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دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرســتان اصفهان  با اشاره به اینکه یکی 
از آسیب هایی که زایند رود را تهدید می کند نابسامانی های باالدست 
رودخانه اســت گفت: در زمانی که آب رودخانه جاری اســت فقط در 
مسیر 40 کیلومتری بند مروان تا بند آبشــار، 20 متر مکعب در ثانیه 
آب هدر می رود. داوود ملک پور افزود: رســوب بیش از حد گل و الی، 

ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه، برداشت...

مظلومیت آیت ا... هاشمی
مردم را تکان داد

اقدام خودجوش کشاورزان
درساماندهی زاینده رود

152

مدیر کل میراث   فرهنگی استان  خبر داد :

کشف بخشی از سازه های آبی 
زیرزمینی در شهر تاریخی اصفهان

قائم مقام سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان عنوان کرد:

تولید16/5 میلیون تن
محصول کشاورزی

پرداخت مطالبات و دیون فرهنگیان 
چهارمحال و بختیاری

7

در هفتــه شــانزدهم لیگ برتــر فوتبــال، تیم های 
اصفهانی با یــک تســاوی و یک پیروزی اســتارت 
نیم فصــل دوم را زدند. روز گذشــته دو تیم پدیده و 
ســپاهان در پایان 90 دقیقه تالش به تســاوی یک 
بر یک رضایــت دادند تا امتیازات، میــان این دو تیم 
تقسیم شــود. گل تیم پدیده روی یک ضربه پنالتی 
توســط مهرداد کفشــگری در دقیقه 58 به دســت 
آمد و گل تیم ســپاهان 10 دقیقه بعد با ضربه جالل 

علی محمــدی این دیــدار را به تســاوی کشــاند تا 
درنهایت این دیدار با همین نتیجه تمام شود. در دیگر 
دیدار این هفته، دو تیم ذوب آهن و ســیاه جامگان از 
ساعت 15 در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف هم رفتند 
که در نهایت این بازي با نتیجه یک بر صفر به ســود 
ذوبي ها به پایان رســید. تنها گل این بازي را یاســر 
فیضي که در نیمه دوم به زمین آمــده بود، در دقیقه 

67 توانست براي ذوبي ها به ثمر برساند.

سوغات تک امتیازی ویسی و ذوب جامگان در فوالدشهر

دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان خبر داد:

روحانی :

ادامه در صفحه 15

صفحه 14

11
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در هفته شانزدهم لیگ برتر رقم خورد:

تخت فوالد؛ نقطه استراتژیک شهری

مجیــد تخت روانچی معاون اروپــا و آمریــکای وزارت خارجه، روز 
گذشته در حاشــیه مراســم ختم پدر حمیدرضا آصفی سخنگوی 
اسبق وزارت خارجه، در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه 
آیا در نشست کمیسیون مشــترک برجام در وین، تضمین کتبی از 
آمریکایی ها درباره اینکه تمدید آیسا بر برجام تاثیرگذار نخواهد بود 
گرفته شد، گفت: همان طور که مشــاهده کردید، این جلسه ای بود 
که به درخواست ایران و درخصوص شکایتی تشــکیل شد که ما از 
دولت آمریکا درخصوص تمدید قانون آیســا و دلیل بدعهدی هایی 
داشتیم که در طول یک سال گذشــته در اجرای برجام داشته است.

تخت روانچی ادامه داد: در بیانیه ای که در پایان جلســه صادر شــد 
نیز به شــکایت ایران و نامه دکتر ظریف اشاره شــده و تاکید بر این 
است که برجام باید به بهترین نحو اجرا شــود و در طول جلسه هم 
تمام اعضا تاکید داشــتند که به هیچ وجه نباید اجازه داده شود که 
از وضعیت سوءاستفاده شده و برجام در اجرایش با مشکالتی مواجه 
شــود. وی افزود: هیئت آمریکایی هم تاکید کرد و قول داد که هیچ 
آثار اجرایی نداشته باشــد و ما باید در عمل ببینیم که به چه صورتی 
خواهد بود. معاون ظریف درباره اینکه آیــا تضمین کتبی از آمریکا 
گرفته نشده است، عنوان کرد: در بیانیه ای که در پایان جلسه صادر 
شد، مشخص اســت که چه بحث هایی شــده و در آنجا تاکید شده 
است که اجرای برجام باید به نحو احسن و کامل و بدون تحفظ و به 
صورت خیلی شفاف اجرا شود. وی درباره یک سالگی اجرای برجام، 
با بیان اینکه برجام آثار مثبتی داشته و با مشکالتی مواجه بودیم که 
خیلی شفاف آنها را با مردم شــریفمان مطرح کردیم، اظهار داشت: 
یکی از مشــکالت، بدعهدی هایی بود که آمریکایی ها داشتند و در 
گفت وگوهایی که در جلسات برجام داشــتیم به صراحت این موارد 
را مطرح کردیم.معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه، در پاســخ به 
سوال دیگر خبرنگار فارس درباره اظهارات تیلرسون، گزینه تصدی 
وزارت خارجه آمریکا، مبنی بر اینکه برجــام باید مورد بازبینی قرار 
گیرد نیز گفت: بارها اعالم کردیم که به هیچ وجه پرونده برجام دوباره 
باز نخواهد شد و اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد و این نه تنها 

موضع ما، بلکه موضع همه اعضای 1+5 است.

تخت روانچی: 
به هیچ وجه پرونده برجام

دوباره باز نخواهد شد

خبر آخر
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پیشنهاد سردبیر:
انتخاب رییس مجمع تشخیص در صالحدید رهبری است

برجامپیش از خطبهدیدگاهواکنش

آیت ا...قربانعلی دری نجف آبادی عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با ابراز تاســف از رحلت آیت ا... هاشمی 
رفســنجانی، در مورد اینکه در غیاب ایشــان ریاست 
مجمع به عهده کدام یک از اعضــا خواهد بود، گفت: در 
ادوار گذشته آیت ا... هاشــمی رفسنجانی با حکم رهبر 

انقالب ریاست جلسه را بر عهده داشتند. 
نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزی افزود: با توجه به 
اینکه دوره اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
اسفندماه امسال پایان می یابد، این مسئله در صالحدید 
مقام معظــم رهبری اســت که برای این چند جلســه 
باقی مانده فردی را برای ریاست معرفی یا اینکه مدیریت 
جلسه را برعهده اعضا بگذارند؛ چرا که وظایف هر یک از 

آقایان طبق قانون مشخص است. 
آیــت ا... دری نجف آبادی در پاســخ به ســوالی مبنی 
براینکه طبــق آیین نامــه داخلی مجمع تشــخیص 
مصلحــت در ســال ۶۸ ریاســت مجمــع بــر عهده 
رییس جمهور بود، آیا اکنون نیز رییس جمهور عهده دار 
ریاست جلســه می شــود گفت: تا جایی که به یاد دارم 

آیین نامه تغییر کرده است.

محسن رضایی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام  
در ســخنان پیش از خطبه این هفته نماز جمعه تهران  
ضمن تسلیت رحلت آیت ا... هاشمی رفسنجانی، گفت:  
روز یکشنبه در خدمت آقای هاشمی جلسه کمیسیون  
زیربنایــی را داشــتیم کــه  موضوع جلســه پیرامون  
صرفه جویی بود. رضایی تاکید کرد:  در آن جلســه آقای 
هاشــمی گفت زمانی که من رییس جمهــور بودم هر 
هفته به خدمت آقا می رفتم و گــزارش می دادم و وقتی 
کاری شروع می کردم ایشان با تمام قدرت از من حمایت 
می کردند. امروز هــم باید دولت و مجلــس با رهبری 

هماهنگ شوند تا بتوانند کارهای بزرگی انجام دهند. 
رضایی ادامه داد: آقای هاشمی برخوردی با قوه قضاییه 
و شورای نگهبان داشت و به من می گفت: ناراحتی هایی 
 دارم ولی بــه هیچ وجــه کاری نمی کنم دشــمنان و 

ضد انقالب از آن سوءاستفاده کنند.
وی همچنین تاکید کرد: آخرین حرفی که آقای هاشمی 
زد این بود که دولت و مجلس و قــوه قضاییه و ... باید به 
سیاست های رهبری عمل کنند تا انقالب ادامه داشته 

باشد و در اقتصاد هم این سیاست ها باید اجرا شود.

دری نجف آبادی :

انتخاب رییس مجمع تشخیص 
در صالحدید رهبری است

محسن رضایی :

آخرین حرفي كه هاشمي در 
مجمع زد تبعیت از رهبری بود

سردار وحیدی: 

بهتر است مذاكرات سوریه
به دمشق منتقل شود

فواد ایزدی:

ما در قدم اول حل مشکالت 
برجام، متوقف شدیم

ســردار احمد وحیدی رییس دانشــگاه عالی دفاع ملی 
با اشــاره به برقراری آتش بس در ســوریه و بــا یادآوری 
مالحظات ضروری در دوران آتش بس اظهار داشت: این 
احتمال به طــور جدی وجود دارد کــه اینها از آتش بس 
سوءاســتفاده کنند و مجددا از گروه های تروریســتی و 

تکفیری حمایت و آنها را بازسازی کنند.
وی افزود: به همین دلیل بایــد به طور کامل مراقب بود و 
این را در نظر داشت که جریانات تروریستی جز با نابودی 

سوریه و محور مقاومت، کوتاه نمی آیند.
وزیر سابق دفاع تصریح کرد: بنابراین اگر هم یک آتش بس 

موقت را می پذیرند، برای بازسازی خودشان است.
وحیدی همچنین درباره موضوع انتقال مذاکرات سیاسی 
حل بحران سوریه به دمشــق، تاکید کرد: اصل مذاکرات 
باید سوری - سوری باشد و طرف های سوری با یکدیگر 
گفت وگو کنند؛ البته ممکن اســت در این مرحله انتقال 
مذاکرات به دمشق چندان عملی نباشد، اما به طور طبیعی 
قدری که کار جلوتر برود، بهتر اســت مذاکرات در داخل 

سوریه دنبال شود.

فواد ایزدی کارشناس مسائل آمریکاگفت: بر اساس بند 
3۶ برجام، اگر نقضی رخ دهد باید چند قدم برداشته شود 
که گام نخست، این است که در سطح معاون وزیر دیدار 
صورت گیرد و اگر مشکل حل نشد، قدم بعدی این است 
که مسئله در سطح وزرا مطرح شود و بعد از آن، در صورت 
حل نشدن، رجوع به هیئت حل اختالف پیش بینی شده 
است و قدم آخر هم طرح موضوع در شورای امنیت است، 
حال سوالی که مطرح اســت، این است که چرا ما در قدم 
اول متوقف شدیم؛ با توجه به اینکه مشکل ما حل نشده 

است. 
وی ادامــه داد: در بیانیه ای که در حال حاضر در ســایت 
اتحادیه اروپا قرار دارد، هیچگونه اشاره ای به اینکه جلسه 

به دلیل اعتراض ایران بوده است، وجود ندارد. 
ایزدی خاطرنشان کرد: در تیتر بیانیه گفته اند که نشست 
وین به مناسبت سالروز اجرایی شدن برجام است و بدین 
ترتیب، گویا اعتراض ایران را به رسمیت نشناخته اند و در 
متن بیانیه هم به آن اشاره نکرده اند؛ همچنین به این نکته 

نیز اشاره نکرده اند که نقض برجام صورت گرفته است. 

عکس روز

سوریه و خاورمیانه محور مذاكرات 
معاونان وزارت خارجه ایران و روسیه

حال احمدی نژاد خوب است

رسانه ها و گروه ها، اخالق و تقوا را در 
فعالیت های انتخاباتی رعایت كنند

 معاون وزیر خارجه كویت
 حامل پیامی برای ایران

 پاسخ توئیتری مشاور روحانی
 به منتقدان خرید ایرباس

ایرنا : جابری انصــاری معاون امورعربی وآفریقــای وزارت خارجه 
که دیروز وارد مســکو شده اســت، همراه بوگدانف نماینده رییس 
جمهــوری روســیه درامورخاورمیانه مســائل مرتبط با دســتور 
کار مذاکرات را بررســی خواهند کرد. این مذاکــرات و همچنین 
برنامه های رایزنی دیگر در ادامه انجــام گفت وگوهای زمان بندی 
شده مقام های دو کشوردر سطوح مختلف انجام می گیرد که سبب 

پیشبرد راهکار حل سیاسی بحران سوریه شده است. 
مذاکرات جابری انصاری و بوگدانف از ایــن رو اهمیت دارد که 30 
آذرماه در نشســت وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در مسکو، 
بیانیه ای در باره راهکارهای سیاسی حل بحران سوریه مورد توافق 
قرار گرفت و منجر به برقراری آتش بس فراگیر از 10 دی ماه دراین 
کشور شد. درمذاکرات فشرده مســکو بیانیه ای تصویب شد که در 
برگیرنده مبارزه با داعش و جبهه النصــره، فراخوان جامعه جهانی 
برای همکاری علیه تروریســم، حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی 
سوریه، رد راهکار نظامی برای حل بحران کنونی، اجرای قطعنامه 
2254 ســازمان ملل، کمک رســانی فراگیر به ســوری ها ولزوم 
برقراری نظام خروج آزادانه مردم از مناطق درگیری و تحت سلطه 
تروریست ها و همچنین پشــتیبانی از برگزاری مذاکرات سوری-

سوری در قزاقستان است. 

حال عمومی داوود احمدی  نژاد که از چندی پیش در بیمارســتان 
بستری شده بود، مساعد است. یکی از نزدیکان داوود احمدی   نژاد، 
برادر رییس دولت های نهم و دهم در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
احمدی نژاد از چند روز پیش در بیمارســتان بســتری شده است، 

گفت: در حال حاضر وضعیت عمومی او مساعد است.
وی ادامه داد: داوود احمدی نژاد یک بار با خطر سکته مغزی رو به رو 

شده که خوشبختانه خطر جدی برایش به همراه نداشته است.

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور خواستار رعایت اخالق و 
تقوا در فعالیت های انتخاباتی از سوی رسانه ها و گروه های سیاسی شد. 
سید سلمان سامانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به انتشار برخی اخبار 
مبنی بر ابالغ دستورالعمل انتخاباتی از سوی وزارت کشور خطاب به 
استانداری ها گفت: متاســفانه زمانی که منافع سیاسی بر عقالنیت و 
رفتار مبتنی بر مصالح ملی غلبه کند شاهد بد اخالقی از سوی برخی 
هستیم که امیدواریم این رفتار نادرست اصالح شود و مصالح عمومی 

نیز در مدار ذهنی این رسانه ها و فعاالن سیاسی قرار گیرد.

خالد ســلیمان جارا...،معاون وزیــر خارجه کویــت  در گفت وگو با 
خبرگزاری رسمی این کشور، گفت که به زودی به جمهوری اسالمی 
ایران سفر خواهد کرد و به عنوان فرســتاده شورای همکاری خلیج 
فارس پیام این شــورا را به مقامات ایران خواهد رســاند. وی گفت: 
تماس ها با برادران ایرانی برای تعیین زمــان این دیدار و تحویل این 
پیام همچنان ادامه دارد. معــاون وزیر خارجه کویت ماه دســامبر 
گذشــته بعد از نشست سران کشــورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس در بحریــن اعالم کرده بود که کویت مکلف به ارســال 
پیام کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس به ایران است و 
به همین دلیل با مقامات ایران تماس گرفته تا نظر کشورهای عرب 

خلیج فارس در مورد گفت وگو با ایران را به مقامات ایرانی برساند.

مشاورفرهنگی رییس جمهور در پیامی توئیتری به منتقدین خرید 
ایرباس پاسخ داد.حسام الدین آشنا در حساب توئیتری خود نوشت: 
خریدار حرفه ای بودن یعنی اینکه وقتی پول دکل را دو برابر می دهید 
مراقب باشید آن را هم تحویل بگیرید. نکته مهم این تخفیف تبدیل 
شــدن ایران به یک خریدار حرفه ای و شکستن فضای امنیتی حول 

ایران است.

کافه سیاست

بین الملل

به گزارش خبرگــزاری رســمی یمن )ســبا(، آندریه 
چرنوویل کاردار روســیه در شهر صنعا با سرلشکر ستاد 
محمد العاطفی وزیر دفاع دولت وحدت ملی یمن مالقات 
کرد. چرنوویل در این مالقات بر حمایت دولت سوریه در 
ســطح مردمی و بین المللی برای برقراری صلح در یمن 
تاکید کرد. سرلشکر العاطفی نیز در این مالقات از نقش 
روسیه در حمایت از صلح و ثبات جهانی و تالش هایش 
برای پایه ریزی ارزش های جدیــد و عادالنه در جامعه 
بین المللــی تقدیر کرد. وی همچنیــن از کمک فعاالنه 
روسیه به ملت یمن در شــرایط دشوار کنونی و محاصره 
ظالمانه ائتالف تحــت فرماندهی ســعودی علیه یمن 

ستایش کرد .

میشــل عون رییس جمهور لبنان در گفت وگو با شــبکه 
خبری العربیه گفت: به عربستان ســفر کردم چون اولین 
کشوری بود که از من برای ســفر دعوت کرد و دلیل دیگر 
سفر من به این کشــور ضرورت تالش برای حل برخی از 
مشکالت و رفع ابهامات است.  وی افزود: لبنان هیچ کاری 
به ضرر منافع کشورهای عربی به ویژه عربستان انجام نداده 
اســت. رییس جمهور لبنان گفت که در سفر به عربستان 
برای بازگشت روابط دو کشور به قبل ابراز تمایل کرده است، 
زیرا این امر به ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی  لبنان 
کمک می کند. وی افزود: ما مقاومــت را حمایت کردیم و 
علیه تروریسم ایستادیم، اما با به کارگیری سالح در داخل 
مخالفیم. میشل عون گفت که ورود حزب ا... به سوریه بعد 
از رخ دادن درگیری  در مرز های لبنان کاری دقیق بود، زیرا 

دولت توان رسیدگی به این مشکل را نداشت.

 دیدار كاردار روسیه
 با وزیر دفاع یمن

 نظر رییس جمهور لبنان 
درباره ورود حزب ا... به سوریه

یک دادگاه در واشنگتن در پرونده شکایت یک خانواده آمریکایی-اسرائیلی 
حکم داده که ایران و ســوریه به دلیل حمایت از حمــاس باید حدود 200 
میلیون دالر غرامت بپردازند. در ادامه صدور احکام ضد ایرانی در دادگاه های 
آمریکایی، دادگاهی در واشنگتن حکم به پرداخت غرامت حدود 200 میلیون 
دالر تهران و دمشــق داده اســت.  چندی قبل خانواده »خیا زیسل برائون« 
کودک آمریکایی-اسرائیلی که در ســال 2014 در عملیات یک فلسطینی 
در قدس اشغالی کشته شد،  پرونده شکایتشــان را به دادگاهی در واشنگتن 
دی ســی ارجاع دادند. به گزارش جروزالم پست، روز سه شنبه حکم دادگاه 
پایتخت آمریکا در این پرونده صادر شد و قاضی آمریکایی به خاطر حمایت 
ایران و ســوریه از حماس، حکم به پرداخت غرامت 17۸500000 دالری از 
سوی تهران و دمشق به خانواده این اسرائیلی-آمریکایی داده است. صدور این 
حکم در دادگاه واشنگتن، تازه ترین مورد از احکام دادگاه های آمریکایی علیه 

ایران محسوب می شود. 

ادعای مایک پمپئو، گزینه پیشنهادی ترامپ:

ایرانی ها در تقلب كردن 
حرفه ای هستند! 

