید. انجام این کار می تواند اثرات بسیار مطلوبی در 

جلوگیری از سفید شدن تارهای مو داشته باشد.

معجون های خانگی برای رفع 
سفیدی موها!

دکتر علی کرمی با اشاره به اهمیت زندگی سالم، 6 گام 
را برای سالم زيستن مطرح  کرد:

   نخستین گام: عادت های خوب در زندگی 
 اگر می خواهید عادت های ســالمی داشته باشــید، باید یاد 
بگیرید که این تغییرات به تدریج و کم کم وارد زندگی  شــود؛ 
نباید انتظار داشته باشــید که یک شــبه نتیجه  تغییرات را 
مشاهده کنید، در واقع پژوهش ها نشــان می دهد که حدود 
3تا4 هفته زمان الزم اســت تا تغییری جا بیفتد و تبدیل به 

عادت روزمره شود.
 وی ادامه داد: یکی از مشکل های بزرگ تغییر سبک زندگی 
در زمینه  تغذیه، یافتن مواد غذایی سالم برای جایگزین کردن 
مواد غذایی ثابت برنامه غذایی است؛ برای این کار شما باید با 
مصرف مواد غذایی سالم و جدید شــروع کرده و 4 هفته صبر 

کنید تا مصرف این مواد غذایی با ذائقه شما منطبق شود.
 گام دوم: نوشیدنی های سالم 

 دکتر کرمی نوشیدنی های ســالم را مهم ترین عامل در این 
گام دانست و خاطرنشان کرد: به تدریج مصرف نوشیدنی های 
گازدار را کم و به جای آن دوغ، آب یــا دم نوش ها را جایگزین 

کنید؛ اگر خیلی عالقه به چای دارید سعی کنید چای ایرانی و 
کمرنگ مصرف کرده و قند و شکر را حذف کنید.

این متخصص بیوتکنولوژی افزود: روزانه باید حداقل یک لیتر 
آب بنوشید، یک عدد لیموترش و کمی عسل به بطری آبتان 
اضافه کنید تا خوش طعم تر شود؛ به جای چای از دم نوش های 
طبیعی استفاده کنید؛ شاید در گام اول از طعم این نوشیدنی 
خوشتان نیاید اما بهتر است مصرف آن را در برنامه روزانه تان 
بگنجانید و کم کم به طعــم آن عادت کنید، همچنین توصیه 
می کنــم چند قطــره لیموترش نیز بــه آن اضافــه کنید تا 

خوش طعم تر شده و خواص آن چند برابر شود.
  گام سوم: میان وعده

 کرمــی دربــاره میان وعده ها یادآور شــد: به جــای کیک و 
شیرینی های پر از قند و افزودنی ها و تنقالت ناسالم مثل پفک 
و چیپس و نوشیدنی های صنعتی، از میوه های فصل و آجیل ها 

استفاده کنید.
  گام چهارم: کاهش حجم غذا

 این متخصص بیوتکنولوژی، کنار گذاشتن پرخوری و کاهش 
حجم غذا را گام چهارم دانســت و تصریح کرد: یکی از رازهای 

سالمتی و طول عمر،  اجرای توصیه معروف پیامبر اکرم)ص( 
است که فرمودند: »هرکس کم بخورد، سالم می  ماند و هرکس 

زیاد بخورد، تنش بیمار می شود و قساوت قلب پیدا می  کند.« 
وی ادامه داد: همچنین حضرت علی)ع( می فرمایند: »کسی 
که خوراکش اندک باشــد، فکر و اندیشــه  اش پاک شــود.« 
امیرمومنان)ع( همچنین فرمودند: »پرخوری و پرخوابی، جان 
را فاســد کرده و زیانبارند.« یا اینکه امام صادق)ع( در حدیثی 
می فرمایند: »همه امراض از پرخوری سرچشمه می گیرد، غیر 

از تب که علت دیگری دارد.«
 کرمی با انتقاد از پرخوری متذکر شــد: وقت آن رسیده است 
که به عادت نادرست پرخوری پایان دهید؛ بهتر است از همان 
اول کمتر غذا بکشید یا اینکه از بشقاب های کوچک تر استفاده 
کنید؛ وقتی بشقابتان کوچک باشد، پرتر دیده می شود و شما با 
همان غذا سیر می شوید، همچنین زمانی که حجم غذایی شما 
کم باشد، کم کم به این میزان عادت می کنید و پرخوری را کنار 

می گذارید.
  گام پنجم: دقت به خوراکی ها

 عضو هیئت علمی دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیه ا...)عج(، 
درباره خوراکی های مصرفی در طــول روز گفت: قرآن کریم 
می فرماید:  انسان باید نگاه کند که چه می خورد )سوره عبس، 
آیه ۲4( چرا که سالمتی آینده و برخی از زمینه های سعادت 
او در گرو نحوه انتخاب او در تغذیه اســت؛ همین غذاهایی که 
می خوریم در یک فرآیند پیچیده تبدیل بــه انرژی، حیات و 

حتی اندیشه می شود.
 وی افزود: تفاوت انســان ها در نوع اندیشــه با تفاوت آنها در 
نوع تغذیه نیز ارتباط دارد؛ همان طور که  پیامبر اســالم)ص( 
هنگامی که سفره گســترده می شــد خدای را یاد می کرد و 
می گفت: » بارپروردگارا، این غذا را نعمتی قرار ده که از عهده 
شکر آن برآیم و به وسیله آن مرا به نعمت های بهشت رهنمون 
ســاز.« پیش از خوردن دســتانش را می شســت، غذای داغ 

نمی خورد و می گفت: غذای داغ برکت ندارد.
  گام ششم: خوراکی های خوب

 کرمی درباره خوراکی های مفید برای بدن و مصرف آنها در گام 
ششم تاکید کرد: نخســت غذا باید طیب ، طاهر، حالل و پاک 
باشد، سپس درباره نان باید بگویم که امام رضا)ع( می فرمایند: 
»فضیلت نان جو بر نان گندم، مـانـنـد فـضـیـلت ما اهل بیت 
است بر سایر مردم و هیچ پیغمبری نیست مگر آنکه دعا کرده 
بـرای خـورنـده نـان یـا آش جـو و بـرکـت فـرسـتـاده اسـت 
بـر او و داخل هیچ شکمی نمی شود؛ مگر آنکه هر دردی که در 
آن هست بیرون می کند و نان و طعام جو، قوت پـیـغمبران و 
طعام نیکان است و حق تعالی نگردانیده است قوت پیغمبران 

را مگر در نان جو.«
 وی با اشاره به اهمیت مصرف سبزی گفت: پـیـامـبـر)ص( 
درباره اهمیت مصرف ســبزی می فرمایند: سفره هایتان را با 
سبزی زینت بخشــید، زیرا خوردن ســبزی با گفتن بسم ا... ، 
شیطان را می راند و فرمود : بر شما الزم اســت که از زیت )به 
معنی روغن زیتون یا هرگونه روغن مایع( استفاده کنید، زیرا 

صفرا را از بین می برد و اخالق انسان را نیکو می گرداند.

6 گام کاربردی برای رسیدن به سالمتی

يک متخصص بیوتکنولوژی 6 گام کاربردی برای رسیدن به زندگی ســالم را تشريح کرد که اين گام ها شامل ايجاد 
عادت های سالم، مصرف نوشیدنی های سالم، میان وعده مناسب، اجتناب از پرخوری، دقت به خوراکی ها و مصرف 

خوراکی های خوب در طول روز است.

دانستنی ها

سالمت کودکخواص خوراکی ها

 

ارتباط ديابت 
C و هپاتیت

ویروس هپاتیت C اغلب بــا ابتال به دیابت همراه اســت و برخی از 
مبتالیان به دیابت، دچار هپاتیت مزمن می شوند.

معمول ترین روش ابتال به ویروس هپاتیت C قرار گرفتن در معرض 
خون آلوده است. برای پیشگیری و درمان هپاتیت C واکسنی وجود 
ندارد، به همین دلیل الزم اســت که افراد با خطرات آلوده شدن به 
ویروس هپاتیت C آشنا باشــند. هپاتیت ویروسی است که موجب 
التهاب و ورم در کبد می شود که شایع ترین آن هپاتیت نوع A ،B و 
C اســت. هپاتیت نوع C خطرناک ترین شکل هپاتیت است؛ به این 

دلیل که واکسنی برای مقابله با آن وجود ندارد. این نوع از هپاتیت 
مانع از آن می شــود که کبد عملکرد اصلی خود همچون هضم غذا، 
ذخیره انرژی و مواد مغذی، پیشــگیری از ابتال به عفونت ها و خارج 

کردن مواد شیمیایی از جریان خون را به درستی انجام دهد.
از آنجایی که هپاتیت می تواند بر بسیاری از عملکردهای کبد تاثیر 
بگذارد، بیماری مخربی برای ســالمتی به حساب می آید و احتمال 

ابتال به بیماری های دیگر همچون دیابت را افزایش می دهد.
در صورتی کــه ســلول های بدن در جــذب قند خون یــا گلوکز 

مشکل داشــته باشند، فرد دچار دیابت می شــود. ویروس هپاتیت 
C ممکن اســت مقاومت انســولین بدن را افزایــش دهد که خود 
فاکتور خطرزای اولیه برای ابتال به دیابت نوع ۲ محسوب می شود. 
همچنین روش هــای درمانی ویــروس هپاتیت C ممکن اســت 
به دیابت نوع ۲ منجر شــود. عالوه بر این مشــکالت، خود ایمنی 
مرتبط با ویروس هپاتیت C احتمال ابتال به دیابت نوع ۱ را افزایش 
 می دهد. بــه گزارش هلــث دی الین، بــا توجه به ایــن مطالعات 

هپاتیتC با دیابت و همچنین دیابت با هپاتیت C مرتبط است.

هر قاشــق غذاخوری کنجد، تامین کننــده ۱4درصد از 
نیاز روزانه بدن به کلســیم بوده و مصــرف ۵۰ گرم از آن، 
۲۵درصد از نیاز روزانه به اســیدفولیک را فراهم می کند. 
این دانه منبع آهن گیاهی اســت که برای رفع خســتگی 
مفید اســت؛ همچنین مصرف آن برای افرادی که مبتالبه 

کم خونی و فقر آهن هستند، می تواند مفید باشد.
جایگزین کردن کنجد و بیسکویت های کنجدی به عنوان 
میان وعده ها، بسیار مهم بوده و مصرف 3۰ گرم از این دانه 
بسیار مفید اســت. مصرف یک قاشــق غذاخوری کنجد، 

معادل یک واحد چربی است و 4۵ کیلوکالری انرژی دارد.
کنجد نه تنها موجب افزایش چربی خون نمی شــود، بلکه 
کلسترول بد خون را نیز کاهش می دهد؛ همچنین مصرف 
آن در افرادی که دچار دردهای شدید دوران عادت ماهیانه 
هستند، سبب کاهش التهاب و شدت انقباض های رحمی 
می شــود. کنجد در ترشــح هورمون های جنسی در زنان 
یائسه نقشــی موثر دارد. بررسی ها نشــان داده اند مصرف 
این دانه در بهبود روند بیماری پارکینسون تاثیرگذار است 
و به رشد ســلول های عصب مرکزی در نوزادان نیز کمک 
می کند و باعث افزایش قدرت بینایی می شــود؛ به همین 
دلیل متخصصان تغذیه، مصرف آن را به خانم های باردار و 

شیرده توصیه می کنند.

 اشتباه رايج مردم درباره روغن کنجد
برخالف تعریف غلط و زیان باری که مردم از رنگ ســفید 
و سیاه دارند، کنجد را اگر ســفید نکنند، برای استفاده در 
دســترس خانواده قرار نمی دهند. کنجد طبیعی و ســیاه 
عالوه بر آنکه ۵4 ماده مغذی دارد، خوشمزه تر است. کنجد 
سفید، بســیاری از مواد مغذی را ندارد و سر سفره ایرانی 
اگر کنجد باشد، کنجد سفید اســت که ازنظر مواد مغذی 
بسیار ضعیف تر از کنجد سیاه است. مردم برای اینکه طعم 
کنجد با مذاقشان  سازگار شــود، آن را سرخ می کنند که 
طی این رونــد، ویتامین ها و امالح و مــواد مغذی اش را از 

دست می دهد.

مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب شــفا، با اشاره به اینکه 
حدود 7۰درصد از دندان قروچــه کودکان در حین خواب 
ناشی از اســترس و اضطراب اســت، گفت: کودکانی که 

دندان قروچه دارند مستعد بیش فعالی هستند.
علی گرجی، در ارتباط با دندان قروچه اظهار داشت: دندان 
قروچه به ساییدن و فشار دادن دندان ها روی یکدیگر )در 
مواقعی که شــخص عمل جویدن یا بلع را انجام نمی دهد( 
اطالق می شود و شامل ســاییدن دندان ها روی یکدیگر، 
بســتن مداوم یا متنــاوب دندان های فک بــاال و پایین، 
کوبیدن دندان ها روی یکدیگر و به هم ســاییدن دندان ها 

می شود و در ۱۵ تا 33 درصد کودکان وجود دارد.
 وی افزود: دندان قروچه ممکن اســت به صورت روزانه یا 
شبانه باشد که نوع روزانه آن، به ساییدن دندان ها روی هم 
به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه اشــاره دارد و شامل مواردی 
مثل جویــدن بافت های دهانــی، گونه هــا و لب ها بوده و 
معموال خفیف و آرام اســت؛ ولی دندان قروچه شبانه که 
بسیار شــایع تر است، شامل فشردن و ســاییدن دندان ها 
به طور ناخودآگاه می شــود. این اختالل که از سه سالگی 
تا پایان عمر ممکن اســت دیده شود، می تواند آسیب های 

غیرقابل برگشتی به دندان ها وارد سازد.
 مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا ادامه داد: با وجود 

اینکه علت اصلی دندان قروچه هنوز مشخص نشده است 
اما متخصصان بــه عوامل زیادی اشــاره می کنند. یکی از 
علل آن، آپنه تنفسی حین خواب است. این افراد در خواب 
تنفس سختی دارند و خواب آنها معموال با خر و پف شدید، 

حرف زدن در خواب و دندان قروچه همراه است.
 وی افزود: از دیگر علل  دندان قروچــه، تنفس دهانی در 
حین خواب )مشــکل تنفســی از بینی(، مصرف نوشابه، 
قهــوه، شــکالت و در مواردی هــم بیماری هــای انگلی 
بخصوص کرمک، ســوءتغذیه یــا کم خونــی و فقر آهن 
اســت. به عالوه مصرف بعضی از داروها می تواند منجر به 

دندان قروچه در حین خواب شود.

هرآنچه درباره کنجد نمی دانستید )2(

التهاب و عفونت ســینوزیت، یکی از بیماری های شایع در 
این فصل از سال اســت که معموال در اثرســرما خوردگی 
یــا آنفلوآنزا اتفاق می افتــد؛ هرچند می توانــد به تنهایی 
هم بــروز کند. عــالوه بر درمــان های دارویــی و مصرف 
آنتی بیوتیک ها، می توان از مــواد طبیعی نیز برای برطرف 
کردن التهاب ســینوس ها اســتفاده کرد. گیاه سیاه دانه 
می تواند به ســرعت التهاب و باکتری های مضررا بر طرف 
کند، این دانه هــای خوش طعم و شــفابخش حاوی مواد 
شیمیایی بسیار مفیدی به نام بتا اســترول، کاروتن، اسید 
اولئیک، اســید لینولئک، پالمتیک، اســتئاریک و نیز یک 
روغن بســیار مفید به نام nigellone اســت. این روغن 
حاوی آنتی اکسیدان بوده و خاصیت ضد درد، ضد باکتری، 
ضد قارچ، ضد تشنج، ضد التهاب، ضد اسپاسم و نیزقابلیت 

تقویت سیستم ایمنی بدن را دارد.

محققان فنالندی در یک بررســی جدید دریافتند که پایین 
بودن ســطح ویتامین D در مردان، موجــب افزایش خطر 
ابتال به سردردهای مکرر می شــود. در این بررسی، اطالعات 
مربوط به ۲۶۰۰ مــرد فنالندی 4۲ تا ۶۰ ســاله، همچنین 
نمونه خون آنان و دفعات سردردشــان مــورد ارزیابی قرار 
گرفت. به گفته محققان نزدیک بــه 7۰ درصد این مردان در 
آستانه کمبود ویتامین D بوده اند. محققان فنالندی اظهار 
داشتند: به طور میانگین مردانی که دچار سردردهای مکرر 
 D می شوند در مقایســه با مردان دیگر از ســطح ویتامین
کمتری برخوردارند. همچنین مردانی با پایین ترین ســطح 
ویتامین D، دو برابر بیش از مردانی که از باالترین سطح این 
ویتامین برخوردارند، دچار سردردهای مکرر می شوند. نتایج 
این مطالعه نشان دهنده ارتباط بیشتر کمبود ویتامین D با 

افزایش خطر ابتال به انواع خاصی از بیماری ها و امراض است.

 D ارتباط کمبود ويتامین 
با سردردهای مکرر

سینوزيت را با سیاه دانه 
درمان کنید!

بهتر است از همان 
اول کمتر غذا 

بکشید يا اينکه 
از بشقاب های 

کوچک تر 
استفاده کنید؛ 

وقتی بشقابتان 
کوچک باشد، 

پرتر ديده 
می شود و شما با 
همان مقدار غذا 

سیر می شويد

15 تا 33 درصد کودکان دچار دندان قروچه هستند
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پیشنهاد سردبیر: 
 خسارات سرقت گوشی و اطالعات را به حداقل برسانید!

 DNA استخراج قدیمی ترین
انسان از دندان 430 هزار ساله

دانشــمندان آلمانی فســیل دنــدان و یــک تکه از 
استخوان ران را در این غار شناسایی کردند که گفته 
می شــود صاحب آن 430 هزار ســال قبــل زندگی 

می کرده است.
دانشمندان موفق شــدند از یک فسیل که حدود نیم 
میلیون سال قدمت دارد، DNA استخراج کنند تا بر 
این اساس قدیمی ترین DNA شناخته شده توسط 

بشر مورد آزمایش قرار گیرد.
این نمونه در غار »سیما ِدلُس« اسپانیا کشف شد که 
گفته می شود بزرگ ترین مجموعه فسیل های انسانی 
مربوط به دوره چهارم زمین شناســی، در این منطقه 
وجود دارد. دوره چهارم زمین شناســی در اصل بین 

130 تا 780 هزار سال قبل است.
در طول ایــن دوره تاریخــی که دانشــمندان هنوز 
نتوانســته اند اطالعات زیادی را در مورد آن کشــف 
کنند، گونه ای از انســان های اولیه می زیسته اند که 
اجداد انسان های مدرن تر ســاکن آفریقا را تشکیل 
می دهند. شــاخه دیگر این انسان های اولیه، ساکنان 

مناطق شمالی نئاندرتال ها را تشکیل داده اند.
دانشــمندان آلمانــی در آخرین بررســی های خود 
فســیل دندان و یک تکه از اســتخوان ران را در این 
غار شناســایی کردند که گفته می شــود صاحب آن 

430هزار سال قبل زندگی می کرده است.
این کشف باعث شد شــجره نامه انســان های اولیه 
اندکی تغییر کند و دانشمندان دریابند که آبا و اجداد 
ما به صورت متفــاوت و در مناطقی که تاکنون تصور 

نمی شد، سکونت داشته اند.
غــار باســتانی »ســیما ِدلُــس«، بزرگ تریــن و 
قدیمی ترین مجموعه از انســان های اولیه محسوب 
می شــود که تاکنون بیش از 6500 هزار اســتخوان 
فسیل شده در آن شناســایی شــده و از جمله آنها 
می توان به 500 دندان اشــاره کرد کــه از بین آنها 
تاکنون مشخصات 28 نفر به صورت مجزا شناسایی 

شده است.

آیا واقعا مراقب تلفن همراه خود هســتید؟ تنها در قاب یا در 
کیف گذاشتن آن کافی نیست. تا به حال از خودتان پرسیده اید 
که اگر تلفن تان گم شود یا به ســرقت برود، اطالعات شما در 
امان خواهد بود و آیا قادر هستید از موقعیت دستگاه خود آگاه 

شوید؟ اگر پاسختان منفی است، این نکات را با دقت بخوانید.
از قفل صفحه نمایش استفاده کنید

می دانیم که با اســتفاده از قفل صفحه نمایش، احســاس به 
سختی افتادن می کنید اگر کارتان با تلفن همراه، تنها درحد 
چک کردن پیام هاست. اما می توانید برای این کار از ویجت های 
صفحه قفل استفاده کنید و دیگر دلیلی برای عدم استفاده از 
قفل گوشی با کد، اثر انگشــت، تشخیص حرکت یا تشخیص 
چهره وجود ندارد. دســتگاه های جدیــد اندروید که قابلیت 
تشخیص اثر انگشت دارند، هم برای حفظ ایمنی دستگاه شما 
و هم از جهت سرعت باز کردن قفل، مناسب هستند. استفاده 
نکردن از قفل صفحه نمایش حکم این را دارد که از خانه خارج 

شده و درب ورودی را برای دزدها باز گذاشته باشید.
از حالت رمز عبور مخفی استفاده کنید

از قسمت تنظیمات اندروید وارد بخش Security شوید. این 
 make all password visible منو گزینه ای با عنوان
دارد که برای دقت بیشــتر در وارد کردن رمز عبور است. اما از 
نظر امنیتی یک ریسک تلقی می شــود، زیرا به تسهیل دیده 
شدن رمز عبور کمک می کند؛ به ویژه وقتی در یک جای شلوغ 

مثل مترو هستید، بهتر است این گزینه غیر فعال باشد.
اپلیکیشن های خود را مخفی و قفل کنید

یک قفل اپلیکیشــن خوب می تواند یک نعمت واقعی باشد. 
نه فقط بــه دالیل امنیتی، بلکــه از جهت مراقبــت از حریم 
خصوصی و حذف و جابه جا کردن اطالعات توســط کودکان 
نیز اهمیت دارد. یک برنامه قفــل مثل AppLock می تواند 
سبب جلوگیری از دسترســی دیگران به عکس ها، شماره ها، 
فیسبوک، تنظیمات گوشی و هر چیز دیگری در تلفن همراه 

شما شود.
ANDROID DEVICE MANAGER ردیابی تلفن با

این نکته خیلی مهم تر از کارهایی اســت که برای محافظت از 
گوشی باید انجام دهید. اگر گوشی خود را گم کردید یا جایی 
جا گذاشتید، Android Device Manager می تواند 
آن را پیدا کــرده، از راه دور قفل کنــد و در بدترین حالت در 

صورت لزوم اطالعات آن را ازبین ببرد. 
 location یا  remote location tracking قابلیــت
service دســتگاهتان را غیر فعال نکنیــد، زیرا در صورت 

مفقود شدن دیگر قابل ردیابی نخواهد بود.
تلفن همراه خود را رها نکنید

گوشی خود را فقط به چشم یک تلفن هوشمند نبینید. تصور 
کنید یک بسته وسوســه انگیز محتوی صدها هزار دالر، یورو، 
پوند یا هر واحد پولی دیگری است که دوست دارید و یک چراغ 
چشمک زن که در باالی آن نوشته شده »پول مفت« را پیوسته 
نشان می دهد. حال شما این بسته با ارزش را جایی می گذارید 
و به ســراغ کار دیگری می روید؟! هرگز گوشی خود را جایی 

نگذارید، برای اینکه به سراغ کار دیگری بروید.
تنظیمات و اخطارهای اپلیکیشن هایتان را بررسی کنید

اخیرا یک بررســی نشــان داد که 10 عدد از مشــهورترین 
اپلیکیشــن های چراغ قــوه فلش، هنگام نصب درخواســت  
اختیارات عجیبــی از قبیل قابلیت ردیابــی موقعیت و حتی 
پاک کردن اپلیکیشن ها و فایل ها داشــتند و البته اینها فقط 
اپلیکیشن چراغ قوه نیستند، بیشتر دانلودهای مشکوک برای 
استفاده از اطالعات کاربران یا برای وصل شدن به حساب های 
مالــی و رســیدن به پــول طراحی شــده اند. حواســتان به 
دسترسی هایی باشد که اپلیکیشن ها هنگام نصب درخواست 

می کنند.
به منابع دانلود ناشناس مشکوک باشید

شــاید مارکت های مختلف، مکان های قابل احترامی جهت 
دانلود اپلیکیشن برای دستگاه شما هســتند؛ اما شاید، فقط 
تصور کنید شــاید این گونه نباشــد. اگر اپلیکیشن های خود 
گوگل استور دارای مشــکالتی بوده اند، کامال عادی است که 
به سایت های دانلود و ارائه دهنده خدمات که شناختی از آنها 
ندارید مشکوک باشید. منابع جدید بد نیستند، فقط باید آنها را 

عاقالنه و با شناخت انتخاب کنید.
از پیام رسانی با قابلیت رمزگذاری استفاده کنید

اگر رمزگذاری دســتگاه شــما به صورت پیــش فرض فعال 
است، اطالعات شما توسط مهاجم قابل کپی شدن و مشاهده 
نیســت، اما این به این معنی نیســت که اطالعات شما روی 
شبکه اینترنت رمزگذاری شده اســت. برای اطمینان از این 
که ارتباطات شما کامال خصوصی باشد، از یک بستر ارتباطی 

رمزگذاری شده مثل تلگرام استفاده کنید.

این نکته خیلی 
مهم تر از کارهایی 

است که برای 
محافظت از گوشی 

باید انجام دهید. 
اگر گوشی خود را 
گم کردید یا جایی 

جا گذاشتید، 
Android
 Device 

 Manager
می تواند آن را 

پیدا کند، از راه 
دور قفل کند و 

در بدترین حالت 
در صورت لزوم 
اطالعات آن را 

ازبین ببرد

کافه اپهوش سنج

با داشتن ســیم پی، می توانید خرید شارژ سیم کارت، بسته 
اینترنت، گیفت کارت، پرداخت قبوض شهری و جریمه، رزرو 
آنالین بلیت ســینما و تئاتر و قطار و هواپیما را از یک محل 
انجام دهید. خدمات این اپلیکیشن حتی شامل تمدید بیمه و 
افغان کارت برای اتباع خارجی ساکن کشورمان نیز می شود، 
چیزی که قبال در کمتر نمونه مشــابهی دیده بودیم. مسلما 
برای استفاده از این خدمات، آنالین بودن شما ضروری است، 
هر چند برای خرید شــارژ و بســته 4G، به صورت آفالین و 
ازطریق کد USSD هم مــی توانید اقدام کنیــد )البته به 
خاطر امنیت پایین توصیه می کنیم کمتر به سراغش بروید(. 
یکی از مزایای خرید شارژ با سیم پی، اســتفاده از گزینه ای 
اســت به نام شــارژ ســریع. یک بار که اطالعات بانکی را در 
این قســمت وارد کنید دفعه بعد برای خرید شارژ فقط الزم 
است یک کلیک ســاده انجام دهید. ویجت شارژ سریع حتی 
به شــکل یک آیکون در صفحه خانه موبایل شما می نشیند 

تا همیشــه در کوتاه ترین زمان ممکن به آن دسترسی یابید. 
با اولین خرید از ســیم پی، می توانید عضو باشگاه مشتریان 
آن شــوید و به ازای هر خریــد امتیاز بگیریــد. گردانندگان 
ســرویس آخر، هر ماه یک قرعه کشــی نیز برگزار می کنند 
که طبیعتا هر چــه امتیاز باالتری گرفته باشــید، شــانس 
بیشتری هم برای برنده شــدن در آن خواهید داشت. خرید 
از ســرویس های اینچنینی همیشــه این تردید را در ذهن 
کاربر ایجاد می کند که آیا می توان به عملکردشــان اعتماد 
کرد؟ خوشــبختانه باید بگوییم بله، نشان اعتماد الکترونیک 
دریافت شده توسط سیم پی تضمین می کند که از آن، خرید 
امن و بی دردسری خواهید داشــت. با توجه به امکانات فعلی 
سیم پی، هیچ بعید نیســت که در آینده گزینه های بیشتری 
هم برای خرید الکترونیکی به آن اضافه شــود و این موضوع 
یقینا به استقبال بیشــتر کاربران از آن کمک شایانی خواهد 
کرد. البته تنها در صورتی که قیمت های ارائه شــده در سیم 
پی قادر به رقابت با دیگر ســرویس های آنالین باشــند، می 
توانیم آینده خــوب و پردرآمدی را برای این ســرویس نوپا 
 متصور شویم. شما می توانید برای دریافت این اپلیکیشن به

 goo.gl/ga8L7F مراجعه کنید.

معرفی اپ SimPay؛

 راهی آسان برای خرید شارژ، 
بلیت و پرداخت قبوض

محصول جالبی که شــرکت Kolibree به نمایشــگاه الس و گاس امســال 
آورده، مسواک هوشمند ara است؛ مسواکی که محصول یک استارتاپ است 

که تالش می کند کاربران را برای مرتب و صحیح مسواک زدن ترغیب کند.
مهم تریــن برتری مســواک ara در مقایســه بــا رقبــا، به کارگیری هوش 
 مصنوعی اســت. آنهــا الگوریتــم خاصی را که بر اســاس یادگیــری عمیق 
)Deep Learning( توسعه داده اند، به عنوان پتنت ثبت کرده اند. حافظه 
ذخیره سازی داخل مسواک می تواند تمام حرکاتی را که هنگام مسواک زدن 
انجام می دهید، ضبط کند تا در آینده از آنها برای ایجاد انگیزه و بهتر مسواک 

زدن شما استفاده کند. 
استارتاپ ســازنده  این مســواک می گوید از هوش مصنوعی برای آنالیز رفتار 
کاربر در هنگام مسواک زدن اســتفاده می کند تا توصیه های شخصی به وی 
ارائه دهد. این توصیه ها از طریق یک اپلیکیشن موبایل در قالب رابط کاربری 
زیبا به نمایش درمی آیند. حتی امکان ارســال ایمیل هفتگی از مسواک زدن 
نیز وجود دارد. مسواک هوشمند ara با قیمت 7۹ دالر پیش فروش می شود 
و زمان تحویل آن نیز اواخر ماه فوریه خواهد بــود که پس از عرضه محصول، 

قیمت آن به 12۹ دالر خواهد رسید.

طی ســال های اخیر بعضی از استارتاپ های خالق سعی داشــته اند با ارائه 
الگوهای نویــن، هدفون هایی انعطــاف پذیر و قابل تنظیم ارائــه نمایند؛ اما 
باالخره یکی از این شرکت ها مدل واقعی و قابل لمســی از ایده مذکور را در 
رویدادCES 2017 به نمایش گذاشته اســت. محصوالت جدید استارتاپ 
Decibullz که در قالب هدفون های معمولی و وایرلس معرفی شده اند، به 
راحتی به شکل گوش های کاربر درآمده و مناســب ترین و فیت ترین تجربه 
را به ارمغان خواهند آورند. برای این منظور کافی اســت پیش از اســتفاده، 
هدفون ها را در آب جوش انداخته و ســپس در گوش فشــار دهیم تا به شکل 
و شــمایل آن در بیاید. این ترفند در نگاه اول کمی عجیــب و دور از انتظار به 
نظر می رسد، اما دقیقا همان الگویی اســت که برای محافظت از دندان های 
ورزشکاران رزمی به کارمی رود. Decibullz کار خود را از وب سایت کیک 
استارتر شــروع کرد و حاال هدفون های معمولی و بی سیم خود را به ترتیب با 

قیمت های 60 و 120 دالر به فروش می رساند.

استارتاپ دوچرخه های جاده ای »SpeedX« بار دیگر برای جمع آوری سرمایه 
مد نظر خود آمده است تا دومین دوچرخه هوشمندش را به مرحله تولید و عرضه 
برســاند. دومین پروژه اســتارتاپ مذکور »SpeedX Unicorn« نام گرفت 
و در واقع یک دوچرخه دارای سیســتم کامپیوتری است که طبق ادعای سازنده، 
حرکت بسیار روانی را در طول جاده برای سرنشین به ارمغان می آورد. تنها قابلیت 
دوچرخه »SpeedX Unicorn« حذف دست اندازها نبوده و همچنین به یک 
صفحه نمایش 2/2 اینچی لمسی مجهز است که نسخه ای تغییریافته از اندروید را 
اجرا می کند. کامپیوتر »SpeedForce« می تواند با استفاده سنسورهای به 
کار رفته، اطالعاتی نظیر سرعت کنونی و میانگین و بیشترین سرعت را به دقت 
محاسبه کرده و در اختیار دوچرخه سوار قرار دهد. همچنین »SpeedX« عنوان 
کرده که دوچرخه مذکور، اولین محصول دارای پاورمتر داخلی است که داده هایی 
نظیر میزان وات انرژی خروجی را به کاربر نمایش می دهد. طبق ادعای شــرکت 
سازنده، کامپیوتر »SpeedForce« به کار رفته در محصول جدید حتی در زیر 
نور مستقیم خورشید نیز از خوانایی کافی برخوردار بوده و با هر بار شارژ، تا بیش از 
20 ساعت جوابگو خواهد بود. این دوچرخه قرار است با قیمت 31۹۹ دالر راهی 

بازار شود.

مسواک ها هم 
به هوش مصنوعی مجهز شدند

این هدفون ها را بجوشانید و سپس با شکل 
دلخواه، در گوش خود قرار دهید

 رونمایی از دوچرخه هوشمند جدید 
مجهز به پاورمتر داخلی

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

معمای  2045
یک و نیم مرغ افسانه ای در مدت یک و نیم روز، یک 

و نیم تخم مرغ می گذارند.
یک مــرغ افســانه ای در یــک روز چنــد تخم مرغ 

می گذارد؟
جواب معمای  2041 

پاسخ معمای ســاختن عدد 24 با اعداد 8 ، 8، 3 ، 3  
راه حل های مختلفی دارد که ما در اینجا یکی از آنها 

را ذکر کرده ایم:
 24 = )3/1(/8 = )3/8(-3(/8

هشت تقسیم بر پرانتز باز سه منهای هشت تقسیم بر 
سه پرانتز بسته = 24

کســانی که به معمای 2037 پاســخ صحیح 
داده اند: 

- سعید ... از اصفهان.
لطفا جــواب معماهای طرح شــده را به همراه 

نام و شهر محل زندگی خود به نشانی:
rezaei.zayanderoud@gmail.com

 بفرســتید تا نــام شــما در همیــن صفحــه ذکر 
شود.

چند نکته امنیتی مهم برای تلفن های اندرویدی؛

 خسارات سرقت گوشی و اطالعات را به حداقل برسانید!

 OptiPlex دل، از مینی کامپیوتر
7050 و دو مانیتور پرده برداشت

 شــیائومی در کنفرانــس مطبوعاتــی خــود در نمایشــگاه 
CES 2017 تازه ترین محصوالت خود را معرفی کرد، از جمله 
Mi Router HD کــه یک روتــر وای فای به حســاب می آید. 
روتر جدید البته نسبت به مدل های مرســوم بازار ویژگی های 
بیشتری دارد که قیمت دستگاه را تا چند صد دالر افزایش داده 
اســت. روتر جدید به لطف فناوری MIMO 4×4 و مجهز بودن 
به 4 آنتن PCB با گین باال، قادر اســت اطالعات را با ســرعت 
حداکثر 2600 مگابیت در ثانیه انتقال دهد. ســازنده عالوه بر 
این، امکان می دهد روتر جدید را برای استفاده در سیستم های 
مدار بســته به 8 گیگابایت حافظه داخلی مجهــز کنید که رقم 
چشــمگیری به حســاب می آید. روتر جدید ضمنا از یک بدنه 
فلزی بهره می برد و امکانات هوشــمند مختلفی دارد؛ از جمله 
پشــتیبان گیری خودکار از تمام ابزارهای متصل و پشــتیبانی 
از قابلیت ماشــین زمان. از دیگر امکانات این دستگاه همچنین 
می توان به ســینک کردن اطالعات با حساب Dropbox کاربر 
 Sonos و پشتیبانی از اتصال بی سیم برای سیستم های صوتی

اشاره کرد.
گفتنی اســت که فروش Mi Router HD در سه ماهه نخست 
سال 2017، در دو ظرفیت 1 و 8 ترابایتی آغاز می شود که اولی 

زیر 200 دالر و دومی کمتر از 500 دالر قیمت خواهند داشت.

شیائومی، از روتر Mi Router HD با 
8 ترابایت حافظه داخلی پرده برداشت

CES 2017

 شرکت دل، در نمایشگاه CES 2017 از مینی کامپیوتر جدید
OptiPlex 7050 پرده برداشــت که نســبت به نســل قبل 
بهبود یافته و با وجود ابعاد کوچک، از توان پردازش در ســطح 

کامپیوترهای دسکتاپ برخوردار است.
توان پردازشی باالی دســتگاه، از پردازنده نســل هفتم اینتل 
می آید که بسته به انتخاب کاربر، می تواند تا مدل های قدرتمند 

Core i7 را شامل شود.
این پردازنده ها به واحد پردازش گرافیکی هم مجهز هستند اما 
اگر بیشــتر از آن می خواهید، خبر خوب این است که کامپیوتر 
  R7 450 و AMD Radeon R5 430 دل، از کارت گرافیــک
پشــتیبانی می کند. حافظه رم دســتگاه تا 64 گیگابایت قابل 
افزایش اســت و حافظه SSD داخلی محصــول، به لطف درگاه 
جدید PCIe سرعت بســیار باالیی برای کاربر به ارمغان خواهد 

آورد.
شــرکت آمریکایی در این نمایشــگاه، از دو مانیتــور جدید با 
نام هــای Dell 24 و Dell 24 Touch نیز پــرده برداری کرده 
 Full HD اســت که هر دو 24 اینچی هســتند و از رزولوشــن
بهره می برند، اما یکی از آنها لمســی اســت و دیگری به لطف 
 دوربین پیشــرفته، قابلیت Windows Hello را پشــتیبانی 

می کند.
از ویژگی های مشــترک بین هر دو مدل جدید نیز می توان به 
حاشــیه اندک در اطراف صفحه نمایش اشــاره کرد که این دو 
محصول را به مدل هایی مناســب برای کاربــران عالقه مند به 

استفاده همزمان از دو مانیتور تبدیل کرده است.
گفتنی اســت که شــرکت ســازنده از این هفته، فروش مدل 
Touch را با قیمت 32۹ دالر آغــاز می کند و قیمت 3۹۹ را نیز 

برای مدل دیگر در نظر گرفته است.

دوربین Bellus3D امکان ثبت 
سلفی های سه بعدی را به شما می دهد

هارمن،نسل تازه اسپیکرهای بلوتوث 
جی بی ال را به CES 2017 آورده

دوربیــن Bellus3D ابزار موبایلی اســت که به شــما اجازه 
می دهد اسکنی سه بعدی از چهر ه خود داشته باشید.

این دوربین در واقع نوعی لوازم جانبی برای گوشــی هوشمند و 
تبلت شما به حســاب می آید که می تواند در عرض چند ثانیه، 
تصویری ســه بعدی از شــما ایجاد کند؛ همچنیــن با ترکیب 
یک سنســور مادون قرمز 1/2مگاپیکســلی، یک حسگر رنگی 
1/2مگاپیکســلی، دو پروژکتور لیزری مــادون قرمز و دوربین 
سلفی گوشــی هوشــمند یا تبلتی که به آن متصل شده است، 

کار می کند.
اســکن شــدن صورت، با نشســتن در نقطــه دیــد دوربین و 
چرخاندن سر به سمت  چپ و راســت صورت می گیرد. دوربین 
تنها بــه 20 ثانیه زمان نیاز دارد تا تصویری 3 بعدی از شــما در 
اختیارتان قرار دهد. این فایل ها با پسوند obj ذخیره می شوند 
که به این ترتیب به راحتــی می توان با پرینترهای ســه بعدی 

تصاویر را چاپ کرد.
این دوربیــن در حال حاضر به صورت یک نســخه  اولیه موجود 
است، اما شرکت سازنده امیدوار است بتواند این دستگاه جالب 

را در اواخر سال 2017 با قیمت 300 دالر روانه بازار کند.