حکم دادگاه آمریکایی:

ایران محکوم به پرداخت 
غرامت 2۰۰ میلیون دالری

مایک پمپئو گزینه پیشــنهادی دونالد ترامپ برای ریاست سازمان » سیا« 
در برابر کمیته نیروهای مســلح سنای آمریکا به پرســش های سناتورها 
پاســخ داد. به گزارش »انتخاب«، وی گفت آمریکا با یکی از پیچیده ترین 
محیط های جهانی در دهه های اخیر روبه رو است. به گفته او، از سویی ایران 
جسورتر و مخرب تر شــده و از سوی دیگر روســیه رویه ای تهاجمی تر در 
پیش گرفته و اروپا را تهدید می کند و تقریبا هیچ اقدامی علیه داعش انجام 
نمی دهد. مایک پمپئو 52 ساله نماینده کانزاس در مجلس نمایندگان، که از 
مخالفان برجام بود، در نشست سنا گفت: رژیمی که برای نظارت بر فعالیت 
های هسته ای ایران وضع شده بسیار خوب است اما ادعا کرد:»ایرانی ها در 
تقلب حرفه ای هستند و باید به دقت بر اجرای این موارد نظارت کرد.« او که 
از منتقدان توافق هســته ای دولت باراک اوباما با ایران بوده است گفت: »با 
وجودی که به عنوان عضو مجلس نمایندگان بــا این توافق مخالفت کردم 

ولی در صورت تایید من به عنوان رییس سیا، نقش من تغییر خواهد کرد.«

به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، حجت االسالم و المسلمین 
حســن روحانی  روز گذشــته در حاشــیه زیارت مرقد مطهر 
امام راحل و رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام در جمع 
خبرنگاران افزود: مردم نشان دادند که بعد از رحلت یا شهادت 
هم با حضور میلیونی خود، ایــن رابطه و ارتبــاط بین مردم و 

مسئوالن برای همیشه وجود دارد.
وی ادامه داد : رحلت آیت ا... هاشمی رفسنجانی از یاران بسیار 

نزدیک امام)ره( و مقام معظم رهبری برای همه ملت ایران یک 
مصیبت بزرگ بود. رییس جمهوری اظهار داشت : هاشمی در 
همه روزهای انقالب ، نهضت اســالم و نظام جمهوری اسالمی 

ایران یک تفاخر بزرگ برای مردم بود.
روحانی با بیــان اینکه رحلت آیت ا... هاشــمی رفســنجانی 
مظلومیت ایشان را نشــان داد ، گفت: در تاریخ انقالب و نهضت 
مظلومینی را دیدیم که در میان آنها آیت ا...شــهید بهشــتی 

نمونه بزرگی بود و آیت ا...هاشمی رفسنجانی هم شبیه آن مرد 
بــزرگ دارای مظلومیت بود و این مظلومیت باعث شــد مردم 
بعد از رحلت، تکان بخورند. وی ادامه داد: این مسئله باعث شد 
همه مردم وحدت بیشتری پیدا کنند و مراسم آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی نمایشی بود از وحدت مردم و همه جناح ها و گروه ها 

که نشان می دهد ملت بزرگ ایران زمان شناس است.
رییس دولت یازدهم خاطرنشــان کرد: رحلت آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی باعث شــد همه مردم یکپارچه به صحنه بیایند و به 

جهانیان نشان دهند که به وظیفه خود عمل می کنند.
روحانی گفــت: اگر بخواهیــم ویژگی بزرگ آیت ا...هاشــمی 
رفسنجانی را ذکر کنیم ایشان در سراسر زندگی به غیر از جهاد ، 

ایثار و فداکاری دارای عقالنیت و اعتدال بود.
وی اضافه کرد: آیت ا... هاشمی رفسنجانی در مسائل مختلف ، 
 فشــارها و پیچ و خم ها، راه عقالنیت ، تدبیر و میانه روی را طی 
می کرد و پیام ایشــان  برای همه ما ادامه راه عقالنیت و اعتدال 

است.
رییس جمهوری گفت: خوشبختانه آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
در طول حیات خود در کنار امام)ره( و رهبری بود و امروز هم پس 
از رحلت ، قبر شریف وی در کنار مقبره مطهر امام راحل و سید 
احمد آقا خمینی قرار گرفت و نشان داد حیات و ممات ایشان در 

کنار امام)ره( بوده است. 
روحانی افزود: خداوند بــه همه توفیق دهد کــه راه امام)ره( و 

رهبری را ادامه بدهیم و خادم خوبی برای مردم باشیم.
رییس جمهوری صبح جمعه بــرای ادای احترام به محضر امام 
راحل و آیت ا... هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در مرقد مطهر بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران 

حضور یافت.
سیدحسن خمینی تولیت آســتان امام خمینی )ره(، محسن 
هاشــمی رفســنجانی، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس 
جمهوری، علی ربیعی وزیر تعاون، مجید انصاری معاون حقوقی 
رییس جمهوری، محمدعلی شــهیدی رییس بنیاد شــهید و 
محمدعلی نجفی مشــاور رییس جمهوری، روحانی را در این 

مراسم همراهی  کردند. 
 مراســم هفتم آیت ا... هاشــمی فردا در مرقد مطهر امام راحل 

برگزار می شود. 

 هاشمی در 
همه روزهای 

انقالب ، نهضت 
اسالم و نظام 

جمهوری 
اسالمی ایران 

یک تفاخر 
بزرگ برای 

مردم بود

روحانی :

مظلومیت آیت ا... هاشمی مردم را تکان داد

رییس جمهوری با بیان اینکه مردم انصافا در رحلت این مرد بزرگ وفاق خود را نسبت به خادمان نظام و انقالب به خوبی 
نشان دادند گفت: این حركت از نظر سیاسی مهم بود كه ملت در كنار مسئوالن بزرگ نظام تا روز آخر هستند.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران به همه حاضرین در تشییع 
پیکر آیت ا... هاشمی رفسنجانی توصیه کرد که وحدت و انسجام 
را در کشــور حفظ کنند چون این نظام محور دارد و آن والیت 
فقیه اســت. به گزارش ایســنا، آیت ا...محمد امامی کاشانی در 
خطبه های این هفته نماز جمعه تهران گفت: حادثه سنگین و 
غمبار رکن انقالب اسالمی، رحلت آیت ا... هاشمی رفسنجانی را 
به محضر امام عصر )عج(، رهبر انقالب، مراجع معظم، حوزه های 
علمیه، ملت قدرشناس و وقت شناس ایران و بیت ایشان تعزیت 

و تسلیت عرض می کنم.

وی ادامه داد: پیرامون شخصیت آقای هاشمی این روزها بسیار 
بحث شده و پیام های زیادی نیز داده شده به خصوص پیام پر از 
مهر و عالقه مقام معظم رهبری؛ اما نکته ای که می خواهم بگویم 

پیرامون تفکر فرهنگی ایشان است.
وی ادامه داد: نکته دیگر موضوعی است که دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز مطــرح کردند و من از زاویــه دیگری به آن 
می پردازم و آن تشییع پیکر ایشان با آن عظمت بود که نشان از 

یک وحدت ملی داشت.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران تصریح کرد: بدون شــک 

بحث اصلی این بود که مردم حامی انقالب، رکن انقالب اسالمی 
را تشــییع کردند و خداوند همه شــما را اجــر دهد که چنین 
قدرشناس و وقت شناس هستید.  خطیب نماز جمعه این هفته 
تهران خطاب به همه کسانی که در تشییع پیکر آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی حضور داشتند، گفت: نظام به محور نیاز دارد و امام 
عصر)عج( این محــور را تعیین کرده و آن والیت فقیه اســت 
بنابراین به تمام کسانی که به تشییع جنازه آمدند و همه مردمی 
که در شهرهای مختلف مراسم ترحیم به پا کردند می گویم که 
مادران و پدران شما به عشق امام عصر)عج( زندگی می کنند؛ لذا 
شما نیز سستی نکنید، کنار نکشید و انسجام خود را حفظ کنید 
چون این انقالب حاصل خون شهداســت و باید ادامه پیدا کند. 

مبادا خناس ها بر شما اثر بگذارند.

2۷ دی؛ ارائه گزارش چهارم برجام 
به مجلس

رییس کمیته هســته ای مجلس از ارائه گزارش یک ساله نحوه اجرای 
برجام از سوی کمیسیون امنیت ملی به صحن علنی مجلس خبر داد.

حجت االسالم مجتبی ذوالنور رییس کمیته هسته ای مجلس شورای 
اســالمی، درباره ارائه چهارمین گزارش برجامی وزارت امور خارجه به 
مجلس، اظهار کرد: وزارت خارجه در موعد مقرر یعنی 27 دی چهارمین 

گزارش برجام را به کمیسیون امنیت ملی ارائه می دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه یک سال از اجرای برجام 
می گذرد، وزارت خارجه نمی خواهد یک گزارش یک ساله از نحوه اجرای 
برجام به مجلس ارائه بدهد؟ گفت: طبق قانون کمیســیون امنیت ملی 

موظف است گزارش های خود را هر شش ماه یک  بار ارائه دهد.

محسن رضایی و رحیم صفوی 
روی تانک عراقی

این تصویر مربوط به عملیات فتح المبین است. دو فرمانده ارشد سپاه 
پاسداران، محســن رضایی و رحیم صفوی به سراغ این تانک منهدم 

شده عراقی رفتند تا آن را بررسی کنند.

اخبار

امامی كاشانی خطاب به شركت كنندگان در مراسم تشییع پیکر آیت ا... هاشمی: 

كنار نکشید و انسجام خود را حفظ كنید
افتتاح سفارت فلسطین

در واتیکان
»محمود عباس« رییس تشکیالت خودگردان فلسطین  
ســفر خود به ایتالیا، واتیکان و فرانســه را آغاز کرد. وی 
روز جمعه، 24 دی ماه، با نخســت وزیر ایتالیا دیدار کرد. 
»ریاض المالکی« وزیر امورخارجه تشکیالت خودگردان 
به خبرگزاری ایتالیــا اعالم کرد که محمــود عباس در 
 مالقات با پــاپ، موضوع خطر انتقال ســفارت آمریکا از 
تل آویو به قدس را بررسی خواهد کرد؛ همچنین سفارت 
فلسطین برای نخســتین بار در واتیکان با حضور پاپ و 

محمود عباس گشوده شد.
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پیشنهاد سردبیر:
پرورش االغ ؛ با درآمدی پایدار و باورنکردنی!

ویژه

ارائه برگه های ســهام عدالت از نیمه دوم ســال 96 و تا پایان آن 
صورت خواهد گرفت و در سال جاری تنها سهامداران می توانند 
ارزش و صورت عملکرد سهام خود را در این سامانه مشاهده کنند.

به گــزارش افکارنیوز،  پوری حســینی  در خصوص مشــکل از 
دسترس خارج شــدن سامانه ســهام عدالت گفت: این سامانه از 
یکشنبه هفته گذشــته راه اندازی شده و در دسترس  سهامداران 
قرارگرفته است و مشکالت موجود مربوط به چند ثانیه بوده که به 

علت ایجاد صفحات جدید در این سامانه ایجاد شده است.
 وی در ادامه افــزود: هدف از راه اندازی ســامانه ســهام عدالت 
اطالع رســانی به ســهام داران در خصوص جزئیات ارزش سهام 

عدالت و نحوه آزاد سازی آن است.
 رییس سازمان خصوصی سازی با اشــاره به اینکه در هفته های 
آینده صفحات جدید این ســامانه راه اندازی خواهد شــد گفت: 
سامانه ســهام عدالت در حال حاضر برای معرفی به سهامداران 
ایجاد شده و در هفته های آینده صفحات جدید مربوط به ارزش 
دارایی، صورتحســاب کاربران در آن قابل دسترســی می باشد 
به عالوه ســهامداران می تواننــد مبلغ پرداختی خــود را در این 

سامانه مشاهده و در صورت تمایل اقدام به پرداخت آن نمایند.
 پوری حســینی تصریح کرد: زمان آزادسازی ســهام عدالت در 
سال 96 خواهد بود و تا پایان ســال تنها صورتحساب و جزئیات 
مربوط به سهام در سامانه سهام عدالت قابل دسترسی است. نکته 
قابل توجه اینجاست که سود عملکرد شرکت های سرمایه پذیر 
در سال جاری به ســهامداران پرداخت خواهد شد ولی ارائه برگه  
سهام عدالت به ســهامداران به هیچ عنوان در سال جاری صورت 
نخواهدگرفت. وی در ایــن باره ادامه داد: ارائه برگه های ســهام 
عدالت از نیمه دوم ســال 96 و تا پایان آن صورت خواهد گرفت و 
در سال جاری تنها سهامداران می توانند ارزش و صورت عملکرد 

سهام خود را در این سامانه مشاهده کنند.

برگه های سهام عدالت چه 
زمانی ارائه می شود؟

میزان و تامین آب برای بخش  صنعت کشور به یکی 
از بحران های اساسی تبدیل شده و با توجه به کمبود 
منابع آب در کشور کمتر از 7/6 درصد آب کل کشور 
به این بخش اختصاص می یابد. وحید ســلیمانی - 
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران- ، ضمن تاکید بر بحران کم آبی در کشور و نیز 
نبود منابــع آب کافی برای اختصــاص آن به بخش 
صنعــت اظهار کرد: بایــد برنامه هــای خاصی برای 
تسویه آب و پساب ها در دستور کار قرار گیرد تا بتوان 
بخشــی از این کمبودها را جبران کرد. وی ادامه داد: 
یکی از مشــکالت اساســی ما تامین آب واحدهای 
صنعتی در تهــران و نیز شــهرک های صنعتی این 
اســتان اســت و در حال حاضر طرح انتقــال آب از 
شرق به شهرک شمس آباد پیگیری می شود. معاون 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
با بیان اینکه بر اســاس آمار مصوب، کل شهرک های 
صنعتی در تهران ۱6 مورد هستند، بیان کرد: یکی از 
مشکالت اساسی در شهرک های صنعتی تهران بحث 
منابع آبی اســت که امیدواریم با طرح و برنامه ریزی 

صحیح در جهت رفع این مشکل اقدام شود.

نمایندگان مجلس مصوب کردند که صندوق حمایت 
و بازنشستگی کارکنان فوالد با حفظ موقعیت مستقل 
خود بــه وزارت کار انتقــال یابد. به گزارش ایســنا، 
نمایندگان در جلســه علنی نوبت روز چهارشنبه و در 
ادامه بررســی موارد ارجاعی کمیسیون تلفیق برنامه 
ششــم ماده ۱۳ با ۱6۱ رأی موافق ، ۴۲ رأی مخالف و 
6 ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس این 
طرح را به تصویب رساندند.بر اساس این مصوبه بند ب 
ماده ۱۳ طبق نظر کمیســیون تلفیق و نمایندگان در 
صحن علنی حذف شد. طبق بند ج این ماده، سازمان 
تامین اجتماعی موظف اســت  مطابق قوانین مربوطه 
در طول برنامه، همسان ســازی حقوق بازنشســتگان 
و مســتمری بگیران را انجام دهد. همچنین بر اساس 
مصوبه مجلس در بخش ه ماده ۱۳، موسســه صندوق 
حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با کلیه وظایف، 
اختیارات و با حفظ موقعیت مســتقل به وزارت کار ، 

تعاون و رفاه اجتماعی انتقال می یابد.

بحران کم آبی گریبان گیر صنعت؛

تخصیص کمتر از 7/6 درصد
آب کشور

صندوق بازنشستگی فوالد 
به وزارت کار منتقل می شود

اخبار

مهرداد مرادمند شــامگاه پنجشــنبه در مراسم افتتاحیه 
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللی تکنولوژی و تجهیزات 
کشــاورزی و باغبانــی نهاده هــا، محصــوالت و خدمات 
وابسته، با بیان اینکه بخش کشــاورزی در استان اصفهان 
کمتر شناخته شده است، اظهار داشت: اصفهان بیشتر در 
بخش صنعت و گردشــگری معروف است اما فعاالن عرصه 
کشــاورزی می دانند که استان در بخش کشــاورزی  نیز 

حرف های زیادی برای گفتن دارد.

به گفته وی، پیشــرفت در مســائل دامپروری، گلخانه ای، 
روش های نویــن آبیاری و ... از جمله موارد قابل تحســین 
بخش کشاورزی اســتان اصفهان اســت که ظرفیت های 
این بخش را نشان می دهد. وی با تاکید بر اینکه کشاورزی 
رکن مهم اقتصاد مقاومتی است و امیدواریم بستر مناسبی 
برای سالمت و امنیت غذایی باشــد، بیان داشت: در سال 
زراعی گذشــته بالغ بر ۳ میلیون و 55 هزار تن محصوالت 
زراعی، 569 هزار تــن محصوالت باغــی و ۲80 هزار تن 

محصوالت گلخانه ای در استان اصفهان تولید شده است.
قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان یادآور 
شد: از سال 9۲ با وجود مشکالت خشکسالی، شرایط ویژه 
کشور و همچنین تحریم ها بالغ بر ۱6 میلیون و ۴88 هزار 

تن تولید در بخش کشاورزی استان اصفهان داشته ایم.
وی در ادامه با تاکید بر موضوع نظارت بر بخش کشاورزی، 
گفت: اگــر دولت در تامیــن نهاده ها، واگــذاری به بخش 
خصوصــی را در دســتور کار خود قــرار داده اســت باید 
موضوع نظارتی آن را نیز ببیند و در این راستا حق و حقوق 
کشاورز نیز حفظ خواهد شد. به گفته کشاورز، در خصوص 
بومی سازی محصوالت کشــاورزی، مباحث نظارتی بسیار 
مهم اســت و دولت برنامه ریزی های بسیاری انجام داده و 
همچنین تا حدودی دغدغه های مربوط به کود و سموم نیز 
با تدبیر دولت تا حدودی برطرف شده است. وی نمایشگاه 
را بستر مناسبی برای عرضه محصوالت در یک رقابت سالم 
دانســت و تاکید کرد: در بخش نهاده ها به ویژه کود و سم 
دولت با تدبیر و اجرا گام های موثری برداشــته اســت، در 
این راستا تنها و نخســتین آزمایشگاه رسمی کود در مرکز 
تحقیقات استان افتتاح شد تا شاهد سالم سازی محصوالت 

کشاورزی باشیم.
قائم مقام سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان با بیان 
اینکه زمانی گفته می شــد مصرف کود ما باالتر از میانگین 
جهانی اســت، گفت: پیش از این در مصرف کــود توازن 
نداشــتیم اما اکنون تــوازن بهتری برقرار شــده و عنوان 

می شود نصف میانگین جهانی، کود مصرف می کنیم.
وی با بیان اینکه وقتی کشــاورز با کمبود آب مواجه است 
بدون شــک اقبال به مصرف کود نیز کمتر می شود، افزود: 
هر چند جایگزینی کودهای ریزمغذی نیز تاثیر داشته اما 

ایجاد توازن در این راستا بسیار مهم است.
مرادمند با اشــاره به اینکه در بخش سموم علیه کشاورزی 
تبلیغ زیادی می شــود، گفت: این موضوع در دســتور کار 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان قرار گرفت و در این رابطه 
سرکشی ها و ساماندهی سم فروشی ها انجام شد و تذکرات 

الزم داده شد و کودهای تقلبی نیز جمع آوری شدند.
به گفته وی، اگر این روند ادامه داشته باشد می توانیم طی 

چند سال آینده به ساماندهی کامل سموم دست یابیم.

مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان 
اصفهان گفت: پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی 
و تجهیزات کشــاورزی و باغبانی با ۱۱0 مشارکت کننده 
در 8 هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی برگزار می شــود. 
رســول محققیان اظهار کرد: به دلیل ارتباط مســتقیم و 
اهمیت مقوله تکنولوژی کشــاورزی با تحقق کشــاورزی 
پایدار، توســعه و خودکفایی کشــور، فعــاالن این بخش 

باید با مجهز ســاختن خود بــه دانــش روز، تکنولوژی و 
روش های علمی و عملیاتی، حداکثــر بهره وری را حاصل 
سازند. وی افزود: نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی اصفهان 
طی ســال های اخیر، تجربیات خوبــی را در این زمینه از 
ســر گذرانده اســت؛ در روزهای اخیر برگزاری ۱۴ دوره 
نمایشــگاه کیفی و تاثیرگذار میســر گردید و اکنون این 

نمایشگاه در پانزدهمین دوره خود قرار دارد.

مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان 
اصفهــان اضافــه کــرد: در نمایشــگاه حاضــر، ۱۱0 
مشارکت کننده در هشت هزار مترمربع فضای نمایشگاهی 
از اســتان های تهران، اصفهان، چهارمحــال و بختیاری، 
گیالن، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، همدان، 
یزد، مرکزی، فارس، ســمنان، آذربایجان غربی و گلستان 
گرد هم آمده اند تا آخرین و تازه ترین محصوالت و خدمات 
خود را در زمینه تولید و توزیع انواع بذر، سموم دفع آفات، 
ادوات سم پاشی و باغبانی، گل و گیاه، خدمات بازرگانی و 

... به نمایش بگذارند.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عنوان کرد:

تولید16/5 میلیون تن محصول کشاورزی 

اصفهان بیشتر 
در بخش صنعت و 

گردشگری معروف 
است اما فعاالن 

عرصه کشاورزی 
می دانند که استان در 

بخش کشاورزی نیز 
حرف های زیادی برای 

گفتن دارد

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه وقتی کشاورز با کمبود آب مواجه است بدون 
شک اقبال کمتری برای مصرف کود دارد، گفت: از سال 92 با وجود مشکالت خشکسالی، شرایط ویژه کشور و 

همچنین تحریم ها بالغ بر 16 میلیون و 488 هزار تن تولید در بخش کشاورزی استان اصفهان داشته ایم.

قاب رسانه 

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان مطرح کرد:

حضور 110 مشارکت کننده در نمایشگاه بین المللی فناوری کشاورزی

مرکز پژوهش های مجلس در روزهای پایانی هفته گذشته 
گزارشی از مهم ترین مشکالت کســب و کار خرد در شهر 
تهران را منتشر کرد که با بررســی آنها می توان زوایای تازه  

مشکالت کسب و کار در کالن شهرها را استخراج کرد.
گزارشــی کــه در آن به موضوعاتــی ماننــد قیمت باالی 
اجاره بهای واحدها، مشکالت مالیاتی بنگاه ها و عدم توازن 
در نیازهای بازار و محصوالت تولید شده به عنوان مهم ترین 
مشکالت این نوع کســب و کار در پایتخت اشاره شد تا این 
واقعیت که برای موفقیت یک کســب و کار کوچک نیازی 
به حضور در شــهرهای بزرگ و کالن شهرها نیست، بیشتر 
از قبل نمایان شود. در شــرایطی که ایجاد یک کسب و کار 
در کالن شــهرها نیاز به ســرمایه گذاری های فراوانی دارد، 
تجربه ثابت کرده این فرآیند در روستاها، شهرهای کوچک 
و شهرک های صنعتی با ســرمایه هایی بسیار کمتر قابلیت 
اجرایی شدن دارد. نمونه های متعددی از راه اندازی مشاغل 
کوچک و متوســط در شــهرهای کوچک و روستاها وجود 
دارند که با نیازســنجی صحیح توانسته اند ضمن ایجاد یک 
کسب و کار پرســود برای خود و خانواده هایشان، در زمینه 
اشتغال زایی نیز موثر عمل کنند. در مسیر معرفی قهرمانان 
کسب و کار کوچک و متوسط، در این شماره کاسبی جالب 
توجه بانویی از روســتای تقّویه بخش خضرآباد شهرستان 

اشــکذری اســتان یزد را برایتان روایت می کنیــم که از 
طریق پرورش »االغ« توانسته چرخ سنگین معیشت خود 
و اطرافیانش را به گردش درآورد. ایــده قابل توجه، بدیع و 
ســودآوری که می توان به عنوان یک نمونه منحصر به فرد 
از آن یاد کرد. تنها یک نمونه از محصوالت پرورش »االغ«، 
پنیر به دســت آمده از این حیوان اســت کــه در بازارهای 
اروپایی ۱000پوند قیمت دارد. بــرای تهیه یک کیلو پنیر 
االغ باید از ۲5کیلو شیر االغ اســتفاده کرد. چینی ها هم از 
پوســت االغ برای تولید نوعی پالتین استفاده می کنند که 
بر اساس طب سنتی چینی برای درمان سرگیجه، قاعد گی  
نامنظم، بی خوابی و بهبود گردش خون بســیار مفید است. 
مجموعه این ویژگی های منحصربه فرد باعث شده تا توجه 
صفحه بنگاه ها در یک چنین روزی به ابعاد و زوایای مختلف 

تجارت این بانوی اشکذری جلب شود.
طاهره زارع، بانوی کارآفرین اشــکذری نخســتین مزرعه 
پــرورش االغ را در روســتای تقّویه بخــش خضرآباد این 
شهرستان راه اندازی کرده اســت. بدون تردید این پرسش 
در ذهن بســیاری از خوانندگان به وجود آمده که پرورش 
االغ چه ویژگی هایی دارد که این بانوی اشــکذری به سمت 

آن جلب شده است؟!
ویژگی های اقتصادی پرورش»االغ« تنها به پنیر و پوســت 

این حیوان ختم نمی شــود، بــا توجه به خــواص دارویی 
و صنعتی برخــی فرآورده هــای قابل اســتحصال از االغ، 
پرورش این حیوان در کشــورهای مختلــف مانند چین و 
برخی کشورهای آفریقایی در ســال های اخیر مورد توجه 
قرار گرفته و دیگر کشــورها نیز در زمینه واردات و پرورش 
این حیوان اقداماتی را آغاز کرده اند. شــیر، پوست و حتی 
فضوالت االغ که با نام »عنبرنسارا« شناخته می شود، خواص 

درمانی دارد و در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد.
طاهره زارع با اشــاره بــه روزهــای ابتدایی اجــرای ایده 
کارآفرینی اش می گوید: »این کار با ســرمایه گذاری اولیه 
۳0 میلیون تومان آغاز شــد و هم اکنون در این مزرعه ۱50 
رأس االغ وجــود دارد که از این تعداد ۴0 راس آن شــیرده 

هستند.«
 تولید روزانه 30کیلوگرم شیر

این بانوی کارآفرین اشکذری با اشاره به اینکه کار خود را از 
۳سال قبل )سال9۲( آغاز کرده، تصریح کرد: »خرید االغ ها 
از شهرستان لردگان اســتان چهارمحال و بختیاری انجام و 

برای خرید هر االغ و کره آن یک میلیون تومان هزینه شد.«
زارع از تولیــد روزانه ۳0 کیلوگرم شــیر االغ در این مزرعه 
خبرداد و گفــت: »شــیر االغ تولیدی به صــورت قرارداد 
یک ســاله کیلویی ۱5هزار تومان و از طریق فروش خانگی 
هر کیلو ۳0 هزار تومان انجام می شود. شیر االغ برای درمان 
برخی بیماری ها مانند آســم، قند خون، ســرماخوردگی، 

آلرژی و بــرای پاییــن آوردن تب ناشــی از عفونت تجویز 
می شــود.« وی تصریح کرد: »از دیگــر فرآورده های االغ، 
روغن قلم پا و چربی آن اســت که کیلویی ۴00 هزار تومان 
به فروش می رسد، ولی به دلیل اینکه بیماری و تلف شدگی 
در حیواناتی مانند االغ بسیار کم اســت، تولید این فرآورده 

اندک است.«

پرورش االغ؛ با درآمدی پایدار و باورنکردنی!
کارآفرینان

نمایشگاه خودرو
» کولیوس«شاســی بلند زیبای رنو اســت که به زودی با 
قیمت حداقل ۲00 میلیون تومان بــه خیابان های ایران 

خواهد آمد.

برلیانس H230 که در ۲ تیپ مجهز به گیربکس 5 سرعته Beast Alpha  ابرخودرویی با نژاد ایرانی
دســتی و گیربکس نیمه اتوماتیک AMT 6 سرعته تولید 

شده، این روزها مورد استقبال خریداران قرارگرفته است. 

الفراری به قیمت 7 میلیون دالر اخیــرا در یک مزایده به 
فروش رســید تا لقب با ارزش ترین خودروی قرن بیست  و 

یکم را در فروش مزایده ای کسب کند.

بازار

قیمت انواع دریل برقی

TOSAN 0002 Da -  توسن

85،0
00

تومان

TOSAN Plus 0110 D -  توسن

88،0
00

تومان

TOSAN 0002 D -  توسن

79،5
00

تومان

بوش - BOSCH GSB13RE  چکشی

356،
600

تومان

برای دیدن تنها کارخانه درســت کردن پنیر االغ 
جهان باید به 50 مایلی غــرب بلگراد بروید. جایی 
که مدت زیادی طول می کشد تا صاحبان کارخانه 
بتوانند از ۲5 لیتر شــیر االغ، یــک کیلوگرم پنیر 
تهیه کنند. به گفته صاحبان ایــن کارخانه، تهیه 
پنیر از شــیر االغ بسیار زمان بر اســت، به همین 
خاطر قیمت پنیر آنها این قدر باالســت و بیشــتر 
از ۱000 پوند برای هر کیلوگــرم در می آید. مواد 
اولیه مورد نیاز این کارخانــه از اقصی نقاط جهان 
تامین می شود و مشــتریان خاص و ثروتمندی در 
لیســت مصرف این محصول قرار دارند. برخی از 
ثروتمندان اعتقاد دارند که شیر االغ برای لطافت 
پوست مفید است و به همین خاطر هزینه گزافی را 

پرداخت می کنند تا از محصوالتی که از
شیراالغ به دست می آید، استفاده کنند.
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

مبارزه با بیماری ها با تعطیالت درمانی!

انسداد یکی از اعضای اصلی دســتگاه گوارش، می تواند باعث بروز 
وضعیتی اورژانسی در بدن شود و خطر مرگ را در پی داشته باشد؛ 
پس به کوچک ترین هشــدارها از ســوی بدن خود اهمیت دهید.  
بیماری انســداد روده یکی از بیماری های بسیارخطرناک است و 
به دلیل آنکه در ابتدا عالئم آن بروز نمی کند، اغلب بیماران خیلی 
دیر به پزشک مراجعه می کنند. عالئم انسداد روده عبارت است از 
دل درد، احساس نفخ در شکم، یبوســت، تهوع، عدم توانایی دفع 
و تورم معده که در صــورت نادیده گرفتن این مشــکالت، امکان 
انسداد کامل روده و پارگی آن وجود دارد که در اثر آن، محتویات 
روده که حاوی مقادیر زیادی باکتری اســت، وارد حفره شــکمی 
می شود و عالوه بر خونریزی داخلی، امکان عفونی شدن خون نیز 
وجود دارد. کارشناسان توصیه می کنند در صورت بروز مشکالت 
گوارشــی در ارتباط با روده، افراد حتما به پزشک مراجعه کنند تا 
با آزمایش و احیانا تصویربرداری از روده، بیماری شناســایی شود.

براساس تحقیقات، بیماری انســدادی روده در اثر عوامل مختلفی 
ازجمله مصرف برخی از داروها، سرطان روده بزرگ، بیماری کرون 
و پارکینسون ایجاد می شــود، همچنین انجام جراحی در ناحیه 
شکم می تواند باعث کند شــدن حرکت روده و انسداد آن شود که 
این بیماری یکی از مشکالت اورژانســی و پرمراجعه در بسیاری از 
بیماران، پس از انجام جراحی در ناحیه شکم است. مشکل انسداد 
روده، توســط دارو و در مراحل حاد با جراحی درمان می شود که 
پــس از جراحی، نیازمند مراقبت های دقیق از ســوی پزشــک و 
بیمار تا بهبودی کامل اســت. برای جلوگیری از بروز انسداد روده، 
در وهلــه اول رعایت رژیم غذایی حاوی فیبر، میوه، ســبزیجات و 
آب فراوان اهمیت دارد؛ همچنین پیــاده روی و ورزش می تواند 
باعث ســرعت حرکات روده و به این ترتیب حفظ سالمت دستگاه 

گوارش فرد شود.

برخی از زنان مشــکل خواب ماندن دارند و مطالعه کوچک جدیدی 
ممکن است این مســئله را کمی روشن ســازد.  بنابر تحقیق جدید، 
ساعت درونی یا شبانه روزی زنان ســریع تر از مردان حرکت می کند.

به گفته مؤلف راهبر مطالعه، دکتر دائن بویوین، اســتاد روان پزشکی 
در دانشگاه مک گیلمانتریل: »انگار زنان در یک منطقه زمانی درونی 
متفاوت عمل می کنند. زنان در زمان زیست شناختی دیرتری اقدام به 
خوابیدن می کنند؛ زیرا ساعت درونی آنها به عقب کشیده شده است.« 
مطالعه نشان داد که شیوه خواب زنان در طول ۲۴ ساعت شبانه روز هم 
از مردان پیشی می گیرد. به گفته بیونی این دو یافته توضیح می دهند 
که چرا چرخه خواب-بیداری زنان حدود دو ســاعت پیش از مردان 
روی می دهد. بنابر اعالم بنیاد ملی خواب ایاالت متحده، احتمال اینکه 
زنان حداقل در چند روز از هفتــه، از بی خوابی و خواب آلودگی روزانه 
شکایت کنند، بیشتر از مردان است.آنچه این مطالعه جدید را اهمیت 
می بخشد، آن است که محققان فازهای چرخه قاعدگی زنان و استفاده 
آنها از قرص های ضد بارداری را هم درنظر گرفته اند. به گفته مؤلفان 
مطالعه، تفاوت های گزارش شده در مورد خواب، به تغییرات هورمونی 
که می توانند بر خواب اثرگذار باشند، ربطی نداشت. مانیکا ماالمپالی، 
نایب رییس امور علمی در جامعه تحقیق سالمت زنان واشنگتن، گفت: 
»هرچند این مطالعه کوچک باشد، قطعا درمورد تفاوت های جنسیتی 

خواب در زمینه ریتم شبانه روزی به دانش ما می افزاید.«

انسداد روده چه زمانی اتفاق می افتد؟

چرا اغلب زنان خواب خوبی ندارند؟!

زیبایی

تیغ های یک بار مصرف یا همــان ژیلت های موجود در 
بازار که ایــن روزها طرفداران زیــادی را به خود جلب 
کرده، انواع مختلف در قیمت هــای ارزان تا گران دارند. 
عمده اســتفاده از این ژیلت ها برای برداشتن موهای 

صورت، ساق پا، ساعد و نواحی شرمگاهی است.
این ژیلت ها چون معموال دو تا پنــج تیغه  بوده و اغلب 
فاصله تیغه ها به یکدیگر نزدیک اســت، نباید بیش از 
یک بار اســتفاده شــوند، چون موهای تراشیده شده و 
پوســته های مرده بدن در میان این تیغه ها گیر کرده و 
تقریبا شست وشوی آنها از البه الی این تیغه ها ناممکن 
اســت. در نتیجه این ژیلت ها پس از هر بار مصرف باید 
دور انداخته شوند؛ چون نه تنها باعث ایجاد بیماری های 
پوســتی می شــوند بلکه می توانند محیط حمام را با 

بسیاری از قارچ ها و باکتری ها آلوده کنند.
 در بــازار تیغ های چندبــار مصرفی که در دســتگاه 
خودتراش قرار می گیرند هم موجود است. درخصوص 
بهداشــت آنها نیز بایــد تدابیــری بــه کار رود تا بار 
میکروبی شان پس از هر بار مصرف به حداقل برسد. در 
این روش پس از هر بار اصالح، باید صفحه فلزی دستگاه 
از پایه و تیغه جدا شــده و از البه الی تیغه ها، بقایای مو 
و پوسته ها خارج شــود و در نهایت قطعات آن با آب و 
صابون شســته و در مجاورت با نور خورشید و خارج از 
محیط مرطوب حمام خشــک شــوند. تیغ وسیله ای 
شخصی است و باید برای هر قسمت از بدن، بخصوص 
نواحی تناسلی و شرمگاهی، از یک تیغ یا ژیلت جداگانه 
اســتفاده شــود تا به انتقال آلودگی ها به قسمت های 

حساس بدن منجر نشود.
 کارشناسان بهداشت اعالم کرده اند ژیلت های یک بار 
مصرف ارزان قیمتی که در ســطح شهر در حال فروش 
هستند، احتمال بیماری زایی داشــته و مردم به هیچ 
وجه نباید از آنها استفاده کنند. الزم است بدانید اغلب 

ژیلت ها از چین وارد می شوند. 
محصوالت تولیدی آن از گروه A، دارای استانداردهای 
کشورهای اروپایی و آمریکایی بوده که معموال باکیفیت 
و گران قیمت هستند، اما ژیلت های ارزان قیمتی که در 
گروه D قرار دارند، بی کیفیت بــوده و از ضایعات تهیه 

می شوند. 
طبــق آزمایش هــای انجام شــده، در تولید دســته 
پالســتیکی ایــن ژیلت هــا، به جــای اســتفاده از 
بی کیفیت تریــن  از  خوراکــی،  پالســتیک های 
پالستیک های ضایعاتی استفاده می شود که می تواند 

حساسیت های پوستی، آلرژی و امثال آن را ایجاد کند.

مراقب ژيلت های 
ارزان قیمت باشید

 توجه به وضعیت موها
اگر دچار ریزش مو هســتید، این را بدانید کــه اختالالت تیروئید 
و برخی از کمبودهای تغذیه ای مانند کمبود روی، آهن یا بیوتین 
می تواند باعث ریزش مو شــود. از دســت دادن روزانه 100 تار مو 
طبیعی است اما اگر بیش از ۲00 تار مو را در روز از دست دادید، برای 
بررسی اختالالت نامبرده، یک قرار مالقات با پزشک تان تنظیم کنید.

تغییر رنگ سفیدی چشم
آلرژی، تبخال، عفونت ها و... همگی باعث می شــوند که سفیدی 
چشم به ناگهان زرد شود. البته قرارگیری طوالنی مدت در معرض 
نور خورشید بدون استفاده از عینک آفتابی نیز همین تاثیرات را دارد. 
از طرف دیگر قرمز شدن سفیدی چشــم می تواند نشانه ای از ابتال 
به آلرژی، سرماخوردگی، آنفلوآنزا، خشکی چشم یا شیوع تبخال 
باشد. البته ورم ملتحمه که یک عفونت باکتریایی بسیار مسری است 
نیز می تواند با قرمز شدن سفیدی چشم همراه باشد. در موارد نادر، 
تغییر رنگ سفیدی چشم نشانگر یک بیماری جدی است. هرگونه 

تغییرات جزئی در رنگ ســفیدی چشــم را به اطالع پزشک تان 
برسانید. 

بررسی وضعیت تنفس
کوچک ترین انسداد در مســیر تنفس بینی برای شما مشکل ساز 
خواهد بود؛ انسدادی که می تواند بر اثر سرماخوردگی، حساسیت 
یا انحراف بینی باشــد. تصور کنید که مسیر تنفسی شما به میزان 
30 درصد مسدود شــود؛ در این صورت بدن شما در هر بار تنفس 
به میزان 30 درصد اکسیژن کمتری را دریافت می کند و برای جبران 
این کاستی، نیازمند آن است که تعداد نفس ها را بیش از حد معمول 
افزایش دهد. بینی خود را همواره تمیز نگــه دارید. در صورتی که 
مایع خروجی آن بیرنگ است، نشان دهنده حساسیت یا شروع یک 
سرماخوردگی است و در صورتی که با مایع سبز یا زرد رنگ برخورد 

کردید، نشان از آلودگی عفونی دارد.
بررسی وضعیت ناخن ها

وضعیت غیر عادی ناخن ها می تواند بیانگر بیش از 300 نوع مشکل 

داخلی در سیستم بدن شما باشــد که از مهم ترین آنها می توان به 
کمبود ویتامین ها، مواد معدنی یا پروتئین اشــاره کرد. همچنین 
مشــکالتی از قبیل کم خونی، اختالالت غده تیروئید، عدم تعادل 
هورمون ها یا پسوریازیس می تواند شکل ناخن های شما را تغییر 
دهد. در صورتــی که رگه های خطی روی ناخن هایتان مشــاهده 
می کنید که از بســتر ناخن تا ســر آن ادامه دارد، می تواند یکی از 
نشانه های ســرطان پوست باشد و بهتر اســت در چنین شرایطی 
برای انجام آزمایشات به پزشک مراجعه کنید. در صورتی که با رنگ 
قهوه ای در زیر بســتر ناخن مواجه شدید، به احتمال زیاد با عفونت 
قارچی سروکار دارید و می توانید با مصرف داروهای متناسب، این 
مشــکل را برطرف کنید. همچنین در صورتی که ناخن هایتان از 
میانه راه تا پایین، به صورت مات سفید شده اند، ممکن است شما با 

بیماری های کلیه ای سر و کار داشته باشید.
توجه به وضعیت دهان

خونریزی لثه ها هنگام استفاده از نخ دندان، دلیل مناسبی برای عدم 
استفاده از این ابزار تمیز کننده نیست. موضوع دقیقا برعکس است. 
خونریزی لثه در هنگام نخ دندان کشیدن به این معنی است که شما 
دچار عفونت باکتریایی هستید و نخ دندان کشیدن شما را از شر آنها 
خالص خواهد کرد. البته اســتفاده از نخ دندان به صورت محکم و 

شدید، باعث خونریزی لثه ها خواهد شد.
در نظر گرفتن وضعیت وزن

افزایش ناگهانی وزن می تواند با دیابت، بیماری های قلبی، فشــار 
خون، آرتروز و حتی افسردگی در ارتباط باشد. سعی کنید هر روز 
وزن خود را اندازه گیری و یادداشت کرده و به آن توجه الزم داشته 
باشید. بهترین زمان برای اندازه گیری وزن، صبح پس از بیدار شدن از 
خواب است. زمانی که شما لباس زیادی بر تن ندارید و هنوز صبحانه 
نخورده اید. سعی کنید هر روز در ساعتی مشخص و با شرایط یکسان 
وزنتان را اندازه بگیرید. همچنین از ترازوی یکســان برای این کار 

استفاده کنید.
توجه به وضعیت ادرار

حواستان به تغییر رنگ ناگهانی ادرار باشد. ادرار تیره رنگ و یا ادراری 
که با خون مشــاهده شود، می تواند نشــانه کم آبی بدن یا عفونت 

مجاری ادراری و همچنین بیماری های کبدی باشد. 
ادراری که به همراه خون دفع می شود، می تواند نشانه سنگ کلیه 
یا سرطان مثانه باشد. در صورتی که رنگ ادرار شما تیره است، بهتر 
است در اولین فرصت ممکن برای تشــخیص و درمان به پزشک 

مراجعه کنید.
بررسی وضعیت پوست

پوست خشک می تواند نشــانگر کمبود مواد معدنی یا بیماری و 
عفونت در بدن شما باشد. توجه کنید که پوست ترک خورده می تواند 

محلی برای رشد باکتری های جدید و ورود آنها به بدن باشد. 
سعی کنید برای انجام تست رطوبت، با ناخن خود روی پوست آرنج 
بکشید و در صورتی که پوستتان خراش برداشت یا دچار خونریزی 

شد، بدانید که پوستتان به شدت خشک شده است.