کمپانی مشــهور هارمــن )Harman( در اواخر ســال 2015 
اســپیکرهای بلوتوث »JBL Pulse 2« را روانه بــازار کرد و با 

استقبال خوبی از طرف عاشقان موسیقی مواجه شد. 
حاال این شرکت بعد از این مدت طوالنی و همزمان با نمایشگاه 
CES، نسل تازه اسپیکرهای بلوتوث خود را معرفی کرده است. 
هارمن، »JBL Pulse 3« را به صورت ضد آب و با قابلیت پخش 

صوت به صورت 360 درجه تولید کرده است. 
این کمپانی ادعا کرده کــه کیفیت صدای خروجی این محصول 
نسبت به نســل قبل خود، به شکل چشــمگیری افزایش یافته 
است. ساب ووفر کوچک تعبیه شده در بخش باالیی این گجت 
نیز بیس قابل قبولی را تولید می کند. نور LED تعبیه شــده در 
زیر بدنه این محصول، زیبایی خاصی به آن بخشیده؛ بخصوص 
که امــکان کنترل رنگ بنــدی و بازی رنگ و نــور آن از طریق 

اپلیکیشن اختصاصی نیز فراهم است.
اســپیکر جدید جی بی ال می تواند به طور همزمان به دو تلفن 
هوشمند یا تبلت متصل شود، اما در آن واحد تنها قادر به پخش 
موسیقی از یکی از این دو گجت خواهد بود. هارمن چنین وعده 
داده که JBL Pulse 3 بتواند با هر بار شــارژ، تا 12 ســاعت به 

پخش موسیقی و اجرای رقص نور بپردازد.
گواهی IPX7 نیز این امکان را به کاربر می دهد که اسپیکر خود 
را به محیط های خیســی چون حمام یا اســتخر ببرد. محصول 
جدید قرار اســت از بهار آینده و با قیمت 200 دالری روانه بازار 
شود. خریداران بین دو رنگ سفید و مشکی بدنه، امکان انتخاب 

خواهند داشت.
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پیشنهاد سر دبیر: 
کمدین های مطرح کشور در راه اصفهان هستند

ویژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی اصفهان گفت: استان اصفهان 
در تعداد کتابخانه های کشور در رتبه نخست قرار دارد.

حجت االسام والمســلمین حبیب رضا ارزانی با اشاره به گرایش 
مردم نصف جهان به کتاب اظهار داشت: ســرانه مطالعه و اقبال 
به کتاب مردم اصفهان نسبت به ســایر استان های کشور در رتبه 
بهتری قرار دارد؛ ولی نسبت به آنچه باید باشد، فاصله زیادی دارد. 
وی تصریح کرد: با توجه به طرح های اجرا شده در کشور ازجمله 
طرح تابستانه و عیدانه کتاب، استقبال مردم از این طرح ها بسیار 

خوب بوده و اصفهان بعد از تهران در رتبه دوم قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی اصفهان خاطرنشان کرد: در 
چند سال اخیر شهرها و روستاهایی که منتخب شهر یا روستای 
برتر کتاب در کشور هستند، از استان اصفهان بوده اند و امسال نیز 
چند شهر و روستا از اســتان کاندیدای منتخب شهر یا روستای 

برتر کتاب در کشور هستند. 
وی درباره مطالعه دیجیتال کتاب در سطح کشور و استان اصفهان 
بیان کرد: امروز مطالعه از طریــق لپ تاپ ها و موبایل ها نیز نوعی 
مطالعه دیجیتالی اســت که  شــاید مطالعه مطلوب نباشد ولی 
مطالعه محسوب می شــود که اگر در آمار مطالعه به حساب آید، 

آمار مطالعه کشور افزایش پیدا می کند.
حجت االسام ارزانی با بیان اینکه شــبکه های مجازی می توانند 
کمک شــایانی به ترویج فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانی کنند، 
به افزایش کتاب های منتشر شده در استان اشــاره کرد و افزود: 
تا پایان ســال حدود یک هــزار و800 عنوان کتاب در ســطح 
استان منتشــر خواهند شــد که نسبت به ســال گذشته حدود 
100 جلد افزایش داشته اســت. وی تصریح کرد: تقریبا بیش از 
200 کتابخانه در اصفهان وجود دارند کــه به صورت خصوصی، 
زیرمجموعه شــهرداری و زیرمجموعه نهاد اداره می شــوند که 

استان از این حیث رتبه اول را در کشور دارد.

نمایشگاه »این ســو و آن سو« کاری مشــترک از هنرمندان ایران و 
اتریش، از ســوی موزه هنرهای معاصر ســازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری اصفهان برپا شد.
برپایی این نمایشــگاه در مــوزه هنرهای معاصر اصفهــان در واقع 
نخســتین نمایش آثار هنرمندان ایرانی و اتریشی در کنار یکدیگر به 

شمار می رود.
با این اتفاق آثار 17 هنرمند اتریشــی شــامل پیتر آسمن، مارکوس 
آنتون هوبر، اریک اشپیندلر، ایزا اشتاین، آندریاس اشتروهامر، هربرت 
اگر، توماس انزنهوفر، ژوزف باور، کریســتین بــاور، ژوزف رامازندر، 
ولفگانگ رایتر، مارکوس ریب، اکارت سونایتنر، والتر کاینز، ماریون 
کیلیانوویچ، اوروســا گوتمان و مریا مئوسبرگر-شافر و 15 هنرمند 
ایرانی به نام های رضــا آرامش، غزاله آورزمانی، عــا ابتکار، مجتبی 
امینی، سعید انصافی، ســهند حســامیان، فرناز ربیعی جاه، طرالن 
رفیعی، یاشار صمیمی مفخم، گلناز طاهری، ســمیرا علی خانزاده، 
مزدک عیاری، بهناز قاسمی، فرح مهدوی و نرگس هاشمی، در کنار 

هم به نمایش در آمد.
یاشــار صمیمی مفخم، برنامه گــزار ایرانی این برنامه، در نشســت 
تخصصی آن گفت: ایده اولیه این نمایشگاه، ســه سال پیش با سفر 
پیتر آسمن به ایران و بر اساس خط فکری نان و نمک شروع شد، پیتر 
آسمن قصد داشت با برنامه گزاران ایرانی آشنا شود و یکی از دوستان 

مشترک ما سبب این آشنایی شد.
این هنرمند جوان هنرهای تجســمی ادامه داد: خطر فکری و شیوه 
انتخاب هنرمندان، بر اســاس تفکرات پروژه نــان و نمک و نظر پیتر 
آسمن مشخص شد. نان و نمک بر اســاس یک مفهوم قدیمی ایرانی 
که در بسیاری از فرهنگ های دیگر هم مشاهده می شود، شکل گرفته 
است. وی ادامه داد: در واقع نان و نمک، کمترین چیزی است که ما به 
میهمان خود تعارف می کنیم تا دوستی پایداری به وجود آید؛ نوعی 
دوستی که قرار نیست به سادگی شکسته شود و در واقع، پیوند نان و 

نمک پیوندی ناگسستنی است که در فرهنگ ما وجود دارد.
صمیمی مفخم درخصوص انگیزه برگزاری این نمایشــگاه در موزه 
هنرهای معاصر اصفهان گفت: ابتدا دوست داشتیم نخستین رونمایی 
مشــترک آثار در موزه هنرهای معاصر اصفهان صورت بگیرد که به 

دلیل شرایط و تفکر حاکم برآن، بهترین گزینه بود. 
وی ادامه داد: در فضای کنونی مدیریت موزه، توجه به اشاعه فرهنگ 
قالب اســت و در موزه هنرهای معاصر اصفهان دید خوبی به توسعه 
فرهنگ وجــود دارد؛ در صورتی کــه در گالری های خصوصی هدف 
منافع مالی اســت. این هنرمند مطرح تصریح کرد: اولین بار ســند 
دوســتی ایران و اتریش در دوران صفویه و در اصفهان امضا شد و این 
تجدید میثاق فرهنگــی، بار دیگر و بعد از ســال ها در موزه هنرهای 

معاصر اصفهان اتفاق افتاد.

مدیرکل ارشاد اصفهان خبر داد:

رتبه نخست استان اصفهان در 
کشور از نظر تعداد کتابخانه ها

چرا جشنواره فجر پاسخگوی 
نیازهای انقالبی نیست؟

نمایشگاه هنری مشترک ایران و 
اتریش در اصفهان برپا شد

اخبار

دیدگاه

»رضا صالحی امیری« وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی 
روز پنجشنبه در نخستین همایش ملی »نیما، زبان و 
شعر طبری« گفت: نیما یوشــیج از دلدادگانی بود که  

تاش های ماندگاری در حفظ زبان طبری داشت.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی طی ســخنانی در 
نخســتین همایش ملی »نیما، زبان و شعر طبری« در 
تاالر همایش های دانشگاه آزاد اسامی شهرستان نور 
مازندران گفت: به عنوان فرزند خطه مازندران، به خود 
می  بالم و به شما اهالی فرهنگ و ادب این استان افتخار 

می  کنم.
صالحی امیری افــزود: این ســرزمین دارای یک تبار 
تاریخی ماندنی و فرهنگی است و قطعا اگر ریل توسعه 
را از بستر فرهنگ دنبال می  کردیم، امروز در دنیا سرآمد 
بودیم؛ چرا که ذخایر فرهنگی ما بسیار بیشتر از ذخایر 
نفتی است. وی یادآور شد: بسیار خوشحالم که مدیران، 
ائمه محترم جمعه و نخبگان برجسته استان مازندران، 
رابطه و همدلی خوبی با یکدیگر دارند که می  توانند این 

استان را در مسیر توسعه قرار دهند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی تاکید کرد: باور داشته 
باشیم که غرب استان مازندران، سرزمین پرگنجی است 
که ناشناخته مانده است. طبرســتان از دیرباز شاعران 

بزرگی داشته که به زبان طبری شعر می  سروده اند.
صالحی امیری با ابراز تاسف برای در معرض خطر قرار 
گرفتن زبان طبری، اذعان داشت: دلسوزی و دلدادگی 
عاشقان زبان طبری، مانع از آن شده است که این زبان 
پر ارزش به فراموشی سپرده شود و نیما یوشیج از همین 
دلدادگان بود که  تاش  های ماندگاری در این مســیر 
داشته و امروز در تجلیل از چنین شخصیت برجسته  ای 
گرد هم آمده  ایم. »احد جاودانــی« مدیر کل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی مازندران نیز در این همایش گفت: 
نخســتین همایش ملی »نیما، زبان و شعر طبری« با 
تمرکز بر فرهنگ بومی استان مازندران، یکی از چندین 
برنامه فاخر و بزرگی اســت که در ماه  های اخیر برگزار 
شده و چند برنامه گسترده  دیگر نیز به همت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسامی مازندران در دست برنامه  ریزی 
است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسامی مازندران اظهار 
داشت: از اســتاندار محترم مازندران و معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی اســتانداری که همدلی و همراهی 
خوبی با دستگاه های فرهنگی استان دارند، کمال تشکر 
را دارم و از مدیران پرتاش شهرستان نور برای میزبانی 

این همایش بزرگ سپاسگزارم.

وزیر ارشاد:

نیما یوشیج تالش بسیاری برای 
حفظ زبان طبری کرده است

تهماسب صلح جو در مورد ضرورت پخش سریال های طنز 
از تلویزیون گفت: مخاطب تلویزیون مردم عادی هســتند و 

طبیعی است که جذب سریال های کمدی شوند.
وی ادامه داد: مردم بیشــتر به این گونه سریال ها نیاز دارند تا 
بحث های خیلی جدی و البته مدیران شــبکه ها از روی آمار 

بهتر می توانند در این مورد نظر بدهند.
عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی با تاکید بر اینکه 
تلویزیون می تواند با پخش این ســریال ها به ارتباط بیشتر 
خانواده ها کمک کند، افزود: در زمانه ای که رسانه ها فراوان 
هستند، اگر تلویزیون بتواند جذابیت ایجاد کند، قدم اصلی را 

برای تحقق اهداف خود برداشته است.
 تیپ های کمدی به تکرار رسیده اند

وی در مورد سریال های طنز در حال پخش از تلویزیون گفت: 
به نظر می رسد این ســریال ها به نوعی تکراری و کلیشه ای 

شده اند و به همین دلیل جذابیت قبل را برای مردم ندارند. 
صلح جو، دلیل ایــن امر را تکراری شــدن تیپ های کمدی 
دانست و افزود: فقط موضوع و شکل داستانی تکراری نیست، 
بلکه نوع کمدی نیز تکراری شده است. شخصیت های کمیک 
مانند جواد رضویان یا مهران غفوریان را به همین شــکل در 

دیگر سریال ها هم دیده ایم.
وی تاکیدکرد: نــوآوری در هــر دوره ای در کارهای کمدی 
تلویزیون و سینما ضروری اســت؛ اگر به تکرار برسد، بیننده 
اســتقبال نمی کند. برای نمونه وقتی همین بازیگران طنز 
حدود 20سال پیش با ســاخت مجموعه های جدید طنز به 

تلویزیون آمدند، نسبت به دوران قبل از خود نوآوری کرده و 
مدل کمدی فکاهی تلویزیونی را تغییر دادند و به همین دلیل 

بیننده زیادی داشتند.
صلح جو مهم ترین عنصر در کمدی را »تیپ« برشمرد و گفت: 
تیپ کمدی متشــکل از نوع گفتار، بیان، صدا و لحن بازیگر 

است و تیپ های کمدی در تلویزیون ما تکراری شده اند.
وی افزود: در کمدی بیــش از درام و دیگــر عناصر نمایش، 
به تیپ نیاز داریم و بازیگرهای نقش های کمدی با شــکل و 

شمایل خود، تیپ را وارد دنیای نمایش می کنند.
سازنده مستند »عزای نیمروز« ادامه داد: سریال های کمدی 
اکنون نیاز به چهــره ها و بازیگران جدیــد دارد؛ البته بازیگر 
می تواند تیپ خــود را تغییر دهد و با تیــپ جدیدتری وارد 
نمایش شــود. وی گفت: اما بازیگران نسبت به گذشته برای 

بیننده ها محبوبیت و جذابیت 
خود را از دست داده اند زیرا 20 
سال اســت که این تیپ ها را 

تکرار می کنند.
صلح جو در پاسخ به این سوال 
که چرا دیگر تیپ های کمدی 
برای نمونه »چارلی چاپلین« 
تکراری نشده اند، افزود: چارلی 
چاپلیــن در دورانی خاص این 
تیپ هــا را اجرا کــرد و وقتی 
سن او باال رفت، از تیپ فاصله 

گرفت.
این منتقد سینما و تلویزیون 
ادامه داد: اما در کمدی معاصر، 
اگر بازیگری 20 ســال پیش 
کمدی را اجرا می کرده، هنوز 
آن را اجــرا می کنــد؛ با آنکه 
گذشت زمان تغییراتی را پدید 
آورده است. معتقدم تنها کسی 
کــه از بین کمدیــن های آن 

نســل، خود را به روز کرد رضا عطاران است و با گذشت زمان 
و تغییر حالت چهره اش، سعی کرده مدل تیپ کمدی خود 

را تغییر دهد.

حبیب ا... بهمنی کارگردان سینما درخصوص جای خالی 
جشــنواره ای مانند عمار در بین اتفاقــات مهم فرهنگی و 
هنری کشور گفت: اصوال جشــنواره ای مانند عمار، زمانی 
به وجود می آید که جشــنواره های موجود، جامعه انقابی 

ما را اغنا نمی کند.
 وی افــزود: زمانــی کــه جشــنواره های موجــود نیاز و 
گرایش هــای انقابی و اســامی مــا را رفــع نمی کنند، 
بچه های انقابی ما ســعی می کنند جایگاهی برای خود با 

رویکرد خودشان به وجود بیاورند. 

وی ادامه داد: البته این مسئله همچنان مطرح است که اگر 
خود جشنواره عمار هم رفته رفته دستخوش رکود انقابی 
شــود و اهداف اولیه اش را از دســت بدهد، رویکردش به 

سمت دیگر جشنواره ها خواهد رفت. 
بهمنی تصریح کرد: اگر جشــنواره ای ماننــد فجر )که در 
بهمن ماه که مهد انقاب اســامی اســت برگزار می شود( 
حق مطلب را ادا کند، چه لزومی دارد که دیگر جشنواره ها 
با رویکرد اســامی و انقابی برگزار شــود؟! چرا جشنواره 

فجر پاسخگوی این نیازهای انقابی نیست؟
 بهمنی در پاسخ به این ســوال که کدام بخش از جشنواره 
عمار باید تقویت شــود تا عملکرد بهتری داشــته باشد، 
گفت: جشــنواره، محل عرضه تولیدات ساالنه هنرمندان 

اســت؛ اگر این جریان حضور پویا داشته باشد اتفاق خوبی 
چه در بخش مســتند و چه در بخش سینمایی و داستانی 
و کوتاه خواهد افتاد که می تواند مقاصد اولیه جشــنواره 
را به ثمر برساند. درخصوص جشــنواره عمار، چون اغلب 
فیلمسازان جوان هستند و دسترســی به امکانات فراوان 
ندارند، فکر می کنند در بخش مستند و فیلم کوتاه موفق تر 

خواهند بود و با هزینه کمتر بازدهی بیشتری دارند.
 این کارگردان درخصوص جدیدترین فعالیت ســینمایی 
خود گفت: ما جزو طیفی هســتیم که چند ســالی است 
ظاهرا بایکوت شــده ایم و فعالیت سینمایی نداریم؛ اما این 
روزها در حال مطالعه و پژوهش هســتم کــه امیدوارم به 

زودی اتفاقات خوبی رقم بخورد.

منتقد سینما و تلویزیون:

تیپ های کمدی سریال های طنز تلویزیون تکراری شده اند
منتقد سینما و تلویزیون معتقد است تیپ های کمدی 
در سریال های طنز تلویزیون به تکرار رسیده اند و باید 

برای جذب مخاطب، خود را به روز کنند.

سریال های کمدی 
اکنون نیاز به 

چهره ها و بازیگران 
جدید دارد؛ البته 

بازیگر می تواند 
تیپ خود را تغییر 

دهد و با تیپ 
جدیدتری وارد 

نمایش شود

جدیدترین فیلم رضا مجلسی این روزها مراحل فنی خود را پشت سر 
می گذارد.

بیتا منصوری تهیه کننده سینما، درخصوص آخرین وضعیت ساخت 
»کاتی و ســتاره« گفت: بخش عمده کار انجام شــده و این روزها در 
بخش انیمیشن این اثر که بسیار زمان بر است، مشغول هستیم که تا 

یک ماه آینده آماده خواهد شد.
وی افزود: تمام هدف ما تولید کاری با کیفیت اســت؛ به همین جهت 
در بخش انیمیشــن که بخش مهــم کار خواهد بود، بــا دقت پیش 

خواهیم رفت.
گفتنی اســت »کاتــی و ســتاره« بــه کارگردانی رضا مجلســی و 
تهیه کنندگی بیتــا منصوری، یک فضــای فانتــزی دارد و در مورد 

موجوداتی است که از سیاره دیگری به زمین آمده اند و... 
»کاتی و ســتاره« فیلمی در حوزه کودک است که بخش اعظم آن در 

شمال کشور و بقیه در تهران فیلم برداری شده است.

مستانه مهاجر به آخرین وضعیت جدیدترین ساخته آیدا پناهنده و روند 
پیشرفت کار اشاره کرد. این تدوینگر و تهیه کننده سینما، درخصوص 
آخرین وضعیت فیلم سینمایی »اسرافیل« گفت: این اثر مراحل فنی 
خود را در بخش اصاح رنگ، صداگذاری و موســیقی می گذراند و در 
تاش هستیم تا نســخه نهایی آن را تا قبل از موعد مقرر به دبیرخانه 
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر برســانیم. وی با ابراز رضایت از روند 
ساخت »اسرافیل« عنوان کرد: خوشــبختانه تا به امروز همه کارها به 
خوبی و طبق برنامه پیش رفته و راضی کننده اســت. اتفاق خوبی که 
برای من افتاد، همکاری و همراه شدن با افراد درجه یک بود. »اسرافیل« 
درامی درباره چالــش ها و نیازهای عاطفی و روابط انســانی اســت. 
پیش تولید این فیلم سینمایی به تازگی آغاز شده  و مذاکراتی با برخی 
از بازیگران صورت پذیرفته است. پیش بینی می شود تعدادی از عوامل 
و بازیگران فیلم سینمایی ناهید در دومین پروژه سینمایی آیدا پناهنده 

نیز همکاری کنند.

»کاتی و ستاره« مراحل فنی 
را می گذراند

 نسخه نهایی »اسرافیل«
به جشنواره فجر می رسد؟

سینما

هاتــف علیمردانــی گفــت: اگــر اختیار بــا من بــود فیلم 
»هفت ماهگی« را به هیچ وجه در این زمان اکران نمی کردم.

کارگردان فیلم »هفــت ماهگی« که به تازگــی جدیدترین 
اثرش بر پرده  سینماها رفته است، بیان کرد: متاسفانه در این 
سال ها تمام هفت فیلمی که ساخته ام در بدترین زمان ممکن 
اکران شده است و نمی دانم چرا همیشــه این اتفاق برای من 

می افتد؟!
او افزود: البته خدا را شــکر که همیشه مردم حمایت کرده اند 
و پشــتیبانی آنها تنها کمکی بوده که در این سال ها داشته ام. 
با این حــال معتقدم این روزها زمان خوبی بــرای اکران فیلم 
نیســت و اگر تهیه کننده فیلم بودم، به هیچ وجه آن را در این 

زمان نمایش نمی دادم.
علیمردانی که امســال با فیلم »آباجــان« متقاضی حضور در 
جشنواره فیلم فجر اســت، اضافه کرد: البته در جریان کامل 
اینکه چرا چنین فصلی برای اکران انتخاب شــده است، قرار 
ندارم و مطمئن هســتم کــه تهیه کننده هم دوســت ندارد 
فیلمش در یک زمان بد اکران شــود، به همیــن دلیل قطعا 

شرایطی باعث این تصمیم شده است.
او با انتقاد از اینکه »نمی دانم چرا بــرای نمایش هیچ کدام از 
هفت فیلمم، اکران نــوروز یا یک زمان بهتر به من نرســیده 
اســت«، گفت: »هفت ماهگی« فیلم مردم پسندی است که 
مردم را از تماشای فیلم راضی می کند چرا که معضات جامعه  
امروز را بیان می کند و بازی های متفاوتی از ســوی بازیگران 
در آن دیده می شــود، به ویژه حامد بهداد کــه او را متفاوت از 

همیشه می بینیم.
کارگردان فیلم »کوچه بی نام« خاطرنشان کرد: معموال همه 
فیلم هایم را دوست دارم، اما »هفت ماهگی« از آن فیلم هایی 
اســت که ترجیح می دهم بعد از اکران درباره  آن صحبت کنم 
چون به سلیقه  مخاطب نزدیک است و می دانم او را راضی نگه 

می دارد.
»هفت ماهگــی« کــه تهیه کنندگی آن را منصور لشــکری 

قوچانی برعهــده دارد، هماننــد کارهای قبلــی علیمردانی 
مضمونــی اجتماعــی دارد و حامد بهــداد و بــاران کوثری 
نقش های اصلی آن را بازی می کنند که باران کوثری همزمان 

با فیلم برداری این فیلم دچار سانحه تصادف شد.
همچنین پــگاه آهنگرانی، بهنــاز جعفری، رضــا بهبودی، 
محمدرضا علی مردانی، فرشــته صدرعرفایی، هانیه توسلی و 

احمد مهران فر دیگر بازیگران این فیلم هستند.
فهرســت عوامل این فیلم عبارتند از: نویســنده و کارگردان: 
هاتف علیمردانی، مدیر فیلمبــرداری: محمود کاری، طراح 
صحنه و لباس: کامیاب امین عشــایری، طــراح گریم: ایمان 
امیدواری، صدابردار: محمود خرسند، دستیار اول کارگردان 

: و برنامــه ریز: علــی افشــین راد، مدیر  لیــد تو
پیمان جعفــری، فیلم بردار: 

کوهیــار کاری، عکاس: 
مهدی دلخواسته، مدیر 
ابوالفضل  تــدارکات: 
دادگســتر، دســتیار 
عادل  کارگردان:  دوم 
دســتیار  تبریــزی، 
مریم  کارگردان:  سوم 
منشــی  مجیــدی، 

صحنــه: زهــرا 
تحقیقی.

مدیر اســتان های مرکز هنرهای نمایشــی گفت: تئاتر 
کشــور با ورود نیروهای با انگیزه و پر انرژی، بهبود یافته 

و اکنون در حال پوست اندازی است.
اتابک نادری با اشاره به برگزاری سی و پنجمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر تصریح کرد: طی سال های گذشته 
همیشه معتقد بوده ایم که جشــنواره باید برآیند تئاتر 
 کشور باشــد. وی با بیان اینکه در جشــنواره تئاتر فجر 
پیش رو هیچ اثر سفارشی وجود ندارد، افزود: آثار راه یافته 
به جشــنواره، از میان نمایش های اجرا شــده گزینش 
شده اند که نشان دهنده بازگشت جشــنواره تئاتر فجر 
به مسیر اصلی است. نادری ادامه داد: این موضوع نشان 
می دهد تولیدات افزایش یافته است که به نظر من منشأ 
آن، صعودی بودن میزان تماشاخانه های خصوصی است.

مدیر بخش هماهنگی اســتان های جشنواره تئاتر فجر 
با بیان اینکه تماشــاخانه های خصوصی موجب شدند 
گروه های مختلف نمایشی ایجاد شوند، اظهار کرد: ورود 
کارگردان های تازه نفس و افزایش ســرمایه گذاران به 
تئاتر اتفاقات خوبی اســت که تئاتر را پررنگ تر و پربارتر 
جلوه می دهد و این امر وضعیت جشــنواره  فجر را بهبود 

بخشیده است.
ایــن بازیگر تئاتــر، درباره مــاک خود بــرای انتخاب 
نمایش هایی که بازی می کند، گفــت: در انتخاب هایم 
کلیت نمایش را در نظــر می گیریم که به چه ســمتی 
خواهد رفت و از ســوی دیگر ویژگی هــای نقش و بیان 
مطلب آن برایم از اهمیت باالیی برخوردار اســت. نادری 
بازی خود در نمایش »ابوبکر محمدی، فاطمه محمدی« 
را در رده یک کار اجتماعی شریف معاصر دانست و افزود: 
در این نمایش نقش فردی به نام افشار را برعهده داشتم 
که موجبات یک بحــران و ناامنی را بــرای این خانواده 

دونفره فراهم می کند.

مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
گفت: کمدین های مطرح کشــور در یــک دوره برنامه 
استندآپ کمدی در طول زمســتان برنامه های شاد و 

مفرحی را برای شهروندان اصفهانی اجرا می کنند.
علی اکبر بقایی اظهارکرد: ســازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان از سال 1376، با هدف ارتقای فرهنگ 
شــهروندی و افزایش دانش و مهارت های شــهروندی 
با تاکیــد بر انضبــاط و اخاق اجتماعی، بسترســازی 
برای تقویت هویــت دینی، ملی و انقابی شــهروندان، 
فرهنگسازی برای بهبود ســامت فردی و اجتماعی و 

بسیاری از مسائل دیگر، آغاز به کار کرده است.
وی افزود: این ســازمان به عنــوان متولی امور فرهنگی 
و تفریحی گام هــای موثری را از بدو تاســیس تاکنون 
برداشته است که وجود مراکز فرهنگی، تفریحی، ورزشی 
و کتابخانه ویژه بانوان، کودکان، جوانان و نوجوانان و ارائه 
خدمات متنوع تخصصی، جشنواره ها و مسابقات متعدد، 
حکایت از توسعه کمی و کیفی خدمات سازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان دارد. مدیر عامل سازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان ادامه داد: کمیته 
فرهنگ شــهروندی در زمستان امســال کمدین های 
مطرح کشور را به یک دوره برنامه استندآپ کمدی که در 
چهار نوبت پنجشنبه و جمعه ها برگزار می شود، دعوت 
کرده تا برنامه های شــاد و مفرحی را برای شــهروندان 

اصفهانی اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه کمیته شهروندی این 
ویژه برنامه را اجرا می کنــد، موضوعات آن هم پیرامون 
فرهنگ شــهروندی خواهد بود و تبلیغات این برنامه در 

سطح شهر، از این هفته انجام می شود.
بقایی گفت: شــهروندان می توانند با تهیه بلیت در این 

برنامه مفرح و جذاب شرکت کنند.

هاتف علیمردانی:

اگر اختیار با من بود، به هیچ وجه االن فیلمم را اکران نمی کردم
مدیر استان های مرکز هنرهای نمایشی:

 تئاتر کشور در حال 
پوست اندازی است

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

 کمدین های مطرح کشور
در راه اصفهان هستند

تئاتر  با مسئوالن

بعد از صدور مجوز ســاخت فیلم »هزارپا«، رضا عطاران به عنوان 
اولین بازیگر این فیلم سینمایی معرفی شد.

ابوالحسن داوودی قرار است 15 ســال پس از کمدی موفق »نان 
و عشــق و موتور 1000« بــا فیلمنامه ای که نــگارش آن را امیر 
برادران، مصطفی زندی و پیمان جزینی بر عهده دارند، بازگشت 

دوباره ای به ساخت فیلم های طنز داشته باشد.
در حالی که پیشــتر ابوالحســن داوودی از اعام نــام بازیگران 
»هزارپا« خودداری کرده بود، خبرگزاری فــارس، امروز از توافق 
داوودی با رضا عطاران برای بازی در این فیلم سینمایی خبر داد. 
پیش از این، تنها از پیمان جزینی به عنوان نویســنده فیلمنامه 
»هزار پا« نام برده شده بود، اما رضا رخشان تهیه کننده این فیلم 
به آی ســینما خبر داد که امیر برادران و مصطفی زندی به همراه 
جزینی، نگارش فیلم نامه فیلم جدید ابوالحسن داوودی را بر عهده 

داشتند.
»هزارپا« اولین تجربه همکاری ابوالحسن داوودی و رضا عطاران 
به حساب می آید. داوودی پس از دریافت پروانه ساخت »هزارپا« 

اعام کرد که فیلم جدید خود را اوایل سال آینده کلید خواهد زد.
کارگــردان »رخ دیوانه« درباره فیلم نامــه »هزارپا« گفته بود که 
داستان این فیلم در اواخر دهه شــصت و اوایل دهه هفتاد روایت 
می شود و با بیانی طنز به اتفاقاتی می پردازد که آن زمان در کشور 

رخ می داد.

رضا عطاران بازیگر فیلم کمدی 
»هزارپا« شد
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پیشنهاد سردبیر:
تعطیلی پیست های چهارمحال و بختیاری به علت نبود برف

اخبار

حجت االســام محمدعلی نكونام نماینده ولی فقیه 
در چهارمحال و بختیاری در نشست تبیین پیوست 
فرهنگی اســتان که با حضور اعضای بســیج اساتید 
چهارمحال و بختیــاری برگزار شــد، گفت: تهاجم 
فرهنگی و اقتصاد مقاومتی ازجمله مطالبات رهبری 

هستند که در عمل به آنها هنوز عقب هستیم.
وی عنوان کرد: شــورای عالی انقاب فرهنگی برای 
عمل بــه دیدگاه های رهبری کارهــای خوبی انجام 

داده ولی هنوز هم جای کار دارد.
امــام جمعه شــهرکرد با اشــاره به اینكه پیوســت 
فرهنگی را باید به یک بــاور تبدیل کنید، اظهار کرد: 
برای تبدیل آن به یک باور به جهادی بزرگ، عمیق، 
ارزشمند و خســتگی ناپذیر نیاز اســت. وی با تاکید 
بر اینكه این جلســه امیدبخش اســت ولی نباید به 
این جلسات اکتفا شــود، تصریح کرد: در دانشگاه ها 
می تــوان در این رابطه کار کرد، ایجــاد طرح نمود و 

فضای دانشگاه را با خود همراه کرد.
رییس شورای فرهنگ عمومی اســتان با بیان اینكه 
فرهنگ از دو زاویه مهم بایــد موردتوجه قرار گیرد، 
عنوان کرد: فرهنــگ، دین و اصالت مردم اســت و 
عالمان دینــی وظیفــه دارند که بــه جامعه حیات 

بخشند و حیات جامعه هم فرهنگ است.
وی با اشــاره به اینكــه انقاب اســامی بقایش به 
فرهنگ است، ادامه داد: انقاب یک امانت در دست 
ماســت که بقایش ایســتادگی در برابر دشمنان به 

فرهنگ است.
نماینده ولی فقیه در اســتان تصریح کــرد: نخبگان 
جامعه فرهنگ نگار و پیوســت نگار فرهنگی جامعه 
هســتند که اگر از آنها غافل شــویم آســیب جدی 
خواهیم دید. رییس بســیج اساتید اســتان نیز در 
این نشست با اشاره به اینكه بســیج اساتید به دنبال 
عملی کــردن دیدگاه های رهبری هســتند، گفت: 
پیوســت نگاری فرهنگی، نقطه اتصال بین طرح ها و 

سازه های عمرانی با رویكردی اجتماعی است.
احمدرضا بســیج از دیگر ویژگی های پیوست نگاری 
فرهنگی را شناخت شهروندان به پروژه های عمرانی 
و تجزیه ابعاد پروژه در سطح اجتماع دانست و افزود: 
اگر این شــناخت ها نباشــد ممكن است ارزش های 

دینی و فرهنگی جامعه خدشه دار شوند.
 در این نشســت اساتید بســیجی اســتان به بیان 
دیدگاه ها و نظــرات خود پیرامون تبیین پیوســت 

نگاری فرهنگی در استان پرداختند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری :

 بقای انقالب اسالمی 
به فرهنگ است 

با مسئوالن
مدیــرکل آموزش و پــرورش اســتان چهارمحــال بختیاری از 
درخشــش دانش آموزان استان در مســابقات بین المللی کاراته 
جام ایران زمین خبــر داد. به نقل از مرکزاطاع رســانی و روابط 
عمومی آموزش وپرورش اســتان چهارمحال و بختیاری، بهروز 
امیدی اظهارکرد: مهدی رســتمی، ابوالفضــل مرادیان و حمید 
بهرامی در مســابقات بین المللی کاراته جام ایران زمین افتخار 
آفریدند و موفق به کسب مدال برنز این مسابقات شدند. وی افزود: 
رقابت های بین المللی جام ایران زمین کاراتــه در اواخر آذرماه و 

اوایل دی ماه در تهران برگزار شد.

فرمانده نیروی انتظامــی چهارمحال و بختیاری از دســتگیری 
اعضــای ۲۲ باند توزیع مــواد مخدر در چهارمحــال و بختیاری 
خبر داد. غامعبــاس غامزاده اظهار داشــت: تاکنون تعداد یک 
هزار و ۹۶۴ نفر از متهمین موادمخدر در ســطح استان دستگیر 
و به مقامات قضایی تحویل داده شــدند. وی یادآور شد: از ابتدای 
ســال تاکنون ۲۲ باند در استان کشــف و منهدم شدند. فرمانده 
انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: بیشــتر دستگیرشــدگان 
حوزه مواد مخدر دارای تحصیات زیر دیپلم هســتند. غامزاده 
با بیان اینكه بیشتر دستگیر شــدگان حدود ۳۰ سال سن دارند، 
گفت: ۱۹ درصد از دستگیرشدگان بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن دارند 

و همچنین ۱۶ درصد از آنها بین سنین ۲۰ تا ۲۵ سال هستند.

در ۹ ماهه نخســت امســال ۴ هزار و ۶87 تن خوراک آبزیان از 
استان چهارمحال و بختیاری به خارج از کشور صادر شد.

مدیرکل دامپزشــكی چهارمحال و بختیاری گفــت: در ۹ ماهه 
نخست امســال ۴ هزار و ۶87 تن خوراک آبزیان از این استان به 
کشورهای عراق، قرقیزستان و آذربایجان صادر شد. عبدالمحمد 
نجاتی با اشــاره به فعالیــت ۱۰ واحد تولید خــوراک آبزیان در 
اســتان افزود: بازرســان این اداره کل با کنترل ورود مواد اولیه و 
انجام آزمایشات تخصصی فلزات سنگین و بار میكروبی، بر تولید 
این واحدها نظارت کامــل دارند. وی ادامــه داد: تولیدات بخش 
شیات و آبزیان استان برای مصرف انسانی نیز مورد نظارت دقیق 

کارشناسان دامپزشكی است.

مدیر امور باغبانی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری از توزیع 
۱۲۰ تن پیاز زعفران در اســتان خبــر داد. ابراهیم شــیرانی گفت: 
امسال ۱۲۰ تن پیاز زعفران برای کشت در ۳۵ هكتار از مزارع سراسر 
چهارمحال و بختیاری توزیع شــد. وی افزود: کشــت پیاز زعفران 
در اســتان از اوایل شهریور هر ســال به مدت یک ماه و برداشت این 
محصول از نیمه دوم مهر تا پایان آبان انجام می شود. شیرانی با اشاره 
به وســعت ۱۰۵ هكتاری مزارع زعفران در استان اضافه کرد: امسال 
بر اســاس میانگین ۴ کیلوگرم محصول در هر هكتار، ۴۲۰ کیلوگرم 
زعفران از این سطح برداشت شد. شیرانی ادامه داد: بیشترین مزارع 
زعفران استان در شهرستان های فارســان، کیار و بن قرار دارد.  وی 
گفت: محصول زعفران چهارمحال و بختیاری به اســتان خراســان 

رضوی و مقداری به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.

درخشش دانش آموزان چهارمحالی 
در مسابقات بین المللی کاراته

اعضای ۲۲ باند توزیع مواد مخدر در 
چهارمحال و بختیاری دستگیر شدند

صادرات 4 هزار و 687 تن
خوراک آبزیان

توزیع 1۲0 تن پیاز زعفران در 
چهارمحال و بختیاری

رییس هیئت اسکی چهارمحال و بختیاری از تعطیلی پیست های اسکی چلگرد و بارده و شیخ شبان به علت 
نبود برف خبر داد.

رییس هیئت اســكی چهارمحال و بختیاری با بیان وجود 
پیست های اســكی چلگرد، بارده و شیخ شبان در استان 
گفت: علی رغم گذشت نیمه اول دی ماه، این پیست ها به 
علت عدم بارش برف و آب شدن برف موجود بر اثر دمای 

باالی هوا، همچنان تعطیل است و فعالیتی ندارد. 

صفر فرامرزی افزود: این در حالی است که پیست چلگرد، 
بارده و شیخ شبان سال های گذشته در دی ماه بازگشایی 
شــد و میزبان شمار زیادی از گردشــگران، ورزشكاران و 

عاقه مندان به ورزش مفرح اسكی بود. 
وی اضافه کرد: پیســت اســكی چلگرد دارای 8۱۰ متر 

طول، ۲۲ درصد شیب و ۳ دســتگاه باالبر، پیست اسكی 
بــارده دارای ۴۰۰ متر طــول، ۳۰ درصد شــیب و یک 
دستگاه باالبر و پیســت اسكی شیخ شــبان دارای ۴۰۰ 
متر طول، ۱7 درصد شیب و یک دستگاه باالبر و امكانات 

آموزشی می باشد. 
 گفتنی اســت؛ اســتان چهارمحال و بختیاری امســال

  شــاهد زمســتانی با گرمای غیــر عادی و بهــاری بوده 
است. 

بــر اســاس اعــام اداره کل هواشناســی چهارمحال و 
بختیاری، بارش بــاران و دمای باالی هــوا طی چند روز 
اخیر در نقاط مختلــف و از جمله کوهرنــگ، ارتفاع ۴۵ 
سانتی متری برف در این شهرســتان را به طور کامل آب 

کرد.
این در حالی است که سال گذشــته و البته همه ساله در 
این روزها، ارتفــاع برف در شهرســتان کوهرنگ بیش از 
۱۲۰ سانتی متر بود و بر اســاس میانگین بلند مدت، حد 
 اســتاندارد ارتفاع برف برای چنین تاریخــی باید بیش از

 ۵۵ سانتی متر باشد.
پیســت اســكی چلگرد از مكان های تفریحی توریستی 
اســتان چهارمحال و بختیــاری در مجــاورت تونل اول 
کوهرنگ و 8۵ کیلومتری شهرکرد مرکز این استان واقع 

شده است. 
پیست اســكی بارده در نزدیكی روســتای بارده از توابع 
شهرســتان بن و در فاصله ۴۳ کیلومتری غرب شهرکرد 

مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. 
پیست اســكی شیخ شــبان نیز واقع در روســتای شیخ 
شبان شهرستان بن می باشد که تا شهرکرد مرکز استان 

چهارمحال و بختیاری ۳۹ کیلومتر فاصله دارد.

اســتاندار چهارمحال و بختیاري گفت: مسائل حوزه آب 
و برق این اســتان با حضور وزیر نیرو در سطح ملي مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت.
به نقل از روابط عمومی اســتانداری، قاســم ســلیماني 
دشتكي در نشســت با حمید چیت چیان وزیر نیرو تاکید 
کرد: با توجه به خشكســالي هاي اخیــر در چهارمحال و 
بختیاري و کمبود شــدید منابع آب در این استان توجه 
به اجرا، تكمیــل و بهره برداري از پــروژه هاي این بخش 

ضروري است.
وي افزود: اجراي پروژه هاي آبخیــزداري و آبخوان داري 
نقش مهمي در کنترل آب هــاي موجود در چهارمحال و 
بختیاري و جلوگیري از هدررفت منابع آب و فرســایش 

خاک دارد.
ســلیماني دشــتكي تصریح کــرد: وزارت نیــرو باید در 
تخصیص اعتبارات مربــوط به پروژه هــاي آبخیزداري 
و آبخوان داري چهارمحــال و بختیاري توجــه ویژه ای 

داشته باشــد. وي بیان کرد: البته در ســه سال گذشته با 
اجراي شبكه هاي نوین آبیاري در زمین هاي کشاورزي، 
اجراي پروژه هاي آبخیزداري و آبخوان داري، نصب کنتور 
روي چاه هاي آب کشاورزي، کشــت گیاهان کم آب بر و 
برنامه ریزي براي استفاده از پساب فاضاب در واحدهاي 
صنعتي چهارمحال و بختیاري تاش زیادي براي کاهش 
مصرف آب، افزایش بهــره وري و ارتقاي بازدهي در تولید 

این استان صورت گرفته است.

رییس هیئت اسکی استان خبر داد :

تعطیلی پیست های چهارمحال و بختیاری به علت نبود برف

 علی رغم گذشت 
نیمه اول دی ماه، 
این پیست ها به 
علت عدم بارش 
برف و آب شدن 

برف موجود بر اثر 
دمای باالی هوا، 
همچنان تعطیل 
است و فعالیتی 

ندارد

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــكي اســتان بــا تاکید بر 
نظارت بیشــتر بر فعالیت آرایشــگاه هاي زنانه و عطاري ها افزود: 
در سه ماهه سوم امســال بیش از ۲۲7 مورد بازرسي از عطاري ها، 
غذاســراها، داروخانه ها و کارخانه هاي تولید مواد غذایي در استان 
انجام شده است. دکتر رضا محمدي در جلسه کمیسیون هماهنگي 
تعزیرات حكومتي اســتان افــزود: یكي از مهم ترین مشــكات در 
حوزه آرایشــگاه ها، توزیع مواد آرایشي و بهداشــتي قاچاق و بدون 
مجوز و در عطــاري ها فروش مكمل ها، متــادون، ترکیبات الغري 
و چاغري اســت.بهمن بنائي مدیرگروه ســامت محیط و کار مرکز 
بهداشت استان نیز به نظارت بر آرایشــگاه هاي زنانه و مردانه اشاره 
کرد و گفت: در سه ماهه سوم امسال هشت آرایشگاه زنانه پلمپ و ۹ 

آرایشگاه نیز براي دریافت آموزش به مراکز بهداشت معرفي شدند.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری از ثبت ۹ هزار و78۰ مورد 
ازدواج در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

محمد علی رفیع زاده  اظهار داشت: در سال گذشته نه هزار و 78۰ مورد 
ازدواج به ثبت رســیده که از این تعداد هشــت هزارو 7۵ مورد ازدواج 

شهری و یک هزار و 7۰۵ ازدواج روستایی است. 
وی گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری تعداد وفات به ثبت رسیده 
دو هزار و 77۰ مورد است که یک هزار و ۶8۳ مورد شهری و یک هزار و 
87 مورد آن روستایی بوده است. وی عنوان کرد: از تعداد فوت شدگان 
ســال جاری این اســتان، یک هزار و ۶۶۴ مورد مرد و یک هزار و ۱۰۶ 

مورد زن است.
مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری افزود: تا پایان آذرماه سال 

جاری هفت هزار و ۵۲۲ ازدواج و 8۰۰ مورد طاق ثبت شده است.

نظارت  بر آرایشگاه های زنانه 
بیشتر می شود

 ثبت ۹780 مورد ازدواج 
در چهارمحال و بختیاری

شهرستان

فرمانده ســپاه شهرســتان بروجن ، اظهار داشــت: فیلم 
ســینمایي »یتیم خانه ایران«  در هفته جاری در ســالن 

نمایش راوي بروجن به اکران در مي آید.
ســرهنگ پاســدار علي کیهانــي اضافه کــرد: این فیلم 
ســینمایي اثر ابوالقاســم طالبي درباره قحطي سال هاي 
جنگ جهاني اول در ایران اســت که در پي اشــغال ایران 
توسط روس ها و انگلیسي ها و تهاجم بي رحمانه روباه پیر 
و به غارت بردن منابع غذایي مردم و ایجاد قحطي در ایران 
رخ داد. وي با اشــاره به اینكه این فیلم از امروز در ســالن 
نمایش راوي بروجن به اکران در مي آید، گفت: یتیم خانه 
ایران در دو سانس ۶ تا 8 و 8 تا ۱۰ به مدت دو هفته هر روز 

براي عاقه مندان اکران مي شود.
کیهاني ضمــن بیان اینكه فیلــم دزد و پري نیــز هر روز 
در سانس ۴ تا ۶ در ســینماي راوي بروجن به نمایش در 
مي آید، گفت: شــهروندان براي تهیه بلیــت مي توانند به 
سالن نمایش راوي واقع در فرهنگي اجتماعي سپاه مراجعه 
کنند. فرمانده سپاه شهرستان بروجن بیان کرد: بسیجیان 
و دانش آموزان مي توانند بــه صورت گروهي با تهیه بلیت 

نیم بها این فیلم را تماشا کنند.

سرهنگ دوم پاسدار، صالح عباسي، مسئول بسیج سازندگي 
سپاه ناحیه لردگان اظهار داشت: امســال در راستاي تحقق 
اقتصاد مقاومتي در سطح شهرستان لردگان تعداد ۱۹۳ نفر 
به بانک معرفي شدند و تا پایان ســال مبلغ  ۳ میلیارد و ۲۵۶ 
میلیون تومان وام در راســتاي اشتغال زایي به این متقاضیان 
اختصاص مي یابد. عباســي افزود: از این تعداد متقاضي، هم 
اکنون مبلغ ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام خوداشتغالي 
از بانک دریافت نمودند و در عرصه هاي صنایع دستي، پرورش 
زنبور عســل، پرورش قــارچ، پرورش شــترمرغ، بلدرچین، 
زعفران، پرورش آبزیان و... مشــغول به کار هستند. مسئول 
بسیج سازندگي ســپاه ناحیه لردگان گفت: بسیج سازندگي 
سپاه ناحیه لردگان با همكاري حوزه ها و پایگاه هاي مقاومت 
بسیج تابعه تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ جهت تحقق فرمایشات 
مقام معظــم رهبري در خصــوص نام گذاري ســال اقتصاد 
مقاومتي و اقدام و عمل اقدام به برگــزاري دوره هاي آموزش 
اقتصاد مقاومتي و صنایع دســتي با همكاري و تعامل با جهاد 
کشاورزي و فني حرفه اي شهرســتان لردگان نمود و با توجه 
به تقاضاي باال مردم جهت فراگیــري دوره ها مجموعا تعداد 

۱۰۴۵ نفر آموزش هاي الزم را فراگرفته اند.

شهردار هفشجان از ۱۴ بوستان محله اي و ۲۰ هزار متر مربع 
سنگ فرش معابر در شهر هفشــجان خبر داد. فرهاد باقري 
در جمع خبرنگاران و اصحاب رســانه اظهار کرد: ۱۵۰ پروژه 
عمراني با اعتباري بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
شهرداري در شهر هفشجان اجرایي شــده است. وي تصریح 
کرد: بودجه امسال شهرداري هفشجان ۴۲ میلیارد ریال بوده 
که با تاش هاي صورت گرفته در مدیریت شــهري برابر ۵۰ 
میلیارد ریال محقق شد.باقري از بودجه سال آینده شهرداري 

خبــر داد و گفت: بودجه ســال 
آینده شــهرداري هفشجان ۵۰ 
میلیارد ریال پیش بیني شده که 
به زودي در شوراي اسامي این 
شهر ارائه و مصوب مي شود.وي 
یادآور شد: امسال ۵۲۰ میلیارد 
ریال اعتبار از محل اسناد خزانه 
براي شــهرداري هفشــجان در 
نظر گرفته شــده که براســاس 
برنامه ریزي هاي صورت گرفته 
صد درصد ایــن مبلغ تا روزهاي 
آینده تحقق مي یابد.شــهردار 
هفشجان با اشاره به اینكه سرانه 
فضاي ســبز در هفشجان ۲/۱۱ 
مترمربع است اذعان داشت: هم 
اکنون ۴8۶ هكتار فضاي سبز در 
این شهر وجود دارد.باقري تاکید 
کرد: کشت گیاهان دارویي مانند 
رزمــاري و اســطوخودوس در 

بلوارها و فضاي سبز شهري هفشــجان و آبیاري آن از طریق 
شبكه نوین، جزو مهم ترین اقدامات شــهرداري در سه سال 

گذشته محسوب مي شود.
وي یادآور شد: ســاماندهي و فضاسازي، سكوسازي و احداث 
آالچیق به وســعت ۲۴ هكتار در تفرجگاه ســد چشمه زنه 

»یتیم خانه ایران« در بروجن 
اکران مي شود

اختصاص بیش از 3  میلیارد ریال 
وام اشتغال زایي در لردگان

 احداث 14 بوستان محله اي 
در شهر هفشجان

نقش مهمي در افزایش جذب گردشگران داخلي و خارجي در 
هفشجان داشته است.باقري اظهار کرد: براي احداث ساختمان 
هاي آتش نشاني، بوســتان بانوان، اورژانس و مرکز نگهداري 
معلوالن ذهني هفشجان از توان خیران استفاده و بهره گیري 
شده است.وي با اشاره به فعالیت ســنگ تراشان هفشجاني و 
معروفیت آنان در ســطح کشــوري و جهاني گفت: براســاس 
برنامه ریزي هاي صورت گرفته گذرگاه ســنتي و بازارچه هاي 
صنایع دســتي در محله سنگ فروشان این شــهر احداث مي 
شود. شهردار هفشــجان ســاماندهي ورودي این شهر را یكي 
از مهم ترین برنامه هاي مســئوالن اعام و تاکید کرد: مجسمه 
ها و شیرهاي سنگي نمادهاي ســنتي و صنعتي هفشجان به 
زودي ســاخته و در ورودي این شهر نصب مي شــود. باقري، 
به وجود جاذبه هاي گردشــگري فراوان در هفشجان اشاره و 
تصریح کرد: با اســتفاده از توان باالي بخش خصوصي و انجام 
ســرمایه گذاري در این حوزه به راحتي مي توان زمینه جذب 
گردشــگران داخلي و خارجي، افزایش اشــتغال، کاهش نرخ 
بیكاري و رونق اقتصادي در هفشــجان اقــدام کرد. وي یادآور 
شد: افزایش بهره وري در اســتفاده از منابع و امكانات موجود 
 جزو مهم ترین برنامه هاي اولویت دار شــهرداري هفشــجان 

محسوب مي شود.

شهردار 
هفشجان در 

جمع خبرنگاران 
و اصحاب رسانه 
اظهار کرد: 1۵0 
پروژه عمراني با 
اعتباري بالغ بر 

1۵0 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات 

شهرداري در شهر 
هفشجان اجرایي 

شده است

در نشست با وزیر نیرو؛

مسائل حوزه آب و برق چهارمحال و بختیاري بررسي شد

رییس پلیــس راه فرماندهــی انتظامی چهارمحــال و بختیاری از 
کاهش ۱۳ درصدی تصادفــات جاده ای در ۹ ماه ســال جاری در 

محورهای برون شهری این استان خبر داد.
ســرهنگ رحمت ا... نجفی افــزود: علت ۲8 درصــد تصادفات در 
محورهای برون شــهری اســتان انحراف به چپ، ۱7 درصد عامل 
تخطی از ســرعت مطمئنه و ۱7 درصد تصادفــات نیز بدلیل عدم 
توجه به جلو بوده اســت. وی تاکید کرد: در این مدت خودروهای 
سواری ۴7 درصد، وانت ۲۲، موتورسیكلت ۱۵، کامیون ۱۵، وسایل 
نقلیه عمومــی یک و ادوات کشــاورزی نیز یک درصــد تصادفات 
رانندگی را به خود اختصاص داده اســت. به گفته نجفی، تصادفات 
خسارتی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد کاهش و 

تصادفات منجر به جرح نیز ۱۳ درصد کاهش داشته است.
ســرهنگ نجفی با اشــاره به افزایش ۲۹ درصدی تصادفات منجر 
به فوت در محورهای برون شهری اســتان افزود: در این مدت ۱۶۱ 
نفر در حوادث رانندگی فوت کرده اند. وی بیشترین تصادفات را در 
محورهای شهرکرد، شــلمزار، پردنجان به جونقان و محور لردگان 
 عنوان کــرد. چهارمحال و بختیــاری بیش از یک هــزار کیلومتر 
جاده های بین شــهری و برون شــهری دارد و در حال حاضر ۲۰۰ 

نقطه حادثه خیز در جاده های استان شناسایی شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان از تمدید مهلت ارسال آثار 
به دبیرخانه نخستین کنگره ملی شــعر کتاب تا پایان دی ماه سال 
جاری خبر داد. به نقــل از روابط عمومی کتابخانــه های عمومی 
اســتان، فرهاد خلیل مقدم با اعام این خبر و با اشــاره به استقبال 
از نخستین کنگره ملی شعر کتاب افزود: آخرین مهلت ارسال آثار تا 
۱۰ دیماه تعیین شده بود. وی گفت: در این کنگره بخش مجزا برای 

کودک و نوجوان نیز در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: شــاعران می توانند آثار خود را به معاونت توســعه 
کتابخانــه ها و یــا از طریق پســت الكترونیكی کنگره به نشــانی 
info@poemketab.ir و یــا در قالــب تلگرام با شــماره تلفن 
۰۹۹۰۴۵۵۳۰۶7ارســال کنند.بــه گفته وی تمدید ارســال آثار 
سومین دو ســاالنه بین المللی کارتون کتاب پایان دی ماه خواهد 
بود، تاکنون 8۰۰ اثر از ۵۳ کشــور دنیا به دبیرخانه این جشــنواره 
ارسال شده اســت.مدیرکل کتابخانه عمومی اســتان چهارمحال 
وبختیاری تصریح کرد: هنرمندان می توانند آثار خود را با موضوعات 
کتاب و شهر، کتاب و زندگی، کتاب و خانوده، کتاب و کودک، کتاب 
و کتابخانه، کتاب و کتابدار، کتاب و رسانه و کتاب و آینده به آدرس 
اینترنتی info@booktoon.ir ارســال کنند. بــه گفته وی هر 

شرکت کننده می تواند ۵ اثر به دبیرخانه ارسال کند.

 کاهش 13 درصدی تصادفات 
جاده ای در چهارمحال و بختیاری

تمدید ارسال آثار به کنگره ملی 
شعر کتاب

عکس: فاطمه نصر اصفهانی
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حوادث ایران

روابط عمومــی معاونت اجتماعی نیــروی انتظامی غرب تهران 
با انتشار اطالعیه در خصوص انتشــار فیلمی در فضای مجازی 
علیه نیروی انتظامی در روزهای اخیر اعالم کرد: نیروی انتظامی 
منطقه بهارســتان در جنوب غرب تهران حین گشت زنی، یک 
دستگاه خودروی ســواری پراید را که به علت آلودگی صوتی و 
انجام حرکات نمایشی پر خطر برای مردم مزاحمت ایجاد کرده 

بود، متوقف کردند.
 بنابر مندرجــات این اطالعیــه، متعاقب این اقــدام، دو نفر از 
متهمان به دلیل شــرب خمر با شکســتن شیشــه های پنجره 
افســر نگهبانی اقدام به خودزنی کردند و ســه نفر نیز از بیرون 
اقدام به تهیــه فیلم و عکــس کــرده و آن را در فضای مجازی 
انتشــار دادند. در این اطالعیه آمده اســت: بــا هماهنگی مقام 
قضایــی عوامــل تهیه و انتشــار این فیلم دســتگیر شــدند و 
اخبار منتشــره مبنی بــر اینکه نیــروی پلیس محلــی برای 
 آزادی متهمیــن پنــج میلیــون ریــال مطالبه کرده اســت، 

کذب محض است.

سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران از 
نجات اعضای یک خانواده از گازگرفتگی خبر داد.

ســید جالل ملکی عنوان کرد: وقوع حادثه گازگرفتگی در یک 
ساختمان مسکونی به ســامانه ۱۲۵ اطالع داده شد و درپی آن 
ستاد فرماندهی، آتش نشــانان ایســتگاه ۳۱ را به محل حادثه 
واقع در خیابان دوم نیروهوایی اعزام کرد. ســخنگوی سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهر تهران با اشــاره به حضور 
آتش نشــانان در محل حادثه گفــت: پس از حضــور مأموران 
 آتش نشــانی در محل حادثه کــه واحدی ۷۰ متــری در طبقه

  سوم یک ساختمان ســه طبقه قدیمی بود، مشــاهده شد که 
 گاز ســمی منوکســید کربن در فضای این واحد منتشــر شده 
 و ســبب مســمومیت اعضــای یــک خانــواده چهــار نفری 

شده است.  
ملکی با بیان اینکه درپی این حادثه یک زوج حدودا ۴۰ ســاله 
با فرزندان دختر سه ساله و پســر چهارساله مسموم شده بودند، 
گفت: حضور به موقع همســایه ها و اطالع به آتش نشانی اعضای 

این خانواده را از مرگ حتمی نجات داد. 

مادری که چندی پیش در شــیراز نــوزاد ۵ ماهه خود را در 
آتش سوزاند بنا بر نظریه پزشکی قانونی نوعی جنون بارداری 
دارد که در جهان نادر اســت. به گــزارش خبرگزاری مهر، 
روزچهارشــنبه ۸ دی، مأموران پلیس شیراز در جریان قتل 
فجیع نوزاد ۵ ماهه در یک مجتمع مســکونی قرار گرفتند. 
پس از اعزام تیم تحقیق مشخص شد نوزاد بر اثر سوختگی 
شدید جان باخته است و مادر ۳۴ ساله نیز بر بالینش است. 

در جریــان تحقیقات مامــوران و بازپرس پرونــده به مادر 
مشکوک شدند که در نهایت در بازجویی های به عمل آمده 
لب به اعتراف گشــود و گفت: »از وقتی دخترم به دنیا آمد 
شرایط مناسبی نداشتم و همیشــه او را عامل بدبختی هایم 
می دانستم. روز حادثه خیلی گریه می کرد و خسته ام کرده 
بود. نمی دانــم چه اتفاقی افتــاد که ازخودم بیخود شــدم 
و ناگهان بطری نفت را برداشــتم و روی او ریختم و کبریت 

را کشــیدم. دخترم مثل یک گلوله آتش شــده بود و گریه 
می کرد.« با توجه به اینکه آثاری از مجنون بودن در حاالت 
روحی این زن وجود داشت به دستور بازپرس پرونده وی به 
پزشکی قانونی معرفی شــد. مدیرکل پزشکی قانونی استان 
فارس در این رابطه گفت: ایــن زن در دوران بارداری دچار 
افســردگی شــده و تحت درمان بوده اســت. دکتر سعید 
غالمزاده با اشــاره به اینکه این بیماری در جهان نادر است، 
افزود: این زن در مصاحبه هــای اولیه اعالم کرده که کودک 
۵ ماهه فرزند شیطان بوده از این رو با او مشکل داشته است. 
وی ادامه داد: این مادر روز حادثه دچار جنون شده و در یک 
لحظه کنترل خود را از دست می دهد و در نهایت نفت روی 
گهواره کودک ریخته و او را آتش می زند. مدیرکل پزشکی 
قانونی فارس بیان کرد:مجرم با توجه به اینکه نوزاد را فرزند 
شیطان می دانسته هم اکنون از کاری که انجام داده راضی 
است. دکتر غالمزاده در پاســخ به اینکه آیا ممکن است این 
زن بالیی سر دیگران بیاورد، گفت: مشکل وی فقط نوزاد ۵ 
ماهه بوده و با دیگران کاری ندارد؛ اما ممکن است بالیی سر 
خودش بیاورد. وی با اشاره به اینکه این جنون بعد از بارداری 
در دنیا نادر اســت، گفت: مادرانی هستند که پس از زایمان 
دچار افسردگی می شوند؛ اما اینگونه جنون در دنیا بی سابقه 
است. مدیرکل پزشکی قانونی فارس گفت: در بررسی های 
صورت گرفته با توجه به اظهارات خانــواده این زن، نامبرده 
در زمان بارداری و پس از آن پرونده پزشــکی داشته و تحت 
درمان بوده که قرار شــده خانواده اش پرونــده را در اختیار 
پزشــکی قانونی قرار دهند. دکتر غالمزاده با بیان اینکه این 
نوع جنون از افسردگی شدیدتر است، افزود: در حال حاضر 
این زن تحت نظر پزشکان است و به زودی نتیجه قطعی در 

این رابطه اعالم می شود.

واکنش ناجا نسبت 
به انتشار فیلمی علیه ماموران گشت

قاتل نامرئی،حریف یک خانواده نشد

 پیشنهاد  سردبیر: 
 مادری که نوزادش رافرزندشیطان می دانست

تحدید حدود اختصاصی
10/241 شــماره صادره : 1395/43/316926 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ســاختمان پالک شــماره 19/1852 مجزی شــده از پالک 19/14 در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام جعفر یاری فرزند حســین در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/11/10 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجــب این آگهی به 
کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشار: شنبه 
1395/10/18 م الف: 31388 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان  )154 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/270  آقــای ابوالفضل بنده علی نایینی به  شناســنامه شــماره 111  به شــرح 
دادخواست به کالسه 179/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین بنده علی نایینی به شناسنامه شماره 
2226 در تاریخ 1395/7/27 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: ابوالفضل بنده علی نایینی) پسر( 
2- فاطمه بنده علی نایینی)دختر( 3- طیبه بنده علی نایینــی ) دختر( 4- طاهره بنده 
علی نایینــی ) دختر( 5-  بتــول بنده علی نایینــی ) دختر(. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 321 شعبه 3 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف نایین) 144 کلمه، 2 کادر(  
اجرایيه

پرونــده:  شــماره    9510420350100401 اجراییــه: شــماره   10 /276
9209980350101136 شــماره بایگانــی شــعبه:921168 بموجب درخواســت 
اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350103692 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970350100064 محکــوم علیهم 1- رضوان بــرادران توتونچی 2- اصغر 
برادران توتونچی 3- نرگس برادران توتونچی 4- مهدی برادران توتونچی 5- احمد 
علیرضایی برادران توتونچی 6- اکبر برادران توتونچی 7- مهدی برادران توتونچی 
همگی به نشــانی مجهول المکان محکومند به 1- پرداخت مبلغ 616/000/000 ریال 
معادل سهم االرث بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/190/000 ریال بابت هزینه 
نشر آگهی و مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 1/060/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1/836/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم 
له محمد صادق زنجیریان فرزند کرمعلی به نشانی اصفهان خ صغیر ک عالمه پ 16 
و 3- پرداخت مبلغ 30/800/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. )ضمنًا 
با توجه به اینکه محکوم له خواسته خود را علی الحساب  51/000/000 ریال تقویم 
نموده اجرای احکام مکلف است مابقی هزینه دادرسی را وصول و به مرحله ایصال 
درآورد(. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 30973 شعبه 

1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 472 کلمه، 5 کادر(  

حصر وراثت
10/277  خانم شــکوفه باغبان بصیر دارای شناســنامه شــماره 0894 به شــرح 
دادخواست به کالسه  5280/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان صفرعلی باغبان بصیر به شناسنامه 18578 در 
تاریخ 1395/7/18 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 2 فرزند پســر و 5 فرزند دختر: 1- احمد باغبان بصیر، 
ش.ش 972 فرزند پسر 2- محمود باغبان بصیر، ش.ش 1314 فرزند پسر 3- بتول 
باغبان بصیر، ش.ش 153 فرزنــد دختر 4- مهین باغبان بصیــر، ش.ش 13 فرزند 
 دختر 5- پوران باغبان بصیر، ش.ش 40535 فرزند دختر 6- سیمین باغبان بصیر، 
ش.ش 558 فرزند دختر 7- شکوفه باغبان بصیر، ش.ش 0894 فرزند دختر متوفی 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 31077 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )175 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/278  آقــای مهــدی افروزخواه دارای شناســنامه شــماره 46823 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  5285/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فیض اله افروز خواه به شناسنامه 134 در 
تاریخ 94/4/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 منحصر اســت به 2 فرزند پســر 4 فرزند دختر و 1 همســر: 1- مهدی افروز خواه، 
ش.ش 46823 فرزند پســر 2- محمد علــی افروزخواه، ش.ش 1625 فرزند پســر 
3- مریم نصیــری، ش.ش 46824 فرزند دختر 4- زهرا افــروز خواه، ش.ش 1545 
 فرزند دختر 5- محبوبه افروزخواه، ش.ش 26453 فرزند دختر 6- مهناز افروزخواه، 
ش.ش 5564 فرزند دختر 7- شــهناز مزدبران ریزی، ش.ش 739 همسر متوفی و 
 الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی

 می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 
 نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 31078 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )173 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/279  آقای مرتضی جنیرانی دارای شناســنامه شماره 28 به شرح دادخواست 
به کالسه  5287/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین جنیرانی به شناسنامه 8320 در تاریخ 72/10/18 
اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 4 فرزند پســر 4 فرزند دختر: 1- مرتضی جنیرانی، ش.ش 28 فرزند پسر 
2- حبیب جنیرانی، ش.ش 7 فرزند پســر 3- محمد تقی سنائی راد، ش.ش 19 فرزند 
پسر 4- رضا کیوان دوســت، ش.ش 441 فرزند پسر 5- فاطمه جنیرانی، ش.ش 10 
فرزند دختر 6- معصومه جنیرانــی، ش.ش 11 فرزند دختــر 7- خدیجه جنیرانی، 
ش.ش 1271627027 فرزند دختر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31079 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/280  آقای داود رضایی دارای شناسنامه شماره 1095 به شرح دادخواست به 
کالسه  5288/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حلیمه جنترانی گنیرانی به شناسنامه 8 در تاریخ 94/3/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند 
پسر 6 فرزند دختر: 1- حسن رضایی، ش.ش 11190 فرزند پسر 2- داود رضایی، 
ش.ش 1095 فرزند پسر 3- فاطمه رضایی، ش.ش 8 فرزند دختر 4- سهیال رضایی، 
ش.ش 920 فرزند دختر 5- ماه منیر رضایــی، ش.ش 14 فرزند دختر 6- معصومه 
 رضایی، ش.ش 28 فرزنــد دختر 7- ســکینه رضایــی، ش.ش 1774 فرزند دختر

 8- گلنــاز رضایــی، ش.ش 119 فرزند دختر. اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31080 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/281  خانم فرشته محمدپور دارای شناسنامه شــماره 22 به شرح دادخواست 
به کالسه  5295/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 

توضیح داده که شــادروان اکبر محمدپور به شناسنامه 339 در تاریخ 1395/6/23 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 3 فرزند پســر 3 فرزند دختر و 1 همســر: 1- کریم محمدپور، ش.ش 123 فرزند 
پســر 2- مجید محمدپور، ش.ش 174 فرزند پســر 3- رحیــم محمدپور، ش.ش 3 
 فرزند پســر 4- مرضیه محمدپور، ش.ش 899 فرزند دختــر 5- فرزانه محمدپور، 
ش.ش 1130076075 فرزند دختر 6- فرشــته محمدپــور، ش.ش 22 فرزند دختر 
7- صدیقه بهرامی، ش.ش 14 همسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31081 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )167 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/282  آقای مهدی ترکی دارای شناســنامه شــماره 191 به شرح دادخواست به 
کالسه  5268/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان علی ترکی به شناســنامه 1273346106 در تاریخ 1395/9/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
 به مادر و پدر: 1- زهــرا ترکی حبیب آبــادی، ش.ش 897 مــادر 2- مهدی ترکی، 
ش.ش 191 پدر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 31093 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

استان اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/284  آقای ناصر ترکی دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه  
5267/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح 
داده که شــادروان اکبر ترکی به شناســنامه 1272769003 در تاریخ 1395/9/15 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به پدر و مادر: 1- ناصر ترکی، ش.ش 9 پدر متوفی 2- صغرا ترکی فرد، ش.ش 50 
مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 31094 شعبه 10 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف استان 

اصفهان )175 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/285  خانم ســهیال بیرانوند دارای شناسنامه شماره 1092 به شرح دادخواست 
به کالسه  5279/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان احمد توتونی به شناســنامه 214 در تاریخ 1395/9/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1 دختر و 1 همسر: 1- رها توتونی، ش.ش 1276179146 فرزند دختر 2- سهیال 
بیرانوند، ش.ش 1092 همســر متوفی و الغیــر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31095 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )128 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/286  آقــای علی اصغر عبد یزدان دارای شناســنامه شــماره 1878 به شــرح 
دادخواســت به کالســه  5262/95 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان گلرخ رمضانی علی آبادی به شناسنامه 
788 در تاریخ 1395/3/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1 فرزند پسر و 1 فرزند دختر: 1- علی اصغر عبد یزدان، 
ش.ش 1878 فرزند پســر 2- اشــرف عبد یزدان، ش.ش 574 فرزند دختر متوفی و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

 م الف: 31092 شــعبه 10 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف استان اصفهان 
)138 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
10/288  آقای محمد خیام باشی دارای شناسنامه شماره 814 به شرح دادخواست به 
کالسه  5318/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان منوچهر خیام باشی به شناســنامه 437 در تاریخ 1395/6/21 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1 فرزند دختر و 1 فرزند پسر: 1- فتانه خیام باشی، ش.ش 235 فرزند دختر 2- محمد 
خیام باشی، ش.ش 814 فرزند پسر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31090 شعبه 10 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف استان اصفهان )135 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/289  خانم هاجر اکبری دارای شناســنامه شماره 34 به شــرح دادخواست به 
کالسه  5160/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان محمد مهدی اکبری بــه شناســنامه 993 در تاریخ 1395/7/24 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
4 فرزند پسر و 6 فرزند دختر و 1 همسر: 1- مجید اکبری، ش.ش 1668 فرزند پسر 
2- جهانبخش اکبری، ش.ش 35 فرزند پســر 3- مجتبی اکبری، ش.ش 1883 فرزند 
پسر 4- مهدی اکبری، ش.ش 3884 فرزند پسر 5- ام البنین اکبری، ش.ش 37 فرزند 
دختر 6- بیگم اکبری، ش.ش 11 فرزند دختر 7- مریــم اکبری دهقی، ش.ش 1539 
فرزند دختر 8- کبری اکبــری، ش.ش 56 فرزند دختر 9- هاجــر اکبری، ش.ش 34 
فرزند دختر 10- زهرا اکبری، ش.ش 1688 فرزند دختر 11- فاطمه اله یورتی دهقی، 
ش.ش 1163 همســر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 31089 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف استان اصفهان )201 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/320  آقای مجید کشــوری دارای شناســنامه شــماره 1220016926 به شرح 
دادخواست به کالسه  781/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مصطفی کشوری فرزند محمد به شماره شناسنامه 
35 در تاریخ 1395/8/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به : 1- مهدی کشوری فرزند مصطفی، ش.ش 11 صادره از خوانسار 
)فرزند متوفی( 2- مرتضی کشوری فرزند مصطفی، ش.ش 1220036978 صادره 
از خوانسار )فرزند متوفی( 3- محمد کشوری فرزند مصطفی، ش.ش 46 صادره از 
خوانسار )فرزند متوفی( 4- مجید کشوری فرزند مصطفی، ش.ش 1220016926 
صادره از خوانســار) فرزند متوفی( 5- فاطمه کشــوری فرزند مصطفی، ش.ش 1 
صادره از خوانسار)فرزند متوفی( 6- زهره کشوری فرزند مصطفی، ش.ش 2319 
صادره از خوانســار) فرزند متوفی( 7- نرگس کشوری فرزند مصطفی، ش.ش 35 
صادره از خوانســار) فرزند متوفی( 8- زهرا کشوری فرزند مصطفی، ش.ش 132 
صادره از خوانسار) فرزند متوفی( 9- اکرم سیاوشی فرزند محمد، ش.ش 40 صادره 
از خوانسار )همسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد 
او می باشد از تاریخ نشر آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت 
مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 392 شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختالف استان خوانسار )219 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکيت

10/283 شــماره صادره: 1395/43/317473 نظر به اینکه ســند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی شــماره: 1670 فرعی از 3 اصلــی واقع در بخــش 14 اصفهان ذیل ثبت 
 33748 در صفحه 284 دفتر امالک جلد 309 به نام محمد علی جوادی الیادرانی تحت 
شماره چاپی مسلســل 364306/2 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس خانم 
فاطمه جوادی الیادرانی تنها ورثه نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت 2241 مورخ 
1392/05/05 با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 19285 مورخ 1395/9/9 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شــهود آن ذیل شماره 25019434 
 مورخ 1395/09/13 به گواهی دفترخانه 25 اصفهان رســیده اســت مدعی اســت 
که ســند مالکیت آن به علت  جابه جایی مفقود گردیده  اســت و درخواست صدور 
 المثنای ســند مالکیت ملک فــوق را نمــوده اند لذا مراتــب به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
 اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب

 صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
 م الــف: 31576 اداره ثبــت اســناد و امالک غــرب اســتان اصفهــان )244 کلمه،

 3 کادر(

حوادث جهان

پلیس شــیکاگو در حال تحقیق درباره  فیلمی اســت 
که در آن مردی با دهان بسته اسیر شــده و مورد آزار و 
اذیت عده ای دیگر قرار گرفته اســت؛ آزاردهندگان در 
این فیلم به دونالد ترامپ، رییــس جمهوری منتخب 
آمریکا و سفیدپوستان فحاشی کرده اند.  پلیس شیکاگو 
چهار نفر را در این رابطه دســتگیر کرده؛ ایــن افراد با 
اســتفاده از فیس بوک به صورت زنــده از آزار و اذیت و 
متلک گویی های خود به فردی که اسیر کرده اند، فیلم 
گرفته اند. این فیلم، یک مرد را که با نواری دهانش بسته 
شده و  گوشه یک اتاق نشسته نشان می دهد؛ که مورد 
آزار و اذیت و فحاشی چندین نفر قرار می گیرد.به گفته 
این مقام پلیس، افرادی که اقدام به آزار این مرد کرده اند، 
در کمال سالمت روح و روان از اقدامات خود فیلمبرداری 
کرده و روی شبکه اجتماعی فیس بوک قرار داده اند. ادی 
جانسون، سرپرســت پلیس به خبرنگاران گفته آنها در 
پلیس شیکاگو تحت بازجویی قرار می گیرند و به زودی 
دادگاهی می شــوند.رییس پلیس شیکاگو، تصاویر این 
ویدئوی به نمایش در آمده از سوی مجرمان را  شرم آور 
دانست؛ تصاویری که آزاردهندگان قربانی را تحت فشار 
قرار دادند و سپس آن را پخش کردند تا تمام دنیا ببینند.

طبق گزارش پلیس، چهار مظنون این حمله؛ دو زن و دو 
مرد بودند و اکنون در بازداشت به سر می برند و پلیس در 

حال بازجویی ازآ نهاست.

خیابان های بنگلور در حالی به تسخیر زنان خشمگین 
درآمد که رییــس پلیس بنگلور مدعی شــد که هیچ 
مدرکی دال بر آزار جنسی دسته جمعی در شهرجنوبی 
هند در ســال نو وجود ندارد .خشــم زنان هند زمانی 
برانگیخته شــد که رســانه های این کشــور از تجاوز 
خشونت آمیز به زنان در مرکز شــهر در مراسم سال نو 
خبر داد. بعد از آن 6 مرد به همین اتهام بازداشت شدند 
اما پلیس می گویــد که ۷۰ دوربین ســطح خیابان را 
بررسی کرده  و شــواهدی از حمله و تجاوز گروهی در 
سطح ۲ خیابان بزرگ این شهر دیده نشده است. ایست 
پلیس زمانی بــه این خیابان یورش بردکه شــماری از 
دختران اجتماع کرده و فریاد می زدند که اینجا تجاوز 
و خشونت رخ داده است.آنها در حالی که گریه و ناله سر 

می دادند توسط پلیس پراکنده شدند.

اعضای یک باند هشت نفره که اقدام به سرقت از کارگاه ها، 
مرغداری ها و چاه های کشــاورزی اصفهان می کردند در 
عملیات ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان برخوار 

دستگیر شدند.
ســرهنگ علی صادقی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت 
ترانس برق از کارگاه های صنعتی در ســطح شهرســتان، 
موضوع با اولویت در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی 
قرار گرفت و بــا انجام اقدامات تخصصی بــرای کارآگاهان 
محرز شــد که باندی حرفه ای در پشت پرده این سرقت ها 

قرار دارد. وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشــخص 
شد این باند با شناسایی سوژه های خود که عمدتا کارگاه ها 
، مرغداری هــای متروکه و ترانس هــای نزدیک چاه های 
کشاورزی بودند اقدام به ســرقت کرده و در صورت وجود 
نگهبان ،دســت و پای آنها را بســته و پس از سرقت لوازم 
موجود در کارگاه بــا تخریب ترانس های بــرق، مس های 
موجود در آن را سرقت و از محل متواری می شدند.سرهنگ 
صادقی گفت: در ادامــه تحقیقات کارآگاهــان دریافتند 
این افراد با تغییر مکان، ســرقت های خــود را در محدوده 
شهرهای اصفهان، شاهین شــهر، برخوار و اردستان انجام 
می دادند.این مقــام انتظامی آخرین اقــدام تبهکارانه این 
باند را ســرقت قریب به ۲ تن اتصاالت راه آهن اعالم کرد و 
اظهار داشت: با هوشــیاری و اقدام سریع وبه موقع ماموران 

متهمان حین انتقال این محموله به محاصره پلیس در آمده 
و دستگیر شدند. فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: 
با اعترافات صورت گرفته مخفیگاه سارقان که کارگاه چوبی 
در حومه شــهر اصفهان بود شناســایی و در بازرسی از آن 
اموال مســروقه از قبیل یخچال، ال سی دی، کولر ، گوشی 

موبایل و کابل مسی کشف شد. 
سرهنگ صادقی ارزش اموال مسروقه کشف شده از این باند 
را نزدیک به ۱۰ میلیارد ریــال  تخمین زد و گفت: متهمان 
تا کنون به ۱۱فقره سرقت اعتراف کردند که پس از تشکیل 
پرونده جهت ســیر مراحل قانونی تحویــل مراجع قضائی 
شدند؛ اما تحقیقات برای کشف ابعاد دیگری از فعالیت های 
مجرمانه این باند در شهرستان های استان و یا استان های 

دیگر کشور همچنان ادامه دارد.

آزار و اذیت مردی با دهان  
بسته در حومه شیکاگو

تجاوز گروهی به زنان، باردیگر 
در هند آشوب آفرید

کشف ۱۰ میلیارد ریال اموال 
مسروقه از باند سارقان در اصفهان

روز حادثه خیلی 
گریه می کرد و 

خسته ام کرده بود. 
نمی دانم چه اتفاقی 

افتاد که ازخودم 
بیخود شدم و 

ناگهان بطری نفت 
را برداشتم و روی او 
ریختم و کبریت را 

کشیدم

واکاوی پرونده قتل نوزاد ۵ ماهه توسط مادر؛

مادری که نوزادش رافرزندشيطان می دانست

فدراسیون کشتی روز پنجشنبه اعالم کرد: »عارف محمد زاده« 
آزادکار ایران در اثر سانحه رانندگی درگذشت.