با این روش ها سالمتی خود را بررسی کنید

پروسه چکاپ سالمتی، عموما پروسه زمان بری است که بايد زير نظر پزشک انجام پذيرد. اما شما هم خودتان با بررسی 
عالئم بدنی، می توانید از شرايط عمومی بدن خود مطلع شويد؛ آن هم از طريق گام های زير و تنها در عرض 60 ثانیه.

پوست خشک 
می تواند نشانگر 

کمبود مواد معدنی 
يا بیماری و عفونت 
در بدن شما باشد. 

توجه کنید که 
پوست ترک خورده 

می تواند محلی برای 
رشد باکتری های 

جديد و ورود آنها به 
بدن باشد

یک متخصص طب سنتی با تشریح پرهیزات مصرف عدس در برخی 
از گروه های بیمار، به بیان مزیت های مصرف ســیب به عنوان معدود 
میوه هایی پرداخت که برای هر نوع مزاجی مفید است. مریم مقیمی 
درباره ادعایی که عنوان می شــود یکی از  عوامل اصلی بیمار ی هایی 
چون سرطان می تواند مصرف عدس باشد، عنوان کرد: عدس از سری 
حبوبات طبع سرد و خشک است و درباره آن یا هر غذای دیگری چنین 
ادعاهایی را نمی توان فقط با خواندن بخشی از کتب طب سنتی تفسیر 
کرد؛ زیرا شاید در کتبی آمده باشد که برای فالن افراد، مصرف عدس 
اشکال دارد، ولی این طور نیست که ما این توصیه را به همه افراد تعمیم 
دهیم. وی ادامه داد: اتفاقا عدس در طب سنتی کاربرد و خواص زیادی 
دارد؛ بخصوص برای خانم هایی که خونریزی های قاعدگی شدید دارند 
و ما در طب سنتی، آب عدس و عدس پخته را به آنها توصیه می کنیم؛ 
ولی برای کسی که دچار ســرطان است جزو پرهیزات قرار می دهیم؛ 
چون عدس سودازا بوده و کسی که مثال سرطان یا هر بیماری دیگری 
داشــته باشــد که غلبه ســودا را در بدن ایجاد کند، به اندازه کافی یا 
حتی بیش از حد ســودا در بدن دارد که باعث بیماری در بدنش شده 
است. این متخصص طب ســنتی عنوان کرد: بنابراین به بیمار مبتال 
به سرطان توصیه می کنیم که از خوردن عدس پرهیز کند؛ ولی این 
مربوط به همه افراد نیســت زیرا در برخی افراد مصرف عدس مفید 

است.

 یک مطالعه جدید نشــان می دهد افراد مبتال به میگرن ممکن است 
کمی بیشتر در معرض خطر سکته مغزی پس از یک عمل جراحی قرار 
گیرند. این خطر در میان کسانی که میگرن همراه با یک اختالل بصری، 
مانند نمایش چراغ چشمک زن دارند، بیشتر است. در مقایسه با افرادی 
که میگرن ندارند، افراد مبتال به این نوع از میگرن، بیش از دو برابر در 
معرض خطر سکته مغزی پس از عمل جراحی قرار دارند. مطالعه نشان 
داده است کسی که میگرن ساده دارد، باز هم خطر سکته مغزی پس از 
عمل جراحی در او، ۷۵ درصد بیش از افرادی است که میگرن ندارند. با 
این حال، کارشناسان تاکید کرده اند که خطر قطعی سکته مغزی پس 
از عمل جراحی، هنوز هم بسیار کم بوده و افراد مبتال به میگرن نباید 
مضطرب شوند. تیم مطالعه اشاره کرد که حتی با افزایش خطر، تنها 
در حدود شــش نفر از هر 1000 بیمار مبتال به میگرن، سکته مغزی 
پس از عمل جراحی مشاهده شده است. محقق دکتر ماتیاس ایکرمن، 
استادیار بیهوشی در دانشــکده پزشــکی هاروارد در بوستون گفت: 
»خوشبختانه این خطر کم است و بســیاری از افراد مبتال به میگرن 
که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند، هیچ سکته مغزی نداشته اند.« 
همچنین یافته ها نشان می دهد ارتباط بین میگرن و قرار گرفتن در 
معرض خطر بیشتر سکته مغزی پس از عمل جراحی، نمی تواند ثابت 
کند که جراحی باعث سکته مغزی در این بیماران است. ایکرمن گفت: 
»پژوهشــگران بر این باورند افرادی که از میگرن رنج می برند ممکن 
است به طور ژنتیکی در معرض خطر باالتر سکته مغزی باشند.« عالوه 
بر این، تیم تحقیقاتی، ارتباطی بین افزایش خطر سکته مغزی در افراد 
مبتال به میگرن و داروهایی به نام وازوپرســورها )که برای ایجاد ثبات 
فشار خون در حین عمل جراحی مورد استفاده قرار می گیرد( مشاهده 
کردند. ایکرمن گفت: برای اثبات عواملی که خطر سکته مغزی را تحت 

تاثیر قرار می دهند، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

اين افراد نبايد عدس بخورند

تحقیقات نشان می دهد؛

ارتباط میگرن و ريسک باالی سکته 
بعد از جراحی

دانستنی ها

خواص خوراکی ها

 
چه زمانی بايد 
 دندان عقلتان 

را جراحی کنید؟

دبیر علمی بخش جراحی دهان، فک و صورت، در یازدهمین کنگره 
بین المللی دندان پزشکان عمومی ایران گفت: بهترین زمان جراحی 
دندان عقل، سن 1۷ تا ۲۵ سالگی است. دکتر علیرضا جهانگیرنیا در 
یازدهمین کنگره دندان پزشــکان عمومی ایران افزود: اما در سنین 
باالی 30 سال اگر دندان عقل عفونت و کیست نداشته باشد و موجب 
آسیب ، درد و تورم دهان نشود، پیشــنهاد می شود که در دهان باقی 
بماند. وی ادامه داد: در این سنین اســتخوان فک متراکم شده و اگر 
دندان عقل مشــکلی ایجاد نکند، نیازی به جراحی و خارج کردن آن 

نیســت. جهانگیرنیا افزود: اما اگر نیاز به جراحی دندان باشــد، باید 
دندان پزشــکان عمومی متبحر یا متخصصان جراحی دهان، فک و 
صورت این کار را انجام دهنــد. دبیر علمی بخش جراحی دهان، فک 
و صورت کنگره دندان پزشــکان عمومی ایران گفت: علت نامگذاری 
دندان عقل این اســت که رویش آن دیرتر از سایر دندان ها و در زمان 
عاقل و بالغ بودن فرد اتفاق خواهد افتاد. جهانگیرنیا افزود: چون دندان 
عقل دیرتر درمی آید، یا با زاویه، خارج شده یا دچار پوسیدگی می شود 
و معموال در فک، جایی برای رویــش آن وجود ندارد و از طرفی نقش 

زیادی نیز در جویدن ندارد؛ بنابراین الزم اســت از حفره دهان خارج 
شــود. وی ادامه داد: اگر فک برای دندان عقل جا نداشته باشد یا در 
آن پوسیدگی ایجاد شده و ترمیم به نفع دندان نباشد، دندان جراحی 
یا کشیده می شود. جهانگیرنیا درخصوص پوشش بیمه ای جراحی 
دندان عقل اظهار داشت: بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی، 
جراحی دندان عقل را پوشش بیمه ای می دادند اما اخیرا این پوشش 
بیمه ای حذف شده و فقط کشیدن ساده دندان ها تحت پوشش بیمه 

است. البته برخی از بیمه های تکمیلی هنوز آن را پوشش می دهند.

بعد از مطالعات زیــاد در خصوص تاثیر چای خربزه ســیاه 
روی ســرطان، مشخص شــده اســت که این گیاه حاوی 
خواصی است که مانع از رشد سلول های سرطانی بخصوص 
 ســرطان ســینه می شــود. نتایج پژوهشــی که در مجله

Cancer Research به چاپ رسیده است، نشان می دهد 
که عصاره خربزه تلخ به دلیل داشــتن آنتی اکسیدان زیاد، 
می تواند روند رشــد سلول های ســرطان زا را مسدود کند. 
آنتی اکسیدان ها از سلول های بدن مراقبت کرده و آسیب های 
ناشــی از رادیکال های آزاد را کاهش می دهند. بهتر اســت 
بدانید که این رادیکال های آزاد به واسطه آلودگی هوا، تغذیه 
نامناسب، سموم محیطی و مصرف ســیگار و غیره وارد بدن 
شده و به ســلول ها آسیب وارد می رســانند. نتایج پژوهش 
دیگری که در دانشگاه کلرادو انجام شده است، نشان می دهد 
که دوز خاصی از خربزه تلخ در موش هایی که از سرطان رنج 
می بردند موثر عمل کرده و بدون ایجاد عوارض جانبی، باعث 
کاهش 6۴ درصدی تومورهای پانکراس شده است. در نهایت 
اینکه میزان باالی آنتی اکسیدان های موجود در خربزه تلخ، 
باعث افزایش فعالیت دستگاه ایمنی بدن شده و در واقع بدن 

را تقویت می کند.
عوارض جانبی ناشی از مصرف چای خربزه تلخ

چای خربزه تلخ برای خانم های باردار مورد منع مصرف دارد؛ 

چون برخی از ترکیبات آن می تواند باعث سقط جنین شود. 
همچنین مصرف این چای به مــدت طوالنی، باعث افزایش 
خطر التهاب کبد می شــود. گرچه این چــای به بافت های 
کبدی آســیب نمی رســاند اما مصرف زیاد و طوالنی مدت 
آن باعث افزایش تولید آنزیم های کبدی و ایجاد مشــکالت 
ســالمتی مانند تصلب شرایین و ســختی رگ های خونی 
می شــود. از دیگر عوارض جانبی این ماده غذایی می توان به 
بروز حالت تهوع، استفراغ، اسهال و زخم معده اشاره کرد. این 
چای همچنین برای کودکان، سمی بوده و باید با نظارت یک 

متخصص مصرف شود.

ورزش برای سالمتی را همه ما می شناسیم؛ فوایدی مانند 
تاثیر آن بر کاهش وزن و مخصوصا کنتــرل وزن، تنظیم 
قندخون و پیشگیری از دیابت، درمان فشار خون و چربی 
خون بــاال و صدها فایده مهــم دیگری کــه ورزش برای 
سالمتی دارد. دانستن این حقایق و آگاهی از فواید ورزش 
باعث شده خیلی از ما همیشه به فکر شروع آن بیفتیم، اما 
خیلی وقت ها به دلیل مشــکالت مختلف مجبور هستیم 
از ورزش دست بکشــیم؛ از جمله نداشتن وقت کافی برای 
ورزش، ناتوانی در رفتن به کالس ورزشــی، بیماری هایی 
مثل کمردرد و زانو درد. ازطرفی نمی دانیم چه ورزشی را 

برای رسیدن به هدفمان انتخاب کنیم.
در اینجا می خواهیم چند ورزش بسیار تاثیرگذار و ساده را 
به شما معرفی کنیم که می توانید به راحتی انجام دهید و 

نتایج آن را ببینید.
شــنا: بهترین خبر برای همه دوســتداران شنا و 
کســانی که در حال تالش برای تناسب بدن خود هستند، 
این اســت که شــنا ورزش فوق العاده تاثیرگذاری است و 
برای شــما نتایج شــگفت آوری به ارمغان می آورد. شنا 
کمک می کند تا به صورت اساســی بدن خــود را تقویت 

کنید و از عضالت مختلف کار بکشید.
دويدن: دویدن مزایای بسیاری دارد؛ ازجمله اینکه 

به کاهش اســترس، کاهش خطــر ابتال به افســردگی، 
ســوزاندن کالری زیاد و بهبود ســالمت کلی شما کمک 
می کند. دویدن بخصوص اگر در اوایل صبح باشــد، بسیار 
لذت بخش بــوده و یکی از بهترین تمرینــات برای هر روز 

است که باعث احساس موفقیت می شود.
دوچرخه سواری: دوچرخه ســواری یک راه ساده 
برای کار روی پاها و تعریق بیشتر است که می توان آن را به 
همراه دوســتان یا به تنهایی انجام داد. با انجام این ورزش 
می توانید اطمینان حاصل کنید که تمرین بسیار مفیدی 

انجام داده اید.

خربزه تلخ )2(

دانشمندان در حال بررســی راه های نوین و جذابی برای مبارزه 
با بیماری ها هســتند، تا جایی که ممکن است یک روز پزشک 
برای شما تعطیالت یا موسیقی تجویز کند.  محققان با آزمایش 
روی موش ها متوجه شدند آراستن و بزرگ کردن محل زندگی 
آنها و اضافه کردن چرخ گردان، اســباب بازی و جعبه رنگی، اثر 
فوق العاده ای روی سلول های لنفوسیت تی )نوعی از سلول های 
ایمنی بدن( می گذارد. این ســلول ها بــرای ایمنی بدن حیاتی 
هستند و به محافظت در برابر بیماری ها کمک می کنند. پرفسور 
»فول ویو دآکیستو« از دانشگاه کویین مری لندن گفت: »این اثر 
چشمگیر اســت، چون به موش ها هیچ نوع دارویی ندادیم. تنها 
کاری که انجام دادیم، عوض کردن شرایط محل زندگی شان بود. 
می توان گفت انگار آنها را ۲ هفته به تعطیالت فرستاده بودیم!« 
محققان می گویند باید این رویکرد روی انســان ها هم آزمایش 

شود تا مشخص شود تاثیر مشابهی بر آنها دارد.

عضو انجمن علمی طب سنتی ایران گفت: مهم ترین روش 
درمانی طب نوین در ســنگ های عالمت دار کیسه صفرا، 
جراحی است که البته عوارض خاص خود را دارد. غالمرضا 
کرد افشاری افزود: از دیدگاه طب سنتی، علت ایجاد سنگ 
درقســمت های مختلف بدن )از جمله کلیه، کیســه صفرا 
و...( وجود حرارت خارج از اعتدال یا ســردی بیش از اندازه 
در بدن و نیز انباشــتگی بدن از اخالط غلیظ و لزج اســت. 
این متخصص طب ســنتی افزود: حرارت یا ســردی زیاد، 
باعث خشک شــدن و افزایش غلظت رطوبات زاید شده و 
اخالط غلیظ را ســفت و متحجر و تبدیل به سنگ می کند. 
کردافشاری مهم ترین راه های پیشــگیری از بروز سنگ را 
جلوگیری از ایجاد فضوالت و اخالط غلیظ و لزج دانست و 
گفت: این امر جز با تقویت معده و قوه هاضمه و نیز مصرف 

مواد غذایی مناسب امکان پذیر نیست.

علت ايجاد سنگ در قسمت های 
مختلف بدن

 مبارزه با بیماری ها
با تعطیالت درمانی!

ورزش هايی که  بدن شما را دگرگون و جوان می کند

ورزش درمانی
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پیشنهاد سردبیر: 
طی 24 ساعت، 

بیش از 250 هزار نفر برای خرید نوکیا 6 ثبت نام کردند

کافه اپهوش سنج

می دانید که زیبایی و ســامت پوســت و مو همیشــه یکی از 
دغدغه های مردم بوده است؛ موضوعی که خانم ها وقت بیشتری 
صرف آن می کنند اما آقایان هم نباید به آن بی توجه باشــند. در 
این راستا اپلیکیشن »تله طب« که امروز معرفی می کنیم برای 
خانم ها و آقایانی اســت که برای ســامت پوســت و موی خود 
اهمیت قائل هستند. تله طب از چهار بخش اصلی تشکیل شده: 
مکان یاب سامت، مشاوره اختصاصی، گفتمان زیبایی و زندگی 
سالم. پس از ورود به رابط کاربری اپلیکیشن که ترکیب رنگ های 
صورتی، آبی و ســبز در کنار فونت های منظم، ظاهر شــکیل و 
دلنشینی به آن بخشــیده است، الزم اســت اطاعات پروفایل 
خود را تکمیل کنید. اطاعاتی مثل ســن و جنسیت و قد و وزن 
و نوع پوست و سابقه بیماری ها از شــما پرسیده می شود که در 
واقع در حکم پرونده پزشکی شــما برای ورود به بخش مشاوره 
اختصاصی است. در این بخش می توانید از متخصصین پوست و 
مو و زیبایی، جراحان پاستیک، پزشکان عمومی و کارشناسان 

تغذیه سواالت خود را پرسیده و منتظر پاسخ آنها بنشینید. هزینه 
گرفتن مشاوره از تمام پزشکان تله طب 15هزار تومان است که 
به عقیده ما خیلی منطقی نیســت. آیا حاضرید برای مشورت با 
یک کارشناس ارشد تغذیه یا پزشــک عمومی، هزینه ای معادل 
مشاوره با یک جراح متخصص پاستیک را بپردازید؟ این طور فکر 
نمی کنیم. بخش دیگر اپلیکیشــن، مکان یاب سامت است که 
روی نقشه، کلینیک های تخصصی پوست و مو را به شما معرفی 
می کند. اگرچه در حال حاضر فقط نقشــه تهران است که تعداد 
مراکز ثبت شده روی آن قابل قبول بوده و در نقشه شهرستان ها 
چنین چیزی را شاهد نیستید؛ اما به عقیده ما مفیدترین بخش 
تله طب، گفتمان زیبایی اســت، یک انجمن گفت وگوی درون 
برنامه ای که کاربران سواالتشــان را می پرسند و مردم معمولی و 
پزشکان در بحث ها مشارکت می کنند. خوشبختانه استفاده از 
این بخش در کنار قسمت زندگی ســالم، هزینه ای در پی ندارد. 
زندگی سالم حاوی مقاالت ترجمه شــده از ژورنال های معتبر 
پزشکی است که می تواند اطاعات بسیار مفیدی به همراه داشته 
باشــد.  اما با تمام این اوصاف و در مجموع، باید اپلیکیشــن تله 
طب را یکی از بهترین محصوالت ایرانی حوزه ســامت و درمان 
 قلمداد کنیم. شــما می توانید برای دریافت این اپلیکیشــن به  

 goo.gl/xG6qns  مراجعه کنید.

معرفی اپلیکیشن تله طب؛

 راهی برای مشاوره با متخصصین 
پوست و مو از راه دور

بهبود »جوانه زنی بذر« 
با میدان  مغناطیسی

یکی از مهم ترین روش های بهبــود جوانه زنی بذور، 
پیش آماده ســازی آنها با اســتفاده از مواد یا وسایل 
مختلف اســت کــه »پرایمینگ« نامیده می شــود. 
پژوهشــگران کشــورمان این کار را با اســتفاده از 
میدان های مغناطیســی انجام داده و به نتایج جالبی 

دست یافته اند. 
پرایمینگ بذر توســط میدان های مغناطیسی )که 
بــه »مگنتو پرایمینــگ« معروف اســت(، به عنوان 
راهکاری اکولوژیک، موثــر و ارزان قیمت برای بهبود 
خصوصیات جوانه زنی و سبز شــدن گیاهان مطرح 

است. 
این شــیوه آماده ســازی بذور، توســط گروهی از 
پژوهشگران دانشگاه های فردوســی مشهد و تربت 
حیدریه، روی بــذر گیاه کنجد مــورد آزمایش قرار 

گرفته است. 
بدین منظور، محققین بذرهــای کنجد را به صورت 
توده ای درون کیســه پاســتیکی نازک قرار داده و 
سپس توسط میدان های مغناطیســی با شدت ها و 
زمان های مختلف از آن مواظبــت کردند. پس از این 
مرحله، خصوصیات مرتبــط با جوانه زنی بذرها مورد 

بررسی و ارزیابی قرار گرفت. 
نتایج این تحقیق نشــان داد که هرچند میدان های 
مغناطیسی اثر معنی داری بر درصد جوانه زنی نهایی 
نداشتند، ولی پرایمینگ بذرها با میدان مغناطیسی 
با شــدت 50 میلی تســا به مدت 20 دقیقه، منجر 
به افزایش »سرعت جوانه زنی« بذور کنجد نسبت به 

تیمار شاهد شد. 
در ایــن آزمایش بیشــترین طول ریشــه چه، طول 
گیاهچه و نیز شــاخص طولی بنیــه گیاهچه متعلق 
به تیمــار 75 میلی تســا بــه مــدت 60 دقیقه و 
 بیشترین وزن خشــک گیاهچه و شاخص وزنی بنیه 
گیاهچه متعلــق به تیمــار 100میلی تســا برای 

20دقیقه بود. 
مطابق یافته های این پژوهــش، قرار گرفتن بذرهای 
گیاه دارویی و روغنی کنجد به مدت یک ســاعت در 
معرض میدان مغناطیســی دارای شــدت 75 میلی 
تســا و یا در مدت زمان 10 دقیقــه در معرض 25 
میلی تســا، بهترین نتایج را برای بهبود خصوصیات 

جوانه زنی این بذور به دنبال دارند.
یافته های ایــن مطالعه علمی پژوهشــی در آخرین 
شــماره از دوفصلنامــه »پژوهش های بــذر ایران« 

وابسته به دانشگاه یاسوج به چاپ رسیده است.