در اطالعیه فدراســیون کشــتی آمده اســت: محمدزاده، فاتح 
اوپن کشور در سال 9۱ و از ســبک وزن های خوب کشتی آزاد 
مازندران بود. فدراسیون کشتی در اطالعیه خود اعالم نکرد که 
این کشــتی گیر مازندرانی در کدام نقطه کشــور تصادف کرده 
است. جامعه کشــتی کشور درگذشــت عارف محمد زاده را به 
خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش تســلیت گفــت و از درگاه 

خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته طلب غفران کرد. 

کشتی گیر معروف درگذشت
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معاون فرماندار آران و بیدگل در جلســه کمیته تغذیه و امنیت 
غذایی شهرستان، توسعه منابع انسانی را به عنوان یکی از ارکان 
توسعه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی کشــور برشمرد و اظهار 
کرد: امنیت تغذیــه ای و فراهم کردن غــذای کافی مطلوب و 
سالم از محورهای اصلی توســعه منابع انسانی است.علی محمد 
یوسفیان افزود: در این راســتا و از آنجا که تغذیه مناسب برای 
سالمت بهینه ضروری است، ســند ملی تغذیه و امنیت غذایی 
تدوین و در شهرســتان نیز کمیته تغذیه راه اندازی می  شــود.

یوســفیان تصریح کرد: در این کمیته، برنامه هــای عملیاتی و 
اجرایی  ادارات در زمینه بهبود تغذیه آحــاد جامعه، به صورت 
یکپارچه و همه جانبه و با همکاری بین بخشی و مشارکت مردم 
مورد پیگیری قرار می گیرد.وی خاطرنشــان کــرد: نمود این 
رویکرد در سیاســت گذاری های ســطح ملی و با پشتوانه های 
قانونی از جمله اصل ســوم قانون اساسی،چشــم انداز 1404 و 
سیاست های کلی نظام در چشم انداز، سیاست های کلی بخش 
کشاورزی، سند نقشه علمی سالمت کشــور و ... مورد پیگیری 

قرار گرفته است.
معاون فرمانــدار آران و بیدگل گفت: در حــال حاضر نیز مقام 
معظم رهبری در سیاســت های کلی نظام در بخش سالمت و 
در بند 6 تامین امنیت غذایی، بهره منــدی عادالنه آحاد مردم 
از سبد غذایی ســالم،مطلوب و کافی و اصالح سبک زندگی در 

تغذیه  را مورد تاکید قرار داده اند.
یوســفیان یادآور شــد: در این راســتا یکی از اولویت های زیر 
ســاختی برای بهبود امنیت غذایی، ارتقای ســواد تغذیه مردم 
است تا زمینه های آگاهی و نگرش و تغییر رفتار مردم در زمینه 

تغذیه ارتقا پیدا کند.

معاون فرماندار مبارکه گفت: کیفیت آرد در ســطح شهرستان 
مطلوب نیست و باید بهتر شود. جواد سلطانی در جلسه کارگروه 
آرد ونان شهرســتان مبارکه، با بیان اینکه مــردم همواره از این 
وضعیــت گالیه مند هســتند افزود:باید کارگروهــی به منظور 
بررسی و رفع مشکالت این حوزه تشکیل شود. سلطانی با بیان 
اینکه کیفیت پخت نان و بهداشــتی بــودن آن  مورد توجه قرار 
گیرد، گفت: در صورتی کــه به این دو اصل توجه شــود بخش 
زیادی از مشکالت حوزه آرد و نان رفع می شود. وی با بیان اینکه 
کیفیت آرد و نان بسیار مهم است، افزود: با تشکیل این کارگروه 
عالوه برنظارت برصدور مجوزها، نظارت بــر نانوایی ها، کیفیت 
نان و آرد بهتر می شــود و موجب افزایش رضایت عمومی مردم 
خواهد شــد. معاون فرماندار مبارکه با بیان اینکه  روزانه تعداد 
زیادی نان از شهرستان های استان در شهرستان توزیع می شود 
از دستگاه های مسئول خواست نسبت به نظارت وجلوگیری از 
توزیع بی رویه نان در شهرســتان خودداری کنند. وی افزود: با 
حمایت از نانوایی های شهرستان عالوه بر افزایش کیفیت نان ، 

اشتغال پایدار در شهرستان مبارکه ایجاد خواهد شد.

معاون فرماندار آران و بیدگل:

 کمیته تغذیه در آران و بیدگل
راه اندازی می شود

معاون فرماندار مبارکه:

کیفیت آرد در مبارکه مطلوب نیست

اخبار

نماینده مردم تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی 
در جلسه شــورای اداری شهرستان با اشــاره به اینکه 
فتح حلب کمتر از فتح خرمشــهر نبود، اظهار داشــت: 
اختالف های زیاد میان فرماندهان میدان جنگ سوریه 
و روسیه، امید پیروزی در این شهر مهم را کمرنگ کرده 
بود ولی با ایجاد اتحاد و نقش موثــر فرماندهان ایرانی، 
این شهر از وجود دشمنان خالی شد. ابوالفضل ابوترابی 
با اشــاره به تدبیر رهبر معظم انقالب اسالمی ایران در 
جنگ های فرا منطقــه ای تصریح کــرد: رهنمودهای 
رهبری انقالب در این جنگ ها از تجزیه ســوریه و عراق 
جلوگیری کرد و تهدیــد گروهک داعــش که باهدف 
نابودی ایران اســالمی شــکل  گرفته بود را به فرصتی 
برای بازســازی در عراق و ســوریه تبدیل کرد. نماینده 
مردم تیران و کرون در مجلس شــورای اسالمی افزود: 
جمهوری اســالمی ایران با فعالیت های موفق در خارج 
مرز، به قدرتی بزرگ تبدیل  شــده است و در عرصه های 
بین المللی نقش آفرینــی زیــادی دارد. ابوترابی ادامه 
داد: دشمنان ایران اســالمی در قضیه برجام قصد ایجاد 
تفرقه داخلی و دوقطبی کردن مردم را داشــتند تا از آن 
در صحنه های بین المللی و جنگ عراق و ســوریه بهره 
ببرند؛ چرا کــه تفرقه داخلی درصحنــه جنگ اثرگذار 
اســت. نماینده مردم تیران و کرون در مجلس شورای 
اسالمی عنوان کرد: امام خامنه ای در مذاکرات هسته ای 
با کشــورهای خارجی، عالوه بر بصیرت بخشی و تاکید 
بر غیرقابل اعتمــاد بودن آمریکا، از تیــم مذاکره کننده 
حمایت کرد که همین امر باعث جلوگیری از ایجاد تفرقه 
در کشور شد. نماینده مردم شهرستان تیران و کرون در 
مجلس با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
اســالمی در آینده ای نزدیک، یادآور شد: دشمنان قطعا 
معــادالت تفرقه افکن زیادی را طراحــی کرده اند و رمز 
پیروزی ما در مقابل این تهدیدها، اتحاد اســت.ابوترابی 
با اشاره به اهمیت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در کشور، تصریح کرد: اسراف، نداشتن نوآوری و وجدان 
کاری دستگاه های اداری و بهره وری بسیار کم ادارات در 
طول روز ضررهای زیادی را به اقتصاد کشور وارد خواهد 
کرد. وی با بیان اینکه سیستم های اداری ایران همزمان 
با پیشرفت های انجام  شــده در دنیا، پیشرفت نکرده اند، 
خاطرنشان کرد: طرح تمرکززدایی، طرح جامع مدیریت 
شهری و طرح دهیاران، طرح هایی هستند که با توجه به 
مشکالت و شرایط امروزی تبیین شده است و با اجرای 

آنها شاهد پیشرفت بیشتری خواهیم بود.

مرتضی صفاری نطنزی افزود: شهرســتان نطنز ظرفیت و 
پتانسیل وســیعی در حوزه گردشــگری دارد، هم به لحاظ 
اقلیمی و هم غنــای تاریخی و فرهنگی منطقــه، در جنبه 
اقلیمی، منطقه کوهســتانی کرکس و منطقــه کویری را 
بافاصله کمتر از 30 کیلومتــر از یکدیگر داریم و دارای بیش 

از 1800 اثــر تاریخــی، فرهنگی و مذهبــی را در دل خود 
جای داده اســت که از این تعداد حــدود 200 اثر در میراث 
فرهنگی ثبت شده اســت. نماینده شهرستان نطنز و بخش 
قمصر در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: این خطه 
مزین به قبور مبارک بیش از 36 امامزاده اســت و به همین 

جهت از دیربــاز این خطه را خــاک اولیاءا...می نامیدند و به 
گفته باستان شناســان آثار حیات انســانی با قدمت بیش 
از چهل هزار ســال و آثار صنعت ذوب فلز با قدمت بیش از 
شش هزار سال در منطقه اریســمان شهرستان نطنز یافت 
شده اســت. وی بیان کرد: با تمام این اوصاف و با این قدمت 
و ســابقه تاریخی، در چند دهه اخیر به دلیــل کمبودها و 
محرومیت هایی که در منطقه وجود داشته جریان مهاجرت 
را شــاهد بوده ایم و نزدیک به ده برابر جمعیت ساکن فعلی 
شهرســتان، فقط در تهران زندگی می کننــد که دلیل این 
مهاجرت در وهله اول کمبود امکانات بهداشــتی و در درجه 
دوم ضعف امکانات آموزشــی است. صفاری نطنزی تصریح 
کرد: امیدوارم با مســاعدت دکتر قاضی زاده هاشمی و رفع 
نواقص حوزه بهداشت و درمان، شاهد جبران وضعیت قبلی 
و معکوس شدن روند مهاجرت باشــیم تا پویایی و نشاط به 
منطقه برگردد. نماینــده نطنز تصریح کرد: در این راســتا 
درصدد هستیم زیرساخت های گردشگری را تقویت کنیم، 
چنانکه در ابیانه نطنز شاهد تراکم بسیار باالی گردشگران 
داخلی و خارجی هســتیم که به همت اعضای شورای این 
روستا صورت پذیرفته اســت. وی گفت: حوزه گردشگری 
قطعا به زیرســاخت های ســالمت و امکانات بهداشــتی و 
درمانی بیشتری نیاز خواهد داشت و علی رغم کمک بسیار 
زیاد خیرین بخش سالمت در ساخت بیمارستان همچنان 
نیاز به مساعدت وزارت بهداشت و نگاه ویژه جهت تکمیل و 
تجهیز بیمارستان های شهر نطنز و بادرود احساس می شود. 
نماینده شهرســتان نطنز و بخش قمصر در مجلس شورای 
اسالمی بابیان اینکه ما در روستاهای اطراف ابیانه که بالغ بر 
17 روستاســت از امکان وجود اورژانس و آمبوالنس در این 
منطقه محروم هســتیم، اضافه کرد: دو سال قبل جشنواره 
طبیعت گــردی، طب ســنتی و گیاهان دارویــی در نطنز 
برگزار شــد و بیش از 500 نوع گیاه دارویی در کوهپایه های 
کرکس ثبت شده که کشــت و تکثیر آنها امکان خوبی برای 

اشتغال زایی و حتی صادرات و ارزآوری است.

نماینده مردم تیران و کرون در مجلس:

هدف دشمن در قضیه برجام 
ایجاد شکاف بین مردم بود

با مسئوالن

نماینده شهرستان نطنز خواستار شد؛

ضرورت تکمیل و تجهیز بیمارستان های شهر نطنز و بادرود

پیشنهاد سردبیر: 
طرح تحول سالمت، نیازمند حمایت دولت و مجلس است

در چند دهه اخیر 
به دلیل کمبودها 
و محرومیت هایی 

که در منطقه 
وجود داشته 

جریان مهاجرت 
را شاهد بوده ایم 

که دلیل این 
مهاجرت در 

وهله اول کمبود 
امکانات بهداشتی 

و در درجه دوم 
ضعف امکانات 
آموزشی است

تحدید حدود اختصاصی
10/294 شــماره صادره : 1395/43/317943نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 23/245 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای هیات قانون تعیین 
تکلیف ثبت غرب اصفهان به نام محمدرضا پیر نجم الدین کلیچه فرزند قدمعلی مفروز 
و در جریان ثبت است 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 شنبه مورخ 95/11/09 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 ســاعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشــار: 1395/10/18 م الف: 31811 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)148 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

10/319 شــماره صادره: 1395/43/314031 نظر به اینکه آقای مرتضی افتخاری 
احدی از ورثه اسدا... افتخاری با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 3926 مورخ 
1395/09/13 دفترخانه 112 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت ده سهم مشاع 
از سی و یک سهم  ششدانگ پالک شماره: 18/2097  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که در ذیل ثبت 7878 صفحه 206 دفتر جلد 59 امالک صادر و تســلیم گردیده و به 
موجب سند انتقال شماره 2961 مورخ 1346/12/02 دفترخانه 91 اصفهان به نامبرده 
انتقال یافته  و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده 
و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 31999 اداره ثبت 

اسناد و امالک غرب استان اصفهان )223 کلمه، 3 کادر(
 تحدید حدود اختصاصی  

10/316 نظر با اینکه تحدید حدود ششــدانگ یکباب کارگاه موزائیک ســازی پالک 
شــماره 31/9617 مجزی شــده از پالک 31 اصلی در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مانده علی 
صابری فرزند علی درجریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است. اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1395/11/10 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 ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/10/18 علیرضا حیدری رئیس 

منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان)150 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

10/274 آگهی موضوع ماده ســه قانــون وماده 13آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    

نظر به صدور آرارء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور 
اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند. بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1- رای شــماره 7308 مورخ 95/5/16 هیات اول آقاي حجت اهلل وحید دستجردي 
فرزند اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 128/34 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 718 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

گردیده است
2- رای شماره 7315 مورخ 95/5/16 هیات اول  آقاي رسول وحید دستجردي فرزند 
اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128/34 مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 718 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

3- رای شماره 18762 مورخ 94/11/8 هیات دوم آقاي اسداله غفاري گوشه فرزند 
فرج اله نســبت به ششــدانگ یکباب خانه  به مســاحت 198 مترمربع پالک شماره 
131فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان  که 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای میرزا حسن بزی خریداری شده است 
4- رای شماره 8572 مورخ 95/6/22 هیات دوم خانم پریچهر نیري فرزند سید یونس 
نسبت به ششدانگ یکباب  باغ و ویال  به مســاحت 916/191 مترمربع پالک شماره 
1188 فرعي از 2248 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
5- رای شــماره 8039 مورخ 95/5/31 هیــات دوم  آقاي اصغر محمــد نژاد فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکباب مغازه دو طبقه  به مساحت 44/73 مترمربع پالک 
شــماره 4362 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسین تخت کشیان خریداری شده است

6- رای شماره 2754 مورخ 95/2/10 هیات دوم آقاي مجید زرجام فرزند قربانعلي 
در ششدانگ یکباب خانه مسکونی  به مساحت 167/20 مترمربع پالک شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان احد از ورثه مرحوم 

قربانعلی زرجام محرز گردیده است
7- رای شماره 9577 مورخ 95/7/19 هیات دوم  آقاي مجید زرجام فرزند قربانعلي 
نسبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 140/25 مترمربع پالک شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای محمد حسین گیاهی خریداری شده است
8- رای شــماره 8745 مورخ 95/6/27 هیات اول آقاي حمزه علي احمدي تشنیزي 
فرزند امامقلي نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 114/96 مترمربع پالک 
شــماره372 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای علی وحیدی دستجردی 

خریداری شده است
9- رای شماره 9578 مورخ 95/7/19 هیات دوم خانم مهري رمضاني مهیاري فرزند 
رمضان نسبت به ششدانگ یکباب مغازه   به مساحت 49/57 مترمربع پالک شماره99 
اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از آقای عباس اسماعیلی دنارتی خریداری شده است
10- رای شــماره 7764 مورخ 95/5/26 هیات اول خانم مهین پوالدي نصیر آبادي 
فرزند محمد علي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 96/25 مترمربع پالک 
شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب 
اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای کاظم تقی دســتجردی 

خریداری شده است
11- رای شــماره 3953 مورخ 95/3/4 هیات اول آقاي کیهان نجفي ســعید آبادي  
فرزند عوضعلي نســبت به 54 سهم مشــاع از 132 سهم شــش دانگ یکبابخانه به 
مساحت 224/28 مترمربع مفروزی از پالک شماره 369 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
12- رای شــماره 3956 مورخ 95/3/4 هیات اول  آقاي محسن نجفي سعید آبادي 
فرزند ابوالقاســم نسبت به 78 سهم مشــاع از 132 سهم شــش دانگ یکبابخانه به 
مساحت 224/28 مترمربع مفروزی از پالک شماره 369 فرعي از 4348 اصلي واقع 
در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز گردیده است
13- رای شــماره 9726 مورخ 95/7/28 هیات اول  آقاي ناصر ایزدي دســتجردي 
فرزند قدیرعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 234/82 مترمربع مفروزی 
از پالک شماره 156 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان کــه به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقــای احمد انوری 

خریداری شده است
14- رای شــماره 9575 مورخ 95/7/19 هیات دوم آقاي ناصر ایزدي دســتجردي 
فرزند قدیرعلي نسبت به یک دانگ و نیم مشــاع از  ششدانگ یک باب خانه سه طبقه  
به مساحت 219 مترمربع پالک شماره 156 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

آقای احمد انوری خریداری شده است  
15- رای شــماره 9573 مورخ 95/7/19 هیات دوم آقای محمد ایزدي دســتجردي  
فرزند قدیرعلي نســبت به یک دانگ و نیم مشاع از  ششــدانگ یکباب خانه سه طبقه  
به مساحت 219 مترمربع پالک شماره 156 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

آقای احمد انوری خریداری شده است  
16- رای شماره 9572 مورخ 95/7/19 هیات دوم  آقاي  قدیر علي ایزدي دستجردي 
فرزند عباس نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه سه طبقه  به 
مســاحت 219 مترمربع پالک شــماره 156 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 

بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از 
آقای احمد انوری خریداری شده است  

17- رای شــماره 9574 مورخ 95/7/19 هیات دوم  خانم ملک حیدریان دستجردي 
فرزند مانده علي نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یکباب خانه سه طبقه  
به مساحت 219 مترمربع پالک شماره 156 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از 

آقای احمد انوری خریداری شده است  
18- رای شماره 9598 مورخ 95/7/20 هیات دوم  آقاي هادي رمضاني پور فرزند 
احمد نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 162/5 مترمربع 
پالک شماره4441 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که 

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
19- رای شماره 9597 مورخ 95/7/20 هیات دوم خانم ملیحه کریمي حسین آبادي 
فرزند محمد حسین نســبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
162/5 مترمربع پالک شماره4441 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
20- رای شماره 7271 مورخ 95/5/13 هیات اول آقاي محمد حسین قاسمي جوجیلي 
فرزند قربانعلي نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 156/41 مترمربع مفروزی 
از پالک شــماره 354 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
21- رای شــماره 6949 مورخ 95/4/30 هیات دوم  آقاي مهدي اســماعیلي حسین 
آبادي فرزند محمد نســبت به ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 23/46 مترمربع 
پالک شماره 4449 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
22- رای شــماره 9729 مورخ 95/7/28 هیات اول خانم مهري علي خواصي امینه 
فرزند فتح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 95/79 
مترمربع مفروزی از پالک شماره 395 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

گردیده است
23- رای شماره 9728 مورخ 95/7/28 هیات اول خانم طیبه مهران پور فرزند مهر 
علي نسبت به ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 95/79 مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 395 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

24- رای شــماره 9085 مورخ 95/7/6 هیات دوم  آقاي مهدي شــفیعي اشکاوندي 
فرزند مصطفي نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 207/39 مترمربع پالک 
شماره 1762 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان احد از 

ورثه مرحوم رضا قلی شفیعی محرز گردیده است
25- رای شماره 9951 مورخ 95/8/4 هیات اول خانم کفایت حیدري گوجاني فرزند 
عبدالرحیم نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 211/26 مترمربع مفروزی 
از پالک شــماره فرعي90 از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از خانم بتول عنایت زاده 

دستجردی خریداری شده است  
26- رای شــماره 9673 مورخ 95/7/26 هیات اول  آقاي محمد ابراهیم عابدي کچي 
فرزند مرتضي نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت150/25 مترمربع مفروزی 
از پالک شماره 4442 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
27- رای شــماره 9675 مورخ 95/7/26 هیات اول آقاي فتح اله غالمي حسن آبادي 
فرزند محمد نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 114 مترمربع مفروزی از 
پالک شــماره 381 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای میرزا باقر وحید 

دستجردی خریداری شده است  
28- رای شــماره 8904 مورخ 95/6/31 هیات اول  آقاي رحمت اله میرزائي فرزند 
ذبیح اله نسبت به ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 244/5 مترمربع مفروزی 
از پالک شماره 131فرعي از4483- اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بیــع نامه عادی و مع الواســطه از آقای جعفر دهقانی 

دستجردی خریداری شده است  
29- رای شماره 9601 مورخ 95/7/20 هیات دوم  خانم بتول قاسم قنبري دهاقاني 
فرزند رضا نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 228/03 
مترمربع پالک شماره 22فرعي4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسینعلی سخنوری 

دستجردی خریداری شده است  
30- رای شــماره 9602 مورخ 95/7/20 هیات دوم  آقاي نعمت اله احمدیان فرزند 
اسداله نسبت به سه دانگ مشــاع از  ششــدانگ  یک باب خانه  به مساحت 228/03 

مترمربع پالک شماره 22فرعي4485 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای حسینعلی سخنوری 

دستجردی خریداری شده است  
31- رای شماره 11755 مورخ 94/6/11 هیات اول  آقاي عزت شفیعي بواني فرزند 
عبدالحسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 21/07 مترمربع مفروزی 
از پالک شماره 3250 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای سید جعفر سجادی 

خریداری شده است  
32- رای شــماره 20463 مورخ 94/12/20 و رای اصالحی شماره 11491 مورخ 
95/9/29 هیات اول  آقاي حمیدرضا باراني لنباني فرزند حسن نسبت به ششدانگ 
یکباب کارگاه به مســاحت 1010/5 مترمربع مفروزی از پالک شماره  2190 اصلي 
واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی 

و مع الواسطه از آقای علی فخر زارع خریداری شده است  
33- رای شــماره 18383 مورخ 94/10/30 و رای اصالحی شماره 18406 مورخ 
94/11/1 هیات دوم  آقاي سعید قاسمي علي آبادي فرزند غالمرضا نسبت به شصت 
وهشت سهم و بیست و پنج صدم سهم  مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به 
مســاحت 169/1 مترمربع پالک شــماره 96فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان 
بخش5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه 

مفروز گردیده است
34- رای شماره 19243 مورخ 94/11/18 هیات اول آقاي امین اله مختاري سهلواني 
فرزند نبي اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 98/25مترمربع مفروزی از 
پالک شماره 90 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
35- رای شماره 20228 مورخ 94/12/12 هیات اول آقاي حسین رمضاني جمبزه 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 96/95 مترمربع مفروزی از پالک شماره 
340 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 

که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
36- رای شــماره 10292 مورخ 95/8/16 هیات اول خانم لیمو عسگري باجگیراني 
فرزند علي عسگر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 97/07 مترمربع مفروزی 
از پالک شــماره 90 فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای ابوالقاسم شیخ 

خریداری شده است 
37- رای شماره 8721 مورخ 95/6/25 هیات دوم  آقاي مهدي حاجي عبدالرحماني 
فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه  به مســاحت 161/57 مترمربع پالک 
شــماره 1153 اصلي واقع در اصفهان بخش6 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان که به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای ابوالقاسم تاجر یزدی خریداری شده 

است
38- رای شــماره 9732 مورخ 95/7/28 هیــات اول آقاي خیرالــه بیگي هرچگاني 
فرزند صفرنســبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 273/20 مترمربع مفروزی 
از پالک شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از آقای میرزا حسن بزی 

دستجردی خریداری شده است
39- رای شماره 9727 مورخ 95/7/28 هیات اول  خانم راضیه بیگم موسوي فرزند 
جمال نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 146/2 مترمربع مفروزی از پالک 
شماره2 فرعي از شماره 2930 اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
40- رای شــماره 19593 مورخ 94/11/26 هیات اول  خانم رقیه ســلطان چلمقاني 
فرزند محمود نسبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 30/81 مترمربع 
مفروزی از پالک شماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است

41- رای شماره 19990 مورخ 94/12/5 هیات اول خانم رقیه سلطان چلمغاني فرزند 
محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 30/88 مترمربع مفروزی 
از پالک شماره 341 فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 

جنوب اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز گردیده است
42- رای شــماره 1678 مــورخ 95/1/30 هیــات اول  آقــاي محســن میراحمدي 
باباحیدري فرزند ماشــااهلل نســبت به ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 27/80 
مترمربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان که به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از آقای فتح اله 

ابراهیمی خریداری شده است
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/10/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/11/3

م الف :31596   اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

نماینده شهرستان نطنز و بخش قمصر در مجلس شورای اســالمی در جلسه بررسی مشکالت بهداشتی و 
درمانی شهرستان نطنز که با حضور وزیر بهداشت، در مان و آموزش پزشکی برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان 
نطنز در مرکز ایران و دامنه قله کرکس در محل استراتژیکی قرارگرفته و چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ 

ترانزیتی و قرارگیری در شاهراه های جاده ای و ریلی کشور موقعیت ویژه ای دارد.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: کاهش 
پرداخت بیماران و افزایش دسترســی به ویژه در مناطق 
محــروم از جمله اهداف طــرح تحول ســالمت بوده که 
تا اندازه ای محقق شــده و بــرای ادامــه آن باید دولت و 

مجلس حمایت کنند. ســید حســن قاضی زاده هاشمی 
در حاشــیه بازدید از مرکز فوریت های پزشــکی شــهر 
زواره در جمع خبرنگاران با اشــاره به طرح تحول سالمت 
اظهار کرد: آینده طرح تحول سالمت مانند آینده انقالب 
اسالمی اســت. وی افزود: بخشــی از آرزوی شهدا، امام 
)ره(و رهبر انقــالب این موضوع بوده و هســت که مردم 
به غیر از رنج بیماری رنج دیگری نداشــته باشند. وی در 
پاسخ به ســوالی پیرامون آینده این طرح و زمزمه هایی 
که در مورد مشــکالت این طرح وجود دارد گفت: مردم 

نسبت به شکســت این طرح اعتقادی ندارند و دلواپسان 
چنین اعتقادی دارند.ســید حســن قاضی زاده هاشمی 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی در پاســخ به 
اینکه مهم ترین دستاورد این ســفر چه بوده است گفت: 
دیدار از مادر شــهیدی که 4 فرزندش را تقدیم به انقالب 
کرده، برای بنده به عنوان وزیر جمهوری اســالمی ایران 
 تنها هدف ارزشــمند این سفر بود؛ اینها ســرمایه اصلی

 ما هســتند و دعایشــان در حــق ما و مردم مســتجاب 
می شود.

وزیر بهداشت در حاشیه سفر به شهرستان کاشان:

طرح تحول سالمت، نیازمند 
حمایت دولت و مجلس است
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 تمدید مهلت ثبت نام 

سهام بیمه ملت تا 1۹دی ماه

 معلمان باید امنیت روانی 
داشته باشند

شرایط معافیت کفالت سربازی 
چیست؟

رییس پلیس راهور ناجا:

پلیس راهور برای اجرای طرح های 
ترافیکی مبلغی دریافت نمی کند

مهلت ثبت نام بازنشستگان کشوری در طرح واگذاری سهام بیمه 
ملت، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۹ دی ماه تمدید شد.

این صندوق اعالم کــرد: به دنبال ثبت نام ۱۰۰ هزار بازنشســته 
کشــوری در طرح واگذاری ســهام بیمه ملت تا روز چهارشنبه و 
با توجه به درخواســت های مکرر بازنشســتگان ارجمند، مهلت 
ثبت نام در این طرح تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه ۱۹ دی ماه 

۹۵ تمدید شد. 
براین اساس، بازنشستگان کشوری می توانند با مراجعه به دفاتر 
پیشخوان سراسر کشور یا از طریق ســایت صندوق بازنشستگی 
کشوری به نشانی cspf.ir اقدام به ثبت نام برای خرید سهام بیمه 
ملت کنند.  واگذاری ســهام بیمه ملت به بازنشستگان کشوری 
در قالب وام قرض الحســنه به مبلغ ۷۵۰ هزار تومان، بدون بهره 
و با اقســاط ۳۶ ماهه اســت که ماهانه ۲۰ هزار تومان از حقوق 

بازنشستگان متقاضی کسر می شود.

رییس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمان باید 
امنیت روانی داشته باشند.

محمد حسین کفراشــی در جلســه تودیع ومعارفه رییس مرکز 
حراســت وزارت آموزش وپرورش که در ساختمان شهید رجایی 
برگزار شد، با اشــاره به ســخنان رهبر معظم انقالب در خصوص 
توسعه پایدار و پیشرفت کشــور گفت: رهبر انقالب توسعه پایدار 
را با یک توصیه ارزشــی به نام » اقتصاد مقاومتی« مطرح نمودند؛ 
بنابراین اگر می خواهیم بــه اقتصاد مقاومتی دســت یابیم باید 
نیروی انسانی خوبی را جذب کنیم زیرا ســرمایه اصلی، توسعه و 

پیشرفت نیروی انسانی است. 
وی افزود: باید به دو مقوله معیشــت و کرامــت معلمان همزمان 
توجه کنیم زیرا الزمه داشــتن نیروی انســانی کارآمد داشــتن 
آموزش وپرورشی تواناست.کفراشــی تصریح کرد: معلمی نیروی 
انســانی کارآمد تربیت می کنــد که جایگاهش حفظ شــود و در 

فضایی آرام به تدریس بپردازد.
رییس مرکز حراســت وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: 
باید امنیت روانــی را برای معلمان فراهم کنیم تــا دانش آموزان 
را چنان که  شایسته اســت تربیت کنند و مدیران آینده کشور را 

آماده سازند.
وی افزود: براساس ســخنان موال علی)ع( و تاکیدات رهبر معظم 
انقالب اعتقادی به دفع افراد نداریم و تالش می کنیم دلســوزان 

نظام را  افزایش داده و آنها را دلگرم کنیم.
کفراشــی تصریح کرد: معلمان عالقه مند به نظام هستند و ما نیز 
سعی می کنیم برای معلمان مشاوری امین باشیم  و عملکردمان 
باعث دلســردی آنها نشــود؛ چرا که رویکرد ما پیشگیرانه است و 

همواره در حفظ کرامت معلم کوشا خواهیم بود.

یکی از سواالتی که در مورد معافیت های سربازی مطرح می شود، 
شرایط بهره مندی از معافیت های کفالت است.

براســاس قانون ســربازی، شــرط اصلــی بــرای بهره مندی از 
معافیت های کفالت رسیدن به سن ۱8 سال تمام و نداشتن غیبت 
اســت و پس از آن نیز فرد متقاضی باید یگانه و تنها مراقب باالی 
۱8 سال کفیل خود باشد، یعنی فرد متقاضی کفالت باید تنها فرد 

ذکور پسر، برادر یا نوه باالی ۱8 سال برای خانواده باشد.
منظور از نداشــتن غیبت نیز این اســت که تمامی افراد ذکور که 
به سن ۱8 ســال می رســند  باید وضعیت خدمت وظیفه عمومی 
خود را روشــن کنند و در صورت عدم معرفی یــا عدم حضور در 
زمان هایــی که وظیفه عمومــی تعیین می کند فــرد وارد غیبت 

می شود.
افرادی که قبل از سن مشــمولیت ترک تحصیل کرده یا در دوره 
متوسطه فارغ التحصیل شده اند باید پس از رسیدن به ۱8سالگی 
تمام، ظرف شــش ماه خــود را به وظیفه عمومــی معرفی کنند. 
به عنوان مثال اگر فرد ذکــوری با تاریخ تولــد ۲۰ مرداد ۱۳۷۳ 
درســال ۹۰ وقبل از آن در مقطع ســوم راهنمایی ترک تحصیل 
کرده چنانچه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ )ماه ۱8 
ســالگی تمام فرد( تا تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ خود را معرفی نکند 

وارد غیبت شده و به عنوان مشمول غایب تلقی می شود.
در حین تحصیــل نیز می توان درخواســت معافیت کفالت کرد و 
فرد مشمول با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل معتبر، رسیدگی به 

ادعای کفالتش انجام خواهد شد.
وجود برادر بیمار باالی ۱8 سال برای معافیت کفالت اگر چنانچه 
به تشــخیص شــورای پزشــکی برادر بیمار قادر به سرپرستی و 
نگهداری مکفول نباشــد مانع نبوده و در آن صــورت تنها فرزند 
ذکور ســالم باالی ۱8 سال می تواند درخواســت معافیت کفالت 

کند.
منظور از مکفول نیز فردی است مشــمول که برای سرپرستی و 
نگهداری وی از خدمت دوره ضرورت معاف می شود و پدر، مادر، 
پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر، برادر، همســر و فرزند جزو افرادی 

هستند که می توان کفیل آنها شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تاکید کرد که پلیس راهور 
برای اجرای طرح های ترافیکی مبلغی دریافت نمی کند.

ســردار تقی مهری، دربــاره اظهاراتی که چندی پیــش درباره 
دریافت مبالغی از ســوی پلیــس راهور برای اجــرای طرح های 
ترافیکی بیان شــده اظهارکرد: مــن چنین ادعایــی را تکذیب 
می کنم و پلیــس راهور هیچ مبلغــی را برای اجــرای طرح های 

ترافیکی خود از هیچ سازمان یا نهادی نمی گیرد.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی همچنین اضافه 
کرد: محل اعتبارات و بودجه نیروی انتظامی طبق قانون مشخص 

و معین است و چنین ادعاهایی به هیچ عنوان صحیح نیست.
چندی پیــش، نایب رییس کمیســیون معماری و شهرســازی 
شورای شــهر تهران در ادعایی از قرارداد چند صدمیلیونی پلیس 
با سایت نمایشگاهی سئول برای تسهیل عبور و مرور و تردد خبر 

داده بود.

اخبار

پیشنهاد  سردبیر:
استرس؛ چاشنی امتحان دانش آموزان

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

نزاع، پای بیش از 400 هزار نفر 
را به پزشکی قانونی کشاند

 خرید و فروش مواد مخدر 
رایج ترین جرم در ایران

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: بــه صورت عام در 
کشور و به خصوص در اســتان اصفهان شبکه های اجتماعی 
تلگرام و اینستاگرام بیشترین کاربران و استقبال کنندگان را 

دارند و تخلفات بیشتر در تلگرام اتفاق می افتد.
ســید مصطفی مرتضــوی در خصــوص کالهبرداری های 
اینترنتــی در اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: در بحــث 
کالهبرداری های اینترنتی در ســال جاری نســبت به مدت 
مشابه در ســال گذشــته ۱۷۳ درصد افزایش داشته ایم. وی 
افزود: نقطه شگردهای اصلی این افزایش های جرم؛ تبلیغات 
کاذب اینترنتــی، کالهبرداری های پیامکــی و فروش های 
اینترنتی هســتند که قول فروش را می دهند، معامله انجام 
می شود اما کاال ارسال نمی شــود. رییس پلیس فتای استان 
اصفهان تصریح کــرد: وجه دیگــر کالهبرداری ها شــامل 
برداشت های اینترنتی هستند که ۲۷ درصد آن برداشت های 
غیرمجاز اینترنتی است و بیشتر شامل جرایم فنی می شوند، از 
جمله آنها می توان به اسکیمر، فیشینگ و بدافزارها اشاره کرد.

وی خطاب به شــهروندان تاکید کرد: در حوزه  برداشت های 
غیرمجاز اولین وظایف کاربران این اســت که از هر ســایتی 
خرید نکنند و اگر قرار اســت خریدی را انجام دهند، فقط از 
سایت های مرجع و نمایندگی های رســمی مرجع، اقدامات 

خــود را انجام دهنــد. مرتضوی بیــان کرد: شــهروندان از 
سایت های فروشگاهی غیرمعتبر که نماد اعتماد الکترونیک 
ندارنــد، کمتر اســتفاده کننــد و یا اصــال از اســتفاده آنها 
 پرهیز کننــد و در حــوزه کالهبرداری ها صرفــا به تبلیغات

 اکتفا نکنند. 
وی با بیان اینکه تبلیغات در فضــای مجازی برای ابراز هویت 
کافی نیســتند، خاطرنشــان کرد: به صورت عام در کشور و 
به خصوص در اســتان اصفهان شــبکه تلگرام و اینستاگرام 
بیشترین کاربران و اســتقبال کنندگان را دارند که تخلفات 
در هر دوی این شبکه ها بســیار اتفاق می افتد؛ اما در تلگرام 
تخلفات بیشتری انجام می شــود. رییس پلیس فتای استان 
اصفهان در رابطه با برخورد پلیس فتا بــا کانال ها و پیج ها در 
شــبکه های اجتماعی به خصوص تلگرام، اضافه کرد: یکی از 
وظایف ثابت پلیس فتا، رصد و پایش شــبکه های اجتماعی و 
احصای اقدامات مجرمانه در این شبکه هاســت. وی در پایان  
عنوان کرد: در بحــث رصد حوزه های اقتصــادی، غیرمجاز، 
جرایم غیراخالقی، منافی عفت، فنی و آموزش هک و نفوذ و 
نرم افزارهای غیرمجاز پلیس فتا بسیار فعال است و همگی این 
موارد جرم محسوب می شوند که پلیس فتا با این مجرمان این 

تخلفات برخورد جدی خواهد داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان تامیــن اجتماعی با 
تاکید بر اینکه بحث اقتصاد مقاومتی را باید به صورت علمی 
پیگیری کنیم، گفت: اقتصاد مقاومتی ابــزاری برای تعالی 

انسان است. 
دکتر منصور اعتصامی در همایش سلســله نشســت های 
کارگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در دانشــگاه 
تربیت مدرس برگزار شد، با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی 
در کشورهای مختلف متفاوت است، اظهار داشت: در کشور 
ما یک جریان فکری آرمان خواه  و متعالی وجود دارد.وی با 
تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی بازگشت به علم، اضافه 
کرد: در دولت کنونی خوشبختانه فضاها شفاف سازی شده 

است. 
معاون فرهنگــی و اجتماعی ســازمان تامیــن اجتماعی 
خاطر نشان کرد: اعتبارات ســازمان تامین اجتماعی معادل 
یک ســوم بودجه درآمدی کل کشــور اســت و ماهانه این 
سازمان پنج هزار و دویســت میلیارد تومان برای ۳ میلیون 

مستمری بگیر پرداخت می کند. 
وی با تاکید بر اینکه ســازمان تامین اجتماعی باید اقتصاد 
مقاومتی را در ســازمان خود اجرا کند، یاد آور شد: ریال به 
ریال اموال بیمه شدگان باید محافظت شود. دکتر اعتصامی 

با اشاره به اینکه بیمه شدگان ســازمان تامین اجتماعی در 
کف مســتمری بگیران کشــور قرار دارند، اضافه کرد: کم 
برخوردارترین قشر جامعه ،صنف مستمری بگیران هستند. 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان 
اینکه بحث تخصصی دانشگاه ها در خصوص اقتصاد مقاومتی 
هنوز وارد سیســتم ســازمان تامین اجتماعی نشده است، 
یاد آور شــد: باید نظام تحقیق و توسعه را تحویل دانشگاه ها 
بدهیم. وی گفت: فرهنگ ســازی تولیدی و اسراف موضوع 
مصرف زدگی از دیگر راهکارهای درمان این بحث است که 

از زندگی و خانواده هایمان شروع می شود.
دولت الکترونیک و صرفه جویی 

دکتر اعتصامی تصریح کــرد: نظام جامــع دانش مهارت، 
بهره وری در تولید و توجه به نخبگان و مؤلفه های ســرمایه 

اجتماعی از موارد قابل توجه این بحث نیز است.
وی ادامه داد: هر چه کشور ما به ســمت دولت الکترونیک 
حرکت کند، صرفه جویی و دقت در امور، افزایش پیدا خواهد 
کرد. معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان تامین اجتماعی 
گفت: سمینارها در ســازمان تامین اجتماعی حذف شده 
 و جلســات در سیســتم های ویدئو کنفرانس ها راه اندازی

 شده است.