گروهی از دانشــمندان سوییســی ادعا می کنند سیستمی ســاخته اند که 
گرمای تابســتان را ذخیره می کند تا در زمســتان از آن اســتفاده شود. این 
روش مزایای فراوانی دارد؛ ازجمله اینکه توسط آن می توان انرژی جمع آوری 
شده در تابســتان را به طور فیزیکی به هر نقطه ای ارســال کرد. محققان در 
 همین راستا با بنیاد آزمایشگاه های فدرال سوییس برای آزمایش و تحقیقات

 )NaOH( همکاری کرده اند. سیستم جدید از هیدروکسید سدیم ) EMPA(
غلیظ شده به عنوان واســطه ذخیره گرمایی و مجموعه ای از ترکیبات دیگر 
برای دســتیابی، تبدیل و آزادســازی انرژی گرمایی باتوجه به تقاضا استفاده 
می کنند. درهمین راستا، به طور متضاد اگر انرژی گرمایی که مثا از خورشید 
جمع آوری شــود، به محلول سدیم هیدروکســید، اضافه و با آب رقیق شود، 
رطوبت موجود تبخیر شــده و محلول NaOH غلیظ تر می شــود. بنابراین 
انرژی موجود را موثرتر ذخیره مــی کند. درهرحال هرچنــد تابه حال فقط 
نمونه آزمایشــی این سیستم ســاخته شــده، اما بنیاد EMPA به دنبال یک 

شریک تجاری است تا نسخه کامپکت آن را برای مصارف خانگی بسازد.

تیمی از محققان دانشــگاه ناتینگهام و دانشــگاهی در مصر، در حال بررسی 
روشــی برای جایگزینی کیسه های پاســتیکی با اســتفاده از پوسته میگو 
هستند. این جایگزین برای کیســه های پلی اتیلن که از سوخت های فسیلی 
به دست می آیند، برای محیط زیســت خطری ندارد. در این فناوری، محققان 
از چیتوسان که پلیمر ســاخته شده از پوسته میگوســت، استفاده کردند که 
در حال حاضر به عنوان زباله در این کشــور محســوب می شــود. تولید مواد 
نانوکامپوزیتی زیستی مناسب شــرایط کشــور مصر، هدف این پروژه است 
و برای ساخت کیســه های خرید استفاده می شود که بســیار ارزان بوده و به 
محیط زیست آسیبی نمی رســاند. چیتوسان از پوســته میگو در اسید است 
که کربنات کلســیم آن حذف شده و ســپس در محلول قلیایی قرار  گرفته تا 
ورقه ورقه شود؛ درنتیجه این ورقه با استفاده از روش های مرسوم، به فیلم های 
پاستیکی تبدیل  می شــود. چیتوسان در بســته بندی مواد غذایی و صنایع 
پزشــکی کاربرد و خواص ضد میکروبــی و ضدباکتریایــی دارد. عاوه بر این 

جاذب اکسیژن است و عمر مواد غذایی را افزایش می  دهد.

مرکز تحقیقات فنی VTT در فناند کمربندی برای افراد نابینا ســاخته که آنها 
 Guidesense را در محیط خارج خانه راهنمایی می کند. کمربند مذکور که
نام دارد، مجهز به فناوری رادار با طول موج کوتاه اســت. این دستگاه روی سینه 
بسته می شود و به کاربر خود موانع موجود در مسیر او را هشدار می دهد. به گفته 
محققان مرکز VTT دستگاه Guidesense می تواند امواج کوتاه میلی متری 
را دریافت کند. این امواج ممکن است از هر دستگاهی مانند یک اتومبیل خودران 
یا سیستم هوشمند شناسایی و امنیتی یک ساختمان ساطع شود. کمربند مذکور 
بیشتر موانع موجود در مسیر کاربر را می یابد. البته هنوز قابلیت شناسایی اشیای 
بســیار کوچک مانند شــاخه های نازک و بوته ها را ندارد. این نخستین فناوری 
پوشیدنی نیست که برای کمک به نابینایان ساخته شده اســت؛ اما با این وجود 
 VTT مزیت هایی بر نمونه های دیگر دارد. ترو کیورو یکی از دانشمندان ارشد در
می گویــد: Guidesense با توجه بــه امواج رادیویی کار مــی کند؛ بنابراین 
سیگنال ها از لباس های معمولی رد می شــوند و این بدان معناست که می توان 

دستگاه را زیر کت پوشید تا کسی متوجه آن نشود.

ساخت سیستمی برای ذخیره گرمای 
تابستان و مصرف در زمستان

ساخت کیسه پالستیکی از میگو ساخت کمربند راهنما برای نابینایان

شرکت چینی سازنده تلفن همراه، باتری جدیدی را که با گرافن 
تقویت شــده و قادر به تحمل دمای 60 درجه سانتیگراد است، 
رونمایی کرد. ایــن باتری به دلیل اســتفاده از گرافن طول عمر 
بیشــتری دارد و می تواند در برابر گرمای زیاد مقاومت داشــته 
باشــد؛ به طوری که امکان کار در دمای 60 درجه سانتیگراد را 
دارد. براساس نتایج اعام شده توسط شرکت هوآوی، این باتری 
یون لیتیوم، به وســیله فناوری های مقاوم در برابر گرما تقویت 
شده است؛ فناوری هایی که گرافن نقش اصلی را در آن دارد. به 
دلیل تقویت ساختاری، این باتری ها می توانند تا دمای 60درجه 
را تحمــل کنند؛ دمایــی که از دمــای رایج کارکــرد باتری ها 
10درجه باالتر اســت. این باتری جدید طول عمــری دوبرابر 
بیشــتر از باتری های یــون لیتیومی دارد و به گفتــه محققان، 
آزمون های شارژ/دشــارژ روی این باتری در دماهای باال انجام 
شده و نشان داده اســت که اگر شــرایط کارکرد این باتری ها و 
باتری های رایج یکی باشد، باتری تقویت شده با گرافن، 5 درجه 
خنک تر از باتری یون لیتیومی است. محققان هوآوی همچنین 
گفتند: آزمون ها ثابــت کرد که بعد از 2000 بار شارژ/دشــارژ، 
باتری های تقویت شده با گرافن، 70درصد ظرفیت اصلی خود را 
حفظ می کنند و زمانی که این باتری به مدت 200 روز در دمای 
60 درجه سانتیگراد نگه داشته شود، 1۳درصد از ظرفیت آن از 

دست می رود.

گوشی نوکیا 6 که هفته گذشته توســط HMD معرفی شد، به 
صورت ویژه از طریق فروشــگاه اینترنتی چینــی JD.com به 
فروش خواهد رسید. این گوشی با قیمت 245 دالر در این سایت 
موجود اســت و افرادی که عاقه مند هستند تا در فروش ویژه و 
سریع )Flash Sale( این گوشــی در تاریخ 19 ژانویه شرکت 
کنند، باید از طریق این ســایت ثبت نام خود را انجام دهند. هر 
شــخص برای ثبت نام باید 9 دالر پرداخت کنــد. این مبلغ در 
نهایت از قیمت گوشی کسر خواهد شد. طی 24 ساعت اولی که 
ثبت نام برای نوکیا 6 در سایت آغاز شده بود، بیش از 250 هزار 

نفر ثبت نام خود را به صورت کامل انجام دادند.
این گوشــی میان رده اندرویدی، یکی از شــش یا هفت گوشی 

جدیدی است که HMD اعام کرده امسال معرفی خواهد کرد.
نوکیا 6 با استفاده از نرم افزار انتوتو )AnTuTu( نیز مورد بررسی 
قرار گرفته و امتیاز خوب 44517 را کســب کرده است. شاید بد 
نباشد که دوباره نگاهی به مشخصات این دستگاه داشته باشیم. 
صفحه نمایش گوشــی 5/5 اینچ با وضوح تصویر 1080×1920 
است. از یک پردازنده 8 هسته ای کوالکام اسنپدراگون 4۳0 در 
کنار یــک پردازنده گرافیکی آدرنــو Adreno 505( 505( در 
این گوشی استفاده شده اســت. 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت 
حافظه داخلی، از دیگر مشــخصات فنی نوکیا 6 هســتند. یک 
دوربین 16 مگاپیکسلی با قابلیت فوکوس اتوماتیک روی چهره 
در پشت گوشــی و یک دوربین 8 مگاپیکســلی برای برقراری 
تماس های ویدئویی و گرفتن ســلفی در جلوی گوشــی تعبیه 

شده است. هر دو دوربین دارای دریچه دیافراگم f/2.0 هستند.

همان طور کــه مطلــع هســتید، اخیرا ســونی، یــک ویدئو 
جهــت معرفــی بازی هایی که قرار اســت برای پلی استیشــن 
4 در ســال 2017 میادی و بعــد از آن عرضه گردد، منتشــر 
کرده اســت. با این حال، به نظر می رســد هنوز تعــدادی بازی 
دیگر نیز قرار اســت از ســوی ســونی در یکی دو ســال آینده 
 شــاهد باشــیم که تاکنون معرفی نشــده اند. شــوهی یوشیدا 
)Shuhei Yoshida(،درگفت وگوی اخیر خود به طور مشخص 
بیان کرده اســت که هنوز بازی های معرفی نشــده زیادی برای 
کنسول پلی استیشن4 توسط سونی در دست توسعه قرار دارند و 
 به زودی رونمایی خواهند شد. این گزارش از آخرین شماره مجله

 Dengeki PlayStation بــه دســت آمــده اســت. اگرچه 
وی اطاعات بیشــتری پیرامون این مورد منتشــر نکرد، اما به 
 احتمال بسیار زیاد سونی در کنفرانس خبری خود در نمایشگاه

 E3 2017 کــه کمتر از چند مــاه دیگر به زمــان برگزاری آن 
باقی مانده است، از این بازی ها رونمایی خواهد کرد. 

ســونی همــواره در کنفرانس هــای اخیــر خود ســوپرایزی 
ویژه بــرای طرفــداران برند پلی استیشــن تــدارک دیده بود 
 )به طور مشــخص کنفرانس خبــری این شــرکت در رویداد

 PlayStation Experience( و آن طــور کــه از شــواهد 
پیداست، شــاید یکی از بازی های معرفی نشده  مد نظر یوشیدا، 

عنوان مورد انتظار Bloodborne2 باشد.

کریس لتنر مدیر گروه توسعه ابزارهای اپل، روز گذشته اعام کرد که 
تا آخر این ماه شــرکت را ترک می کند تا به دنبال فرصت های بهتر 
در جای دیگری باشد. گفتنی اســت لتنر سرپرستی تیم هایی نظیر 
Xcode، Swift و برخی کامپایلرها و ابزارهای دیگر مرتبط با توسعه 
اپل را در کارنامه اش دارد. وی در نامه ای که توســط وب سایت مک 
استوریز منتشر شــده، اعام کرده Ted Kremenek که در حال 
حاضر مدیر ارشــد واحد Languages and Runtimes در 
اپل اســت، به عنوان مدیر پروژه زبان برنامه نویسی سوئیفت وظایف 
 او را بر عهده خواهد گرفــت و عهده دار مســئولیت های مدیریتی

Swift.org می شود. وی اظهار داشته که انتظار ندارد استعفایش 
روی عملیات های روزانه تیم ســوئیفت اثر قابــل توجهی بگذارد و 
 Kremenek تحت مدیریت Swift 4 خاطرنشان کرده که توسعه
ادامه خواهد داشــت. اپل پیشــتر اعام کرده بود که بعد از انتشــار 
سوئیفت 1/۳ در ماه های آتی، عمده تمرکزش را روی نسخه چهارم 
از این زبان قرار می دهد. لتنر را بیشتر به خاطر سرپرستی و مدیریت 
پروژه های مهمی چون زیرســاخت کامپایلــر LLVM و همچنین 
مجموعــه ای از تکنولوژی های ماژوالر می شناســند. وی توســعه 
سوئیفت را از ســال 2010 آغاز کرد و در کنگره جهانی موبایل سال 
2014 نیز این زبان برنامه نویسی متن باز برای پلتفورم های نرم افزاری 
اپل معرفی شد. گفتنی است کریس لتنر در حال ترک اپل به مقصد 
تساست و قرار شده در سمت معاونت نرم افزار اتوپایلوت و مدیر تیم 

مهندسی اتوپایلوت تسا به فعالیت بپردازد.

تنها ۱۳ درصد ظرفیت باتری هوآوی 
پس از 200 روز مصرف می شود

طی 24 ساعت، بیش از 250 هزار نفر 
برای خرید نوکیا 6 ثبت نام کردند

سونی: 

 بازی های معرفی نشده  بیشتری
برای پلی استیشن 4 در راه است

 Swift خالق زبان برنامه نویسی 
اپل را به مقصد تسال ترک می کند

اخبار

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

درگاه پایش جامعه اطاعاتی برمبنای نظام پایش شاخص های 
ارتباطات و فناوری اطاعات و با توجه به نتایج طرح آمارگیری 
برخورداری خانوارها و اســتفاده افراد از فنــاوری اطاعات و 
ارتباطات، آخرین وضعیت استفاده از ICT در ایران را تا پایان 

سال 94 اعام کرد.

5۹ درصد کاربران به دنبــال تفریح در اینترنت 
هستند

طبق این برآوردها مشــخص شــد وضعیت حضور کاربران 
اینترنت در شــبکه های اجتماعی که 20 درصد از ســال 92 
بوده، در پایان ســال 94 به 65 درصد افزایش یافته است. این 

درحالی است که بررسی ها نشان می دهد 59 درصد کاربران 
در اینترنت به دنبال تفریح و ســرگرمی اند و 71 درصد، از این 

ابزار برای ارتباطات استفاده می کنند.
فقط ۸ درصد کاربــران ایرانی در اینترنت محتوا 

تولید می کنند
در راســتای فعالیت کاربران اینترنت در ایران مشخص شده 
اســت که تنها 8 درصد کاربــران ایرانی به تولیــد محتوا در 
فضای مجازی می پردازند که از این میــان 2 درصد تولیدات 
محتوا مربوط به نرم افزارهای اینترنت برای ویرایش، ۳ درصد 
محتوای تولید شده برای مدیریت صفحات شخصی، 6 درصد 
محتوای ایجاد شده توسط کاربر شــامل متن، عکس، فیلم و 
موســیقی و نرم افزار و یک درصد نیز به تولید محتوا در قالب 

وباگ نویسی مربوط می شود.
۱۳ درصد کاربران ایرانی از بانکداری الکترونیکی 

استفاده می کنند
براساس بررسی های شاخص های جامعه اطاعاتی در ایران در 
خصوص فعالیت کاربران اینترنت، مشخص شد که 1۳درصد 
فعالیت کاربــران اینترنت در ایران به بانکــداری الکترونیکی 
معطوف اســت. همچنین ۳7/5درصد از کاربــران از خدمات 
دولت الکترونیک و 42 درصد از تجارت الکترونیک در اینترنت 
استفاده می کنند. در همین حال اعام شده است که 2درصد 
کاربــران در فضای اینترنت مشــارکت الکترونیکــی دارند و 

4/5درصد نیز از خدمات رایانش ابری استفاده می کنند.
2۷ درصد کاربران اینترنت در ایران باالی 50 سال 

سن دارند
بررسی ها نشان می دهد که 74/7درصد کاربران اینترنت در 
ایران در گروه سنی 20 تا 29 سال هستند و این درحالی است 
که 27/۳درصد کاربران اینترنت در ایران را گروه ســنی 50تا 
89ساله تشــکیل می دهند. در همین حال فاصله جنسیتی 
بین کاربران اینترنت مرد و زن در ایران 1/9درصد است و فاصله 
بین کاربران اینترنت شهری و روســتایی 25/5درصد برآورد 

می شود.

طبق این 
برآوردها مشخص 

شد وضعیت 
حضور کاربران 
در شبکه های 
اجتماعی که 

20درصد از سال 
۹2 بوده، در 

پایان سال ۹4 به 
65درصد افزایش 

یافته است

۵۹ درصد کاربران ایرانی در اینترنت به دنبال سرگرمی هستند

معمای  2050
سوال هوش: شخصی کاهی خرید. در ابتدا 5درصد 

قیمت کاه را پرداخت کرد. 
فــردای آن روز 95درصــد هزینه باقیمانــده را نیز 
پرداخت کرد. اما فروشــنده گفت این شــخص باید  

114 تومان دیگر بابت کاه بپردازد.
اگر فروشــنده کاه را گران تــر از روز اول نفروخته 

باشد، قیمت این کاه چقدر بوده است؟

جواب معمای  204۹ 
به دلیل اینکه اختاف اعداد داده شده عبارت است از 
6 و 10 و14و18 و همگی با هم 4عدد اختاف دارند 
لذا باید اختاف عدد آخر با عدد ششــم 22 باشــد.

بنابراین عدد ششم 72 می شود.

لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 
و شهر محل زندگی خود به نشانی:

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

برمبنای آخرین بررســی های نظام پایش شاخص های ارتباطات کشــور، 65 درصد کاربران اینترنت در ایران عضو 
شبکه های اجتماعی هستند و 5۹ درصد  آنها در اینترنت به دنبال تفریح و سرگرمی اند.

اغلب مرورگرهای مــدرن مانند کــروم و فایرفاکس دارای 
قابلیتی بــا نام تکمیل خــودکار )autofill( هســتند. به 
کمک این ویژگــی، مرورگر اطاعاتی از قبیل نام، شــماره 
تلفن و آدرس شــما را بــه خاطر ســپرده و هنگامی که در 
وب ســایت های مختلف نیاز به پرکردن این فیلدها باشــد، 
مرورگر به صورت خودکار این عمل را انجام می دهد. مزیت 
اصلی این تکنیک، صرفه جویی در زمان و تاش کاربر است؛ 
اما با این وجود ممکن اســت برخی از افراد ســودجو از این 

تکنیک بر علیه  شما استفاده کنند! 

در مرورگرهایی مثل کروم، ســافاری و اپرا، قابلیت تکمیل 
خودکار، به صــورت اتوماتیک تمام فیلدهــای موجود روی 
صفحه وب را پر می کند؛ صرف نظــر از اینکه فیلد مورد نظر 
توسط شــما دیده شــود یا خیر. بدین ترتیب افراد سودجو 
می توانند با قــرار دادن فیلدهای پنهــان درون صفحه وب، 
اطاعات موردنظرشــان را بدون آگاهی شما دریافت کنند. 
فرض کنید که درحال پرکردن اطاعات پایه در یک سایت 
هســتید، در این لحظه با کلیک روی فیلد نام و انتخاب اسم 
خود، فیلد آدرس ایمیل نیز به طور خودکار تکمیل می شود. 

حاال با فشردن دکمه ارسال اطاعات، شاید فکر کنید که تنها 
نام و آدرس ایمیل خود را به ســرور ارسال کرده اید درحالی 
که فیلدهای مخفی، اطاعاتی از قبیل آدرس و شماره تلفن 

شما را نیز دریافت کرده و به سرور ارسال کرده اند!
برای جلوگیری از این امر می توانید ویژگی تکمیل خودکار 
)autofill( مرورگــر خــود را از طریق منــوی تنظیمات 

غیرفعال کنید. 
اگر قصد غیرفعــال کردن ایــن قابلیت را نداریــد، توصیه 
می کنیم تنها در وب سایت های معتبر و شناخته شده از این 
ویژگی اســتفاده کنید؛ چرا که ممکن است اطاعات تان به 

طور ناخواسته در اختیار افراد سودجو قرار گیرد.

چرا نباید از ویژگی تکمیل خودکار در مرورگرها استفاده کرد؟!
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
سایه بی مهری مسئوالن بر سر تئاترهای اصیل ایرانی

اخبار فرهنگی

اسامی ۲۵ فیلم بخش مسابقه پویانمایی ششمین دوره جشنواره 
فیلم کوتاه »حسنات« اصفهان اعالم شد.

ســعادت رحیم زاده، محمدعلی صفورا، ناصر گل محمدی، هادی 
محمدیان و ابوالقاســم نظرپــور اعضای هیئــت انتخاب بخش 
پویانمایی ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه »حسنات« اصفهان، 
اسامی آثار بخش مسابقه پویانمایی این دوره از جشنواره را اعالم 

کردند.
بنا بر ایــن گزارش، هیئــت انتخاب بخش پویانمایی ششــمین 
جشنواره »حسنات« از بین ۱۰۶ اثر رسیده پویانمایی به دبیرخانه 
این دوره از جشــنواره، ۲۵ فیلم را برای بخش مسابقه انتخاب و 

معرفی کردند.
اسامی این فیلم ها به شرح زیر است:

نــوروز )محمدهــادی خســروکیانی( از اهواز، حس مشــترک 
)محمدحســن عرفان منش( از تهران، الیت سایت )سید مسلم 
طباطبایی( از تهران، پیراکانتا )نــگاره حلیمی( از تهران، موزیک 
انیمیشــن بامداد )ریحانه کاوش( از اصفهان، جنگ جهانی سوم 
)عبداالمیر ســبیعی( از یزد، همراه )محمد افشارنژاد( از مشهد، 
یک از هزاران )بــاران محمدریحانی( از مهابــاد، مثل یک پروانه 
روی یک قلب )مریم خلیل زاده( از تهران، یک دلخوشی کوچک 
)مهناز یزدانی( از اصفهان، رویای بیداری )شــفیقه آســانی( از 
مشهد، پسرک )مونا عبدا...  شاهی( از تهران، دالکه )نسیم عینی( 
از خرم آباد، نقش زندگی )احسان معصوم( از قزوین، پایین )شادی 
سعیدی ورنوسفادرانی( از کرج، سالم بر روح ا... )بهروز خندان دل( 
از شاهرود، آقای بنفش )عباس جاللی یکتا- حجت اعظم پور( از 
تهران، قفل طال )عباس جاللی یکتا، اصغر صفار( از تهران، کرگدن 
)فرزانه قبادی( از تهران، مجموعه انیمیشــن شــهر مون- خرید 
اضافی )رضا مهرانفر( از تهران، دوستان حقیقی )علیرضا واعظ( از 
اصفهان، مینی فارم )اسماعیل علیزاده، فرزانه قبادی( از شاهرود، 
پنجره فوالد )ساره شــفیعی پور( از تهران، آنتراکت )سیدمحمد 
رضا خردمندان( از تهران، برای خواهــرم )رضا صفی( از گرگان. 
ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه »حسنات« اصفهان، به دبیری 
رسول صدرعاملی، ۱۵ تا ۱۸ اسفندماه و همزمان با هفته احسان 
و نیکوکاری برگزار خواهد شــد و کانون نشــر و ترویج فرهنگ 
 اســالمی حســنات اصفهان با همکاری بنیاد ســینمایی فارابی

برپاکننده آن است.

اعالم اسامی ۲۵ فیلم بخش مسابقه 
پویانمایی جشنواره »حسنات«

به گزارش فــارس، تئاتر در اصفهــان از قدمتی طوالنی و 
اصالتی خاص برخوردار است، به گونه ای که پیشکسوتان 
زیادی در این عرصه رشــد پیدا کرده و بــه جامعه هنری 
کشور معرفی شــده اند ولی با مهاجرت به پایتخت، عرصه 
تئاتر در این شــهر را تنها گذاشــته و یا از جهتی میدان را 

برای جوانان باز گذاشته اند.
اندک هنرمندانی نیز که در این شــهر مانده انــد، با افول 
روزهای اوج تئاتــر در اصفهان انگیزه چندانــی برای کار 
ندارند؛ اما در این میان هنوز جوانان آرمان گرا و با انگیزه ای 
هســتند که هنر اصفهان و نوآوری در تئاتــر دغدغه آنها 
بوده و برای ســطح ســلیقه مخاطب ارزش قائلند؛ کسانی 
که با تلفیق داستان های کهن ایرانی با تئاتری که به ظاهر 
هنری غربی است، نمایشــی خالق و درخور شأن و شعور 
مخاطب می سازند تا علی رغم بی مهری مسئوالن، از سوی 

تماشاگران، اثر فاخر لقب گیرند.
عرشیا شــفیعیون از جمله این جوانان است که اخیرا »اپرا 
تئاتر هفت خوان رســتم« را در تاالر هنر بــه روی صحنه 
برده است، نمایشــی که متن آن حدود ۵ ســال پیش و با 
هدف ارائه به خارج از کشور در سبک اُپرا و بر پایه موسیقی 

نگارش شده بود.
شــفیعیون از چرایــی انتخاب داســتان شــاهنامه برای 
تازه ترین اثر هنری اش به ســبک اپــرا می گوید: »تصمیم 
داشــتم تا داســتان های ملی را مطرح کنم و شاهنامه به 
ســبب وجود قصه های حماسی و همه پســند در اولویت 
قرار گرفت، به عالوه اینکه شــخصیت فردوسی به عنوان 
شاعری شیعی، هم امروز و هم در زمان خودش مورد غفلت 
واقع شده بود و به داســتان هفت خوان رستم هم با وجود 
مضامیــن عرفانی، دراماتیــک و جلوه های ویــژه تاکنون 

پرداخته نشده بود«. 
او شــکل گیری اپرا را از تعزیه در ایران و چین می داند که 
وارد ایتالیا شده و به اسم اپرا دختر ایتالیا معروف می شود. 
این نمایش که نیازمند چارچوب های خاصی است تاکنون 
تنها در تهران به صورت عروســکی اجرا شده و برای اولین 
بار اســت که در چنین ســبکی در اصفهان به روی صحنه 
می رود. شــفیعیون چند ســال قبل تجربــه دیگری نیز 

با ســبک اپرا داشــته اســت ولی به دلیــل محدودیت و 
کم تجربگی، چندان طبق اصول این ســبک اجرا نشــده 
بود، ولی این بار ســعی کرده تا با تحقیق و پژوهش بسیار 
و بــا توجه بــه امکانات موجــود، نمایش جدیــدش را به 

استانداردهای این سبک نزدیک کند.
در این نمایش 7۵ دقیقه ای دیالوگ ها بر پایه موســیقی و 
در دســتگاه های مختلف ایرانی و کالسیک خوانش شده 
و قســمت های روایی اثر با رعایت کامل امانت و وفاداری 
به اشعار اصیل فردوســی توســط گروه کر اجرا می شود، 

چیدمان صحنه نیز به صورت مفهومی طراحی شده است.
نویســنده و کارگردان »اپــرا تئاتر هفت خوان رســتم« 
دوســت دارد تا این نمایش را به عنوان اثری نو در اصفهان 
در شــهرهای دیگر کشــور نیز به روی صحنه ببرد و برای 
اجرا در دانشــگاه های خارج از کشــور در اروپا و کانادا نیز 
پیشنهاد هایی داشــته که به حمایت مسئوالن امر وابسته 

است. او معتقد اســت نمایش اخیرش آن چنان در حرکات 
و موســیقی گویاســت که به ترجمه نیازی نیست، شاهد 
صحبتش حضور تماشــاگرانی از کشورهای خارجی چون 
پرتغال، اوکراین، ایتالیا، اسپانیا و ... است که با دیدن تئاتر 
با آن ارتباط برقرار کرده و حتی با افســانه های خود قیاس 

می کردند. 
بازیگران »تئاتر هفت خوان رســتم« تلفیقی از هنرمندان 
باتجربه و پیشکســوت در کنــار هنرورانی اســت که در 
مجموعه هنری عرشیان با فراخوان سال گذشته به صورت 
رایگان در کارگاهی آموزش دیده  و بــرای ایفای نقش در 

این تئاتر برگزیده شده اند. 
این مجموعه حدود هفت 
ســال پیش بــا گروه های 
فیــــلم سازی،  مختلــف 
هنـــــرهای  موســیقی، 
تجســمی و... در اصفهان 
پایه گذاری شده و به سبب 
عالقه ای که بــه اصفهان 
دارد قــدم اول هــر اثــر 
هنری را ابتدا در این شهر 
برمــی دارد، البتــه اکنون 
در تهــران هم شــعبه ای 
داشــته و تولیداتی را برای 
تلویزیون هم بــه نمایش 

گذاشته است.
مجموعه عرشیان با وجود 
اینکه بزرگ ترین مجموعه 
کشــور  غیردولتی  هنری 
است و هنرمندان زیادی را 
در عرصه تئاتر و موسیقی 
تربیت کرده است تاکنون 
هیــچ حمایتــی از جانب 
مســئوالن دریافت نکرده 
و همچنــان در ســکوت 
هنرمندپروری  به  خبری، 

خود ادامه می دهد.
به عقیده شفیعیون گروه های موسیقی در اصفهان چندان 
دوام نمی آورند و بعد از مدتی یا از هم پاشیده شده و یا برای 
تامین خود تغییر جهــت داده و به کارهای ســطح پایین 
راضی می شــوند. گروه کر »پژواک« که روایت موسیقایی 
»اثر هفت خوان رســتم«را به عهده دارد، تازه شکل گرفته 

اســت و می تواند اتفاقات خوبی را در زمینه موسیقی این 
شهر رقم بزند.

تحقق برنامه اجرای این نمایش در شهرهای دیگر کشورها 
به حمایت شهر میزبان و معرفی مسئوالن اصفهان بستگی 
دارد که اگر بخواهند به راحتــی می توانند این کار را انجام 
دهند. حتی گاهی حضور یک مسئول با دعوت یا بی دعوت 
در تئاتری که ماه ها برای آن زحمت کشــیده شده است، 

می تواند انگیزه را در دست اندرکاران آن مضاعف کند.
شفیعیون نبود تبلیغات شــهری را مهم ترین مشکل پیش 
روی نمایش خود می داند و اگرچه برای تحقق آرزوهایش 
تنها به خــدا توکل کــرده ولی از بی مهری مســئوالن به 
تئاتری که به اصالــت ایرانی پایبند اســت، گالیه دارد. او 
حتی برای تمرین تئاترش که خواســته حداقلی برای یک 
اجراست، مجبور شــده تمام تابســتان را در یک مدرسه 
بگذراند و با بازگشایی مدارس، بیش از 9۰ نفر از عوامل کار 
و دکورهای عظیم را در مکان های مختلفی مثل باشــگاه و 

دانشگاه به این سو  وآن سو می برده است.
برخالف نبود تبلیغات گســترده برای این نمایش و صرفا 
اطالع رسانی در چند رســانه و خبرگزاری، این اپرا تئاتر با 
استقبال پرشــوری مواجه شــده به طوری که هر شب  با 
کمبود صندلی خالی در سالن مواجه می شویم. »اپرا تئاتر 
هفت خوان رستم« تا فردا از ساعت ۱9:3۰ در تاالر هنر به 

روی صحنه است.
گیشه بلیت فروشی در حاشیه تاالر پیش بینی شده است 
و عالقه مندان می توانند به صــورت اینترنتی و یا مراجعه 
 به آیــدی haftkanerostam@ بــرای رزرو صندلی

اقدام کنند.

به بهانه اجرای اولین اپرا تئاتر اصفهان؛

سایه بی مهری مسئوالن بر سر تئاترهای اصیل ایرانی
»اپرا تئاتر هفت خوان رســتم« اخیــرا در تاالر هنر 
اصفهان به روی صحنه رفته، نمایشی از داستان  های 
اصیل ایرانی در ســبک اپرا و بر پایه موســیقی.  این 
نمایش برخالف آثار ضعیفی کــه اکنون روی صحنه 
اســت و حمایت های هنگفتی از آنها به عمل آمده، با 

استقبال پرشوری مواجه شده است.

برخالف نبود تبلیغات 
گسترده برای این 

نمایش
 و صرفا اطالع رسانی در 

چند رسانه
 و خبرگزاری 
این اپرا تئاتر 

با استقبال پرشوری 
مواجه شده

 به طوری که هر شب
 با کمبود صندلی خالی 

در سالن
 مواجه می شویم

دور دوم برنامه کارنامه با هدف بررســی مبانی نظری و کارنامه 
هنرمندان فعال در عرصه تئاتر کودک از سوی تاالر هنر برگزار 
می شــود. مدیر تاالر هنر چندی پیش از تصمیم این تاالر برای 
تداوم برگزاری برنامه »کارنامه« خبر داده بود و اکنون دور دوم 

برگزاری این برنامه آغاز شده است.
محمدرضــا رهبری در خصــوص کلیت برنامــه کارنامه گفت: 
وقتی با این پرسش مواجه شــدیم که برای تئاتر کودک چه باید 
بکنیم و چطور آن را ســامان بدهیم، یکی از اولین راهکارهایی 
که به ذهنمان رســید این بود که به ســمت این برویم که ابتدا 
داشــته هایمان را بررســی کنیــم و ببینیم در چــه موقعیتی 
هســتیم. از این رو تصمیم گرفتیم که بدانیم دوستان هنرمند 
صاحب سابقه اصفهان در بخش نمایش کودک چه فعالیت هایی 
انجام داده اند و چه رویکرد و چشــم اندازی بــرای آینده دارند. 
بنابرایــن این برنامه را پایــه ریزی کردیم تا با رویکرد بررســی 
سوابق کاری دوستان صاحب تجربه، بتوانیم برنامه هایی را برای 
آینده طراحی کنیم. در سری اول، کارنامه شش تن از هنرمندان 
فعال در زمینه تئاتر کودک بررســی شــد و در ســری دوم این 
برنامه به بررسی مبانی نظری و کارنامه هنرمندانی مانند: رسول 
مسلمی، مهدی فدایی، اسدا... اسدی، حبیب ا... شفیعی و احمد 
شــاهین فر پرداخته می شود. الزم به ذکر اســت، روز و ساعت 
حضور هنرمندان ذکر شــده در برنامه کارنامه متعاقبا در سایت 

ایمنا اعالم می شود.

حامد عنقــا مدیر ســامانه کنســرت آنالین کشــور »حام«، 
ضمن اعــالم این خبر گفت: »بلیت فروشــی اجراهــای زنده و 
آنالین ســی و دومین جشنواره موســیقی فجر از طریق سامانه 
کنسرت آنالین »حام« آغاز شــد و عالقه مندان برای تماشای 
اجراهای جشــنواره به صــورت زنــده و آنالین مــی توانند با 
 مراجعــه بــه آدرس e-haam.ir نســبت به خریــد بلیت ها

 اقدام کنند.«
 عنقا دربــاره قیمــت بلیت های آنالیــن جشــنواره نیز گفت: 
»بر اساس توافقی که با ســتاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر 
صورت گرفته، قیمت تمامــی اجراهایی که به صــورت زنده و 
آنالین پخش می شــود یکســان و به قیمت 3۰۰۰ هزار تومان 

خواهد بود.«
مدیر ســامانه کنســرت آنالین دربــاره کارگــردان اجراهای 
آنالین جشــنواره نیــز گفت: »مســعود فروتــن از هنرمندان 
پیشکســـوت عرصـــه سیـــنما و تلویزیــون کارگردانــی 
 اجراهایی  را کــه به صــورت آنالین پخش می شــود بر عهده 

خواهد داشت.«
عنقا ادامــه داد: »تمامی مخاطبان و عالقه منــدان به اجراهای 
موســیقی جشــنواره موســیقی فجر در اقصی نقاط ایران و با 
حداقل ســرعت ۲۵۶ کیلو بایت بر ثانیه مــی توانند برای اولین 
 بار همزمان با تهران به تماشــای اجراهای جشــنواره موسیقی

فجر بنشینند.«

بزرگ ترین ویژه برنامه کمدی شهروندی با عنوان »پایه خنده« 
با حضور ســتاره های اســتند آپ کمدی کشــور در اصفهان 
برگزار می شــود. هومن حاجــی عبدالهی، الیــکا عبدالرزاقی، 
سروش جمشــیدی، رضا شــفیعی جم، مهران غفوریان و امیر 
کربالیی زاده تا ۱۵ بهمن ماه در ســالن نگین ســپاهان شهر از 
ساعت ۱9 به اجرای برنامه خواهند پرداخت. این برنامه که از ۲3 
دی ماه آغاز شده توسط کمیته فرهنگ شــهروندی و سازمان 

فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود.

از سوی تاالر هنر؛

»کارنامه« به ایستگاه دوم رسید

فروش بلیت های آنالین جشنواره 
موسیقی فجر آغاز شد

پایه خنده در اصفهان

نگار آذربایجانی می گویــد فیلمش نگاهی امیدوار کننده 
و کمــک کننده بــه کل زندگــی دارد و مخاطــب را به 

نوع دوستی تشویق می کند.
نگار آذربایجانی کارگردان فیلم سینمایی »فصل نرگس« 
که درجشنواره فیلم فجر امسال حضور دارد، در خصوص 

نقاط قوت این اثر گفــت: این فیلم دو نقطــه قوت دارد، 
اول اینکه مخاطب در بســتر موضوع آن، بــه نحوی نگاه 
امیدوارانه و کمک کننده بــه کل زندگی پیدا می کند و به 
نوع دوستی تشویق می شــود و بحث دوم اینکه ما آدم ها 
برخی مواقع بــدون آنکه بدانیــم رفتــار و انتخابمان در 

زندگی دیگران تاثیر می گذارد.
وی تصریح کرد: به خاطر نوع موضــوع و قصه، نگارش به 
نحوی انجام شده که ســه قصه هم زمان و موازی تعریف و 
در هم تنیده می شوند و به جلو حرکت می کنند و هرچه 
پیش می روند به هم مرتبط تر شــده و در اصل یک قصه 

می شود.
این کارگردان تصریح کرد: ساخت این فیلم قطعا دغدغه 
شــخصی من بود چرا که جزو آن دســته از فیلم سازان و 
نویسنده هایی نیستم و نخواهم شد که بدون دغدغه فیلم 

بسازم.
آذربایجانی خاطر نشــان کرد: تمام تالشم را در این فیلم 
مانند اثــر قبلی به کار بــرده ام تا هرآنچه را که مناســب 

می دانستم پیاده و اجرا کنم و به ساخته خود ایمان دارم.

فیلم ســینمایی »مردی به نام ایپ« محصول کشور چین 
با مدیریت فریبا رمضان پور در امور دوبالژ ســیما، دوبله 

می شود.
فریبا رمضان پــور دوبلــور و مدیردوبالژ ســیما، درباره 
تازه  تریــن فعالیت خود گفــت: در حال حاضر مشــغول 

دوبله فیلم ســینمایی ۸۰ دقیقه ای »مردی به نام ایپ« 
هستم. این فیلم روایت زندگی نامه مردی به نام ایپ است 
که روحیات بــارزش را برای بیننده به تصویر می کشــد. 
او در گذشــته اســتاد بروســلی و از معدود رزمی کاران 
برجسته ای بوده که عالوه بر آموزش فنون رزمی، به مقوله 
معنویات این حرفه، از جمله عشق به خانواده و محبت نیز 
پرداخته اســت و همین امر موجب رقم خوردن اتفاقات 

غیرمنتظره ای می شود.
مدیر دوبالژ»بازگشــت به آینده« درباره صداپیشــگان 
این فیلم ســینمایی گفــت: منوچهر والی زاده )اســتاد 
ایــپ(، پرویــز ربیعی )یکــی از اســتادان رزمــی کار(، 
شــهروز ملک آرایی )یکی از اســتادان رزمی کار(، بهروز 
علی محمدی )استاد جانگ(، امیر حکیمی )شان(، احترام 
هاشمی،  زهره اســدی، فائقه مرادی و ماریا گلشن زاده از 

جمله صداپیشگان اصلی این فیلم سینمایی هستند.
گفتنی است؛ فیلم سینمایی »مردی به نام ایپ« محصول 
کشور چین به سرپرســتی فریبا رمضان پور برای پخش از 

شبکه پنج دوبله می شود.

»فصل نرگس« نگاهی امیدوارکننده به زندگی دارد  »مردی به نام ایپ« به تلویزیون می آید

جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده ســینماها در حالی اعالم شــد که 
»خانه ای در خیابــان چهل و یکم« در دو روز ابتدایــی اکران خود ۵۰ میلیون 

تومان فروخت.
فیاض پارسیان از دفتر پخش موسسه سینمایی، آمار فروش فیلم »خانه ای در 

خیابان چهل و یکم« را حدود ۵۰ میلیون تومان اعالم کرد.
اکران این فیلم که از ۲۲ دی ماه به سینماها آمده است، در ۱۴ سالن در تهران 

آغاز شد.
پارســیان همچنین گفت:  با توجه به اینکه فیلم بدون سرگروه اکران می شود، 
فروش خوب دو روز اول باعث اقبال ســینماداران شــده و تعداد ســالن های 
اکران کننده »خانه ای در خیابان چهل ویکم« از هفته جدید بیشــتر می شود 
و نمایش این فیلم در شــهرهای دیگر از جمله کرج و مشهد هم از ۲۵ دی ماه 
آغاز می شود. علی سرتیپی مدیرعامل موسسه پخش فیلمیران هم آخرین آمار 

فروش فیلم »سالم بمبئی« را ۱۱ میلیارد و 3۰۰ میلیون در کشور اعالم کرد.
او همچنین گفت: آمار فروش فیلم »هفت ماهگــی« هاتف علیمردانی با 3۸ 
سالن ســینما ۶۵۰ میلیون تومان شــده و در تهران هم ۱۰۰ میلیون تومان 
فروش داشته است. همچنین فیلم »وارونگی« به کارگردانی بهنام بهزادی که 
اخیرا جایزه بهترین فیلم و فیلم نامه را در جشنواره »جیپور« هند گرفته است، 
با ۲۲ سالن در تهران و شهرستان ها ۴3۰ میلیون تومان فروخته است. به گفته 
داریوش بابائیان مدیر موسســه پخش شــکوفا فیلم، آمار فروش فیلم »چهار 
اصفهانی در بغداد« به کارگردانی محمدرضا ممتاز در کل کشور تا ۲3 دی ماه  

به ۴3۵ میلیون تومان رسیده است.
همچنین پیگیر آمار فروش فیلم های دیگری از جمله »الک قرمز« و »ما همه 

گناهکاریم« نیز هستیم.