ســازمان پزشــکی قانونی کشــور اعالم کرد: 4۰۱ هزار و ۳۳۵ 
مصدوم نــزاع در 8 ماهه ســال جاری به مراکز پزشــکی قانونی 
مراجعه کردند که بیشترین آمار مربوط به تهران، خراسان رضوی 

و اصفهان بود.
سازمان پزشکی قانونی کشــور اعالم کرد: در 8 ماهه سال جاری 
4۰۱ هزار و ۳۳۵ مصدوم نزاع به مراکز پزشــکی قانونی مراجعه 
کردند، این رقم در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل که آمار 
مراجعان 4۰۷ هزار و 8۹۳ نفر بود، ۱/۶ درصد کاهش یافته است؛ 
همچنین از کل مراجعین نزاع ۲۷۶ هــزار و ۳۹۳ نفر مرد و ۱۲4 

هزار و ۹4۲ نفر زن بودند.
بر اساس این گزارش در این مدت استان های تهران با ۷۱ هزار و 
۳، خراسان رضوی با ۳۳ هزار و ۶48 و اصفهان با ۲8 هزار و 8۶۳ 
نفر بیشترین و استان های ایالم با  ۲هزار و ۵۲۲، خراسان جنوبی 
با دو هزار و ۵8۱ و سمنان با ۳ هزار و 4۲ کمترین آمار مراجعین 

نزاع را داشته اند.
در آبــان مــاه ســال جــاری نیــز آمــار مراجعیــن نــزاع با 
کاهش۱/۳درصدی مواجه بود و از ۳۹ هزار و 4۵۰ مراجعه کننده 

در آبان سال گذشته به ۳8 هزار و ۹4۵ نفر در آبان امسال رسید.

رییس ســازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از 
زندانی بودن ۱۰۰ هزار نفر به جرم خرید و فروش مواد مخدر در 

زندان های کشور خبر داد.
اصغر جهانگیــر در آیین تودیــع و معارفه مدیــر کل جدید 
زندان های آذربایجان غربی گفت: امروز بیشترین میزان جرم در 
جامعه مربوط به قاچاق مواد مخدر است که میانگین سنی افراد 

دستگیر شده در همین زمینه کمتر از 4۰ سال است.
وی ایجاد امکانــات در مناطق محروم و کمتر توســعه یافته 
 را به عنوان راهــکاری برای کاهش آمار بزهــکاری در جامعه 

عنوان کرد.
معاون قوه قضائیه و رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی 
و تربیتی کشــور همچنین به حمایت از خانــواده زندانیان و 
انجمن های حمایتی از آنان پرداخت و اظهار داشت: ۶۰ تا ۶۵ 
درصد افرادی زندانیان در ایران متأهل هســتند و باید حقوق 

خانواده های آنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در ایــن مراســم میرعلی اکبر بنی هاشــم مدیــر کل جدید 
زندان های آذربایجان غربی معرفــی و از زحمات علی جلیلی 

مدیر کل قبلی با اهدای لوح قدردانی شد.

رییس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد:

تلگرام و اینستاگرام انتخاب اصفهانی ها در بین شبکه های اجتماعی
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی :

اعتبارات تامین اجتماعی معادل یک سوم بودجه درآمدی کشور است

ناجا

سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطالعیه ای 
کلیه مشــموالن کاردانی، دیپلم و زیــر دیپلم دارای 
برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم دی ماه ۱۳۹۵ 

را به خدمت سربازی فراخواند.
ســازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن فراخــوان کلیه 
مشــموالن غایب و غیرغایب متولــد ۱۳۵۵ تا پایان 
دی ماه ۱۳۷۷ برای انجام خدمت دوره ضرورت، طی 
اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشموالن کاردانی، دیپلم 
و زیر دیپلم سال های مذکور که برگ آماده به خدمت 
به تاریخ نوزدهم دی ماه سال ۱۳۹۵ دریافت کرده اند، 
می بایســت در ســاعت و محلی که توســط سازمان 
وظیفه عمومــی ناجا در برگ معرفی نامه مشــموالن 
به مراکز آموزش نیروهای مســلح اعالم شده، حضور 

یابند.
مشموالن ساکن تهران بزرگ

کلیه مشــموالن کاردانی ، دیپلم و زیر دیپلم غایب و 
غیر غایب دارای برگ آماده به خدمــت به تاریخ دی 
ماه سال ۱۳۹۵می بایست رأس ســاعت ۶ صبح روز 
یکشــنبه مورخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۵ به محل و مراکزی 
که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگ معرفی 
نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم 
شــده، حضور یابند تا به خدمــت دوره ضرورت اعزام 

شوند. 
مشموالن ساکن سایر استان های کشور 

 کلیه مشــموالن کاردانی، دیپلــم و زیردیپلم غایب
 و غیــر غایــب دارای برگــه آمــاده بــه خدمــت 
بــه تاریخ دی مــاه ســال ۱۳۹۵، می بایســت رأس 
ساعت ۷ صبح یکشنبه ۱۹ دی ماه به محل و مراکزی 
که توســط ســازمان وظیفه عمومی ناجــا در برگ 
معرفی نامه مشــموالن بــه مراکز آمــوزش نیروهای 
مســلح اعالم شــده ، حضور یابند تا به خدمت دوره 

ضرورت اعزام شوند.
 الزم بــه ذکــر اســت، عــدم حضــور بــه موقــع 
در زمان و محل های تعیین شــده غیبت محسوب می 

شود. 
گفتنی است؛ آن دسته از مشــموالنی که به هر دلیل 
تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشــموالن 
به مراکز آموزش نشــده اند، می توانند به نزدیک ترین 
دفتر خدمــات الکترونیــک انتظامــی )پلیس+۱۰( 
مراجعه و نســبت به دریافت برگ مذکــور اقدام و بر 

اساس اطالعات درج شده در آن اقدام کنند.

سازمان وظیفه عمومی ناجا 
فراخوان داد

در ایــام امتحان دغدغــه هایی وجــود دارد که عــالوه بر 
دانش آموزان، خانواده ها را تحت تاثیر قرار می دهد. 

برخی از دانش آموزان در زمینه های خاصی توانمندی دارند، 
کوشش برای درس خواندن مهم است و نتیجه آن در امتحان 
مشخص می شود. چنانچه خانواده ها مدام فرزندان خود را با 
بچه های دیگران مقایسه کنند این امر موجب ترس یا نفرت 

دانش آموزان از درس خواندن می شود.
دلیل اصلی این اضطراب همیشه کم کاری، تنبلی و یا عدم 
تسلط بر محتوای درس ها نیست، بلکه گاهی دانش آموزان 
موفق، با انگیزه و درسخوان نیز دچار آثار منفی اضطراب ناشی 
از امتحان می شوند. گروهی از دانش آموزان عصبانی، افسرده، 
پریشان، ناراحت و مضطرب می شوند و گروهی دیگر، چنان 
 آشــفته و نگران می شوند که پاسخ سواالت ســاده را هم از 

یاد می برند.
داشتن کمی اضطراب و دلهره در ایام امتـحانات امری طبیعی 
و معقـول است؛ چرا که مـوجب حرکت و انگیـزه بچه ها برای 
یادگیری و موفقیت می شــود؛ اما اگر این نگرانی به حدی 
برســد که تاثیر منفی بر روند آموزش روزانــه آنان بگذارد و 
مانعی برای پیشرفت آنها شود، غیرطبیعی و نامعقول است. 
علت تشــویش بیش از اندازه گروهی از دانش آموزان، عدم 

استفاده درست آنها از نیروی فکری و ذهنی شان است. 
نکته قابل تأمل این است که برخی از اولیای دانش آموزان با 
نزدیک شدن به فصل امتحان حساس می شوند و با صحبت 
کردن و سخت گیری های متعدد زمینه فشار و اضطراب را 
برای آنها فراهم می کنند و ســخت گیری های بیش از حد 
والدین و اولیای مدرســه در ایام امتحانات اســترس دانش 
آموز را افزایش می دهد. شناخت و هدایت استعدادها و باور 

فرزندان در پیشرفت تحصیلی شان بسیار مهم است. 
انجام تکالیف درسی، تمرین حل کردن،... باید از ابتدای سال 
تحصیلی با نظم و جدیت دنبال شود. چنانچه  دانش آموزی 
در طول تـرم تحصیـلی خـود عمـلکرد ضعیفی داشته باشد، 
تذکرهای پشت سرهم پدر و مادر در ایام امتحان نه تنها هیچ 
کمکی به کودک یا نوجوان نمی کنــد، بلکه موجب ترس و 

آشفتگی بیشتر او هم می شود.

بســیاری از دانش آموزان قبول دارند زمانــی که دقیق تر 
و عمیــق تــر مطالعه مــی کنند اضطــراب امتحــان در 
آنها به حداقــل کاهش می یابــد. این امر نیز بــدان دلیل 
اســت که هر چه دربــاره موضوعی بیشــتر بدانند مهارت 
 و اعتماد بیشــتری نســبت به دانســته های خــود پیدا 

می کنند. 
داشتن اعتماد به نفس در زمان گذراندن امتحانات به منزله 
امید برای موفقیت اســت. به طور یقین، این گروه از دانش 
آموزان با اتکا به تالش و کوشش خود می توانند با آرامـــش 
و آسـودگی سـر جلســـه امتحان بروند و آزمون شان را با 

کمترین دلهره و تشویش بدهند.
بهتر است که بدانیم ترس از شکست و عدم قبولی در دانش 
آموزانی رشــد می کند که فکر موفقیت و اول شدن، ذهن 
آنها را بیش از حد به خود مشــغول کرده است. در صورتی 
که  پدر و مادر خواسته ها و معیارهایی دور از توان و استعداد 
کودکانشــان داشته باشند، 
آنان را چنان نگران و 
پریشان می کنند 
که راه دستیابی 

بــه 
فقیــت  مو

برایشان غیرممکن 
و ســخت جلوه 
کنــد؛  مــی 
گونه  هــر  البته 

بی  ســخت گیری 
مورد و تنبیه دانش آموز 

به دلیل نگرفتن نمره های عالی، باعث 
تشدید اضطراب درونی دانش آموز از درس و 

مدرسه و امتحان می شود.
والدیــن واقــف باشــند که  

راه حــل نمــرات 
پاییــن بچــه ها 
در تنبیــه کردن 

آنها نیســت، بلکه 
در یافتــن راهی 
بــرای رفع علت 

اصلی ضعف یادگیری شان است. تمرین حل کردن ممتد و 
مطالعه کردن درس هایی که با عدد و فرمول سر و کار دارند 
یا درس های حفــظ کردنی، روش موثری بــرای یادگیری 
نیست. ترکیب درس هایی مثل فیزیک، ریاضی، هندسه با 
درس های حفظ کردنی مثل تاریخ، جغرافی و ادبیات بهترین 

روش برای مطالعه محسوب می شود.
مدرسه نیز می تواند فضای مناسبی را برای امتحان گرفتن 
دانش آموزان فراهم کند تا دانش آموزان در این فضا احساس 

اضطراب نداشته باشند و اعتماد به نفسشان افزایش یابد.
روش های رفع استرس در روز امتحان

- سعی کنید زودتر از ساعت تعیین شده امتحان، در محل 
باشید.

- وسایل مورد نیازتان را به همراه داشته باشید.
- در صورت نیاز یــک بطری کوچک آب به همراه داشــته 

باشید.
های  یادداشــت   -
خود را که شــامل 
نکات مهــم درس، 
 فرمول ها، تاریخ ها

نام های خــاص و... 
است با خود همراه 
داشــته باشــید تا 
بتوانیــد پیــش از 
امتحان مــروری بر 

آنها بکنید.

برخی از اولیای 
دانش آموزان با نزدیک 
شدن به فصل امتحان 

حساس می شوند 
و با صحبت کردن و 

سخت گیری های متعدد 
زمینه فشار و اضطراب را 
برای آنها فراهم می کنند 
و سخت گیری های بیش 

از حد والدین و اولیای 
مدرسه در ایام امتحانات 

استرس دانش آموز را 
افزایش می دهد

استرس با امتحان با هم گره خورده اند حتی برای 
دانش آموزانی که در طول ســال به خوبی درس 
خوانده اند کمی اســترس وجود دارد. گروهی از 
دانش آموزان عصبانی، افسرده، پریشان، ناراحت 
و مضطرب می شوند و گروهی دیگر، چنان آشفته 
و نگران می شوند که پاسخ سواالت ساده را هم از 

یاد می برند.

افزایش ساالنه 5 هزار تخت بیمارستانی 
جدید  در کشور

قائم مقام وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی از 
افزایش ساالنه ۵ هزار تخت بیمارستانی در کشور خبر 
داد و گفت: ظرفیت تخت بیمارســتانی کشور بیش از 

سه برابر شده است. 
توســعه  طــرح  از  بازدیــد  در  حریرچــی  ایــرج 
بیمارســتان طالقانی آبادان و بیمارســتان صحرایی 
فاطمه الزهرا)س( در شــهر چوئبده اظهــار کرد: کار 
بیمارستان ســازی در کشــور کاری طوالنــی بود به 
صورتی که ســاالنه در حدود یک هزار و ۷۰۰ تخت در 
کشور تحویل داده می شــد. وی ادامه داد: اما امسال و 
پس از آغاز طرح تحول سالمت، ســاالنه ۵ هزار تخت 
تحویل داده می شــود و هــم اکنــون ظرفیت تخت 

بیمارستانی کشور بیش از سه برابر شده است.
 قائــم مقام وزیــر بهداشــت در ادامه بــه پروژه های 
بهداشــتی، درمانی آبادان و خرمشــهر اشــاره کرد و 
افزود: بیمارســتان ۳۲ تختخوابــی اروندکنار مراحل 
نهایی خود را طی می کند و تا پایان ســال جاری آماده 
خدمات رســانی می شــود.حریرچی گفــت: عملیات 

ســاخت بیمارســتان جدید طالقانی آبــادان با ۲۲۰ 
تخت به مرحله پایان کار اسکلت رسیده و گودبرداری 
بیمارســتان شهید موســوی خرمشــهر نیز به پایان 

رسیده است.
وی از تحویل ۱۱۰ تخت بیمارســتانی در بیمارستان 
شهید بهشــتی آبادان خبر داد و اظهار کرد: امیدواریم 
تا دو ســال آینده به تعداد مطلوب یک هــزار و ۱8۰ 
 تخــت بیمارســتانی در منطقــه آبادان و خرمشــهر 

برسیم. 
قائم مقام وزیر بهداشــت همچنین از اجرای ۳ پروژه 
بزرگ کلینیک تخصصی در مراکز بیمارستانی آبادان 
و خرمشهر خبر داد و افزود: با توجه به حضور پزشکان 
متخصص جدید مردم این منطقه درمــان  خود را در 
این دو شــهر پیگیری کنند.حریرچی در پایان با بیان 
اینکه ظرفیت ساخت و تحویل تخت های بیمارستانی 
بعد از شــروع طرح تحول سالمت در کشــور سه برابر 
شده است، خاطرنشان کرد: ساالنه ۵ هزار تخت جدید 

بیمارستانی در کشور افزوده می شود.

تأملی بر یک دغدغه اجتماعی؛

استرس؛ چاشنی امتحان دانش آموزان
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پیشنهاد سردبیر: 
درگیری کارشناسان میراث فرهنگی باقاچاقچیان

اخبار

معاونت میراث فرهنگی تهران 
به خانه »رضاخانی« می رود

اسباب کشی بدون اجازه رییس!

کاشی های گنبد آزادی مرمت 
خواهد شد

 برگزاری مزایده واگذاری 
11 بنای تاریخی 

درگیری کارشناسان میراث 
فرهنگی باقاچاقچیان 

نخســتین جلســه کمیته کارشناســی مرمت گنبد رک با حضور 
نمایندگان ســازمان میراث فرهنگی، بنیاد رودکی و برج آزادی در 
این مجموعه برگزارشد.  در این جلســه پیرامون چگونگی مرمت، 
انتخاب مصالح، نوع کاشی و لعاب و همچنین شیوه اجرای آن، مورد 
بررســی قرار گرفت و پس از ارائه نظرات کارشناسی توسط اعضا، 
مقرر شد درخواست های رســیده توسط شرکت هایی که متقاضی 
مرمت این بنای ملی هستند مورد بررسی قرار گیرد. مرمت کاشی 
گنبد رک بــرج آزادی؛ پس از انجــام مطالعات اولیــه و انتخاب و 

آزمایش مصالح، سال آینده به اجرا درخواهد آمد.

پاکت های متقاضیان بخــش خصوصی برای شــرکت در مزایده 
۱۱ بنای تاریخی در ۸ اســتان کشــور بازگشــایی شــد. صندوق 
احیا در ادامه برگــزاری مزایــده بناهای تاریخی بــرای واگذاری 
به بهره برداران بخش خصوصی، پاکت هــای متقاضیان ۱۱ بنای 
تاریخی کشور را بازگشایی کرد. بر این اســاس پاکت های مربوط 
به متقاضیان بهره برداری از کاروانســراهای شــاه عباسی دامغان 
در استان ســمنان، کاروانسرای گبرآباد در اســتان اصفهان، قلعه 
چالشــتر و قلعه دزک در اســتان چهار محال و بختیــاری، خانه 
سوری در استان کرمانشاه، عمارت گراندهتل استان قزوین، حمام 
عبدالخالق استان کردســتان، خانه آقایی زاده و خانه دانشمندی 
در اســتان یزد و خانه های نظامیه و امام جمعه در اســتان تهران 

گشوده شد. 

دو نفر از کارشناســان و یک نفر از اعضای انجمن میراث فرهنگی 
شهرســتان بانه در درگیری با حفاران و غارتگران مواریث فرهنگی 
در شهرستان بانه به شدت زخمی شــدند. طی بازدید کارشناسان 
اداره میراث فرهنگی شهرســتان بانه از محل حفــاری غیر مجاز 
صورت گرفته شده در آثار تاریخی مربوط به روستای شرگه  از توابع 
این شهرستان، با آثار مربوط به جرم مواجه شدند.  مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان به خبرنگاران گفت: 
این کارشناســان برحســب وظیفه قانونی خود اقدام به ضبط آثار 
مربوط به حفاری غیر مجاز کردند و پس از صورتجلســه کردن آنها 
شــرح واقعه و ضبط ابزارآالت غارتگران آثار فرهنگی و تاریخی، در 
حین بازگشت با کمین غارتگران روبه رو شدند. سید محسن علوی 
ادامه داد: پس از درگیری شــدید مســلحانه دو نفر از کارشناسان 
اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشــگری بانه و یک نفر از 
اعضای انجمن میراث فرهنگی در حین انجام ماموریت به شــدت 
زخمی می شــوند و حال دو تــن از آنان به دلیل شــدت جراحات 
وارده وخیم اســت. وی اضافه کرد: غارتگران پس از زخمی کردن 
کارشناســان میراث فرهنگی اقدام به واژگونی خودروی آنان کرده 
و طی همین درگیری هم عالوه بر تخریب ماشــین، متاســفانه دو 
انگشت دســت عضو انجمن میراث فرهنگی بانه قطع می شود.وی 
اعالم کرد: غارتگران مواریث فرهنگی و تاریخی شناســایی شده و 

اقدامات اولیه برای دستگیری این افراد در حال انجام است.

به دنبال تصمیمــات جدید مدیــر کل میراث فرهنگی اســتان 
تهران، معاونت میراث فرهنگی ایــن اداره کل نیز به خانه  تاریخی 

»رضاخانی« در میدان حسن آباد منتقل می شود.
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران 
حدود ۱۰ سال اســت که وظایف خود در این سه حوزه  کاری را در 
ســاختمانی پنج طبقه در خیابان نجات اللهی »ویال« تهران انجام 
می دهد، این اداره کل در طول سال های گذشته و پیش از اینکه در 
این ساختمان مستقر شود، با همه  معاونت های خود در مکان های 
مختلف دیگر مانند خیابان یخچال در شمال تهران و قبل از آن در 
یکی از ساختمان های موزه   ملی ایران نبش خیابان سی تیر مستقر 
بوده است، جابه جایی جدید این اداره کل با جابجایی های گذشته 
خود یک تفاوت دارد و آن پراکنده شدن معاونت های مختلف این 
اداره کل در سطح شهر تهران است. رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل 
میراث فرهنگی استان تهران با تایید انتقال معاونت میراث فرهنگی 
به خانه  تاریخی »رضاخانی« در میدان حسن آباد به ایسنا توضیح 
می دهد: به دو دلیل این کار را انجــام می دهیم، خانه »رضاخانی« 
خواه ناخواه یک فضای نزدیک به بافت تاریخی تهران اســت و این 
معاونت هرچه نزدیک تر به منطقه  تاریخی تهران باشد، نظارت بر 

آن راحت تر است.

مدیر روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان تهران از اسباب کشــی معاونت صنایع دستی 
به خیابان ولنجک خبر می دهد. در حالی کــه معاون امور مجلس، 
حقوقی و استان های سازمان کل کشــور از دستور رییس سازمان 
مبنی لغو دســتور جابه جایی می گوید. مرضیه قاسمی،مدیر روابط 
عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان تهران ، درباره دلیل جابه جا شــدن معاونت صنایع دستی 
اســتان تهران، اظهار کرد: به دلیل کمبود جا در ساختمان اداره کل 
میراث فرهنگی استان تهران )خیابان ویال(، معاونت صنایع دستی 
که در طبقه دوم این ساختمان مستقر بود، به ساختمان اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شــمیران واقع در ولنجک 
منتقل شد. قرار است بخش شکایت که در خانه »رضاخان« مستقر 
بود، نیز به اداره کل میراث فرهنگی تهران )خیابان ویال( و معاونت 
میراث فرهنگی از این ســاختمان به خانه »رضاخان« منتقل شود.  
در همین زمینه، معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان 
میراث فرهنگی کشــور؛ میرهادی قره ســید رومیانی  اعالم کرد: 
چون اداره کل میراث فرهنگی اســتان تهران بــا کمبود جا روبه رو 
است،  اعالم جابه جایی کردند؛ اما رییس ســازمان دستور داد، این 
معاونت فعال در اداره کل میراث فرهنگی اســتان تهران بماند تا با 
هماهنگی مدیرکل و معاون صنایع دستی استان تهران، تدبیری در 
این زمینه اندیشیده شود. وی درباره اینکه براساس اعالم مسئوالن، 
 معاونت صنایع دستی اسباب کشــی کرده و به ساختمان ولنجک 
منتقل شده است، گفت: اگر هم این اتفاق افتاده باشد، باید به جای 

قبلی برگردند.

در حاشیه

آژانس های مســافرتی در زمان فروش بلیت ســفرهای 
خارجی، مجاز نیستند  به جای وثیقه یا ضمانت بازگشت، 

از مسافر »وجه نقد« دریافت کنند.
به گزارش ایســنا، ضمانت نامه بازگشــت از سفر همان 
وثیقه ای اســت کــه متناســب بــا قیمت تور توســط 
آژانس های مســافرتی ارزش گذاری می شود، مبلغی بین 
۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان و حتی بیشــتر برای هر نفر، که 
هیچ نقش و تاثیــری هم در صدور ویزا نــدارد و مدرکی 
نیست که ســفارتخانه ها از مسافر خواســته باشند. این 
وثیقه گروی آژانس می ماند تا مســافر برگردد، اما ظاهرا 
برخی را به بیراهه برده است. گزارش بازرسان گردشگری 
نشــان می دهــد برخــی از مجریــان تــور در حالی که 
دســتورالعمل هایی برای ممنوعیت دریافت وثیقه نقدی 
وجود دارد، طلب وجه الضمان نقدی می کنند، مبلغی که 

گاه سرانجام نامعلومی پیدا می کند.
بیشتر آژانس های گردشــگری منکر این جریان هستند، 
اما گاهی تهیــه مدارک مورد نیاز بــرای ویزا مخصوصا از 
نوع شــینگن آنقدر راه طوالنی و زمان بــری دارد که در 
نهایت به پیشــنهاد پرداخت وثیقه نقدی ختم می شود. 
تایید این واقعیت را بیشتر از زبان مسافرها می توان شنید 
نه آژانس های مســافرتی. در هر حال موضوع وثیقه برای 
حفظ اعتبار آژانس، تعیین شده و به همین راحتی برمال 
نمی شود. صرف نظر از مســافرانی که هیچ وقت به کشور 
برنمی گردند و آژانس مجاز اســت وثیقــه مربوطه را در 

جای خود هزینه کند تا دســت کم مرهمی باشد بر زخم 
بی اعتباری، اما هستند مسافرانی که به کشور برگشته اند 
و وثیقــه نقدی خــود را از دســت داده انــد و مال باخته 
شده اند و چون مدرکی در اختیار نداشته اند، نتوانسته اند 
حق خود را به اثبات برســانند و دســت آخر هم ماه ها در 
دادگاه ســرگردان شده اند. شــمار این اتفاق ها باعث شد 
اداره کل میــراث فرهنگی و گردشــگری اســتان تهران 
که بیشترین تعداد دفاتر خدمات مســافرتی کشور را در 
حوزه استحفاظی خود دارد، اوایل امسال بخشنامه ای را با 
یادآوری »مواد ۱۳ و ۲۰ قرارداد گشت های خارج از کشور 
درخصوص مقاصدی که به ارائــه ضمانت معتبر از طرف 
مســافر نیاز دارند« صادر کند که دفاتر خدمات مسافرتی 
را به رعایت دقیــق ضوابطی در این باره ملــزم می کند از 
جمله اینکه  دفاتر خدمات مســافرتی و گردشگری مجاز 

به اخذ وجه نقد به جای تضمین نیستند. 

 همایــش کارآفرینــی در صنعت گردشــگری و صنایع 
وابسته برگزار شد. 

در این برنامه خســرو ایرانپور از کارشناســان باســابقه 
هتلداری و دبیر اجرایی ســابق جامعه هتلداران کشــور 
 در ایــن برنامه گفــت: امــروزه هتل ها در جهــان دیگر 
 میز پذیرش ندارنــد و متقاضی هر کاری کــه دارد آن را

  از منزل انجــام می دهــد و در هتل همه چیــز برای او 
 آمــاده اســت.امروزه صنعت آی تــی به جایی رســیده 
اســت که در هتــل های جهــان میز پذیــرش را حذف 
می کنند تا کارهای مربوط به رزرو هتل به صورت مجازی 

انجام شود.
صنعت IT صنعتی اســت که اگر کســی دســتش را به 
آن نگیرد جــا می ماند. بالغ بر ۸۰ درصــد کار هتلداری و 
صنعت گردشــگری به صورت مجازی انجام می شود ولی 

ایران هنوز حتی شعار و لوگو ندارد.
خســرو ایرانپــور در ایــن همایــش اضافــه کــرد: در 
می شــود.  انجــام  کارآفرینــی  کمتــر  گردشــگری 
کارآفرینــی خود به خــود در صنایعی که دچــار بحران 
اســت بســیار بهتر انجام می گیرد. یکــی از ویژگی های 
کارآفرینی این اســت که کارآفرینی دانشــی نیست که 
در دانشــگاه ها بتــوان آن را یاد گرفت. شــاید در جوانی 
کارآفرینان دســت به کارهایی بزنند که با توجه به ســن 
و ســال آنها ممکن اســت غیرمعمــول به نظر برســد.

وقتــی که موضــوع را بررســی مــی کنیــم، می بینیم 

 کــه معموال کســانی که کارآفریــن هســتند، ثروتمند 
نیستند.

کارشناسان باسابقه هتلداری و دبیر اجرایی سابق جامعه 
 هتلداران کشــور ادامه داد: تبلیغات در کارآفرینی بسیار 
مهم است. میهمان راضی بهترین تبلیغ برای گردشگری 
اســت. کارآفرین نباید منتظر باشــد مورد تایید دیگران 
 قرار گیرد. خوب اســت که تجربیات دیگــران را مدنظر

 قرار دهد. ســرمایه گذارانی کــه از کارآفرینان حمایت 
می کنند کمتر به این امر روی می آورند. ســرمایه گذاران 
اصوال دوست دارند در کارهای کم ریسک سرمایه گذاری 
انجام دهند؛ بنابراین کمتر پیش مــی آید که آنها در کار 

کارآفرین دخالت داشته باشند.
ایرانپور ادامــه داد: یکــی از موضوعات در گردشــگری 
 ایــن اســت کــه کارآفرینــی در گردشــگری کمتــر 

انجام می شود.

حذف میز پذیرش هتل ها در عصر آی تیبرای سفرهای خارجی »پول نقد« ِگرو نگذارید!

گردشگری

ســال نوی میالدی رویداد برنامه ریزی نشــده ای در ایران 
است، درست مثل رویدادها و مناســبت های دیگر. سفر به 
ایران برای خارجی ها بیشــتر محدود شــده به سایت های 
تاریخی و طبیعی و در ایــن میان گاه معاشــرت با مردم و 
آشنایی با فرهنگ آنها. این مدل کالسیک گردشگری ایران 
است، هرچند در ســال های اخیر ابتکارهایی عملی در مدل 
و مسیرهای گردشگری ایران شــده، اما هنوز خیلی مانده 
تا رویدادها و مناســبت های فرهنگــی، محصولی جذاب و 

جهانی برای گردشگران شود.
گریگور قضاریان، راهنمای تور و اســتاد گردشگری ، درباره 
برنامه ریــزی رویدادمحور بــرای گردشــگران خارجی که 
تعطیالت ســال نوی میالدی را در ایران می گذارنند، گفت: 
باید توجه کرد جاذبه های ایران فقط از نوع دست ســاز مثل 
تخت جمشــید و یا آثار طبیعی نیســت، رویدادهایی چون 
مناســب های فرهنگی از جمله محرم یا شــب ســال نوی 
میالدی نیز قابلیت جذب گردشــگر را دارد که می تواند در 
کنار جاذبه های تاریخی و طبیعی، تصویر ذهنی گردشگر را 

درباره کشور مقصد، کامل تر کند.
وی بیان کرد: خوشــبختانه شــمار رویدادهــای فرهنگی 
در ایران کم نیســت، می توان بــا تبدیل آنهــا به محصول 
 گردشــگری، فرهنــگ کشــورمان را کامل تــر نشــان 

دهیم.
این راهنمای گردشــگری دربــاره ضــرورت پرداختن به 
رویدادهایی مانند ســال نــوی میالدی با توجــه به حضور 
گردشگران خارجی به این مناســبت در ایران، اظهار کرد: 
گرامیداشت مناســبت های فرهنگی گردشگران خارجی به 
همان نسبت ســبب گرمی میهمان نوازی و صمیمیت بین 
میهمان و میزبان می شــود و حس بیگانگی را در گردشگر 
کمتر می کند که وقتی ایرانی ها در نوروز به کشــور دیگری 
سفر می کنند و می بینند میزبان مناسبت فرهنگی آنها را در 
هتل و یا مکان دیگری با چیدن سفره هفت سین و یا برنامه 

دیگری گرامی داشته است.
وی ســپس نپرداختن و برنامه ریزی نکــردن رویدادهایی 
مثل گرامیداشت شــب ســال نوی میالدی را ناشی از کم 

تجربگی ایــران در صنعت گردشــگری دانســت و افزود: 
وقتی گردشــگر با ذهنیت دیگری به کشوری اسالمی مثل 
ایران ســفر می کند و متوجه می شــود در این کشور، دیگر 
اقلیت های دینی به راحتی زندگی می کنند و حقوقی دارند 
و می توانند مراسم های خود را آزادانه برگزار کنند، یقینا در 

ذهنیتشــان اثر می گذارد و قطعا برای شان، مهم است که ما 
 به رویداد آنها کــه البته ماهیت جهانی دارد، توجه نشــان 

دهیم.
قضاریان گفت: بیشتر گردشگران از ســاعت ۷ عصر به بعد 
بیکارند و هیــچ برنامه ای بــرای اوقات شــبانه آنها درنظر 
گرفته نمی شــود، درحالی که می توانیم آنها را به کنسرت 
و تئاتر ببریم، اما ایــن کار را نمی کنیم و برنامــه آنها را در 
 ایران بیشــتر به دیــدن آثــار تاریخی و طبیعــی محدود 

کرده ایم.
این استاد گردشــگری درباره مشــارکت دادن گردشگران 
خارجــی در برنامه هــای اقلیت هــای مذهبی ایــران و یا 
دعوت آنها بــه اماکن مذهبی ســایر ادیان بــه بهانه هایی 
چون ســال نوی میالدی، بیان کــرد: متاســفانه تا کنون 
اقلیت های مذهبی جاذبه های خودشــان را به گردشگران 
معرفــی نکرده انــد، البته در جلفــای اصفهان ایــن اتفاق 
افتاده و کلیسای وانک در برنامه ســفر گردشگران خارجی 
قرار گرفته، اما در ســایر شــهرها از جمله تهران نیز موزه و 
دیگر آثــار تاریخی ارامنــه وجود دارد که اغلــب آژانس ها 
 از وجودشــان بی خبرنــد و در برنامــه ســفر هــم لحاظ

نشده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
استان خوزســتان گفت: بیش از ۱۰۰ هزار شی باستانی 
مربوط به دوره های مختلف تاریخ در انبارهای قلعه شوش 
نگهداری می شود. خسرو نشان اظهار کرد: این اشیای با 
ارزش تاریخی که هر یک می تواند زینت بخش موزه های 
جهان باشد و به آنها اعتبار بدهد باید مورد پژوهش قرار 
گیرند. وی با تاکید بر ضرورت انجام پژوهش های باستانی 
بر روی این اشــیای تاریخی که در انبارهای قلعه شوش 
نگهداری می شوند، تاکید کرد:شهر شوش با وجود چنین 
اشیای تاریخی ارزشمندی نیازمند یک موزه بزرگ است 
 تا به عنوان یک شــاخص )برند( گردشــگری در جهان 

شناخته شود. 

ششمین فصل کاوش باستان شناسی تپه صادق از تپه های 
اقماری شهر ســوخته با همکاری دانشــگاه سیستان و 
بلوچستان و دانشگاه »سون یاتسن چین« آغاز شد. روح ا... 
شیرازی، سرپرست هیئت  باستان شناسی با اعالم این خبر 
گفت: بیشتر کاوش های این فصل در بخش مسکونی انجام 
می شــود. وی هدف از این فصل کاوش را یافتن در ارتباط 
با فعالیت های صنعتی و پیشــه وری در عصر برنز در این 
منطقه اعالم کــرد. این تپه از مهم تریــن و قدیمی ترین 
آثار باستانی تاریخ ایران محسوب می شود که مورد توجه 

باستان شناسان خارجی نیز قرارگرفته است. 

وزیر آثــار تاریخی مصــر در گفت وگو بــا خبرگزاری 
فرانســه گفت: »از ژانویه ۲۰۱۱ درآمدهای گردشگری 
افت شدیدی داشــته اســت که این موضوع تاثیر قابل 
مالحظه ای روی وضعیت آثار باســتانی مصر گذاشــته 
است.« شــمار گردشگران کشــور مصر در سال ۲۰۱۰ 
نسبت به سال ۲۰۱۵ نزول داشته و ناآرامی های سیاسی 
پس از ســال ۲۰۱۱ وخلع قــدرت حســنی مبارک و 
همچنین کودتای نظامی سال ۲۰۱۳ و کنار رفتن محمد 
مرســی و چندین حمله تروریستی موجب شد بسیاری 
از گردشــگران دیگر تمایلی به ســفر به سرزمین مصر 
نداشته باشــند؛ همچنین درآمدهای حاصل از فروش 
بلیت در محوطه های تاریخی مصر از ۲۲۰ میلیون دالر 
 در سال ۲۰۱۰ به ۳۸ میلیون دالر در سال ۲۰۱۵ سقوط 

کرده است.

100 هزار شی تاریخی
در شوش

باستان شناسان درشهرسوخته

خطر در کمین میراث مصر

نگاه

به گزارش مهر، عبدا... آهنگری کارشــناس ارشد بازاریابی 
بین الملل با گرایش گردشــگری اســت و اولین پایان نامه 
گردشــگری الکترونیک را در ایران در ســال ۸۲ ارائه کرده 
اســت. او در دهه ۸۰ مســئول تدوین سیاست های کالن 
گردشگری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدتی مدیر 
توســعه گردشــگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بوده 
است و اکنون نیز با مســئوالن فرودگاه امام خمینی)ره( در 

زمینه های مختلف گردشگری همکاری می کند.
آهنگری  معتقد اســت که گردشــگران ایــران فقط از نوع 
گردشگران فرهنگی نیســتند و می گوید: ایران آنقدر برای 
توریســت جاذبه دارد که نمی توان گفت فقط گردشــگران 
ایران، فرهنگی هستند بلکه باید گفت گردشگر فرهنگی هم 

داریم. 
در ادامه گزیــده ای از نظــرات آهنگری در ایــن زمینه را 

می خوانید:
 اقبال برای ســفر به ایران بعد از برجام به شــدت افزایش 
پیدا کرده و تقریبا نمایشــگاهی در کشورهای دیگر نیست 
که شــرکت نکنم و این استقبال را در نمایشــگاه ها نبینم. 
زمانی بود که انجمن های غیرانتفاعی گردشگری ایران برای 
پرداخت پول حق عضویت در یاتا مشکل داشتند. ما باید این 
پول را می گرفتیم و آن را به یاتــا می دادیم که کار آژانس ها 
در ایران متوقف نشــود. این خدمات هم جزو خدماتی بود 
که وقتی االن به آن فکر می کنیم غیرقابل باور است؛ اما این 

مشکالت وجود داشت ما از این شرایط بیرون آمده ایم.
 صنعت گردشــگری کشــور به واســطه اتفاقــات مهم 
بین المللــی رو به بهبود اســت اما اگــر نتوانیــم جریان 
گردشــگری را هدایت کنیم، بعد از مدتی رفتار ما با صنعت 
گردشگری موجب می شــود که این بازار ما را پس بزند؛ این 
جریان نگران کننده است ما باید برای دوره جدید، خودمان 

را آماده کنیم. تا االن هم دیر شده است.
 برای ایران یک فرصت خوب بــه وجود آمده، رابطه ترکیه 
با روســیه به هم خورده و تصــورم این بود کــه ما حداقل 
می توانستیم ۱۰ درصد از گردشگران این کشورها یعنی ۱/۵ 
میلیون نفر را جذب کنیــم؛ اما به جرأت می گویم حتی یک 
درصد هم جذب نشد چون ساز و کار ما برای اتفاقاتی که در 

حال رخ دادن است، فراهم نیست.
 هیچ کــدام از بخش هــای دولتــی یا خصوصــی که در 
گردشگری مدعی هستند، برای استقبال از گردشگران آماده 
نیستند و اگر اتفاقی در حال رخ دادن است به خاطر سرریز 

شدن تقاضاست. 
 این روزها پیدا کردن اتاق در تهران مشکل شده، منظورم 
هتل هایی است که قابلیت پذیرش توریست را دارند. دو شهر 
تهران و اصفهان برای گردشگران خارجی اولویت دارند ولی 
این دو شهر جای خالی در هتل های خوبشان ندارند. به طور 
مثال برای اولیــن بار پرواز وین به اصفهان راه اندازی شــده 
است. اگر نتوانیم مشکالت گردشگران و اقامت آنها را در این 

شهر حل کنیم حتما شکست خواهیم خورد.
 در ایران تنها می توان یکی دو هتل را از خارج از کشور رزرو 
کرد آن هم هتل های شهر فرودگاهی اســت؛ بنابراین الزم 

است که به شبکه رزرو هتل ها بپیوندیم.
 همــه مســافران نمی خواهند پولشــان را بــه هتل های 
گران قیمت و خدمــات الکچری بدهنــد. در دنیا هم مثل 
ایران قشر پولدار کم اســت. اگر ۱۰۰ هتل ۵ ستاره آن هم 
با استاندارد بین المللی در ایران بسازیم، آیا همه بازار را تحت 
 پوشــش قرار می دهیم؟ آیا اتاق های ما در یک ســال اخیر

 پر شد؟
 در حســاب های اقماری گفته می شــود که یک گردشگر 
چرخه اقتصاد یک شــهر را چطور به گــردش درمی آورد؟ 
یعنی تنوع بخش منافع گردشگری به نحوی است که یکی از 
سالم ترین و بهترین فعالیت های اقتصادی دنیاست. ما وقتی 
درباره توریست خارجی حرف می زنیم باید از یک سوءتفاهم 
جلوگیری کنیم؛ آن هم این اســت که تصــور می کنیم هر 
کسی از خارج به ایران می آید پولدار است و فقط می خواهد 

به هتل ۵ ستاره برود اصال این طور نیست.
 من به ۸۰ کشور سفر کرده ام و دیده ام که بخش کوچکی 
از بازار گردشگری دنیا لوکس اســت؛ البته ناگفته نماند که 
اســتانداردهای هتل های ما جای ســوال دارد یعنی وقتی 
می گوییم هتل ۵ ستاره باید ببینیم این استاندارد را از کجا 
آورده ایم؟ اینها اســتانداردهای کشور ماست در صورتی که 
هتل های ۵ ســتاره ایران اســتاندارد یک هتل ۵ ستاره در 

جهان را ندارند. 
 فارغ از اینکه آیا به هتل های ۵ ســتاره نیاز داریم یا نه باید 
استاندارد پذیرایی مان را بین المللی کنیم. اگر این استاندارد 
درست اجرا شــود، تمام مســافرخانه های ما هم مشتری 

خواهند داشت.
 سفر یک اروپایی با سفر یک عراقی خیلی فرق می کند. یک 
عراقی ممکن است با اتوبوس به ایران بیاید و در یک آپارتمان 
ارزان اقامت کند؛ اما یک توریست اروپایی باید حداقل ۴۰۰ 
هزار تومان در هتل خرج کند که این رقم کم نیســت. یک 
پرس غذای خوب در ایران ۱۲۰ هزار تومان است در صورتی 
که با همین پــول می توانید در کشــورهای دیگر غذاهای 

خیلی خوبی بخورید.
 ما در کشورمان امکانات داریم ولی جایگاه گردشگری ایران 
آن جایگاه شایســته ای که باید باشد، نیســت. با جاذبه ها و 
امکاناتی که ایران دارد باید گردشگری جزو یکی از مهم ترین 

فعالیت های اقتصادی برای توسعه کشور باشد.
 اقامت در هتل های ایران گران اســت حتــی اگر در رده 
کشــورهای دیگر پول ما خیلی ارزان باشد. تعداد هتل هایی 
که می توانند توریســت خارجی بپذیرند، بسیار کم است و 
آنهایی هم مسافر خارجی می پذیرند چیزی شبیه انحصار با 
قیمت های زیاد ایجاد کرده اند. ما در کشورهای دیگر مقاصد 
ارزان قیمت بسیار بهتری داریم. در دبی با ۱۵۰ هزار تومان 
می توانید در هتل ۴ ســتاره اقامت کنید چیزی که در ایران 

غیرممکن نیست.