جدیدترین آمار فروش فیلم های روی پرده

سینما

آگهی دعوت
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت خدمات بهداشتی درمانی میالد طب اصفهان- سهامی خاص به شماره ثبت 
۲۲7۴۵ دعوت می گردد در جلسات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده شرکت که در ساعت 9 الی 
۱۱ صبح مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و ۱۱ الی ۱3 مجمع عمومی فوق العاده، تاریخ ۰۸ /۱۱ /۱39۵ روز 
جمعه به نشانی اصفهان خیابان چهار باغ پایین حد فاصل تختی و فلکه شهدا نرسیده به بانک ملی کوچه رام پناهی 

مرکز جراحی میالد تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1- انتخابات بازرس اصلی و علی البدل
۲- انتخابات هیئت مدیره

3- تعیین حدود و اختیارات و وظایف هیئت مدیره شرکت
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- اصالح مواردی از اساسنامه شرکت
۲- حذف نمودن یک ماده از اساسنامه
3- اضافه نمودن یک ماده به اساسنامه

هیئت مدیره شرکت

اخبار کوتاه

موسیقی
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پیشنهاد سردبیر:
رعايت حقوق شهروندي،آسیب هاي اجتماعي را كاهش مي دهد

اخبار

مدیرعامل شرکت آبفای روستایی چهارمحال وبختیاری 
گفت: به دلیل فرسودگی 700 کیلومتر شبکه انتقال 33 
درصد از آب آشــامیدنی روستایی اســتان هدر می رود. 
تورج احمد پور در گفت وگو با ایرنا، تعداد مشترکان آب 
و فاضالب در مناطق روستایی استان را 85 هزارمشترک 
اعالم و اظهار کرد: تعداد 775 روستا با جمعیتی بیش از 
350 هزار نفر در این خطه وجود دارد که 517 روستای 
دارای باالی 20 خانوار آن زیر پوشــش و خدمات شبکه 
آب و فاضالب روستایی استان قرار دارد. وی طول شبکه 
آب و فاضالب روســتایی اســتان را بیــش از یک هزار و 
200 کیلومتر ذکر کرد و گفت: ســاالنه به طور متوسط 
23 میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب روستایی 
برداشــت می شود. مدیرعامل شــرکت آبفای روستایی 
چهارمحال وبختیاری توســعه و تعویض شبکه فرسوده 
آب روستایی 110 کیلومتر در 2 ســال گذشته را یادآور 
شــد و تصریح کرد: تامین آب آشــامیدنی ســالم برای 
ساکنان مناطق روستایی در دســتور کار دولت تدبیر و 
امید قرار دارد. احمدپور افــزود: در صورت تامین اعتبار 
عملیات بازســازی و تعمیر مابقی شــبکه آب فرسوده 
مناطق روســتایی با در نظر گرفتن اولویت کارشناسی 

انجام خواهد گرفت.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک چهارمحال و بختیاری از رشد 
178 درصدی وصول مطالبات بانکی و موسســات مالی و 
اعتباری در 9 ماهه امسال خبر داد. محمود بهرسی در گفت 
و گو با  ایرنا افزود: طی همین مــدت بیش از 168 میلیارد 
و 834 میلیون ریال مطالبات بانک ها و موسســات مالی و 
اعتباری در استان وصول شده است. وی گفت: این میزان 
در مدت مشابه سال گذشــته بیش از 60 میلیارد و 732 
میلیون ریال بوده است. وی تعداد پرونده های اجرایی برای 
وصول مطالبات طی این مــدت را 433 پرونده عنوان کرد 
وگفت: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 
53 درصد رشد داشته است. بهرسی اظهارکرد: امسال 203 
پرونده برای اجرای مطالبات مختومه شده که این تعداد در 
سال گذشته 202 پرونده بوده است. وی افزود: امسال 558 
شرکت در استان ثبت شــده که این تعداد در مدت مشابه 

سال گذشته 471 شرکت بوده است.

مديرعامل شركت آبفای روستايی:

33 درصد آب آشامیدنی 
روستايی استان هدر می رود

مديركل ثبت اسناد و امالک گفت:

رشد 178 درصدی وصول 
مطالبات بانک های استان

445 میلیــارد و 600 میلیون ریال مطالبــات و دیون فرهنگیان با مسئوالن
استان چهارمحال و بختیاری پرداخت شــد. مدیرکل آموزش و 
پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: 445 میلیارد و 600 میلیون 
ریــال مطالبات و دیون فرهنگیان اســتان پرداخت شــد. بهروز 
امیدی افزود: این میزان مطالبات شــامل پــاداش پایان خدمت 
کارکنان فرهنگی سال 94، طلب مرخصی ســال های 93 و 94 
کارکنان و کمک هزینه ازدواج و فوت ســال هــای 93 و 94 می 
باشد. وی با اشاره به پرداخت این میزان مطالبه به 3 هزار و 448 
فرهنگی ادامه داد:به 527 نفر از بازنشستگان پاداش،به 236 نفر  
مرخصی و به2 هــزار و 685 نفر نیز کمک هزینــه ازدواج و فوت  

تعلق گرفت.

قاچاقچیان چوب وزغــال جنگلی درچهارمحــال و بختیاری به 
پرداخت جریمه نقدی محکوم شــدند. به گــزارش خبرگزاری 
صداوســیما، مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال وبختیاری 
ازمحکومیت میلیونی برای قاچاق2840کیلوگرم چوب جنگلی 
و290 کیلوگرم زغال جنگلــی خبرداد. آقای عمــرون افزود: به 
دنبال کشف وضبط این مقدارچوب وزغال جنگلی از دو دستگاه 
پژو ، در محور مواصالتی لردگان پرونده تشــکیل وبه شعبه ویژه 
رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال وارز شهرســتان لردگان ارسال 
شد. وی گفت:پس از رســیدگی واجرای تشریفات قانونی قاچاق 
بودن کاالی توقیفی اثبات و متهم عالوه بر ضبط کاال به پرداخت 
مبلغ402 میلیــون ریال به عنوان جزای نقــدی درحق صندوق 

جمهوری اسالمی محکوم شد.

مدیر کل منابــع طبیعی و آبخیزداری چهارمحــال و بختیاری 
گفت: 15 پروژه بخش آبخــوان داری و آبخیزداری چهارمحال 

و بختیاری نیازمند اعتبار است.
علی محمدی مقدم در گفت و گو با  مهر با اشــاره به اینکه  15 
پروژه بخش آبخوان داری و آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری 
نیازمند اعتبار است، اظهار داشت: این پروژه ها نقش مهمی در 

ذخیزه منابع آب در این استان دارند.
وی عنوان کرد: خشکســالی در چهارمحال و بختیاری سال به 
سال تشدید می شــود و باید اجرای پروژه های آبخوان داری و 

آبخیزداری  در این استان مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
مدیر کل منابــع طبیعی و آبخیزداری چهارمحــال و بختیاری 
ادامه داد: اگر اعتبار این پروژه ها اختصاص یابد و اجرا شــوند،  
ساالنه حجمی معادل 91 میلیون مترمکعب به سمت منابع آب 

زیرزمینی هدایت می شود.
وی تصریح کرد: بایــد زمینه برای کاهش اســتفاده از آب های 

زیرزمینی در این استان فراهم شود.

 رییس پلیس راهنمایی و رانندگی چهارمحال و بختیاری گفت: 
تصادفات درون شــهری منجر بــه فوت در اســتان طی 9ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشــابه سال قبل 8 درصد کاهش 
داشته اســت. ســرهنگ حمزه رفیعی افزود: همچنین در این 
مدت تعداد فوتی های تصادفات درون شــهری 4 درصد کاهش 
داشته اســت. وی با اشــاره به اینکه در 9 ماهه نخســت امسال 
تصادفات درون شهری جرحی 25 درصد و تعداد مجروحان نیز 
28 درصد نسبت به مدت مشابه ســال قبل کاهش داشته است 
اضافه کرد: در این مدت تعداد تصادفات در شــهرهای شهرکرد 
30 درصد، فارسان 33 و کوهرنگ و سامان 100 درصد کاهش و 

در شهرستان بن و بروجن نیز 100 درصد افزایش داشته است. 
رفیعی با بیان اینکــه 40 تا 45 درصد تصادفــات منجر به فوت 
مربوط به راکبان موتورســیکلت اســت ادامه داد: بی توجهی به 
جلو و اســتفاده نکــردن از کاله ایمنی بیشــترین موردتخلف 
رانندگی درون شــهری استان می باشــد. وی گفت: ساماندهی 
تقاطع ها و چهارراه های خطرساز یکی از مهم ترین برنامه های 
در دست اقدام برای کاهش تصادف درون شهری در استان است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی چهارمحال و بختیاری از 
تکمیل 16 طرح هادی روســتایی با اعتبــار 54 میلیارد و 992 
میلیون ریال در این استان خبر داد و گفت: این طرح ها همزمان 

با ایام ا... مبارک دهه فجر به بهره برداری می رسد. 
سهراب رئیســی با بیان اینکه برای اجرای این طرح های هادی 
12 هزار و 310 تن قیر ریزی رایگان انجام شــده اســت افزود: 
این طرح ها شامل جدول کشی و آســفالت معابر در روستاهای 
جغدان، چهراز، آبچنار زیالئی، ســرتنگ مســن، منجر موئی، 
ســهل آباد، آبزیر، امام آباد رود دشــت، شیخ شــبان، آزادگان، 
ایرانچه، دوراهان، عیســی آباد، چوبین، گوشــه و قلعه رشــید 
می باشــد. وی اضافه کرد: همچنین همزمان با دهه مبارک فجر 
278 واحد مســکونی خود مالک مســکن مهر در شهرهای زیر 
25هزار اســتان به متقاضیان تحویل داده می شــود. رئیسی، 
اسکان 40 خانوار در شــهرک دره موال از توابع بخش بازفت در 
شهرستان کوهرنگ را از دیگر برنامه های آماده بهره برداری در 
این ایام عنوان کرد و ادامه داد: این شــهرک در مساحت 2 و نیم 
هکتار با هزینه 9 میلیارد و 400 میلیون ریال تکمیل شده است.

در راستای شفافیت ســازی به زودی سامانه شفافیت اطالعات و 
توزیع آگهی های واحد مطبوعات استان راه اندازی خواهد شد .

مهدی طهماسبی کارشناس مســئول مطبوعات استان با تاکید 
بر شــفافیت دسترســی به اطالعات به عنوان یکی از شعارهای 
محوری دولت تدبیر و امید گفت: این روزهــا با توجه به نزدیک 
شدن ایام انتخابات برخی از دست های پشــت پرده درصدند تا 
از شفاف سازی اطالعات در نشریات اســتان جلوگیری به عمل 
آید. کارشناس مسئول مطبوعات استان ادامه داد: تالش بر این 
است تا با راه اندازی ســامانه شــفافیت و رتبه بندی نشریات از 
آگهی های غیر متعارف جلوگیــری نماییم. وی افزود: امیدواریم 
با انجام این حرکت بتوانیم در راســتای تحقق شعارهای معاونت 

مطبوعاتی مبنی بر شفافیت اطالعات گام برداریم.

پرداخت مطالبات و ديون 
فرهنگیان چهارمحال و بختیاری

محکومیت میلیونی برای قاچاق 
3130 كیلوگرم چوب و زغال جنگلی

1۵ پروژه بخش آبخیزداری 
چهارمحال نیازمند اعتبار است

كاهش تصادفات
درون شهری منجر به فوت

تکمیل 16 طرح هادی روستايی

سامانه شفافیت اطالعات و آگهی ها 
راه اندازی می شود

 وي افــزود: در همیــن راســتا مقــام معظــم رهبري 
)مدظله العالي(به منظور رفع مشــکالت و آســیب هاي 

اجتماعي تاکید فراواني به مسئوالن دارند.
سلیماني دشتکي تصریح کرد: مدیریت ارشد چهارمحال 
و بختیاري به منظور رفع مشــکالت مردمي در سه سال 

گذشته 160 ســفر به نقاط مختلف اســتان انجام داده و 
خواســته هاي مردم را از نزدیک مورد بررســي قرار داده 
اســت. وي بیان داشت: پیگیري خواســته ها و مطالبات 
مردمي باعث افزایش رضایتمندي عمومي در حوزه هاي 

مختلف و بهبود وضعیت شرایط در جامعه مي شود.

اســتاندار چهارمحال و بختیاري اضافه کــرد: مدیران و 
مســئوالن دســتگاه هاي اجرایي چهارمحال و بختیاري 
باید به منظور افزایــش رضایتمنــدي عمومي و کاهش 
آســیب هاي اجتماعي از توان ریش ســفیدان، بزرگان، 
معتمدان و ذي نفــوذان بهره ببرند. وي عنوان داشــت: 
همدلي، وحدت رویــه و تعامل بین مســئوالن، مردم و 
قشرهاي مختلف چهارمحال و بختیاري در مدت فعالیت 
دولت یازدهم این اســتان را به یکي از استان هاي موفق 

کشور در بخش هاي مختلف تبدیل کرده است.
سلیماني دشــتکي اظهار کرد: وضعیت بیکاري، شرایط 
سخت اقتصادي و کاستي در برخي شاخص هاي فرهنگي 
و اجتماعي مشــکالتي را براي برخي مــردم ایجاد کرده 
که البته در ســه ســال گذشــته براي رفع این مشکالت 

تالش هاي فراواني شده است.
وي ادامه داد: در همین راستا 5 قرارگاه در شوراي فرهنگ 
عمومي چهارمحال و بختیاري تشکیل و فعال شد تا بتوان 
شــاخص هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و 

غیره را ارتقا و آسیب هاي اجتماعي را کاهش داد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاري بیان کــرد: برخي 
آســیب هاي اجتماعي موجود سالمت، حیات اجتماعي و 
حق کرامت و برابر انسان هاي جامعه را به خطر مي اندازد.

وي یادآور شد: آگاه سازي مردم از حقوق شهروندي خود 
با قوانین، عرف، شرع و حکومت داري مي تواند در ارتقاي 

وضعیت بخش هاي مختلف جامعه موثر باشد.
سلیماني دشتکي عنوان کرد: به همین منظور مسئوالن 
دســتگاه هاي اجرایي باید قدرت پاســخگویي به مردم و 

ارباب رجوع در حوزه هاي گوناگون را تقویت کنند.

مدیــرکل منابع طبیعی اســتان چهارمحــال و بختیاری با 
اشــاره به اینکه 70 درصد آب مصرفــی از منابع زیرزمینی 
تامین می شــود، تصریح کرد: کاهش منابــع آب زیرزمینی 
باعث فرونشســت دشــت های کشاورزی می شــود و الزم 
اســت برای برون رفت از این بحران راهکارهایی ارائه شــود. 
علی محمدی مقدم اظهــار کرد: برخــی از مناطق به دلیل 
صعب العبــور و جنگلی بــودن، امکان دسترســی به منابع 
ســوختی ندارنــد و اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان در راســتای حفاظت از جنــگل هــا و عرصه های 
طبیعی، آبگرمکن خورشــیدی را جایگزین آبگرمکن سنتی 
در این مناطق کرده اســت. وی افزود: دســتگاه های متولی 

تامین سوخت نیز باید انرژی جنگل نشــینان و روستاهای 
صعب العبــور را از خورشــید تامین کننــد. محمدی مقدم 
خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال زیاد متقاضیان آبگرمکن 
خورشیدی، مقرر شده است که دولت 50 درصد هزینه آن را 
با ارزش ریالی یک میلیون تومان، تامین کند. مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان میانگین بارندگی در ایران را یک 
ســوم میانگین جهانی اعالم کرد و گفت: بــا وجود بارندگی 
اندک در کشور، میانگین مصرف آب در ایران سه برابر مصرف 
جهانی اســت. وی خاطرنشــان کرد:چهارمحال و بختیاری 
دارای 11دشت کشاورزی است که متاســفانه از این تعداد 
هشت دشت آن به دلیل برداشت زیاد از منابع آب زیرزمینی 

ممنوعه اعالم شد. محمدی مقدم با اشاره به اینکه 70 درصد 
آب مصرفی از منابع زیرزمینی تامین می شود، تصریح کرد: 
کاهش منابع آب زیرزمینی باعث فرونشســت دشــت های 
کشاورزی می شود و الزم است برای برون رفت از این بحران 
راهکارهایی ارائه شــود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان  افزود: میانگین فرســایش خاک در استان 20 تن در 
هکتار است که پنج هکتار باالتر از نرم کشوری است و با این 
وجود قطعا کشاورزی استان در آینده با مشکل مواجه است. 
وی اظهار کرد: درآمد ایران با وجود هشت هزار گونه گیاهی 
و تنوع اقلیمی ســاالنه 100 میلیون دالر است که یک هزارم 
درآمد جهانی است. محمدی مقدم در پایان خاطرنشان کرد: 
در اســتان نیز یک هزار و 400 گونه گیاهی موجود است که 

جنبه دارویی و بهداشتی دارند.

برخي آسیب هاي 
اجتماعي موجود 

سالمت، حیات 
اجتماعي و حق 

كرامت و برابر 
انسان هاي جامعه 

را به خطر مي اندازد

 کارشناس مســئول مطبوعات اســتان از برگزاری مجمع عمومی خانه 
مطبوعات استان در راستای تصویب اساســنامه جدید ابالغی از تهران 
برای خانه مطبوعات اســتان در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان خبر داد.مهدی طهماسبی در گفت وگو با پایگاه بروجن سالم گفت 
: مجمع عمومی خانه مطبوعات اســتان در راســتای تصویب اساسنامه 
جدید ابالغی از تهران برای خانه مطبوعات روز دوشنبه 4بهمن ماه سال 
جاری، در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با حضور اعضای 
خانه مطبوعات استان برگزار خواهد شد. وی افزود: باتوجه به اساسنامه 
جدید افراد شــاغل رسمی در دســتگاه ها و ادارات دولتی نمی توانند به 
عنوان رییس خانه مطبوعات و مدیر آن انتخاب شوند. الزم به ذکر است 
امسال برای نخســتین بار انتخابات خانه مطبوعات به صورت متمرکز و 

الکترونیکی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

مدیرکل سازمان بهزیســتی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: 
تاکنــون 23 درصد از معابر شــهری و اماکن عمومی اســتان برای 
معلوالن مناسب ســازی شــده اســت.محمد میرزایی با اشــاره به 
راه اندازی ســامانه پیامکی معبر در کشــور، اظهار کرد: این سامانه 
پیامکی از اول دی ماه در این استان راه اندازی شده که برطرف شدن 
مشــکالت معلولین در خصوص مناسب سازی معابر شهری و اماکن 
عمومی از اهداف راه اندازی این ســامانه اســت. وی افزود: معلوالن 
در صورت مشــاهده هر گونه مشــکل در خصوص مناسب سازی در 
معابر شــهری و اماکن عمومی، می توانند با ارسال پیامک به سامانه 
3000012232 مشــکالت را مطــرح کنند تا از طرف ســازمان 
مناسب سازی کشور پیام برای بهزیستی استان مربوطه ارسال  شود 

و بررسی ها بسیار سریع صورت گیرد.