با جاذبه ها و 
امکاناتی که 

ایران دارد باید 
گردشگری جزو 

یکی از مهم ترین 
فعالیت های 

اقتصادی برای 
توسعه کشور باشد

یک کارشناس گردشــگری می گوید: صنعت گردشگری به واســطه اتفاقات مهم بین المللی رو به بهبود است؛ اما اگر 
نتوانیم گردشگری را هدایت کنیم،ممکن است بازار جهانی ایران را پس بزند.

گردشگران خارجی تعطیالت سال نو را در ایران چطور می گذرانند؟

بیکار ، بدون برنامه !

کارشناس گردشگری مطرح کرد:

گردشگر خارجی، الزاما پولدار نیست!
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معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست:

70 درصد برنامه توسعه ای ایران
 در سواحل شمالی صورت می گیرد

تصویربرداری از پلنگ ایرانی در طالقان 
از فاصله نزدیک

الیحه حمایت از حیوانات بی سرپرست 
به دولت به زودی ارائه می شود 

شیرکوه یزد به منطقه حفاظت شده 
ارتقا می یابد

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
با توجه به اینکه ۷۰ درصد برنامه توســعه ای ایران در طول ۶ سال 
آینده در سواحل شــمالی صورت می گیرد بنابراین این استان ها، 

دوره سختی را می گذرانند.
مراسم تکریم ناصر مهردادی و معارفه حسینعلی ابراهیمی کارنامی 
مدیرکل جدید حفاظت محیط زیســت مازندران با حضور معاون 
محیط زیســت دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست در محل 
سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شــد.پروین فرشچی با اشاره 
به رشد مســافرانی که به مازندران می آیند و بستر اشتغال زایی و 
توســعه را برای اســتان فراهم می کنند، افزود: این شتاب زدگی 
برای پیشرفت کشــور ضرورت دارد و باید همگام با محیط زیست 
اتفاق بیفتد.وی خاطرنشان کرد: شاید در ظاهر محیط زیست مانع 
توســعه به نظر می آید؛ اما در عمل محیط زیست نمی تواند مانع 
توسعه کشور باشد. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به اهمیت اســتان های ساحلی در نوع نگاه 
اقتصاد ایران و سایر کشورها، افزود: این استان ها از طریق سواحل 
با کشــورهای مختلف و برنامه های متفاوت در ارتباط هستند که 
نشان دهنده اهمیت جایگان آنهاست.فرشچی با بیان اینکه ایران 
در زیر ذره بین ســایر کشــورها قرار دارد، گفت: مردم ایران بسیار 
شریف، مهربان و ســایه ایمان بر سر آنهاســت و افراد متخصص و 
توانمند بســیاری داریم که همه این امکانات به عنوان ابزاری برای 
هدایت کشور به سوی پیشرفت تلقی می شود. وی اظهار کرد: الزم 
است در ۵ سال آینده محیط زیست کشور را با همدلی و همکاری 

مدیریت کنیم تا به پیشرفت برسیم.

دونفر از همیاران محیط زیســت موفق به تصویربرداری از پلنگ 
ایرانی در طالقان از فاصله نزدیک شدند.

چند  روز گذشــته دو نفر از همیاران محیط زیست طالقان هنگام 
عبور از حاشــیه روستای شان که در نزدیکی شــهر طالقان است، 
متوجه رد تازه پلنگ روی برف ها شــدند. رییــس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرســتان طالقان در این باره گفت: این دو همیار 
محیط زیســت پس از دقایقی یک پلنگ بالغ را در فاصله کمی از 
خود مشاهده کردند. حشمت ا... کشیری اظهار کرد: خوشبختانه با 
توجه به اینکه پلنگ اقدام به فرار نکرده و دقایقی به افراد خیره می 
شود، آنها نیز موفق شدند از اینگونه جانوری ارزشمند تصویر برداری 
کنند. در سرشماری اول دی ماه سال جاری در همین محل ردپای 
پلنگ مشاهده شده بود و بررســی های به عمل آمده حاکی از آن 
است که دو پلنگ که احتماال جفت هستند در این محدوده زندگی 

می کنند.

معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیستی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت از برگزاری جلسه آخر بررســی الیحه حمایت از 
حقوق حیوانات بی سرپرست خبر داد و گفت: بعد از تایید الیحه از 
سوی رییس قوه قضائیه، این الیحه در دستور کار هیئت  دولت قرار 
خواهد گرفت. فرهاد دبیری ، در مورد مراحل تکمیل الیحه »حمایت 
از حقوق حیوانات بی سرپرست«، با اشــاره به اینکه الیحه در حال 
حاضر در کمیسیون لوایح هیئت دولت مطرح است، گفت: آخرین 
تصمیمی که گرفته شد این است که چون مسئله، جنبه قضایی دارد 
باید به تایید قوه قضائیه برسد.  وی با بیان اینکه کارگروهی متشکل 
از نماینده کمیسیون لوایح، ســازمان حفاظت محیط زیست و قوه 
قضائیه برای بررسی موضوع تشکیل شــده است، اظهار کرد: هفته 
آینده جلسه این کارگروه برگزار می شود تا یک بار دیگر این الیحه 
را مرور و جمع بندی کنیم که بعد از گرفتــن تایید قوه قضائیه این 
الیحه برای ارائه به دولت آماده می شــود تا دولت بعد از تصویب، آن 
را به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. معاون محیط زیست طبیعی 
و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: در روزهای 
آینده الیحه را به طور کامل آماده و نهایــی می کنیم که در صورت 
تایید رییس قوه قضائیه در دســتور کار هیئت دولت قرار می گیرد؛ 
همچنین تاکنون تعدادی از نمایندگان مجلس نســبت به تصویب 

الیحه حمایت از حیوانات بی سرپرست اعالم آمادگی کرده اند.

 مدیرکل دفتر زیســتگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط 
زیست از ارتقای شیرکوه خبر داد و گفت: شیرکوه از منطقه شکار 

ممنوع به منطقه حفاظت شده ارتقا می یابد.
حمید گشتاسب اظهار داشت: منطقه شکار ممنوع شیرکوه بعد از 
اینکه توسط شورای عالی محیط زیســت نظر مثبت خود را اعالم 

کند به منطقه حفاظت شده تبدیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه شــیرکوه یکی از مناطق غنی در زمینه گونه های 
گیاهی و جانوری به شــمار می رود، عنوان کرد: بیشتر از ۵۰ گونه 

گیاهی انحصاری کشور در منطقه شیرکوه مشاهده شده است.
گشتاسب یادآور شد: شــیرکوه به لحاظ بهره مندی از گونه های 
گیاهی بســیار متنوع و کم نظیر اســت به نحوی کــه ۸۰ درصد 
گونه های گیاهی شناخته شــده در کشــور، در این منطقه قابل 
مشاهده است. وی همچنین از اجرای طرح حفاظتی برنامه جامع 
مد یریت در ۱۳۱ منطقه حفاظت شده در کشور خبر داد و افزود: در 

حال حاضر ۲۷۸ منطقه حفاظت شده در کشور وجود دارد.
ضعف اطالع رســانی در روابط عمومی محیط زیست 

استان یزد
اداره محیط زیست استان یزد میزبان نشست منطقه ای آموزش و 
توسعه پایدار محیط زیست با حضور کارشناسان و مسئوالن امر از 
سراسر کشور است ؛اما این مراسم به رغم حضور مسئوالن اثرگذار 

در حوزه محیط زیست کشور، بدون دعوت از خبرنگاران برگزار شد.
محیط زیست اســتان یزد از جمله اداراتی اســت که هم به لحاظ 
موقعیت استان از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و هم در طول 
سال برنامه های متنوعی اجرا می کند اما به دلیل ضعف در روابط 

عمومی، اطالع رسانی این برنامه ها مغفول می ماند.

ویژه

دریچه

خبر 

یک توریست که هوس کرده بود با یک کروکودیل غول پیکر 
سلفی بگیرد و نمی دانست خزنده غول پیکر اصال از این کار 
خوشــش نمی آید از اینکه چنین هوسی کرده بود، به شدت 

پشیمان شد.
این توریست فرانســوی که برای تعطیالت سال نو به تایلند 

رفته در پارک ملی خائو یائی در شــمال تایلند به کروکودیل 
بزرگی که در یک نهر چرت می زد نزدیک شد تا با این خزنده 
سلفی بگیرد. توریست 4۱ ساله به نزدیک کروکودیل رسید و 
آماده سلفی گرفتن شد که ناگهان خزنده بزرگ چرخی زد و 
پای توریست را به شدت گاز گرفت. توریست خوش شانس بود 
که کروکودیل با آرواره های قدرتمندش پای وی را قطع نکرد. 
رســانه های محلی تایلند عکس هایی از نگهبانان پارک در 
حال حمل توریست مجروح به روی برانکار ، نهری که از خون 
توریست به رنگ سرخ درآمده و تابلوی هشدار مبنی بر وجود 
کروکودیل در آن محل را منتشر کرده اند. یک مقام پارک ملی 
خائو یائی گفت: در محل تابلویی نصب شده که در مورد وجود 
کروکودیل هشدار می دهد و مردم می توانند خزنده را از روی 
یک پلتفورم تماشا کنند اما فکر می کنم این زن می خواست 

حیوان را از فاصله ای نزدیک ببیند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در توسعه شهری 
کالنشــهرهای کشــور بر خالف تعریف جهانی یعنی انسان 

محور بودن شهر شاهد خودرومحور بودن شهر هستیم.
معصومه ابتکار در جلسه بررسی پیشنهادهای معاونت حمل و 
نقل وزارت راه و شهرسازی برای کاهش آلودگی هوا در تهران 
و کالنشــهرهای ایران با اشــاره به تناقض های موجود میان 
چشم انداز تعریف شده و اجرا در مباحث توسعه شهری ایران، 
گفت: توسعه کمی در شهر که زمانی به صورت سطح و زمانی 
به صورت ارتفاع خود را نشــان می دهد، همچنین وابستگی 
اقتصادی شهر و شهرداری به فروش تراکم معنایی جز توسعه 

ناپایدار شهری ندارد.
وی با اشــاره به حضور خود به عنوان نماینده مردم در شورای 
شهر سوم تهران، اظهار کرد: سیاست های توسعه شهر تهران 
به دلیل عدم همخوانی با سیاســت های جهانی تعریف شده 
در خصوص توسعه پایدار شهر و طرح های شکوفایی شهری، 

مورد تایید شورای شهر هم نبود اما اجرا می شد. 
توسعه شهری کالنشهرهای کشور خودرومحور 

بوده است
معاون رییــس جمهور بــا بیان اینکه در توســعه شــهری 
کالنشهرهای کشــور به ویژه تهران بر خالف تعریف جهانی 
یعنی انسان محور بودن شهر شــاهد خودرو محور بودن شهر 
هستیم، افزود: به همین دلیل حتی اجرای سیاست های نرم و 
تدریجی برای ضابطه مند کردن استفاده مردم از خودروهای 

شخصی، پذیرفته نمی شود.
رییس سازمان حفاظت محیط زیســت ضمن یادآوری نقش 
و جایگاه شورای عالی شهرسازی و حضور و حق رای سازمان 
حفاظت محیط زیست در این شورا، خاطرنشان کرد: سازمان 
متبوعش از ارائه هر طرحی در شــورای عالی شهرسازی که 
منجر به کاهش بار آلودگی، ترافیک و اســتفاده از خودروی 

شخصی و توسعه پایدار شهر شود، حمایت می کند.

تردد کامیون های فرســوده در شهر؛آثار انقطاع 
حوزه حمل و نقل درون شهری و برون شهری

ابتکار بــا مرور بخشــی از صحبت هــای معاون وزیــر راه و 
شهرســازی مبنی بر خطای صورت گرفتــه در انقطاع حوزه 
حمل  و نقل درون شهری و برون شــهری، گفت: یکی از آثار 
این انقطاع و تصمیم نادرســت، تردد کامیون های فرســوده 
که بر اســاس ضوابط اجازه تردد در جاده های بین شهری را 

ندارند، در شهرهاست.
معاون رییس جمهور اشاره ای هم به تعهد ایران برای کاهش 
انتشــار گازهای گلخانه ای، همچنین کمک های فنی و مالی 
جهانی تعریف شده در این خصوص داشت و اظهار کرد: توسعه 
حمل و نقل عمومی به ویژه با تکیه بر توسعه خودروهای برقی 
و گازی، عالوه بر کاهش بار ترافیــک و آلودگی هوا، می تواند 
منجر به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود و از این رو در 

این بخش می توان از کمک های جهانی نیز بهره گرفت.
ســهم مهمی از الگوی نادرســت مصرف انرژی 

مختص حوزه حمل و نقل و مصارف خانگی است
به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست، سهم مهمی از 
الگوی نادرست مصرف انرژی در کشور به حوزه حمل و نقل و 

مصارف خانگی اختصاص دارد  و از این رو اصالح الگوهای این 
دو حوزه می تواند کمک بزرگی به بهینه سازی مصرف انرژی، 
جلوگیری از اتالف منابع انرژی و ثروت کشور، کاهش آلودگی 

هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای باشد.
ابتکار خاطرنشــان کرد: ایجاد مکانیســیم مشخص و مدون 
برای حمل و نقل مواد و پســماندهای شیمیایی و خطرناک، 
همچنین ایجاد امنیت برای تردد حیات وحش در جاده های 
کشور از دیگر مواردی است که باید در قالب همکاری سازمان 
حفاظت محیط زیست و وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی 

و اجرا قرار گیرد. 
توسعه حمل و  نقل عمومی پیش زمینه محدودیت 

استفاده از خودروی شخصی
بنابر این گزارش، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی 
سازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه توسعه حمل و  
نقل عمومی پیش زمینه ایجاد محدودیت برای اســتفاده از 
خودروی شــخصی اســت، گفت: تا زمانی کــه حمل و نقل 
عمومی به ویژه خطوط اتوبوسرانی و مترو از کیفیت و کمیت 
قابل قبولی برخوردار نباشــند، نمی توان مردم را به ســمت 

استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی سوق داد.

۸4 گونه پرنده بــا جمعیت بیش از ۵9 هــزار قطعه برای 
زمستان گذرانی به ســواحل مکران در جنوب سیستان و 

بلوچستان مهاجرت کردند.
با آغاز فصل سرما در مناطق سردسیر جهان انواع پرندگان 
برای زمســتان گذرانی به ســواحل زیبای مکــران کوچ 

کرده اند که پرواز و ســر و صدای آنان برای مردم محلی و 
مســافران جذابیت خاصی دارد و حضور پرندگان آبزی و 
کنار آبزی در طول نوار ســاحلی بنادر چابهار و کنارک به 
همراه سایر جاذبه های زیســت محیطی جلوه ویژه ای به 

طبیعت منطقه داده است.
سیستان و بلوچســتان با توجه به قرار داشــتن در مسیر 
مهاجرت پرندگان مناطق سردسیر هر سال از اواخر پاییز 
تا اوایل بهــار میزبان گونه های مختلــف پرندگان آبزی و 
کنار آبزی است. ســواحل دریای عمان در محدوده چابهار 
و کنارک به دلیل آب و هوای مســاعد و بهــاری عالوه بر 
میزبانی پرندگان، میزبان میهمانان زیادی از نقاط مختلف 
کشور و سیستان و بلوچستان اســت که می خواهند چند 
روزی از برف و ســرما دوری و با حضــور در این منطقه به 

گردش و تفریح بپردازند.

عواقب سلفی گرفتن با کروکودیل 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

توسعه شهری کالنشهرهای کشور، خودرومحور  بوده است

مهاجرت 59 هزار پرنده به سواحل زیبای مکران 

به گزارش ایســنا، محمد درویش در دومیــن همایش ملی 
کودک و طبیعت )مدرســه طبیعت( که در دانشــگاه شهید 
رجایی با حضور عبدالحســین وهاب زاده، ایده پرداز مدرسه 
طبیعت در ایــران و جمعی از فعاالن حوزه مدرســه طبیعت 
برگزار شد، گفت: امیدوارم دانشــگاه رجایی بازوی مشورتی 
علمی و یار و یاور مکتب مدارس طبیعت باشــد و به بالندگی 

آن کمک کند.
وی افزود: باید ببینیم چرا به ســمت مدارس 
طبیعت، رو آورده ایم و چرا ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، مدارس طبیعت را راهکاری 
جدی برای کاهش بســیاری از بداخالقی ها 
نسبت به محیط زیست می داند؟ همه راه ها را 
برای کاهش این بداخالقی ها در حوزه محیط 
زیست رفته ایم؛ محیط بانان را تا دندان مسلح 
کرده ایم. قوانین سخت گیرانه اعمال کرده ایم، 
اما هیچ یک از اینها عمال نتیجه نداد. این نشان 
می دهد که باید اتفاق دیگری در این سرزمین 

بیفتد تا هموطنان را تبدیل به ایران بان کنیم.
مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان 
حفاظــت محیط زیســت با بیــان اینکه در 
برخی نقاط دنیا از جمله اسکاندیناوی، ژاپن 
و ایاالت متحده آمریکا طرح مدارس طبیعت 
انجام می شود، اظهار کرد: ما می توانیم از این 
تجربیات استفاده کنیم و در این مسیر حرکت 

کنیم.
درویش افزود: چرا در »بختــگان« که جزو 
ارزشــمندترین تاالب های کشــور و یکی از 

بی نظیرترین تاالب ها در جهان محســوب می شود و همزمان 
آب شور و شــیرین در آن جریان دارد، چنین وضعیتی اتفاق 
افتد؟ چرا به سمت توسعه کشاورزی ناپایدار با ساخت سدها 
رفتیم که در نتیجه آن ۵۰ هزار نفر از کشــاورزان دچار تنش 
اجتماعی جدی شوند. عالوه بر این در تاالب گاوخونی اصفهان 
نیز چنین وضعیتی حاکم اســت. در هورالعظیم، هور الهویزه، 

حوزه دریاچه ارومیه با بحران های جدی روبه رو هستیم.
در حوزه محیط زیست شاهد برخی بی اخالقی ها 

برای منافع شخصی، استانی و قومیتی هستیم
درویش با اشــاره به اینکه ۱۰ جنگل بــان، دو قرق بان و ۱۱9 

محیط بان در راه حفاظت از محیط زیست شهید شدند، گفت: 
بیش از ۲۰۰۰ نفر معلول و مجروح در مسیر حفاظت از محیط 
زیســت و طبیعت ایران داریم و تجربه ها نشان داده است که 
استیالی چکمه و زور نیز نتوانسته مشــکالت ما را حل کند. 
در شرایط حاضر متاسفانه شاهد برخی بی اخالقی ها در حوزه 
محیط زیست برای منافع شخصی، استانی و قومیتی هستیم. 
همه این نابخردی ها ریشه در این دارد که نتوانستیم نسلی را 

پرورش دهیم که عاشق سرزمین خود باشد.
انتقاد درویش از سیاسی کاری برخی 

سمن ها
وی با تاکید بــر اینکه همه مــا در این وضعیت 
مقصر هســتیم و باید تــالش کنیم در مســیر 
درســت قرار گیریم، گفت: اگر در مسیر درست 
حفاظت از محیط زیســت و از طریق تاسیس و 
گســترش مدارس طبیعت قرار گیریــم، در این 
صورت محیط زیســت ارزش معنوی بســیاری 

پیدا می کند و دیگر ضــد ارزش ها، 
نمی کنــد.  جلــوه  ارزش 
متاسفانه در شرایط حاضر، 
زیست  محیط  ســمن های 

کشــور متاثر از 
رویه سیاسی به 

جای اینکه به مرام 
محیــط زیســتی 

پایبند  خود 
از  باشــند، 

ی  ســته ها د
سیاســی حمایت می کننــد. این در 
حالی اســت کــه مــدارس طبیعت 

می تواند پاسخ شایســته ای برای تربیت 
نســلی فارغ از این ادبیات باشد تا حکمرانی 

مطلوب اتفاق افتد.
مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان 
حفاظت محیط زیســت با اشــاره به اینکه 

باید بــه ســرمایه گذاری های اجتماعــی اعتقاد 
داشته باشیم، اظهار کرد: ضروری اســت در چنین شرایطی 
مشــارکت های مردمی و فعالیت کنشــگران و تشــکل های 

محیط زیســت را فارغ از رگه های امنیتی رشــد دهیم. دفتر 
مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از رشد 
کنشــگران طبیعت و کســانی که در زمینه مدارس طبیعت 

فعالیت می کنند، حمایت می کند.
به گفته درویش، طبق بخشــنامه ای که به ادارات کل منابع 
طبیعی اســتان ها ابالغ شــده، قرار اســت با همکاری دفتر 
مشارکت سازمان محیط زیســت به واجدین شرایط که قصد 
تاســیس مدارس طبیعت را دارند ۱ تا ۱۰ هکتار زمین داده 
شــود؛ همچنین طی رایزنی هایی که با برخی بانک ها داریم، 
ســعی داریم وام هایی با سود کم برای تاســیس این مدارس 
اختصاص یابد. وی با اشــاره به گفت وگوی رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت با وزیر آموزش و پرورش کشــور در 
مورد مدارس طبیعت اظهار کرد: آقای آشتیانی قول داده اند 
که با جدیت به مدارس طبیعت بپردازند. همه اینها چراغ های 
سبزی اســت که آینده را امیدوار کننده  نشان می دهد. دفتر 
مشارکت های ســازمان محیط زیســت پذیرای انتقادات و 

پیشنهادات همه در این زمینه است.
مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط 
زیست با بیان اینکه به زودی دستورالعمل روند ایمنی مدارس 
طبیعت آماده می شــود، اظهار کرد: امیدواریم سال دیگر در 

طبیعت چنین زمانی جشــن دویستمین  مدارس 
را داشته باشیم. توسعه مدارس 

طبیعت 
می تواند بســتر رشــد 
مشاغل ســبز را نیز ایجاد 
کند. درویــش در پایان افزود: 
مدارس طبیعت در چشم انداز 
۱۰ ســاله، بازار کار ۲۰۰ هزار نفری 
برای فارغ التحصیالن حوزه محیط زیست، 
کشاورزی و آب ایجاد می کند؛ بنابراین این مدارس می توانند 

بستر توسعه اقتصادی کشور را نیز فراهم کنند.

در دومین همایش ملی مدرسه طبیعت مطرح شد:

اختصاص زمین به مؤسسان مدارس طبیعت
مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اختصاص ۱ تا ۱0 هکتاری زمین 
به مؤسســان مدارس طبیعت، اظهار کرد: در چشم انداز ۱0 ســاله، این مدارس می توانند بازار کار ۲00 هزار 

نفری برای فارغ التحصیالن حوزه محیط زیست و بستر توسعه اقتصاد کشور را ایجاد کنند.

پیشنهاد  سردبیر:
حذف کیسه هاي پالستیکي از چرخه زندگي نیاز به عزم ملي دارد

بیش از ۲000 نفر 
معلول و مجروح 

در مسیر حفاظت 
از محیط زیست 
و طبیعت ایران 

داریم و تجربه ها 
نشان داده است 

که استیالی 
چکمه و زور 

نیز نتوانسته 
مشکالت ما را حل 

کند. 

اخبار

با مسئوالن

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: تاالب های میقان در استان مرکزی، 
میانکاله و فریدونکنار در استان مازندران درگیر آنفلوآنزای 

فوق حاد پرندگان است.
مجید خرازیان مقدم در نشست خبری با بیان اینکه اکنون 
4۵ کشور دنیا درگیر آنفلوآنزای حاد پرندگان هستند، افزود: 
بر اساس اعالم سازمان دامپزشکی در ۱۱ استان کشور این 

بیماری مشاهده شده است.
وی اظهار کرد: بنا به اعالم ســازمان دامپزشکی، پرندگان 
مهاجر منشاء این بیماری هســتند که در این صورت ۲۵۰ 
سایت پرندگان آبزی و کنار آبزی در کشور در معرض خطر 
قرار دارند و بر این اساس، سازمان محیط زیست برای انجام 
اقدامات پیشــگیرانه نیاز به اعتبار دارد.آخرین گزارش ها 
نشــان می دهد که هزار و ۵4۰ قطعه پرنده در تاالب میقان 

تلف شده و تلفات در تاالب های دیگر کمتر است.
خرازیان مقــدم ادامه داد: ســازمان محیط زیســت برای 
جلوگیری از شــیوع این بیماری بالفاصله بعــد از دریافت 
گزارش مبنی بر بروز این بیماری ، شکار پرندگان آبزی و کنار 
آبزی را ممنوع کرد اما موضوع این است که ابالغ ممنوعیت 
شــکار فقط روی کاغذ اســت و اجرای آن نیــاز به افزایش 
حفاظت فیزیکی دارد که این کار هم مستلزم افزایش محیط 
بان و ماموران یگان حفاظت اســت کــه عمال چنین کاری 

ممکن  نیست.
وی گفت: فقط بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان نیست، بلکه 
با طاعون نشخوارکنندگان و یا تب برفکی در حیات وحش 
هم مواجه هستیم؛ بنابراین مقابله و پیشگیری از آنها نیازمند 
تامین اعتبار و حمایت است، شاید تلف شدن یک دام اهلی به 
راحتی جبران شود اما حیات وحش گنجینه کشور است و 
تلف شدن مثال یک گربه سان به این راحتی جبران نمی شود.

وی تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل پیشگیرانه ای که به 
اســتان ها ابالغ کردیم، خواسته شــد به محض مشاهده 
عالئمی از بیماری به محیط زیســت اطالع رسانی کنند، از 
دست زدن به الشه حیوان تلف شده خودداری و همچنین بر 

نحوه صحیح امحای الشه ها تاکید شده است.
مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: با توجه به اینکه گفته می شــود این 
بیماری توسط پرندگان مهاجر وارد شــده است بنابراین با 
توجه به کریدورهــای مهاجرتی که پرندگان وارد کشــور 
می شوند باید هر لحظه امکان داد که منطقه جدیدی درگیر 

شود.

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان 
حفاظت محیط زیست خبر داد:

 سه تاالب کشوردرگیر 

آنفلوآنزای حاد پرندگان

پرنده های تاجدار
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
خوش شانسی یا بدشانسی؟

کم کم داشــت دیر وقت می شــد و ما هم می خواستیم با 
اتوبوس برگردیم. بچه ها شروع کردند به جمع و جور کردن. 
از او پرســیدم این یکی، دو روز که آمده کجا بوده؟ زن گفت 
که در یک میهمانســرا در جنوب تهران اتاقی اجاره کرده، 
تقریبا هم مسیر بودیم، به او گفتم همراه ما بیاید تا یک وقت 

دچار مشکل جدیدی نشود. 
از آنجا که اتوبوس خلوت و بچه اش هــم در آغوش من بود، 
او هم آمد در صندلی کنار دست من نشســت و در راه کلی 
درد دل کرد... باورم نمی شــد که یک زن 24 ساله این همه 
سختی کشــیده باشد. خیلی دلم برایش ســوخت. با اینکه 
به من ربطی نداشت اما شــروع کردم به نصیحت کردن او و 
برایش از مشکالت خودم گفتم و اینکه هر کسی در زندگی 
مشکلی دارد و باید راه چاره ای برایش پیدا کند. از او خواستم 
که بر گــردد نزد خانواده اش چــون به هر حــال آنها پدر و 
مادرش بودند و هیچ وقت باعث آزار و اذیت او نمی شــدند. 
گفتم خانواده امن ترین جا برای اوست و نباید خودش را در 
به در خیابان های تهران کند. حرف هایم که تمام شد انتظار 

هر حرفی را داشتم جز تقاضای ازدواج....
او گفت تو یک سری مشــکالت داری و من یک سری، اگر با 
هم باشیم مشــکالت هر دوی ما برطرف می شود. از طرفی 
دلم برایش می ســوخت و از طرفی دیگر می دیدم که حق 
با اوست. با شرایطی که من داشتم هیچ دختری حاضر نمی 
شــد با من ازدواج کند. پیش خودم فکر کردم نهایتا کمی 
بیشتر کار می کنم و خرج او و بچه اش را می دهم. در عوض 
یک نفر باالسر خواهر و برادرهایم هست. هم او سر و سامان 
می گیرد و هم من. به این ترتیب بود که قبول کردم اما گفتم 
اول باید نزد خانواده اش بر گردد. می خواســتم او را از پدر 
و مادرش خواســتگاری کنم. نمی خواستم شرایطی پیش 

بیاید که بعدها پشــیمان شــود و بگوید ای کاش این کار را 
نکرده بودیم. قرار شد روز بعد به شهرستان آنها برویم و من 
او را پدر و مادرش خواســتگاری کنم. بعد او رفت  به همان 
میهمانسرایی که اقامت داشت و من هم برگشتم به خانه ام. 

صبح روز بعد رفتم جلو میهمانسرا تا با هم به ترمینال برویم، 
اتفاقا پسر عمه اش که همسر ســابقش بود، هم همانجا بود. 
شــروع کردم با او حرف زدن و گفتم بهتر است دیگر سراغ 
دختر دایی اش نیاید چون قرار است ما با هم ازدواج کنیم و 
آن وقت اگر من او را ببینم مشکل پیش می آید و از این جور 
صحبت ها. او کمی داد و بیداد کرد و بعد هم به بهانه اینکه او 
هم می خواهد دختر دایی اش را به نزد خانواده اش بر گرداند 
با ما همراه شــد. در حالی که من از هیچ چیز خبر نداشتم با 
آنها همراه شدم و رفتیم ترمینال و سوار اتوبوس شدیم و به 
شهرستان آنها رفتیم. حدود چهار پنج ساعت بعد رسیدیم 
و با هم به ســمت خانه حرکت کردیم. مــن در راه مقداری 
 میوه و شیرینی خریدم تا برای اولین بار دست خالی به آنجا 

نرفته باشم. 
سر راه به یک پارک رسیدیم، دختربچه با دیدن پارک کلی 
ذوق کرد و دوید داخل پارک و با التماس از ما خواست اجازه 
دهیم بازی کند. من و مادر او داخل پارک رفتیم و پسر عمه 
او گفت که به خانــه اش می رود و از مــا خداحافظی کرد و 
رفت.  حدود نیم ساعت بعد او همراه یک زن و مرد میانسال 
و دو مامور پلیس آمد و در کمال ناباوری مرا به مامورها نشان 
داد و گفت: این آقا همسر سابق و بچه مرا دزدیده و االن هم 
که زن من پشیمان شده و برگشته رهایش نمی کند و با میوه 
و شــیرینی دنبالش راه افتاده تا او را برگرداند. پدر و مادر او 
هم مرتب گریه و زاری می کردند و به من و دخترشــان بد و 
بیراه می گفتند و ناله و نفرین می کردند و من هر چه سعی 

می کردم بگویم آن مرد دروغ می گوید کسی حرفم را گوش 
نمی کرد. 

نمی توانم برایتان بگویــم چه آبروریزی بــه راه افتاده بود. 
مردم دورمان جمع شــده بودند و هر کــس حرفی می زد. 
همه چیز به هم ریخته بود. انگار دنیا بر سرمان آوار شده بود. 
زن جوان از ترس، بچــه اش را بلغش گرفته و فقط گریه می 
کرد. خالصه کنم برایتان، مامورها مــا را به کالنتری انتقال 
دادند و از کالنتری بــه اداره آگاهی و از آنجــا به تهران؛ دو 
ســه روزی درگیر آگاهی بودیم. من همه این اتفاقاتی را که 
برای شــما تعریف کردم برای آنها هم گفتم و اظهاراتم ثبت 
شد، حتی قرار شد مامورها تحقیق کنند، رفقایم را بخواهند، 
صاحبخانه ام را و حتی مســئول میهمانسرایی که آن خانم 
آنجا اقامت داشته؛ اما نمی دانم چرا تحقیقات انقدر طوالنی 
شد! االن چند ماه است اینجا هســتم. فکر کنم آن زن هم 
در یک زندان دیگر باشــد. من اصال از او خبر ندارم، در این 
مدت خیلی ها که اینجا بودند حرف هایم را شــنیدند، همه 
می گویند بی جهت سادگی کرده و دلم برای آن زن سوخته 
است. می گویند چرا اصال حرف های آنها را باور کردم. نمی 
دانم شــاید چون خودم آدم ساده ای هستم و همیشه حرف 
راست می زنم، احساس کردم آنها هم راست می گویند. من 
فقط قصدم کمک بود و می خواستم پناه و سایه سری برای 
آن زن و بچه اش باشم، اما هیچ وقت فکر نمی کردم گرفتار 
چنین توطئه شومی بشــوم؛ البته مطمئن هستم ماه پشت 
ابر نمی ماند. باالخره حقیقت مشــخص می شود، آن وقت 
هم من و هم آن زن از آن موجود کثیف شــکایت می کنیم 
تا بیاید و ســزای دروغی را که گفته ببیند. این روزها خیلی 
نگران خواهر و برادرهایم هستم. اینجا کار می کنم تا بتوانم 
پولی هر قدر کم برایشان بفرستم. اگر آزاد شوم بر می گردم 

شهر خودمان و دیگر هیچ وقت پایم را تهران نمی گذارم. 
نظریه روان شناسی این ماجرا: 

شاید در وهله اول این سوال پیش بیاید که مگر می شود یک 
جوان به سن و ســال او بدون تفکر حرف های دو آدم غریبه 
را باور کند و بعد از یک ساعت صحبت با یک زن تصمیم به 
ازدواج با او بگیرد؟ اما این را باید در نظر داشت که این جوان 
در زندگی اش متحمل ســختی های فراوانی شده از دست 
دادن پدر، زندگی با ناپدری و ســپس از دست دادن مادر و 

ناپدری با هم روحیه او را فوق العاده شکننده کرده بود. 
از طرف دیگر زندگی در یک شــهر غریــب و بی رحم باعث 
شــده بود تا او به ســمت کوچک ترین محبتی جلب شود. 
دیدن آن زن و شــرایط ناراحت کننده اش سبب شد تا او در 
پی به دســت آوردن محبتی که به آن نیاز داشته نابخردانه 
در پی آنهــا راه بیفتد که می توانســت مخاطــرات فروانی 
برایش داشــته باشــد.  همان طور که خودش هم امیدوار 
است به زودی با روشن شــدن حقایق او از حبس نجات می 
یابد ولی تجربه این حس و درس بزرگــی که از آن آموخت 
تا آخر عمر بــا او همراه خواهــد بود. او بعــد از این دیگر به 
راحتی بازیچه احســاس نخواهد شد و با یک تصمیم گیری 
 انفجاری و ناگهانی احساســی اینگونه،خود را به دردســر 

نخواهد انداخت. 

خنده های شادمان
ناهید این روزها در حال گذر از شصت ســالگی اســت. 
از آن خانم ها که با حقوق بازنشســتگی ســر می کنند 
و حســاب وکتاب یک قران و دو زار زندگی شان را دارند. 
او بعد از بازنشســتگی تفریح تازه ای پیدا کرده، ســفر با 
هم سن وسال هایش. در این ســفرهای مرتب که بعضی 
از آنهــا با کمک صنــدوق بازنشســتگی و تخفیف های 
ویژه شان به دســت می آید، هیچ سوژه ای برای خندیدن 
از دســت نمی رود. هم سن وســال هایش می توانند او را 
به خنده بیندازند: »پیر شــدیم اما از نظر روحی جوون 
موندیم.« این جمله ای است که همیشه در پایان سفر به 
زبان می آورد. در شــهری که نمی شناسند سوار اتوبوس 
می شوند و نقشه شــهر را از مســافران دیگر می گیرند. 
آنها می توانند ســاعت ها به ناهار بدمزه ای که خورده اند 
بخندند. دســت خودشــان که نیســت، به همدیگر که 
می رسند، صدای خنده شان به هوا می رود. هیچ کدامشان 
آدم های دگمی نیستند؛ اما وقتی کنار هم قرار می گیرند، 
می توانند شــهری را به هم بریزند. »به هم که می رسیم، 
خنده مان می گیــرد.« این مســافرت های زنانه، بخش 
مهمی از زندگی ناهید هســتند. از آن بخش ها که برای 
رســیدن به آن لحظه شــماری می کند. تلفنــی با هم 
در تماس هســتند و از امروز می دانند کــه نزدیک عید 
می خواهند یک ســفر به قشــم بروند. می دانند و حتی 
 در موقع برنامه ریزی برای ســفر هم خنده از لبانشــان 

محو نمی شود. 

- الماس، جز در اعماق زمین بافت نمی شود و حقیقت را 
جز در اعماق تفکر نمی توان کشف کرد. 

- هگل حق داشت وقتی گفت که ما از تاریخ یاد می گیریم 
 که انســان ها هیچ وقت نمی توانند هیچ چیــز از تاریخ 

یاد بگیرند. 
- شروع کننده های بهتری نسبت به من وجود دارند، ولی 

من تمام کننده  خوبی هستم. 
- هر احساسی که شما با به کار بردن مواد مخدر به دست 
می آورید، بدانید که اگر اراده کنید، بدون استفاده از آن نیز 

به دست خواهید آورد. 
- بهتر است هیچ بهانه ای نیاوری، تا اینکه بخواهی بهانه ای 

بد تحویل دهی.  
- هیوالها واقعی هستند، ارواح هم همینطور. آنها در وجود 

ما هستند و گاهی وقت ها برنده می شوند. 

زندگی بهتر

هایالیت 

دانستنی ها 

- رواج شایعه وجود طال، الماس، جیوه قرمز در یک نوع چرخ خیاطی ، سبب 
شــد خیل عظیمی به خرید این مدل چرخ ها به خصوص ساخت شرکت 

مارشال روی آورند!
- وقتی یک شــخص جوان غمگین شود، سیســتم ایمنی بدنش قوی تر 
می شود. ولی اگر یک شــخص پیرغمگین شود سیســتم ایمنی بدنش 
ضعیف تر می شود و یکی از دالیلی که معموال وقتی در یک زوج پیر یکی از 

آنها فوت کند دیگری مدت زیادی زنده نمی ماند همین است. 
- فشاری که خم کردن گردن برای چک کردن گوشی به ستون فقرات وارد 

می کند برابر با یک وزنه 14 کیلوگرمی است. 
- خط های روی بدن ببر عالوه بر روی خزشــان روی پوستشان نیز وجود 
 دارد اگر موهای بدن ببر تراشــیده شــود باز این الگو روی پوســت دیده 

می شود. 
- 63 درصــد از نوجوانان و کودکان قاتلی که در زندان های جهان به ســر 
می برند، جهت دفاع از مادران خود در برابر آزار و حتاکی مردان دســت به 

قتل زده اند. 
- قورباغه ای به نام Dyeing dert frog در جنگل  های آمریکای جنوبی 
وجود دارد که سمی مهلک از پوستش ترشح می کند. این قورباغه 3 گرمی 
به قدری سمی است که روزانه 10 انســان و 2 میلیون موش را  می کشد. 

سرخپوستان تیرهای خود را به سم این قورباغه آغشته می کردند. 

موفقیت

یکی از بدترین راه های استفاده از وقت آن است که کاری را که به هیچ وجه 
الزم نیست به بهترین وجه انجام دهیم. 

استفن کاوی می گوید: پیش از آنکه باال رفتن از نردبان موفقیت را شروع 
کنید، ابتدا مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید. 

- هدف خود را روی کاغذ بیاورید. وقتی هدفتان را می نویسید، آن را شفاف 
و قابل لمس می کنید. با این کار چیزی خلق مــی کنید که قابل لمس و 
دیدن اســت. بیان دیگر هدفی که روی کاغذ نیامده است فقط یک آرزو یا 
رویاست و هیچ انرژی در پشت آن نیست. هدف های نوشته نشده منجر به 

سردرگمی، ابهام، گمراهی و اشتباهات بسیار می شوند. 
- برای هدف خــود مهلت تعیین کنید. برای یک هــدف یا تصمیم بدون 
مهلت مشــخص هیچ فوریتی وجود ندارد. چنین هدفی فاقد یک آغاز یا 
پایان واقعی است. اینکه محول کردن یا پذیرش کارها و مسئولیت ها فاقد 
مهلتی معین برای انجام باشد طبیعتا باعث می شود که کارها را به تعویق 

بیندازد و بخش ناچیزی از آنها را انجام دهید. 
- از تمام کارهایــی که فکر می کنید باید برای رســیدن به هدفتان انجام 
بدهید فهرستی تهیه کنید. هر بار چیز جدیدی به ذهنتان رسید آن را به 
لیست فعالیت ها اضافه کنید. این کار را تا کامل کردن لیست ادامه دهید. 
این فهرست به شما تصویر قابل مشــاهده ای از وظیفه یا هدف اصلی و نیز 
راهی که بتوان در آن بی وقفه به کار ادامه داد ارائه و احتمال رســیدن به 

هدف را به طور چشم گیری افزایش می دهد. 
- فهرست را به یک برنامه تبدیل کرده و کارهایی را که به صورت لیست در 
آورده اید اولویت بندی کنید. مشخص کنید که چه کاری باید قبل از همه و 
چه کاری بعد انجام شود. حتی اگر می خواهید برنامه خود را قابل مشاهده تر 
کنید کارها را به ترتیب اولویت در داخل مستطیل ها یا دایره ها بنویسید. 
خواهید دید وقتی با این کار هدف خــود را به وظایف یا کارهای کوچک تر 

تقسیم می کنید تا چه اندازه رسیدن به هدف برایتان آسان تر می شود. 

قورباغه را قورت بده!

آخرین  بار کی خندیدی؟

داستان های کوتاه

بعد از جنگ آمریکا بــا کره، ژنرال ویلیــام مایر که 
بعدها به سمت روانکاو ارشــد ارتش آمریکا منصوب 
شــد، یکی از پیچیده ترین مــوارد تاریخ جنگ در 

جهان را مورد مطالعه قرار  داد. 
حدود هزار نفــر از نظامیان آمریکایــی در کره، در 
اردوگاهی زندانی شــده بودند که از استانداردهای 

بین المللی برخوردار بود.
زندان با تعریف متعارف تقریبــا محصور نبود. آب و 
غذا و امکانــات به وفور یافت می شــد. از هیچ یک از 
تکنیک های متداول شکنجه استفاده نمی شد. اما...  
بیشترین آمار مرگ زندانیان در این اردوگاه گزارش 

شده بود.
زندانیان به مرگ طبیعی می مردنــد. امکانات فرار 

وجود داشت اما فرار نمی کردند.
 بسیاری از آنها شب می خوابیدند و صبح دیگر بیدار 
نمی شــدند. آنهایی که مانده بودند احترام درجات 
نظامی را میان خود رعایت نمی کردنــد  و عموما با 
زندانبانان خود طرح دوستی می ریختند. دلیل این 
رویداد، سال ها مورد مطالعه قرار گرفت و ویلیام مایر 

نتیجه تحقیقات خود را به این شرح ارائه کرد:
  در این اردوگاه، فقــط نامه هایی که حاوی خبرهای 
بد بودند به دست زندانیان رسیده می شد، نامه های 

مثبت و امیدبخش تحویل داده نمی شدند.
هرروز از زندانیــان می خواســتند در مقابل جمع، 
خاطره یکی از مواردی که به دوســتان خود خیانت 
کرده اند یا می توانســتند خدمتی بکنند و نکرده اند 

را تعریف کنند.
هرکس که جاسوســی ســایر زندانیان را می کرد، 
ســیگار جایزه می گرفت؛ اما کســی که در موردش 
جاسوسی شــده بود هیچ نوع تنبیهی نمی شد. همه 
به جاسوســی برای دریافت جایــزه )که خطری هم 

برای دوستانشان نداشت( عادت کرده بودند.
تحقیقات نشان داد که این سه تکنیک در کنار هم، 

سربازان را به نقطه مرگ رسانده است.
با دریافت خبرهای منتخب )فقط منفی( امید از بین 

می رفت.
با جاسوســی، عزت نفس زندانیان تخریب می شد و 

خود را انسانی پست می یافتند.
با تعریف خیانت ها، اعتبار آنهــا نزد همگروهی ها از 
بین می رفت و این هر ســه برای پایان یافتن انگیزه 

زندگی و مرگ های خاموش کافی بود.

یک داســتان قدیمی چینی هست که می گوید: 
پیرمردی اسبی داشــت و با آن اسب زمینش را 
شخم می زد. روزی آن اسب از دست پیرمرد فرار 
کرد و در صحرا گم شــد. همســایگان برای ابراز 
همدردی با پیرمرد نــزد او آمدند و گفتند: عجب 
بد شانسی آوردی؟ پیرمرد جواب داد: بدشانسی؟ 
خوش شانسی؟ کسی چه می داند؟ چندی بعد، 
اسب پیرمرد به همراه چند اسب وحشی دیگر به 
خانه بازگشت. این بار همســایگان با خوشحالی 
نــزد  او آمدنــد وگفتند: عجب خوش شانســی 

آوردی؟ 
اما پیرمرد جواب داد: بدشانسی؟ خوش شانسی؟ 

کسی چه می داند؟ 

بعد از مدتی، پســر جوان پیرمــرد در حالی که 
ســعی می کرد یکی از آن اســب های وحشی را 
رام کند، از روی اســب به زمین خــورد و پایش 
شکست. باز همسایگان گفتند: عجب بد شانسی 
آوردی؟ و ایــن بار هــم پیرمرد جــواب داد: بد 

شانسی؟ خوش شانسی؟ کسی چه می داند؟
در همان هنگام مامــوران حکومتی به روســتا 
آمدند. آنهــا برای ارتــش به ســربازهای جوان 
احتیاج داشتند. از این رو هر چه جوان در روستا 
بود را برای سربازی با خود بردند. اما وقتی دیدند 
که پسر پیرمرد پایش شکسته است و نمی تواند 

راه برود، از بردن آن منصرف شدند. 
بد شانسی؟ خوش شانسی؟ کسی چه می داند؟ 

زندانی بدون دیوار خوش شانسی یا بدشانسی؟
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سود وکو

متاســفانه با باال رفتن ســن، این رفتار چنان در فرزندتان تثبیت 
می شود که دیگر حتی فکر مقاومت هم به سر او راه پیدا نمی کند. او 

به ترس های خود عادت می کند و آنها را بدیهی می پندارد.
 پیله ای به دور خود می تند تا او را در برابر همه این ترس ها محافظت 
کند و سرانجام به جایی می رسد که در ازدواجش مشکلی نیست، اما 

خوشحال هم نیست.
 در شغلش نیازی به ریســک کردن ندارد، درآمدش آن قدر هست 
که احساس راحتی کند. البته توجیه هم دارد. »باید یک خانواده را 

سرپرستی کنم،  نمی توان ریسک کرد.«
 »برای عوض کردن شــغل، خود را پیر می داند.« با خود می گوید 
»آنهایی که پیشــرفت کرده اند وضع مالی شــان از من بهتر بوده، 

دغدغه های من را نداشته اند.«
 سال ها می گذرد و می بیند که تغییر چندانی در زندگی اش رخ نداده. 
تنها کاری که باید بکند این است که بقیه سال های زندگی اش را با 
رضایتی نسبی بگذراند و در پایان، سرش را روی زمین بگذارد؛ یعنی 
جایی که در امنیت کامل خواهد بود!؟  اما پشت پرده چه می گذرد؟ 
صداهایی هست. صداهایی که گاه و بیگاه می شنود و به او می گویند 

این همان زندگی نیست که می خواسته ای.
 »تو دوست داری روابطت گسترده باشد. می خواهی جسمت سالم 
باشد؛ مهارت های جدید یاد بگیری، دنیا را ببینی، دوستانی خوب 
پیدا کنی،  به فقرا کمک کنی و در دنیــای اطرافت تغییر به وجود 
آوری« و اگر او به ایــن صداها گوش نکند و نادیده شــان بگیرد،  تا 
زمان  ترک این جهان از دستشان خالصی نخواهد داشت.  آنگاه باید 
چطور جواب این صداها را بدهد ؟ با دلش که می گوید این راه زندگی 

کردن نیست چه خواهد کرد؟ این صداها را چطور ساکت می کند؟
 شاید با تماشــای تلویزیون،  اضافه کاری های پی درپی یا پناه بردن 
به سرگرمی های مشغول کننده و شــاید هم به غذا و... اما با چنین 
واکنشی، آگاهی او ســیر نزولی طی خواهدکرد و از هویت انسانی و 

الهی و خود حقیقی خود دور خواهد شد.

انرژی مثبت

جرات و شهامت داشته باشید! ) 2 (

دلنوشته

- روزهای سخت دوام نمی آورند اما انسان های سخت 
چرا... 

- آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد، مشکلی 
وجود نداشته باشد، کار سختی پیش رو نباشد.

آرامش یعنی در میان دغدغه ها، صدا ها، مشکالت و کار 
سخت، دلی آرام وجود داشته باشد و بتوانی آرامشت را 

تقدیم کنی به عزیزانت و آنانی که دوستشان داری ...
- زندگی باال و پایین دارد گاهــی آرام و دل نواز گاهی 

سخت وخشن... الهی قایق زندگیتون همیشه در حال 
حرکت به سوی بهترین های این دنیا باشه.

- می دانی یک وقــت هایی باید روی یــک تکه کاغذ 
بنویسی تعطیل است و بچسبانی پشت شیشه افکارت 
باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی، دست هایت 
را زیر سرت بگذاری به آســمان خیره شوی و بی خیال 
ســوت بزنی، در دلت بخندی به تمام افکاری که پشت 
شیشه ذهنت صف کشیده اند آن وقت با خودت بگویی 

بگذار منتظر بمانند!
- صبورانه در انتظار زمان بمان، هر چیز در زمان خودش 
رخ می دهد، باغبان حتی اگر باغــش را غرق آب کند، 

درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند. 
- آدم هایی که شما را بارها و بارها می آزارند مانند کاغذ 
سمباده هستند! آنها شما را می خراشند و آزار می دهند 
اما در نهایت شــما صیقلی و براق خواهید شــد و آنها 

مستهلک و فرسوده!

کاریکاتور

می خواستم کمک کنم   ) قسمت  آخر(
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پیشنهاد سردبیر: 
خطر سقوط در حوالی ۲۰1۷!

فضای مجازیک

در ســالروز تولد مرتضی تبریــزی، هم بازی هــای او در صفحه 
شــخصی خود اقدام به انتشــار پســت هایی کردند که شــاید 
عجیب ترین آنها ابراز احساســات مهدی مهدی پور هم بازی او در 
ذوب آهن بود. مهدی مهدی پور بازیکن حال حاضر ذوب آهن در 
پی این موضوع در صفحه شخصی خود با انتشار عکسی با مرتضی 
تبریزی نوشــت: »داداش گلم تولدت مبارک، بهترین ها را برایت 
آرزو می کنم، حیف که نیســتی وگرنه اینقدر با کیک می زدمت 

که از هوش بری!«

 ابراز خوشحالی خطرناک مهدی پور 
نسبت به تولد مرتضی تبریزی!

سوال روز

رییس شــورای عالی فنی وزنه برداری گفت: آیین نامه 
مقررات اردویی که ملی پوشــان باید امضا کنند، برای 
شخص خاصی نیست و به سرمربی تیم ملی هم گفته ایم 

که باید رستمی را به اردوی تیم ملی دعوت کند.
پس از المپیک ریو  مهم ترین مســئله ای که پیرامون 
وزنه برداری وجود داشــت، حل اختالف نظر ســجاد 
انوشیروانی و کیانوش رستمی بود؛ چرا که سرمربی تیم 
ملی اعالم کرد دیگر در مورد تنها تمرین کردن رستمی 
کوتاه نمی آید. پــس از آن همه منتظــر عکس العمل 
فدراســیون بودند که برای پایان دادن به این مســئله 
چه تصمیمی خواهد گرفت. تنهــا خبری که به گوش 
رســید این بود که در شــورای عالی فنی  مقرراتی در 
حال تدوین شدن اســت که تمام ملی پوشان باید آن را 
به صورت قرارداد امضا و از آن تبعیت کنند. در نهایت نیز 
فدراسیون اعالم کرد آیین نامه مقررات اردوی تیم های 
ملی در جلسه شورای عالی بررسی شد و مورد تصویب 
قرار گرفــت؛ اماجزییات آن را  اعــالم نکردند و از همه 
مهم تر آیا وضع این مقررات می تواند به اختالف نظر بین 

کیانوش رستمی و سجاد انوشیروانی پایان دهد یا خیر؟
محمد ذهتاب رییش شورای عالی فنی در این مورد بیان 
کرد: این مقررات مربوط به مسائل موجود در اردو است 
از جمله رفت و آمد، غیبت نداشــتن، مرخصی گرفتن 
و اینکه تحت نظر ســرمربی تیم ملی باشــند. در کل 
مقرراتی اســت که باید وجود داشته باشد، این مقررات 
مورد تصویب قرار گرفت و قرار است آن را به اردونشینان 

بدهند تا  امضا  کنند.
ذهتاب در پاسخ به این پرسش که  گذاشتن این مقررات 
می تواند اختالف نظر رســتمی با ســرمربی تیم ملی 
را حل کند، تصریح کرد: ســرمربی تیم ملی در جلسه 
ما حضور داشــت و قرار اســت تا چند روز دیگر لیست 
المپیکی ها را اعالم کند. من به او گفتم کیانوش رستمی 
را هم باید دعوت کند و به این کاری نداشته باشد که او 
می آید یا نه. رییس فدراسیون هم در جلسه بود  و با او 
صحبت کردیم. باید مدیریت کند تا این مسئله حل و 

فصل شود.
 وی ادامه داد: البته این مقررات هم برای شخص خاصی 
نیست و شامل همه می شود. قسمتی از این مقررات به 
مقررات فدراسیون جهانی بر می گردد و به گونه ای هم 
تنظیم شده که کسی نمی تواند بگوید مقررات را ندیده 
امضا کرده است. کسی هم که به هر علتی مقررات را رد 

کند، درباره اش تصمیم گیری می  شود.

با آیین نامه مقررات اردویی؛ 

مشکل رستمی و انوشیروانی 
حل می شود؟

منهای فوتبال

فوتبال جهان

فارس: به عنــوان یک ایرانی اصال دلمــان نمی خواهد علیه 
منافع ملی واقعه نگاری کرده و مطلبی بنویســیم  اما دودی 
را می بینیــم که حاصل از ایــن اختالف به هوا بلند شــده 
و چنان فضا را غبارآلود کرده که به واقع تشــخیص ســره از 
ناسره را حتی برای کارشناسان هم دشوار کرده چه برسد به 
هواداران و سینه چاکانی که جز موفقیت فوتبال )چه ملی و 
چه باشگاهی و اکثرا چه همزمان( خواسته دیگری از فوتبال 
ندارند. این اتفاقات حول و حوش تیم ملی و باشــگاه ها طی 
چند سال اخیر همواره ادامه داشــته و مشخص نیست چه 
زمانی قرار اســت از جنجال ها، جدال ها و چالش هایی که 
به وجود می آید درس گرفته و یک بار کار را برای همیشــه 
یکسره کنیم. یک بار پرسپولیس ژوزه، یک بار استقالل قلعه 
نویی، یک بار ســپاهان کرانچار و حاال پرســپولیس برانکو؛ 

و این یعنی این چرخه هر ســاله در حال تکرار اســت و قرار 
هم نیست از آن درس بگیریم و شــاید هم درس می گیریم 
اما چون گوش شــنوایی نیســت و برخی هــم دندان های 
مدیرانمان را شــمرده انــد؛ این چرخه مدام تکــرار و تکرار 
می شود. از فدراسیون کفاشــیان به عنوان فدراسیون خنده 
نام برده می شــود و این در حالی اســت که تاج اصرار دارد 
فدراسیون او را فدراسیون تدبیر و تعقل بنامیم؛ اما اتفاقاتی 
در همین مدت کوتاه همچنان بدون توجه به تجربیات قبلی 
رخ می دهد که نشانی از تدبیر ندارد و انگار همچنان در، روی 

همان پاشنه قبلی می چرخد!
همچنان اصرار داریم که بگوییم تیم ملــی فوتبال ایران در 
امارات اردوی جنجالی و پرحاشــیه ای را پشت سر گذاشته 
است. اردویی که با یک لیست باز آغاز و 6 نفر به لیست اولیه 

اضافه شدند و در نهایت با کســر 7 بازیکن به کار خود ادامه 
داد. اردویی که اخبار گلچین و سانســور شــده از یک بازی 
درجه چندم باعث انتشــار اخباری گوناگــون و متفاوت و 
بعضا نامتعارف و دروغ از درون آن شــده و با وجود تکذیب 
درون گروهی از ســوی مســئوالن، هیچگاه ایــن اخبار به 
صورت رسمی تکذیب نمی شود.  اردویی که طی 5 روز و به 
جهت برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم های مطرح آفریقایی 
برنامه ریزی می شــود؛ اما در نهایت با حضــور 15 بازیکن 
و دو مصدوم ادامه پیدا کرده و همه خروجی اش می شــود 
بازی با منتخب سیاه های ســاکن دوبی! و چقدر قشنگ و با 
بهانه های رنگ وارنگ مخاطبان و هوادارانی که جز موفقیت 
فوتبال چیز دیگری را طلب نمی کنند با حرف ها و بیانیه ها و 
لجبازی های دو مربی خارجی سیاه می شوند. سال های سال 
است که فریاد می زنیم مسئوالن و مدیران ارشد فدراسیون 
فوتبال دست به کار شده و خأل بین سرمربیان تیم های ملی 
با باشگاه ها را با برگزاری یک جلسه هم اندیشی )مثل صدها 
جلسه هم اندیشــی بافایده و بی فایده دیگر( پر کنید اما یا 
گوش شنوایی نیست و یا زوری برای متقاعد کردن طرفین . 
االن هم همچنــان همین عقیده را داریم. تــا زمانی که این 
مربیان رو در روی همدیگر ننشسته و بر سر تقویم و برنامه ها 
سنگ هایشــان را با هم وا نکنند آش همان آش و کاسه هم 

همان کاسه هست و والسالم!
در نهایت اینکه شاید فدراسیون تدبیر تاج و یارانش با تحقق 
این امر نمود بیشــتری پیدا کرده تا در آینده برای همیشه 
شاهد ریشــه کن شــدن این جاروجنجال ها و چالش ها در 
سطح اول فوتبال ایران باشــیم. اگر یک بار برای همیشه به 
دنبال پایان این دعواها هســتیم باید ابتدا به دنبال نشاندن 
مربیان باشــگاهی و ملی دور یک میز باشــیم تا آنها به دور 
از هر مسئله احساسی و حتی رســانه ای در دور همان میز 
جدال هایشــان را انجام دهند تا در نهایت با یک کاسه شدن 
نظرات بتوانیم رشد و ارتقای فوتبال را دوباره از نزدیک لمس 
کنیم. در این بین حداقل تجربه ثابــت کرده اینکه یک عده 
خودخواهی و لجبازی را پیشــه کرده و عده ای دیگر با فرار 
رو به جلو دنبال بهانه های واهی و مقصران احتمالی ناکامی 
خود باشند و عده سومی نیز بدون توجه به این مسائل فقط 
حواشــی را نظاره گر باشــند و در نهایت هم مدیران ارشد 
فدراسیون فوتبال دست روی دســت بگذارند تا گذر زمان 
همه چیز را درســت کند، تفکر صد در صد اشتباهی بوده و 
تا تعامل و همفکری در راســتای منافع ملی و باشگاهی در 
یک راســتا صورت نگیرد مطمئنا باز هم شــاهد گرم شدن 
تنور این جدال های رســانه ای بیش از پیــش خواهیم بود. 
در پایان اینکه فراموش نکنیم تیــم ملی برای صعود به جام 
جهانی 5 فینال دیگر را پیش رو دارد و 4 تیم آســیایی برای 
دفاع از حیثیت فوتبال ایران و حداقل برای کم نشدن سهمیه 
باشگاهی در لیگ قهرمانان آســیا تا چندی دیگر کار خود 
را در این رقابت ها آغاز می کنند و به نظر می رســد شاید در 
صورتی که اختالفات به پایان نرسد پایانی تلخ در سال 2017 

میالدی در انتظار فوتبال ایران خواهد بود.

نایب رییس بانوان هیئــت جانبازان و معلوالن اســتان اصفهان 
اظهار کرد: دور رفت رقابت های لیگ برتر والیبال نشسته بانوان، 

14 تا 17 دی  ماه جاری به میزبانی مشهد برگزار شد.
آمنه احمــدی در ادامه افزود: امســال بــرای نخســتین بار از 
اســتان اصفهان دو نماینده داریم؛ تیم های ذوب آهن و سپاهان 

نمایندگان اصفهانی حاضر در این رقابت ها هستند.
این مقام مسئول تصریح کرد: از طرف هیئت جانبازان و معلوالن 
استان اصفهان به باشگاه سپاهان پیشــنهاد داده شد و در نهایت 
با پیگیری های رییس هیئت، این باشــگاه اسپانسری تیم والیبال 

نشسته بانوان را تقبل کرد.
وی بــه قهرمانی تیــم ذوب آهن در مســابقات لیگ برتر ســال 
گذشته، اشــاره و تاکید کرد: امســال ذوب آهن برای سومین بار 
در این رقابت ها حضور دارد؛ ما هم امیدواریم بتواند نتیجه ســال 

گذشته اش را تکرار کند.
احمدی عنوان کرد: زینب ملکی تنها ملی پوش اصفهانی والیبال 
نشســته، امســال در مســابقات لیگ برتر برای تیم سپاهان به 
میدان می رود .وی اظهار داشــت: والیبال نشســته در اصفهان 
تاریخچه و قدمت دیرینه ای دارد، به همین خاطر این اســتان به 
 عنوان یکی از استان های پیشکســوت این رشته در کشور مطرح 

است.
نایب رییس بانــوان هیئت جانبازان و معلوالن اســتان اصفهان با 
بیان اینکه خردادماه 96 تیم ملی والیبال نشسته بانوان به کشور 
چین اعزام می شــود، خاطرنشــان  کرد: امیدواریم در اعزام های 
برون مرزی ســال آینده، مربی تیم اســتان اصفهان را در سطح 

مربیگری تیم ملی ببینیم زیرا وی شایستگی این جایگاه را دارد.

پاتریس اورا بازیکن اسبق من یو به احتمال زیاد تورین را به مقصد 
منچستر ترک خواهد کرد.

بر اســاس خبر ریو فردیناند، دفاع راســت کنونی یووه که سابقه 
بازی در منچستر را دارد به احتمال زیاد به اولدترافورد باز خواهد 
گشت. اورا که در شرایط خوب بدنی قرار دارد با نظر مورینیو برای 
رفع مشــکالت خط دفاع من یو دوباره بــه اولدترافورد باز خواهد 
گشــت. یووه در حال حاضر در پســت دفاع گوش راست آساموآ 
و ســاندرو را دارد و اگر باشــگاه اجازه بدهد وی به باشگاهی که 
بهترین دوران بازیگری اش را در آن سپری کرده است، باز خواهد 
گشت.ریو فردیناندکاپیتان اســبق و همبازی اورا در منچستر در 
صفحه مجازی خود نوشــت: آیا پاتریس در راه بازگشت به خانه 
اســت.فردیناند اینگونه بازگشــت اورا را فاش کرد: خبردار شدم 
اورا در راه بازگشت قرار دارد؟با من صحبت کن رفیق و عکسی از 

خودش و اورا را با پیراهن منچستر منتشر کرد.

گواردیوال در نهمین سال مربیگری خود هدایت سیتی را برعهده 
گرفته و البته اوضاع برای او به خوبی گذشــته پیش نمی رود. او 
این روزها تحت فشــار انتقادات قرار دارد؛ چرا که سیتیزن ها در 

جایگاه چهارم لیگ برتر قرار دارند.
گواردیوال که گفته بود بــه زودی از مربیگری خداحافظی خواهد 
کرد، در مصاحبه جدید خود چنین گفت:» من 45 ساله ام و قصد 
ندارم در دو سه سال آینده بازنشسته شوم.من عاشق کارم هستم 
و در بهترین باشــگاه و به خصوص در بهترین کشــرو)انگلیس( 
برای این منظور حضور دارم ؛البته قرار هم نیســت تا 60 سالگی 
مربیگری کنم. در چنین ســنی من چیز دیگــری برای زندگی 
خودم می خواهم. تاکید می کنم که من فعال به بازنشستگی فکر 

نمی کنم و تمرکزم روی موفقیت با سیتی است.«
گواردیــوال در مــورد بازیکنان ســیتی گفت:» ایــن بازیکنان 
الیق حمایت بیشــتری هستند. ســعی می کنیم ســطح بازی 
خودمان را بهبود بخشــیم؛ اما به دلگرمی بیشــتری نیاز داریم و 
شــخصا حمایت افزون تری را خواســتارم. در حــال کنار آمدن 
 با تقویم فشرده بازی ها هســتیم. یک رقابت دشــوار را بردیم و 
جدال های ســنگین تری در جام حذفی انگلیس و لیگ قهرمانان 
اروپا پیش رو داریم. پیروزی در هر بازی لیگ اهمیت خاص خود 

را دارد.«

نایب رییس بانوان هیئت جانبازان و معلوالن اصفهان:

بانوی پارالمپیکی سپاهانی شد

فردیناند فاش کرد:

اورا؛ در راه بازگشت به من یو 

گواردیوال: 

فعال به بازنشستگی فکر نمی کنم

. مصلح االن پرسپولیسی می شود یا فصل بعد؟نیمکت نشینی   رحمتی
با اعالم رقم رضایت نامه مدافع ســپیدرود 
حضور این بازیکن در پرسپولیس در هاله ای 

از ابهام قرار دارد.
پرسپولیس در پست دفاع چپ به دنبال یک 
بازیکن تکنیکی بود که شــایان مصلح نظر 
سرمربی سرخ پوشــان را جلب کرد و برانکو 
خواهان این بازیکن شــد.در ابتــدا حضور 
مصلح در پرسپولیس با واکنش خوب باشگاه 
سپیدرود مواجه شــد اما در اقدامی عجیب 
مسئوالن ســپیدرود 500 میلیون تومان را 

برای رضایت نامه مصلح درخواست کردند.
حاال به  نظر می رســد مســئوالن باشــگاه 

پرســپولیس برای رضایت نامــه مصلح این 
مبلــغ را  نپردازنــد که در این صــورت این 
بازیکن فصل آینده پرسپولیســی می شود، 
البته اگر مسئوالن ســپیدرود کوتاه بیایند 
این انتقال در چند روز آینده قطعی می شود. 

ســید مهدی رحمتــی دروازه بان اســتقالل کــه  در چند بازی 
اخیــر این تیم عملکــرد ضعیفی داشــته به احتمال فــراوان در 
 شــروع نیم فصــل دوم نیمکت نشــین اســت.  هرچنــد رابطه 
مهدی رحمتــی و علیرضا منصوریان کم تالطم تــر از هفته های 
گذشته اســت ولی ســرمربی اســتقالل تصمیم خود را گرفته و 
می خواهد در شــروع نیم فصل دوم هم از ســید حسین حسینی 
 اســتفاده کند. این مســئله باعث شــده تــا دروازه بــان جوان

 آبی هــا هــم تمریناتــش را دو چندان کنــد و برای بــازی ها 
 آماده تر شود. این خواسته ای اســت که کادر فنی از گلر جوانش 

دارد. 
رحمتی هم بــا وجود علم به ایــن موضوع، تصمیــم گرفته تا در 

03استقالل بماند و برای حضور درون دروازه با حسینی رقابت کند.
رفیعی لژیونر می شود

در روزگاری که خبــری از تکنولوژی امروزی 
و دنیــای پر رمــز و راز مجازی و دلخوشــی 
ورزشکاران و هنرمندانش به افزایش فالوورها 
و الیک های شــان نبــود تا به این شــکل در 
کرکری میزان محبوبیت از همدیگر ســبقت 
بگیرند، مــردی از جنوبی تریــن نقطه تهران 
به دنیا لبخند زد، به عشــق مردم زیســت و 
هیچگاه لبخند زیبایش را از مردم دریغ نکرد. 
عاقبت نیز به خاطر همین مردم پر کشــید تا 

قهرمان قصه ما مرگــش نیز مانند زندگی اش 
پر رمز و راز باقــی بماند، پر رمــز و راز از این 
جهت که هنوز هم در باورمان نمی گنجد مگر 

می شود زمینی بود و دل به آسمان داد؟
فالوورهــای تختی همان مــردم فقیر و غنی 
کوچه و بــازار بودند کــه معنــای نجابت و 
مهربانــی را در چهــره قهرمان خــوش قد و 
قامت شــان می دیدند. همان ها کــه برای او 
ســینه چاک بودند و به درخواست تختی در 
کمک به زلزله زدگان بویین زهرا خالصانه و با 
عمق وجود لبیک گفتند. تختی الیک هایش 
را از ایتام و فقرایی می گرفــت که با دیدنش 
خنده بر لبان شان می شــکفت و با جان و دل 
او را دوســت داشــتند بدون توجه به اینکه 

برای شان مدال و نان بیاورد یا نه!
مگر می شود اســطوره واقعی باشی اما مقابل 
مردمت خاک شــوی؟ مگر می توان باور کرد 
چیزی را برای خودت نخواهــی و فریب این 
دنیای خــوش رنگ و لعــاب را نخوری؟ مگر 
می شــود چه در میدان مبارزه و چه بیرون از 
تشک مردی و مردانگی را در عمل معنا کنی 

و حتی در سفر به ینگه دنیا هم خانواده فقیر 
آمریکایی را دریابی؟ مگر می شــود دســت 
خیلی ها را بگیری و حتی حلقه نزدیک ترین 
دوســتانت هم از آن بی خبر باشــند و بعد از 
رفتنت بداننــد چه گوهری داشــتند و از آن 

بی خبر بودند؟
تختی این روزها از همیشه برای مان غریبه تر 
است. از تختی می گوییم و می نویسیم اما باور 
کنید بــاورش نداریم. با حرارت و احســاس 
خاصی از بــذل و بخشــش و مهربانی تختی 
می گوییــم و می شــنویم اما باز هم گوشــه 
ذهن مان بــاور نمی کنیــم؛ چرا کــه او را با 
متر و معیار خود و آدم های ایــن دور و زمانه 

می سنجیم.
آری ســخت اســت باور کنیم در شهری که 
امثال تختی از همه چیز خود گذشــتند و به 
هر نیازمند بدون ریا و خودنمایی تا حد توان 
کمک کردند، ببینیم هستند کسانی که همه 
چیز را بــرای خود می خواهنــد و بی توجه به 
این که پا بر روی چه چیزهایی می گذارند به 

هر قیمتی به فکر باالکشیدن خود هستند!

بازیکنان بارسلونا و بیلبائو پیش از شروع اولین دیدارشان در سال ۲۰1۷ با پیراهن های یک 
شکل وارد زمین شدند. دلیل این کار، دلگرمی دادن به »یرای«، بازیکن جوان بیلبائو بود 

که به تازگی به بیماری سرطان دچار شده است. وی از جایگاه ویژه نظاره گر این بازی بود.

قاب   روز خارج از گود

حرکت  انسان دوستانه  بازیکنان بارسلونا  و  بیلبائو

سروش رفیعی درحال حاضرمهم ترین سوژه فصل نقل و انتقاالت 
محسوب می شود که بسیاری ازتیم ها و به ویژه پرسپولیس به دنبال 
خرید او هســتند.ظاهرا این بازیکن هم بدش نمی آید پیراهن تیم 
پرطرفدارپرسپولیس را بپوشــد اما دیپورت 7 ملی پوش تیم برانکو 
به تهران ســروش رفیعی را دچارتردید کرده است.سروش رفیعی 
می ترسد که با رفتن به پرســپولیس قربانی اختالف شدید برانکو 
و کارلوس کی روش شود و برهمین اســاس می خواهد درصورت 

امکان لژیونرشود و به آن سوی مرزها برود.
رادنیوز خبر داده که سروش یک پیشــنهاد جدید قطری دریافت 
کرده منتهی بر سر مدت آن هنوز با تیم خواهانش به توافق نرسیده 
است. رفیعی می خواهد یک نیم فصل در قطر بازی کند اما باشگاه 

مربوطه اصرار دارد که با سروش قرارداد 1/5 ساله ببندد.

غریبه ای  به نام  تختی!

باشگاه ماشــین ســازی اعالم کرد که آندرانیک تیموریان 
جدایی از ماشین سازان را تکذیب کرده است.  وی صحبت 
کردن برای پیوستن به ســایر تیم های فوتبال کشور را رد 
کرده و یادآور شــده که با باشــگاه ماشین ســازی  قرارداد 
یک ساله داشــته و کامال به قرارداد خود پایبند خواهد بود. 
در ادامه این بیانیه آمده اســت:در ضمن دلیل عدم حضور 
ستاره سرشناس ماشین سازان در تمرینات ، ابتال به بیماری 
ویروســی آبله مرغان می باشــد که با تشــخیص و تجویز 
پزشکان ، کاپیتان ماشین ســازان بایستی دست کم تا یک 

هفته دیگر در استراحت مطلق به ســر برده و پس از کسب 
بهبودی نســبی تیموریان با صالحدید پزشــکان می تواند 
در تمرینات تیم فوتبال ماشین ســازی تبریز حاضر شود. 
در همین حال آندرانیک تیموریان طی روزهای گذشــته 
مذاکراتی با استقالل داشته و به نظر می رسدماشین سازی 

به صورت جدی با جدایی این بازیکن مخالف است.

تیم پانیونیوس در بازی خانگی هفته ســیزدهم سوپر لیگ 
یونان برابر ایانینا به تســاوی یک - یک دست یافت. کریم 
انصاری فرد، مهاجم ایرانی پانیونیوس که در سه هفته اخیر 
داغ ترین نام بــازار نقل و انتقاالت یونان بــود در دقیقه 4۳ 
بازی برابر ایانینا روی پاس بســیار زیبای مسعود شجاعی 
گلزنی کرد. ســایت رادیــو ورزش یونان با انتشــار تصاویر 
شــادی کریم انصاری فرد پس از باز کــردن دروازه ایانینا 
نوشته است: به نظر می رسد کریم منادی پانیونیوس است. 
او در دقیقه 4۳ و پس از گلزنی تیمش را به گوشه ای هدایت 

کرد و به تنهایی جشنی را ترتیب داد. انصاری فرد سپس با 
حرکت دستانش پیامی را فرستاد که نشانه ماندنش در تیم 
پانیونیوس است. این سایت یونانی در ادامه این خبر آورده 
اســت: نام کریم  انصاری فرد در فهرســت تیم های بزرگی 
همچون المپیاکوس قرار داشته، اما به نظر می رسد مهاجم 

ایرانی خواستار پایان دادن به این مسائل شد.

شادی گل معنادار انصاری فرد؛ 

کریم در پانیونیوس می ماند
خبر بد برای آبی ها؛

آندو، استقالل را جواب کرد!

 اتفاقاتی در 
همین مدت کوتاه 

همچنان بدون 
توجه به تجربیات 
قبلی رخ می دهد 
که نشانی از تدبیر 

ندارد و انگار 
همچنان در، روی 
همان پاشنه قبلی 

می چرخد.

از خنده درمانی تا تدبیر و تعقل هر چه دارید دست به کار شوید؛

خطر سقوط در حوالی ۲۰۱۷!

پرحاشیه و جنجالی؛ این کوتاه ترین و در عین حال دقیق ترین تعریفی است که از اردوی تیم ملی ایران در دبی 
می توان ارائه کرد. از اخراج محترمانه پرسپولیســی ها تا جدی گرفتن و رسانه ای نکردن دیدار با تیمی درجه 

چندم و محلی. به چه قیمتی خدا می داند؟!
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پیشنهاد سردبیر: 
یکی از اهداف دشمن، ازبین بردن دانشمندان است

ویژه

مرجع تقلید و رییس حــوزه علمیه اصفهــان، در درس اخالق 
این هفته بر انتخاب دوســتان خوب تاکید کرد و اظهارداشــت: 
 انتخاب دوســت و رفیق بسیار مهم اســت زیرا بر زندگی انسان

اثر می گذارد.
آیت ا... العظمی حســین مظاهری،  افزود: جوانان دوستان خود 
را از میان اهل مســجد و با روحیــه انقالبی و کســانی که مایه 
 پیشرفت و سعادت انســانند، انتخاب کنند تا اینکه از خوبی آنها

بهره مند شوند.
آیت ا... مظاهری با اشــاره به اینکه دوســت بد انسان را از مسیر 
واقعی زندگــی دور می کند، تصریح کرد: دوســت بــد قادر به 
انحراف انسان اســت و این چنین افرادی فرزند امام و معصوم را 
نیز در طول تاریخ به انحراف کشــیده اند و باید انسان در انتخاب 
دوســتان خود دقت کند. وی با اشــاره به ارتباطات نامشروع و 
دوستی های دختر و پسر با یکدیگر گفت: چنین ارتباطاتی مایه 
بدبختی انسان است و باید از  آن دور شد که چنین رفتاری برای 
جامعه تهدید بوده و طالق در جامعه از چنین مشــکالتی ناشی 

شده است.
رییس حــوزه علمیه اصفهــان ادامه داد: ســخت گیــری ها و 
تجمل گرایی در مقوله ازدواج، موجب بروز مشــکالت بزرگی در 
جامعه شده و افزایش سن ازدواج و کاهش میزان ازدواج از نتایج 
این رفتار غلط است که باید جلوی چنین رفتارهای غلطی گرفته 

شود و فرهنگ اسالمی در موضوع ازدواج مورد توجه باشد.
وی به نقش نماز نیز اشــاره کرد و یادآورشــد: نماز انســان را از 
گناه دور می کند و مردم باید بر اقامه آن جدی باشــند و به نماز 
مستحبی مانند نماز شــب )که شیعه نســبت به آن توجه ویژه 
دارد( توجه شــود؛ چرا که اقامه نمازهای واجب و مستحب، مایه 

سعادت دنیا و آخرت انسان می شود.
وی افزود: اگر کسی به دنبال سعادت دنیا و آخرت است، نسبت 
به اقامه نماز شــب توجه داشته باشــد و در دل شب از نماز شب 

غفلت نکند.

مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان گفت: 
۳۸۰کیلوگرم ســم تاریخ گذشــته در اصفهان به ارزش ریالی 

۱۹۲میلیون کشف و ضبط شد.
محمدی فشارکی با اعالم این مطلب، اظهار داشت: طی بازرسی 
به  عمل آمده توسط بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت اصناف 
استان با همراهی بازرسان ســازمان جهاد کشاورزی استان، از 
مجموع دو واحــد صنفی و یک انبار در اطــراف اصفهان، مقدار 
۳۸۰ کیلوگرم ســم )پودر و مایع( تاریخ گذشته کشف و ضبط 
شــد. وی ادامه داد: تعداد ۳۳۰ عدد قرص ســمی و کشــنده 
برنج )آلومینیوم فســفید(، مجموعا به ارزش ۱۹۲میلیون ریال 
کشف، توقیف و جهت انجام سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع 
ذی صالح شــد. مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان اصفهان 
تصریح کرد: طی بازرســی به عمل آمده توسط بازرسی اصناف 
شهرســتان برخوار، از یک واحــد صنفی واقع در شهرســتان 
مذکور، ۹۲دســتگاه مکنده ام دی اف کاری خارجی قاچاق به 

ارزش حدودیک میلیارد ریال، کشف و جمع آوری شد.

معــاون فرهنگی و اجتماعی شــهرداری اصفهــان درخصوص 
جشنواره کودک اظهار کرد: شــورای عالی سیاست گذاری برای 
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان تشکیل شــده است که کلیه 
برنامه ها در این شورا به تصویب می رسند. علی قاسم زاده با بیان 
اینکه اخبار جشــنواره از طریق ســخنگوی این جشنواره بیان 
می شود، افزود: جشــنواره فیلم کودک و نوجوان در سال آینده 

بعد از عید فطر در اصفهان برگزار می شود.
معاون فرهنگــی و اجتماعی شــهرداری اصفهــان در رابطه با 
تابلوهــای کمیته شــهروندی تصریح کرد: هــدف از تابلوهای 
کمیتــه شــهروندی در اصفهان، موضوع شناســی اســت که 
موضوعات جاری شــهر را شناســایی کرده و روی راه حل های 
آن کار می کنند و ســرانجام تمام راه حل هــا در قالب گرافیک 
شــهری و تابلوهای شهری طراحی می شــود. وی با بیان اینکه 
تابلوهای شــهروندی، فرآینــدی علمی و هنری هســتند که 
مشــاهده مردم از این تابلوها تمام فرآیندهاســت، تاکید کرد: 
بحث تابلوهای شهروندی به مدت ۱۲ سال تا به حال در اصفهان 
اجرایی شده که با مطالعات انجام شــده، این تابلوها موثرترین 
رسانه شــناخته شــده اند چرا که در حال حاضر ارتباط مردم با 
تابلوهای شــهروندی، از برنامه تلویزیونی ســیمای شهر شبکه 
اصفهان بیشتر اســت. قاســم زاده در رابطه با افتتاح فرهنگسرا 
در شــهر اصفهان گفت: از زمانی که برنامه هر هفته چند افتتاح 
شهرداری اصفهان رقم خورده اســت، 5 فرهنگسرای جدید در 
مناطق مختلف اصفهان افتتاح شده اســت. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر به طــور کلی بیش از 5۰ فرهنگســرای تخصصی و 
غیرتخصصی در اصفهــان وجود دارد، ابراز کــرد: فعالیت هایی 
که در فرهنگســراها دنبال می شــوند، تخصصی هستند که به 
طور مثال تاالر هنر، فرشچیان و هنرســرای خورشید، هرکدام 

جداگانه یک فعالیت تخصصی را دنبال می کنند.

رییس حوزه علمیه اصفهان:

جوانان، دوستان خود را از اهل 
مسجد انتخاب کنند

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان خبر داد:

کشف ۳۸۰ کیلوگرم سم 
تاریخ گذشته در اصفهان

معاون فرهنگی شهرداری اصفهان خبر داد:

 بیش از 5۰ فرهنگسرای تخصصی
و غیرتخصصی در شهر وجود داد

رییس پلیس راه اســتان اصفهــان درخصوص افزایش 
دوربین های ثبت تخلف در ســطح جاده های اســتان 
اصفهان اظهار کرد: تا ایام عیــد نوروز ۹5 در ۱۰۱ نقطه 
از جاده های اســتان اصفهــان دوربین های ثبت تخلف 
راه اندازی شــده بود. حســین پور قیصری افــزود: در 
حال حاضر در حــدود ۱5۰ نقطه از جاده های اســتان 
اصفهان دوربین های ثبت تخلف راه اندازی شده اســت 
که به طور آنالین به سیستم اجرائیات بخش راهنمایی 
و رانندگی ناجا اتصال دارند. وی تصریح کرد: با راه اندازی 
دوربین های هوشــمند ثبت تخلف در جاده های استان 
اصفهان، اگر راننده ای بیش از ســرعت تعیین شده در 
جاده رانندگی کند، دوربین ها تخلف آن  را ثبت کرده و 
بالفاصله پیامکی برای راننده ارسال خواهد شد در قالب 
اینکه شما به دلیل سرعت غیرمجاز در این جاده به مبلغ 
۲۰۰ هزار تومان، جریمه شده اید. پورقیصری تاکید کرد: 
دوربین های ثبت تخلف در جاده های استان اصفهان تا 
پایان سال جاری به ۲۱۰ دوربین افزایش خواهند یافت 
تا تقریبا کل جاده های اســتان اصفهان تحت پوشــش 
دوربین های ثبت تخلف قرار گیرنــد. وی در پایان بیان 
کرد: در حال حاضر ۱4 ایســتگاه پایــگاه پلیس راه در 

جاده های استان اصفهان وجود دارد.

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی استان 
اصفهان گفت: در حــال حاضر در اســتان اصفهان 
۱۲7 پایگاه اورژانس فعال داریم که در طول شــبانه 
روز حدود شــش هــزار امدادخواهی را پاســخ می 
دهند. غفور راستین افزود: اســتاندارد زمان رسیدن 
به امدادخــواه در حوادث جــاده ای، کمتــر از ۱5 
دقیقه اســت که ما زیر اســتاندارد عمل می کنیم و 
به طور میانگین حدود ۱۰ دقیقــه زمان می برد تا به 
امدادخواه برسیم. وی ادامه داد:۸۰ درصد ماموریت 
ها در فوریت های شــهری هم باید کمتر از هشــت 
دقیقه زمــان ببرد تا بــه امداد خواه برســیم که این 
اســتاندارد در تمامی شهرســتان ها بجز کالنشهر 
اصفهان رعایت می شــود. این مســئول خاطرنشان 
کرد: کار را برای تشــکیل دو تیم در هر پایگاه شروع 
کردیم که برخی از پایگاه های ما به این صورت عمل 
می کنند. رییس اورژانس استان اصفهان ضمن اشاره 
به این موضوع که پیشــرفته تریــن آمبوالنس های 
روز دنیا در حال حاضر در ایران مورد اســتفاده قرار 
گرفته است، ادامه داد: اصفهان توانسته است سهمیه 
دریافت 6۰ دســتگاه آمبوالنــس ۳۱5 را بگیرد که 
هزینه هر آمبوالنس حدود 45۰ میلیون تومان است.

راه اندازی 21۰ دوربین ثبت 
تخلف در جاده های استان

اصفهان، پیشرفته ترین 
آمبوالنس های دنیا را دارد

خبرمیراث فرهنگی  انتظامی

مرمت بناهاي تاریخي در 
اصفهان مغفول مانده است

میدان امام
پاکسازی می شود

رییس کمیســیون عمــران، معماری و شهرســازی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان، با بیان اینکه متاسفانه 
هیچ ارزیابــي دقیقي از وضعیت ســازه هاي تاریخي 
شــهر اصفهان وجود نــدارد، گفت: اصفهــان داراي 
ساختمان هاي تاریخي بسیاری است که باید به حفظ 

این بناها توجه کرد و براي آنان برنامه دقیقي داشت.
عبدالرســول جان نثاري اضافه کرد: جالب اینجاست 
که هیچ گونه بودجــه اي هم به مرمــت این بناهاي 
تاریخي اختصاص نیافته است، این در حالي است که 
این میراث هاي تاریخي متعلق به همه کشــور است. 
الزم اســت ابتدا یک ارزیابي دقیق براي این مکان ها 
صورت گیرد و سپس بر اساس آن، برنامه مدوني تهیه 
شده و در دســتور کار قرار گیرد. وی  با بیان اینکه باید 
آموزش هاي الزم به دانشــجویان مرتبط با این حوزه 
برای حفظ و مرمت این آثار داده شود، گفت: بهتر است 
این دوره ها به وسیله سازمان نظام مهندسي ساختمان 
اصفهان برگزار شــود چرا که در مورد این موضوعات 

تخصص الزم را دارند.
جان نثاري اذعــان کرد: شــهرداری اصفهان هم باید 
پروژه های مطالعاتی و اجرایی را به منظور حفظ میراث 

فرهنگی، به صورت هدفمند تعریف کند.

یک مســئول میــراث فرهنگــی با اشــاره بــه اینکه 
معرفی اصفهان به عنوان شــهر جهانی صنایع دســتی، 
ظرفیت های اســتان را به گوش جهانیان می رســاند، 
اظهار داشــت: از زمان این انتخاب، ارتباط هنرمندان و 
صنعتگران استان اصفهان با کشورهای خارجی افزایش 
چشمگیری داشته اســت و در حوزه تجارت الکترونیک 

صنایع دستی نیز شاهد اتفاقات بسیار خوبی هستیم.
جعفر جعفر صالحی با بیان اینکه تاثیرات مثبت معرفی 
اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی در بلندمدت 
ملموس تر خواهد بود، اضافه کرد: عالوه بر کارکردهای 
فرهنگی و اجتماعی این اتفاق، کارکــرد اقتصادی این 
موضوع نیز از اهمیت بســیار زیادی برخوردار است و ما 
در بلندمدت پس از اعتماد و اعتبارســازی، می توانیم از 
منافع اقتصادی جهانی شــدن شــهر اصفهان بهره مند 
شویم. معاون صنایع دستی اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه امــروز میدان امام اصفهان بــه عنوان عمده ترین 
مرکز فروش صنایع دســتی در دنیا معرفی شده است، 
اضافه کرد: پــس از این اتفــاق بــزرگ، کارگروهی با 
عضویت دستگاه ها و ارگان های استان اصفهان تشکیل 
شد تا پاکســازی میدان امام از مشــاغل غیرمرتبط با 

صنایع دستی، به طور جدی اجرایی شود.  

شورا

بامسئوالن

شهرداری

اولین یادواره شــهدای مدافع حرم اصفهــان در حالی در 
گلستان شهدا برگزار شد که همه آمده بودند؛ از جوان دهه 
شــصتی گرفته تا کودک دهه نودی، از پیرمرد نســل اول 
انقالب تا رزمنده دیروز دفــاع مقدس. جمع همه مدافعان 

در محضر شهدا جمع بود.
اینجا از تفاوت ها خبر هســت، ولی اثری نیســت. همه به 
عشق پاسداشت خون شهدا با هر سلیقه و عقیده ای آمده 
بودند تا گلســتان میزبان ۹6 خانواده شــهید مدافع حرم 
باشــد. خیمه از عشــق لبریز شــده و هر کس بر سر مزار 
شــهیدی، در هوایی ســرد، به گرمی اشــک نشسته بود. 
اگرچه گرد غربت بر مزار بعضی از شــهدا نشسته بود ولی 

هیچ مزاری از زائر خالی نماند.
اینجا مادران شهدا اگرچه در سکوت می گریند ولی افتخار 

شهادت پسرشان را فریاد می کنند، اینجا همسران شهدا از 
طعنه ها و زخم زبان های برای پول رفتن، در امان اند.

 اینجا فرزندان شــهدا بهانه پدر نمی گیرند و با مزارشــان 
عکس یادگاری می اندازند.

و اینجا قلم هایی بــرای اثبات قدم هــای مدافعان حرم به 
حرکت در آمده اســت و به ندای »َهل ِمن ذاٍب یَُذُبّ َعن 

َحَرِم رسول ا...« لبیک می گوید.
دل نوشــته های اولین یادواره شهدای مدافع حرم، به عدد 
تمام دل های عاشق عقیله بنی هاشــم بوده و از لیاقت این 
نوشتار خارج است؛ ولی به قدر وسع توان چشیدن هست.

جمله پرتکراری که این روزها بر سر زبان عاشقان حرم آل 
ا... افتاده است، در طومار عاشقی مدافعان حرم، فراوان به 

چشم می خورد.

امضای مادر شــهیدی با دســت خط لرزانش هم پای این 
طومار حک شده اســت. انتظار دختر شهیدی برای دیدار 
دوباره پدرش، در میان انبوه جمله ها چشم  را به خود خیره 

می کند.
بر این طومار حتی جواب ناسپاسان نعمت امنیت در کشور 
را که به برکت خون شــهدا حاصل شــده، داده اند. بانویی 
تشــکرش از ره یافتن و تاج بندگی به ســر کردنش را هم 

اینجا ثبت کرده است.
قلمی هم به دلتنگی شــهدا غبطه خورده اســت. در این 
طومار فراوان آرزوی شــهادت نقش بســته که هیچ کدام 

بی مزد نخواهد ماند.
دوام تمام امضاهای این طومار بر جریده عالم ثبت است و 

این، دفاع از تمام حریم ها خواهد بود.

به بهانه اولین یادواره شهدای مدافع حرم اصفهان؛

با عشق باید از شهیدان نوشت

امام جمعه اصفهــان در خطبه های ایــن هفته نماز 
جمعه، با اشــاره به حدیثی از امام حســن عسکری، 
اظهار داشــت: تقــوا، ورع، ســخن راســت گفتن، 
امانت داری و حسن خلق، باعث خوشنودی اهل بیت 

است.
آیت ا... سید یوســف طباطبایی نژاد با اشاره به تفاوت 
بین عبادت و احترام، افزود: احترام به والدت و شهادت 
ائمه اطهار، به جهت محبوبیــت آنها نزد خدا، مصداق 

شرک نیست چرا که دستور خداوند است.
امام جمعــه اصفهان با بیــان عبادت و ســجود دیگر 
موجودات در محضر خداوند خاطرنشان کرد: آنکه از 

این عبادت تخلف می کند، تنها انسان است.
طباطبایی نژاد تصریح کرد: ســجده به معنای نهایت 
خضوع اســت که در دیگر موجودات به معنای نهایت 
فرمان برداری و عدم تخلف از دستورات خداوند است و 

در انسان با سر به  مهر نهادن تجلی می یابد.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به شهادت 
شــهید احمدی روشــن تاکید کرد: یکــی از اهداف 
دشــمن همواره این بوده است که دانشــمندان را از 
بین ببرد تا به این طریق بتوانــد اهدافش را در جامعه 

پیگیری کند.
طباطبایی نژاد با اشاره به سالروز کشف حجاب توسط 
رضاشاه در ۱7 دی ۱۳۱4 خاطرنشان کرد: او با این کار 
مقدمات اسالم زدایی در کشــور را فراهم کرد و بعد از 
مالقات با آتاتورک در سفرش به ترکیه، تصمیم گرفت 

تا به قول خودش ایران را به دروازه تمدن برساند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به حدیثی از 
پیامبر)ص( تصریح کرد: در مــردی که غیرت ندارد، 
خیری نیست و اگر کســی غیرت داشته باشد ناموس 

خود را در معرض دید همگان قرار نمی دهد.
وی ابراز داشت: هر وقت صحبت از حجاب و کنسرت 
و بی دینی می شــود، بی بی ســی حرف هــای ما را 
به شــیوه های مختلف بیان می کنــد و روزنامه های 
زنجیره ای پیرو انگلیس هم نقل می کنند؛ اما ملت باید 
بدانند این مســائل از چه اهمیتی برخوردار است که 

دشمن را عصبانی می کند.
امام جمعه اصفهان با اشــاره به هدف دشمن برای به 
انحراف کشــاندن جامعه در مسیر بی بندوباری تاکید 
کرد: دشــمن به خوبی می داند که اگر زن را به فساد 
کشــاند، می تواند جامعه را نیز فاســد کند و اگر زن 

اصالح شد، جامعه نیز به سمت اصالح خواهد رفت.

امام جمعه اصفهان:

یکی از اهداف دشمن، 
ازبین بردن دانشمندان است

خطبه

اســتفاده از دوچرخه، بــه عنوان راهــکاري موثر در جهت 
کاهش حجم ترافیک شهري، آلودگي هوا و مصرف سوخت، 
مورد توجه شــهرهاي مختلــف جهان قرار گرفته اســت. 
هنگامی کــه دوچرخه به ایــران وارد شــد )پیش از جنگ 
جهانی دوم( به لحاظ کم بودن تعداد آن، وســیله گرانی به 

شمار می رفت و تنها افراد متمول قادر به خرید آن بودند.
لیکن بعد از جنگ جهانی دوم که واردات دوچرخه افزایش 
یافت و از قیمت آن کاسته شد، ادارات دولتی برای ماموران 
خود اقدام به خرید دوچرخه کردند، حتی برخی از شــهرها 
مانند اصفهان به واســطه میزان قابل توجه استفاده از این 
وسیله نقلیه در آن زمان، دارای حدود 6 کیلومتر خط ویژه 

دوچرخه بودند.
طی دهه های ۳۰،۲۰ و 4۰ شمســي، تعداد دوچرخه های 
این شهر، آن قدر زیاد بود که به راستی مشکلی برای مدیران 
شهری ایجاد کرده بود؛ موضوعی که این روزها برعکس شده 
و فراواني اتومبیل بر دوچرخه باعث شده است که مسئوالن 

شهری به روش های مختلف مردم را به استفاده از دوچرخه 
تشــویق کنند؛ به طوري که حتی ایســتگاه های دوچرخه 
رایگان در شــهر توسط شهرداری ایجاد شــده تا افراد برای 
ســفرهای کوتاه مدت شــهری از این وســیله ارزان و پاک 

استفاده کنند.
مهدي جمالي نژاد، شــهردار اصفهان در این باره مي گوید: 
امروز در دستگاه شــهرداری این اراده، از شهردار تا معاونان 
وجود دارد که فرهنگ دوچرخه سواری شهری را گسترش 
دهیم. اگر راهکاری پیدا شــود، آماده ایم با تمام مشکالت 
مالی که کشور با آن دســت به گریبان است، براي گسترش 

دوچرخه سواري در اصفهان هزینه کنیم.
وجود خطــوط مخصوص دوچرخه، موجــب اهمیت دادن 
به این وســیله حمل و نقل شــده و ساکنان شــهرها وقتی 
می بینند به این وسیله بها داده می شــود، به استفاده از آن 
رو می آورند و موجبات تندرســتی خود، سالمت جامعه و 
از همه مهم تر کاهــش ترافیک و آلودگی شــهرها را فراهم 

مي کنند؛ چراکه مي توان گفت یک میلیون دوچرخه، حتی 
به اندازه یک خودرو آلودگی ایجاد نمی کند.

جمالي نــژاد معتقد اســت ایجاد مســیر دوچرخــه برای 
شهرداری امکان پذیر اســت؛ اما بدون فرهنگ مورد نیاز آن 

موفقیت حاصل نمی شود.
6 دوچرخه به اندازه یک ماشین فضا اشــغال می کند؛ چه 
بسا خودروهای تک سرنشــین فراوانی وجود دارند و شاید 
4۰ نفر از افــراد جامعه بتواننــد از فضای یــک پارکینگ 
عمومی اســتفاده کننــد؛ در حالي کــه میزان اســتفاده 
دوچرخه ها از این فضا، 6 برابر اســت و ایــن بهترین روش 
برقراری عدالت در ادارات و اماکن عمومی اســت که فضای 
پارکینگ برای مســئوالن و کاســبان بزرگ در نظر گرفته 

می شود.
وي با تاکید بر ویژگي هــاي منحصر به فــرد دوچرخه در 
سفرهاي شهري و بین شهري ادامه مي دهد: هنگامی که بنا 
به اجبار با ماشین در شهر سفر می کنم و یک دوچرخه سوار 
می بینم عذاب وجدان مــی گیرم کــه ای کاش من نیز با 

دوچرخه سفر می کردم.
شهردار اصفهان به همدلي ایجاد شده بین مردم و مسئوالن 
شهري اشــاره کرده و یادآور مي شــود: هیچگاه تا این حد 
همدلی در این زمینه بین مردم و مســئوالن وجود نداشته 
است، اگر امروز موفق نشویم، بعید است فرصت مجدد پیدا 
کنیم. تمام شهروندان و کســانی که دغدغه این امر را دارند 
باید همت کنند تا بــا هم افزایي یکدیگــر، اصفهان، دوباره 

شهر دوچرخه ها شود.
هر چند وسایل نقلیه موتوری موجب رفاه عمومی شده، اما 
عوارضی همچون بیماری های ناشی از کم تحرکی، ترافیک 

وآلودگی هوا را نیز به دنبال داشته است.
ترویج فرهنگ دوچرخه ســواری از مهم ترین راهکارهایی 
اســت که می تواند موجب کاهش استفاده شــهروندان از 
خودروی شــخصی شــود؛ بر این اســاس کمیته فرهنگ 
شهروندی وابسته به ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان، به عنوان متولی فرهنگ سازی در شهر با همکاری 
پویش مردمی ترافیک، فرهنگ سازی این وسیله نقلیه پاک 
را از تاریخ ۱۹ تیرماه تا پایان فصل تابســتان سال جاری در 
صدر برنامه های خود قرار داد. جمالي نژاد با اشــاره به لزوم 
فرهنگ سازي استفاده از دوچرخه در سفرهاي شهري، بیان 
مي کند: امروزه دوچرخه در خانه ها خــاک می خورد؛ اگر 
فرهنگ دوچرخه ســواری در میان مردم جای گیرد و مردم 
به آلودگی هوا توجه کرده و بیشــتر نگــران آینده فرزندان 
خود باشند و این گونه عشق و عالقه به سرنوشت آنها نمایان 
شــود، فرهنگ دوچرخه ســواری نیز به دنبال آن نهادینه 
خواهد شــد. وی درخصوص اهمیت فرهنگ شهرنشــینی 
مي گوید: تجربه ثابت کرده اســت که بدون فرهنگ سازی 
مناســب، هرچقدر هم که در توســعه خیابان ها و میادین 
پشتکار داشته باشــیم، به نتیجه مطلوب در بحث ترافیک 

نخواهیم رسید.

 اگر فرهنگ 
دوچرخه سواری در 

میان مردم جای گیرد 
و مردم به آلودگی 
هوا توجه کرده و 

بیشتر نگران آینده 
فرزندان خود باشند 

و این گونه عشق و 
عالقه به سرنوشت آنها 

نمایان شود، فرهنگ 
دوچرخه سواری نیز 
به دنبال آن نهادینه 

خواهد شد

بحران هاي ناشي از توزیع نامتوازن خودروها، معابرشهري را که روزگاري مایه آرامش خاطر شهروندان بودند، 
تبدیل به هیوالهایي مملو از سروصدا و دود کرده است.

اصفهان دوباره شهر دوچرخه ها مي شود؛

اگر شهروندان همت کنند
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »احکام برگزیده« تاليف »حجت االســام سيد محمد تقي 
علوي فریدني« مشتمل بر پاســخ کوتاه به احکام شرعی است که 

انتشارات» بهار دل ها« آن را منتشر کرده است.
در عصر شکوفایی علم و انفجار اطاعات که امکان آگاهی عموم به 
ظرایف و دقایق علوم و دسترســی به اطاعات جامع و کامل وجود 
ندارد، علم فقه نيز از این قاعده مســتثنی نيســت و تسلط بر همه 
ابواب فقه و اقوال فقهای عظام هرچند برای برخی از متخصصان این 
رشته غير ممکن نيست، لکن برای عموم نه الزم است و نه ممکن و 
شاید به همين دليل باشد که بر هر مســلمانی واجب است مسائل 

مورد ابتا به خود را فرا گيرد.
قلمرو احکام تنها محدود به مسائل عبادی و معاماتی و خانوادگی 

نيست بلکه شامل کليه دستورات عملی اســام می گردد و کتاب 
حاضر نيز دربردارنده پاســخ های کوتاه به سواالت شرعی و احکام 
مبتا به است که به منظور دسترسی عموم و به ویژه دانش پژوهان 

تاليف شده است.
گفتنی اســت مفاهيم این مجموعه پيش از این به تدریج در مجله 
پرســمان دانشجویی منتشــر شــده بود و پس از بررسی مجدد و 
اصاحات و اضافات مطابق با نظر پنج تــن از مراجع معظم تقليد، 
درقالب کتاب حاضر فراهم آمده است، همچنين در تاليف این کتاب 
تاش برآن بوده که پاسخ ها به صورت کوتاه و صریح و روشن باشد.

برخی از موضوعاتی که در این کتاب به آنها پرداخته شده ، عبارتند 
از:

»مسائل تکليف«،»مسائل تقليد«، »مســائل اعتکاف«، »مسائل 
خمس«،»مسائل زکات«،»مسائل حج« و... .

سوپ سیب زمینی؛ غذایی سالم برای فصل سرما

لبخندک

گوناگون

همسریابی در شبکه های مجازی

مواد الزم:
روغن زیتون یــك قاشــق غذاخوری،پياز 
کوچك یك دوم عدد،هویج کوچك یك دوم 
عدد،سير 3 حبه،گوجه فرنگی یك و یك دوم 
عدد،فلفل دلمــه ای قرمز یك دوم عدد،پودر 
فلفل قرمــز به مقدار دلخواه، ســيب زمينی 
متوسط یك عدد، آب مرغ یك پيمانه،برگ 
سبزیجات برگ بو، آویشن و جعفری،نمك و 

فلفل به مقدار الزم.
مواد الزم:

 روغن را درون یك ظرف ریخته و آن را روی حرارت مایم بگذارید. پياز و هویج را خرد 
کرده و درون روغن بریزید. حدود 5 دقيقه آنها را روی حرارت تفت داده، گوجه را درون 
مخلوط کن ریخته و پوره کنيد. بعد به همراه ســير و کمی نمك، درون ظرف ریخته و 

2دقيقه تفت دهيد تا رنگ پوره گوجه تيره شود.
 فلفل دلمه  ای را خــال کنيد. درون ظرف ریخته و 5 دقيقه بــه همراه مواد دیگر تفت 
دهيد. حاال سيب زمينی را خرد کرده، به همراه آب مرغ و سبزیجات درون ظرف بریزید 
و بگذارید تا جوش بياید. ادویــه آن را اندازه بریزید و حرارت را کــم کنيد. در ظرف را 

گذاشته و یك ساعت فرصت دهيد تا بپزد.
 ســپس برگ های ســبزیجات را از درون غذا برداشــته و با تزئين دلخواه سرو کنيد. 

می توانيد سوپ را داخل مخلوط کن بریزید و سپس سرو کنيد.

در گزارش زیر ليســتی از بهترین آشپزهای دنيا 
را که دارای ثــروت های افســانه ای و معروفيت 
بسياری هستند، برای شــما آماده کرده ایم؛ با ما 

همراه باشيد.
راشل ری، 75 میلیون دالر

راشــل ری  آشــپزی را بــه صــورت آکادميك 
نياموخته است، بلکه آشپزی اش حاصل تجربيات 

شخصی او به شمار می رود. 
او هم اکنــون تهيه کننده یــك برنامه تلویزیونی 

پربيننده است.
 تاکنون سه جایزه امی را از آن خود کرده است. او 
در کمترین وقت و با کمترین مواد اوليه، بهترین 

غذا را طبخ می کند.
وولفگانگ پاک،75 میلیون دالر

این آشپز اســتراليایی مالك 2۰ رستوران فاخر و 
بزرگ در سراسر جهان اســت و عاوه بر این، نام 

او برند توليدات موادغذایی هم به شمار می رود. 
او در بسياری از سریال های تلویزیونی و فيلم های 

سينمایی در نقش آشپز بازی کرده است.
گوردن رامزی، ۱75 میلیون دالر

او در ۱۹ ســالگی  وارد رشــته هتلداری دانشگاه 
آکسفورد شــد، در ســال ۱۹۹۸ اولين رستوران 
خــود را افتتاح کــرد و اینــك یکــی از بهترین 

آشپزهای دنياست.
پل بوکوز، ۱۸5 میلیون دالر

او یك آشپز فرانسوی است که بهترین آشپز قرن 
معرفی شد. پل بوکوز سفير آشپزی فرانسه است.

جیمی الیور، ۴۰۰ میلیون دالر
او کم ســن ترین و بهترین آشــپز معروف دنيا و 

متولد سال ۱۹۷5 است. 
او  تهيه کننده برنامه آشــپزی بــرای کودکان و 
ثروتمندترین آشــپز دنياست و  ســاالنه بيش از 

۴۰۰ ميليون دالر درآمد دارد.

بهترین آشپزهای دنیا 
با ثروت های افسانه ای )2(

بعضی ها گمان می کنند که همسریابی هم 
یك چيزی مثل ماهيگيری اســت؛ از همان 
روش ها پيروی می کند و به تور و قاب احتياج دارد. اینجور آدم ها 
وقتی به شبکه  های اجتماعی می رسند، فکر می کنند که قایقشان 
کنار استخر ماهی پهلو گرفته است و اگر بخت یارشان باشد به شش 
ماه نکشيده، عروس و داماد می شــوند. به این دوستان باید گفت: 
»این برکه مپندار که خالی ســت، شــاید که نهنگ خفته باشد!« 
بله دوســت عزیز، هشــدار! این ماهی های خوش خط و خالی که 
می بينيد شادان و رها در حال این طرف و آن طرف رفتن هستند، 
نوعی ماهی گوشــتخوارند که اسم قشنگشــان پيراناست و از این 
لحاظ صاحب این اسم شده اند که پير صاحب قاب را در می آورند. 
بعضی دیگر از این دوســتان روش های خاقانه تری برای شــکار 
دارند: این دسته از دیناميت، برق و سم برای شکار ماهی های بخت 
برگشته استفاده می کنند، روششان هم خيلی ساده است: شروع 
می کنند بــه زدن حرف های عجيب و کارهــای عجيب تر کردن. 
خودشــان را برای جلب توجه به در و دیوار می زنند و طوری رفتار 
می کنند که هر کس نداند، فکر می کند موج انفجاری آنها را گرفته 
یا خدای نکرده شيلنگ آب را ســمت پریز برق گرفته اند و جریان 
الکتریسيته از بدنشــان رد شده است یا دســت کم چيزخورشان 
کرده اند. این گروه هم در نهایت با یك مشت ماهی مرده، به ساحل 
برمی گردند. اما توی همين شبکه های اجتماعی هم هستند آنهایی 
که نه فقط سر و سامان گرفته اند که خيلی هم خوشبخت شده اند. 
این دسته آخر کسانی هستند که نگاه ماهيگيرانه به آدم های دنيای 
مجازی ندارند. آنها زندگی خودشان را می کنند، فرصت می دهند تا 
با آدم ها آشنا شوند و طوری راه می روند که انگار عقلشان عصاکش 
دلشان شده است. از بين همين آدم هاست که عروس و دامادهای 

دنيای مجازی، پای سفره های عقد واقعی می نشينند.

احکام برگزیده

این سوپ ها شما را الغرمی کند؟)3(
در برخی از شبکه های اجتماعی آمده اســت که با ریختن برخی مواد مانند زنجبيل، 
سير و... در سوپ ها می توان یك ســوپ چربی سوز تهيه کرد و با این کار عاوه بر اینکه 
موادمغذی خوبی به بدن می رسانيم سطح چربی های خون را هم پایين می آوریم. در 
حالی که این یك باور نادرســت اســت و ما غذایی باعنوان چربی سوز نداریم. درواقع، 
هر ماده ای که مصرف می کنيم حاوی مقداری کالری اســت که همزمان می تواند در 
بافت خود یکسری ریزمغذی داشته باشد و متابوليسم و سوخت وساز بدن را باال ببرد و 
وزن را تا حدی کاهش دهد اما این به آن معنا نيست که مصرف زیاد برخی مواد مانند 
زنجبيل، چای سبز، ســير و... که این روزها در شــبکه های اجتماعی خيلی روی آنها 
تاکيد می شود بتواند وزن را تا حد قابل ماحظه ای پایين بياورد. تنها عاملی که باعث 
کاهش وزن می شــود دریافت کالری کمتر یا ســوزاندن کالری ها با ورزش و فعاليت 
بدنی مداوم و منظم اســت؛ بنابراین اینکه گفته می شــود ریختن برخی از این مواد 
در سوپ ها می تواند یك ســوپ چربی ســوز فراهم کند و وزن را پایين بياورد درست 
نيست. همه این مواد حاوی مقداری کالری هســتند و مصرف زیاد آنها دوباره وزن را 

باال خواهد برد.
سوپ  آماده بخوریم یا نخوریم؟

گاهی اوقات به دليل مشــغله زیاد یا در دســترس نبودن همه مواد برای پخت سوپ، 
ناچاریم از سوپ های آماده استفاده کنيم. هرچند سوپ های آماده تا حدی پروتئين، 
سبزیجات و فيبر دارند اما ارزش غذایی آنها هرگز به سوپ های تازه ای که خودتان در 
منزل درست می کنيد نمی رسد؛ پس نباید انتظار خاصی هم از آنها داشته باشيد تا به 

بهبود سریع تر بيماری تان کمك کند.

جدول 2045

افقی
۱-  ماه شــب چهارده- کاشــف نامدار رادیوم- ترمز 

درازگوش
2- سرپرستان- آب خارجی- خدای هندو

3- چوبدستی شبان- دیکته- صميمی و یکرنگ
۴- طایفه- به مراد رسيدن- مطابق قاعده و طبيعی

5- قاصد کوفه- مشکين شهر سابق- برهنه
6- سرپرست- نویسنده کتاب های بيگانه و کاليگوال- 

جيوه و سيماب
۷- حوله- فرشته محبوب حضرت حق- شما  و من

۸- هاون- حرف دهن کجی- درخت جدول- آرزوها
۹- خون بی آغاز- پهلوانی در شــاهنامه که رستم او را 

کشت- سن پيری
۱۰-شهر ایرانی- ذبح کننده شتر- فرزند زاده

۱۱- گودال- کاشف ميکروب جذام- از ترکيبات خون
۱2- ستارگان روشن و نورانی- سود- خرس عرب

۱3- ســنگ انداز- جزیره یا آب خســت- کاشف 
گازکربنيك

۱۴- بانی شعر نو در ایران شد- پرداخت نکردن 
اقساط بانکی- دلخواه و مورد پسند شما

۱5- ساز پرسرو صدا- جادی که به دستور شاه 
عباس سر از تن ميرعماد خوشنویس جدا کرد- 

سرزمين عجایب یا هفتاده و دو ملت
عمودی

۱- شاهکار اونوره دو بالزاک- طناب رشتی
2- کمربند- مرکز کشــور آنگوال- وسيله ای 

در حمام
3- برگــردان موجی- مخترع ليــزر- قامت و 

هيکل
۴- سوره دهم قرآن کریم- کتيرا- سنگ مرمر

5- نيمه ماما- آتانول- ملوک
6- اشاره- باری- صریح

۷- روباه صحرا و دســتيار هيتلر- پاسخگو- از حومه 
معروف رشت

۸- کوپال- نيك- یار امين- از کنده بلند می شــود و 
نام رمان جك لندن هم هست

۹- کفش مخصوص پيــاده روی- چند ریيس- ابزار 
کفاشيان

۱۰- متاع پرگو- یار ویس- رهرو
۱۱- کتاب الکساندر دوما- گرد و مدور- نيزه کوتاه

۱2- خضاب و حنا- برداشتنی شيادانه- پيونددهنده
۱3- نمایشنامه ویليام شکســپير- نقاش فرانسوی 

تابلوی دهکده- پرستار بچه
۱۴- نيــز- ميوه ای شــبيه گوجه فرنگی- کاشــف 

سياه زخم قبل از لوئی پاستور
۱5- سوریه سابق- هپاتيت
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تصاویر روز

مردم چین با پوشیدن لباس های سنتی و ماسک، خواستار 
استفاده از دوچرخه برای کاهش آلودگی هوا شدند

جشنواره ورزشی لواء در ابوظبی امارات
 برگزار می شود

 یك تصویرگر و دوستدار پرندگان از پورتلند، خانه های کوچك 
و شــگفت انگيزی برای پرنده هایــی که به خانــه او می آیند، 

ساخته است.
 این خانه ها با اســباب و وســایل بامزه و دکوراســيون زیبا پر 
شــده اند. خانم فيچ این خانه ها را از طریــق پنجره به اتاق خود 
وصل کرده است تا بتواند پرنده های کوچك را از نزدیك ببيند و 

از آنها عکس و فيلم بگيرد.
البته خانه های کوچك مجلل، به دليل ضد آب نبودن و احتمال 
ورود سنجاب ها، هميشه به روی پرندگان باز نيستند. فيچ فقط 
چند ساعت در روز درهای آن را به روی ميهمانان کوچك خود 
باز می کنــد. البته در حياط پشــتی خانــه او فيدرهای ثابت و 

هميشگی برای دانه خوردن پرندگان وجود دارند.

ِسرو غذا روی تبلت آی پد
 در یک رستوران

وب ســایت »فون آرنا« گزارش داد: به نظر می رســد رستوران 
»کوینس« در سان فرانسيســکو برای تبلت آی پد شرکت اپل، 
کارکرد جدیــدی پيدا کرده اســت. آی پد ابزار مناســبی برای 
تفریح و کار اســت؛ اما حاال از آن برای ِســرو غذا هم اســتفاده 

می شود!
این رستوران غذایی به نام »سگی در جست وجوی طا« طبخ و 
عرضه می کند که یکی از آشپز های مشهور رستوران »کوینس« 
آن را این طــور توصيف می کند: »کوفته قارچ ســفيدرنگ روی 
آی پدهایــی که در حــال نمایــش ویدئوی ســگ های آبی در 

جست وجوی کوفته هستند.«
البته با توجه به اینکه تبلت آی پد ضدآب نيست و در زمان ِسرو 
غذا هم در حال فعاليت است، واقعا مشخص نيست متوليان این 

رستوران چطور تبلت اپل را مثل سایر ظروف تميز می کنند.
امکان انداختن آی پد در سينك ظرفشویی یا دستگاه ظرف شو 
وجود ندارد؛ پس بایــد اميدوار بود که این رســتوران راه بهتر و 

مناسبی برای تميز کردن آی پدها پيدا کرده باشد.

کفشی که 3۰ هزار یورو 
فروخته شد

زنی که برای پرنده هایش النه های 
مجلل ساخت!

کفش های ستاره گلدن اســتيت وریرز در یك حراجی 3۰ هزار 
یورو فروخته شد.

 استفان کری ستاره تيم بســکتبال گلدن استيت وریرز، بيرون 
از زمين رکوردشــکنی کرد. بسکتباليست آمریکایی کفش های 
خود را 3۰ هزار یورو فروخت و عنوان گران ترین کفش NBA را 
به خود اختصاص داد. کری از این کفش ها در ۱5 دســامبر برابر 
تيم نيویورک نيکس اســتفاده کرد و آنها را در حراجی ســایت 
eBay قرار داد تا پول به دســت آمده از آن را صــرف قربانيان 
حادثه اوکلنــد کند. همچنيــن یکی دیگــر از کفش های او به 
قيمت ۱5 هــزار یورو به فروش رفت. در حادثــه اوکلند نزدیك 
به 3۸ نفر جان خود را در یك آتش ســوزی ساختمانی از دست 

دادند. کری برای تيم این شهر بازی می کند.

کشکول

نداشاه نوری
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امام حسن عسگری)علیه السالم(:
تواضع و فروتنى، نعمتى است كه بر آن حسد نبرند.
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