برگزار ی مجمع عمومی
خانه مطبوعات استان

تنها23 درصد معابرعمومی 
مناسب معلوالن است

شهرستان

سرپرســت اداره راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای 
شهرستان شهرکرد گفت: شانه سازی محور فرخ شهر به 

گردنه»َکت« در شهرستان شهرکرد انجام شد.
به گزارش خبرگــزاری مهر بــه نقل از روابــط عمومی 
اداره کل راهــداری و حمل ونقل جــاده ای چهارمحال 
و بختیــاری،  علیرضــا مالکی عنــوان کــرد: تعریض و 
شانه ســازی و رفع نقاط حادثه خیز محور  فرخ شــهر به 
گردنه َکت به منظــور باالبردن ایمنی در تردد وســایل 

نقلیه به طول 14کیلومتر انجام شد.
سرپرســت اداره راهــداری وحمــل ونقــل جــاده ای 
شهرستان شــهرکرد گفت: این اداره طی سه ماه فعالیت 
نیروهای راهدار و با به کارگیری تجهیزات و ماشین آالت 
ســنگین خود نســبت به تعریض و شانه ســازی و رفع 
نقاط حادثه خیز محور فرخ شــهر به گردنه َکت به طول 
14کیلومتر از طرفین اقدام کرد. مالکی در ادامه به حجم 
65 هزار مترمکعب مصالح بــه کار رفته برای تعریض این 
محور اشاره کرد و گفت: تعداد دو دستگاه بیل مکانیکی، 
دو دســتگاه  لودر، دو دســتگاه  گریدر  و15 دســتگاه 

کامیون در اجرای این پروژه فعالیت می کردند.

اکبــر شــاهوردی مدیرعامــل ســازمان نوســازی و 
بهســازی شــهرداری شــهرکرد گفــت: بافت هــای 
فرســوده و تاریخــی نقــش هویــت محور در شــهرها 
دارند و سیاســت ها با توجه به اقتضای اقلیم و شــرایط 
 محیطی در مورد چگونگــی احیا در هــر دوره متفاوت

بوده است.
وی افزود: تاکنون 86 هکتار بافت فرســوده در شهرکرد 
شناسایی شده است که از نظر کارشناسان کشوری برای 
احیای بافت فرسوده به ازای هر هکتار، حدود 10 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز اســت که این میزان اعتبار برای انجام 
این امر در شهرداری موجود نیست و در این زمینه نیاز به 

مشارکت مردم است.
شاهوردی چگونگی احیای بافت فرسوده را از برنامه های 
این ســازمان دانســت و گفت: محوریت و پایه اساســی 
طــرح از میــدان امامــزادگان دو خاتون بــا پیش بینی 
چهاربــال آغاز شــد و تاکنون بــال یــک، دو و چهار به 
صورت مشارکتی نوسازی شده است که تملک و ساخت 
 بال سوم ) ضلع شــرقی امامزاده( براساس طرح مصوب

ادامه خواهد داشت.

ســال ها پیــش، ســاختمان  اصلــی حــرم امــام زاده 
حمزه علی)ع( به طور کامل تخریب شــد و بازسازی آن 
هنوز هم ادامه دارد که به نظر می رســد مسئوالن باید با 
جدیت بیشتری برای پیشرفت این مجموعه تالش کنند.

به گــزارش فارس ، امــام زاده حمزه علــی در فاصله 35 
کیلومتری شهرستان بروجن در باالی تپه ای مرتفع قرار 

دارد که اطراف این تپه دشت وسیعی قرار گرفته است.
از طرفی موقعیت جغرافیایی 
 ایــن منطقـــه در مــــسیر 
رفــت و آمــد ســه اســتان 
چهارمحـــال و بخـــتیاری، 
اصفهــان و خوزســتان قرار 
گرفته اســت و از طرف دیگر 
موقعیت آب و هوایی و اشراف 
بر دشــت زیبــا و رودخانه ای 
فصلی و همچنین همجواری 
با تــاالب بین المللی چغاخور 
فراهــم  را  شــرایط  همــه 
کرده اســت که ایــن منطقه 
به یکــی از مهم تریــن مراکز 
گردشــگری-مذهبی تبدیل 

شود.
حــــمزه علی)ع(  امــام زاده 
همه ساله میزبان زائران بسیار 
زیادی از سراســر کشور است 

که در مناسبت های خاص مانند شب های قدر، عاشورای 
حســینی، لحظه ســال تحویل و... ترافیــک جمعیت تا 

کیلومترها قبل از این امام زاده دیده می شود.
در این راســتا نصرا... ســلیمانی در گفت وگــو با فارس 
اظهارکرد: آســتان مقدس امــام زاده حمزه علی)ع( واقع 
در بخش بلداجی یکی از امام زادگان باکرامت اســت که 

سرپرست اداره راهداری شهرستان شهركرد:

جاده فرخ شهر به گردنه»َكت« 
به سازی شد

مديرعامل سازمان نوسازی شهرداری شهركرد گفت:

شناسايی 86 هکتار بافت 
فرسوده در شهركرد

ادامه وضعیت عمرانی نامناسب 
ساختمان امام زاده حمزه علی)ع(

همه ساله تعداد زیادی از مردم و شــیفتگان اهل بیت)ع( 
از سراسر استان های همجوار زائر این امام زاده می شوند.

رییس اوقــاف و امور خیریه شهرســتان بروجــن افزود: 
در کنار ســایر بقاع متبرکه به آســتان مبــارک امام زاده 
حمزه علــی)ع(، نگاهی ویــژه داشــته ایم و در خصوص 
ساماندهی و توسعه مراکز رفاهی و خدماتی در شأن زائران 

تمام تالش و امکانات خود را به کار گرفته ایم.
ســلیمانی با بیان اینکه در ایــام تابســتان مدیر داخلی 
و پرســنل امام زاده بــه صــورت شــبانه روزی درصدد 
خدمت دهی هســتند، تصریح کــرد: در ایام تابســتان با 
حضور انبوهی از جمعیت در این امام زاده کم و بیش کمی 
و کاســتی هایی وجود دارد که در تالش بــرای رفع آن در 

سال های آتی هستیم.
وی با بیــان اینکه در ســال های آتی ســاختمان جدید 
امام زاده آماده اســتفاده خواهد بود، خاطرنشــان کرد: در 
جهت تامین خدمات رفاهی مســافران، تعمیر و مرمت 6 
مجموعه سرویس بهداشــتی، اجرای فنداسیون بازارچه 
جدید، نصب تابلوهای راهنمایی مسیر و تامین و بازسازی 

سیستم آبرسانی تاکنون انجام شده است.
رییس اوقاف و امور خیریه شهرســتان بروجــن در ادامه 
افزود: در راســتای تامیــن رفاه حــال زائران امــام زاده 
حمزه علــی)ع( خدماتــی چون حفــر چاه آب شــرب، 
آسفالت ریزی و پیگیری برای مرمت و به سازی مسیرهای 
منتهی به امام زاده و ایجاد مسیر جدید شهرکرد- بروجن، 

توسعه فضای سبز و احداث سکو تاکنون انجام شده است.

امام زاده 
حــمزه علی)ع( 
همه ساله میزبان 

زائران بسیار 
زيادی از سراسر 

كشور است كه در 
مناسبت های خاص 
ترافیک جمعیت تا 
كیلومترها قبل از 

 اين امام زاده 
ديده می شود

قاسم سلیماني دشتکي در ستاد صیانت از حقوق شهروندي چهارمحال و بختیاري با حضورجانشین بازرسي 
ستاد مركزي صیانت از حقوق شهروندي و رعايت حريم امنیت عمومي وزارت كشور تاكید كرد: تکريم ارباب 
رجوع، رعايت حقوق شهروندي، احترام متقابل مردم، مسئوالن و قشرهاي مختلف به حقوق يکديگر نقش 

مهمي در كاهش آسیب هاي اجتماعي و ارتقاي شاخص هاي توسعه اي دارد.

استاندار در ستاد صیانت از حقوق شهروندي استان:

رعايتحقوقشهروندي،آسيبهاياجتماعيراكاهشميدهد

تامین 70 درصد آب مصرفی چهارمحال و بختیاری از منابع زيرزمینی
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مزایده اموال غیرمنقول
 10/220 اجرای احکام شــعبه 14 حقوقی در نظر دارد در پرونده کالســه 950264 
ح 14 به طرفیت خواهــان مرتضی عبدالهیان و خواندگان 1- توران عبدالهیان ســه 
پل 2- پوران عبدالهیان سه پل 3- عزت عبدالهیان ســه پل 4- پروین عبدالهیان سه 
پل 5- ایران عبدالهیان ســه پل 6- فخری عبدالهیان سه پل هگی به نشانی اصفهان- 
خیابان مشــتاق دوم- خیابان مهر- کوچه علیخانی- مجتمع ارغوان- واحد 2- به 
خواسته دستور فروش جلسه مزایده ای در روز یکشنبه مورخه 95/11/10 ساعت 
10/30 در محل اجــرای احکام شــعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در خیابان شــهید 
نیکبخت 200 متر بعد از ساختمان مرکزی اجرای احکام حقوقی- طبقه سوم- واحد 6 
برگزار می نماید. در این خصوص مال مورد مزایده عبارتست از 6 دانگ پالک ثبتی 
15190/3978 بخشی 5 ثبت اصفهان به نشــانی اصفهان- خیابان سروش خیابان 
آل خجند روبه روی کوی خجند قبل از کوچه محمد جعفر میرخانی پالک شهرداری 
93 سمت جنب خیابان که طبق نظر کارشناس دادگستری محل مورد نظر به صورت 
یک باب خانه یک طبقه می باشد که ساختمان آن قدیمی ساز با سقف آهنی و قسمتی 
چوبی- درهای آن آهنی و کف موزائیک بوده طبق حدود مشخصات مندرج در سند 
شمااًل درب و دیوار به طول 9/60 متر به خیابان شرقًا دیوار پشت به طول 23/44 متر 
به پالک مجاور جنوبًا به طول 9/54 متر به پالک مجاور- غربًا دیوار پشــت به طول 
22/80 متر به پالک مجاور و به مساحت 221 متر مربع می باشد که با توجه به نقشه 
هوایی ارائه شده از قسمتی از سمت شمال در حدود 2 متر در تعریض خیابان است. 
محل مذکور دارای یک باب مغازه در خیابان آل خجند به مساحت مفید مورد گواهی 
شهرداری 11/88 متر مربع کف آن سرامیک و سطح داخل آن سرامیک است درب 
آن آهنی با قاب شیشه و در زمان بازدید تخلیه و از آن بهره برداری نمی شود و طبق 
اظهار نظر خواهان دارای حق کسب و پیشه و سرقفلی نمی باشد.ضمنًا محل مذکور 
دارای دو انشعاب برق و یک انشعاب آب و یک انشــعاب گاز می باشد محل مذکور 
در حال حاضر خالی از سکنه که با توجه به موارد فوق و کلیه عوامل موثر در قضیه 
ارزش ملک فوق و افزوده وتجاری یک باب مغازه در وضعیت موجود و کلیه عوامل 
 موثر در قضیه، مبلغ 16/120/000/000 ریال برآورد گردیده اســت طالبین خرید

می توانند ظرف مدت 5 روز قبــل از مزایده از ملک فــوق در آدرس اعالمی بازدید 
نمایید. کسانی که درخواست حضور در جلســه مزایده را دارند حداقل 10 درصد 
مزایده را به همراه داشته باشند برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت را ارائه 
دهد.  م الف: 30977 اجرای احکام شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )437 

کلمه، 5 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/386 شماره: 1395/14/319295-10/18 /95  چون تحدید حدود ششدانگ یک 
قطعه زمین نهالستان تحت پالک 2262 واقع در بخش 2  ثبت خوانسار که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای محمدرضا استاد رحیمی فرزند مرحوم محمدعلی  در جریان ثبت 
بوده و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اســت اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/11/13 راس ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضائی مبادرت نماید و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت 
محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1395/10/25  م الف:394 شیخ سلیمانی کفیل اداره ثبت 

اسناد و امالک خوانسار)221 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100350610657 شــماره پرونــده:  /387
9509980350600639 شماره بایگانی شعبه: 950772  خواهان علی آرمان شکوه 
دادخواســتی به طرفیت  خواندگان قدرت اله اقدســی و حبیب اله فوالدی و شاهین 

روحانی و رسول عشوریون  به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خســارت و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به 
اخذ پایان کار تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ 
باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
220  ارجاع و به کالســه 9509980350600639 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/12/17 و ساعت 11 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
رسول عشوریون  و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده فوق پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:32072 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)202 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/388 در خصوص پرونده کالسه 922/95 خواهان شرکت مواد غذایی صفابخش 
با وکالت نورالدین پیغان دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید کشاورزی 
تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/12/15  ساعت 8/30 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت 
بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 
3 شــورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:32115 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 118 کلمه، 1 کادر( 
 ابالغ وقت رسیدگی

10/390 در خصوص پرونده کالسه 910/95 خواهان علیرضا رضایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ســاناز کاظم زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/12/14  ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد 
امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:32073 شــعبه 52 مجتمع شماره سه 

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

10/391 در خصوص پرونده کالســه 951268 ش 11 خواهــان بانک مهر اقتصاد 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت اکبــر نظری و فرشــته الری تقدیم نموده 
اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/12/14  ســاعت 8/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خیابان شــیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:32117 شعبه 11 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/392 در خصوص پرونده کالسه 707/95 خواهان محسن محزونیه دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفیت بهمن تقی زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
95/12/11 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 32114 شعبه 20 شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/396 در خصوص پرونده کالسه 1433/95 خواهان فاطمه تقی زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه 2 فقره چک به طرفیــت 1- صفرخان باباعلی 2- نجات باباعلی 
تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/8  ســاعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
 در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خ سجاد 
خ ارباب مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:32084 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 107 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/398 در خصــوص پرونده کالســه 951402 خواهان مهــدی ترکی هرچگانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تصادف به طرفیت سید محمد عوض پور تقدیم 
نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/12/7  ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خ سجاد خ ارباب مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:32071 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 103 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/399 در خصوص پرونده کالسه 1492/95 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت 
خانم ثمین فر دادخواســتی مبنی بر مطالبه بــه طرفیت 1- حمید ســارنج 2- الهام 
مظاهری نیک 3- علی مظاهری نیک تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخه 
95/12/7 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 32090 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10 شــماره ابالغنامــه: 9510100351111940 شــماره پرونــده:  /400
9509980351100516 شــماره بایگانی شــعبه: 950557  خواهان محمد محمدی 
منفرد  دادخواســتی به طرفیت  خوانده محســن محمدی زاده به خواســته مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 11 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 
9509980351100516 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/12/07 و ساعت 
12 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:32056 شــعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/401 در خصوص پرونده کالســه 285/95 خواهان مهدی واثق نیا دادخواستی 

مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حسن صفابخش فرزند محمد علی – حسین شاه سیاه 
فرزند اسماعیل تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/12/4  
ساعت 16 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان  برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در خ کمال اسماعیل جنب بانک 
مسکن پ 72 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:32079 شعبه 47 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/402 در خصوص پرونده کالســه 286/95 خواهان مهدی واثق نیا دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت علیرضا چنگیزی فرزند حسن- حسین شاه سیاه فرزند 
اســماعیل تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 95/12/4  
ســاعت 16/30 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان  برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان کمال اسماعیل جنب بانک 
مسکن پ 72 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:32137 شعبه 47 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/403 در خصوص پرونده کالســه 950122  خواهان عبدالمجید کریمی نژاد با 
وکالت شهاب اســدی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس غفاری تقدیم 
نموده اســت وقت رسیدگی برای روز ســه شــنبه مورخ 95/12/3  ساعت 8 صبح  
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال مجتمع شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:32087 شعبه 5 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 117 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

10/404 شماره: 950763 به موجب رای شماره 950997679630 تاریخ 95/8/11 
حوزه 33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
مهران مرادیان به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 135/000/000 
ریال وجه 10 فقره چک و 3 فقره سفته به شماره های 664571/56 مورخ 92/2/20 
و 664572/42 مــورخ 92/3/20 و 664573/28 مــورخ 92/4/20 و 664581/22 
مــورخ 92/6/30 و 664576/37 مــورخ 92/5/10 و 664554/31 مــورخ 92/2/20 
و 664553/45 مــورخ 92/3/20 و 664557/40 مــورخ 92/4/30 و 664556/54 
 مورخ 92/5/20 و 664552/59 مــورخ 92/4/20 به عهده بانک ملت و ســفته ها به 
شماره های 197146 )سری خ / 1( و 197145 )سری خ/ 1( و 197139 )سری خ /1( 
و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی و مبلغ 3/680/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها و در خصوص سفته ها 
از تاریخ تقدیم دادخواســت ) 95/6/3( لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک 
مرکزی در حق محکوم له ابراهیم قرهی قهی به نشانی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب 
سرای ستوده پخش آسیا و همچنین پرداخت مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:32094 شعبه 33 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 271 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
10/389 در خصوص پرونده کالسه 1083/95 خواهان حمید نجفی با وکالت خانم 
مهری نمازیان و حسین محمدیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت محسن 
شجاعی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/12/14  ساعت 9 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت 
بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 
3 شــورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:32112 شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 121 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/405 شــماره: 950481 به موجب رای شــماره 1118 تاریــخ 95/7/8 حوزه 5 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه علی 
خدایی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
جهت اصل خواسته و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال هزینه دادرسی و 
120/000 ریال هزینه نشر آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/4/5 به 
انضمام نیم عشر دولتی در حق محکوم له سید محمد حسن دادور به نشانی اصفهان 
خ امام خمینی بعد از پل شاپور کوچه چهل ستون مقابل کارخانه ریسندگی فالح سوله 
مرکز رنگ.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:32099 شــعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 190 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/406 شــماره: 950273 به موجب رای شــماره 1164 تاریخ 95/6/31 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
حسین برومند به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و هفت 
میلیون ریال بابت اصل خواســته و پانصد و بیســت و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/4/25 تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان فرشته کریمی به نشــانی خیابان بزرگمهر روبروی خیابان مبارزان نبش 
کوچه 70 دفتر وکالت خانم فرشــته کریمی و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
 م الف:32104 شعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 183 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/407 شــماره: 333/95 به موجب رای شــماره 483 تاریخ 95/5/18 حوزه 39 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ابراهیم 
رئیسی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 720/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید 81/6/3 نیم عشر حق االجرا بابت چک به شماره 892/05734802 در 
حق محکوم له سمیه سلیمانی به نشانی اصفهان چهار راه صارمیه ابتدای خ آتشگاه 
مجتمع تجاری اداری ط 3 .  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:32171 شــعبه 39 مجتمع شــماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 177 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/408 شــماره: 1205/94 به موجب رای شــماره 449 تاریخ 95/6/28 حوزه 16 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه ابوالفضل 
عظیمی به نشانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 865/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر 
آگهی تا زمان اجرا و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 94/3/12 – 
94/1/12- 94/2/12 تا زمان وصول در حق خواهان محســن جان نثاری به نشانی 
اصفهان خ کهندژ بعد از کوچه 49 مغازه آهن آالت نعمت اله جانثاری و پرداخت نیم 
عشر اجرایی در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:32173 شــعبه 16 مجتمع شــماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 190 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/409 شماره: 564/95 به موجب رای شماره 792 تاریخ 95/8/3 حوزه 31 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محمد سالمی 
زاده زواره به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ هفتاد و هشت 
میلیون و نهصد و بیست هزار و سیصد و هشــتاد و چهار ریال بابت اصل خواسته 
) 1- شیارزن برقی 2- سشــوار صنعتی( و مبلغ پانزده میلیون ریال بابت خسارت 
وارده به خودرو پژو پارس به شماره انتظامی 574299 ایران 23 مدل 87 و مبلغ سه 
میلیون و سیصد و سی و سه هزار و ده ریال بابت هزینه دادرسی و یک میلیون ریال 
بابت هزینه کارشناسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 95/5/31 تا زمان اجرای 
حکم در حق خواهان احمد نیل فروشان به نشانی اصفهان خانه اصفهان میدان ماه 
فرخی کوی گلزار مجتمع آفرینش بلوک A واحد 11 و پرداخت نیم عشر حق االجرا 
در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:32158 شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 240 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

10/410 شماره: 86/95 به موجب رای شماره 731 تاریخ 95/7/11 حوزه 22 قضایی 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه علی 
نیکبخت فرزند محمد شغل کارمند به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ چهل و شش میلیون و هشــتصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
ششصد و نود و دو هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی و به 
پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید )1384/2/20( لغایت زمان وصول 
و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له علی اکبر کریمی فرزند 
امرا... شغل آزاد به نشانی اصفهان هشت بهشت غربی ساختمان گویا طبق چهارم 
صادر و اعالم می گردد. نیم عشر حق اجرایی در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:32170 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 216 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/411 شــماره: 608/95 به موجب رای شــماره 746 تاریخ 95/7/26 حوزه 29 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن 
طالبی به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 95/3/30 تا 
زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و پرداخت مبلغ دو میلیون و شصت 
هزار ریال هزینه دادرســی و هزینه نشر آگهی به مبلغ ششــصد هزار ریال در حق 
خواهان اصغر کریمی به نشانی اصفهان خ زینبیه دارک کوی طالب پالک 22 و نیم 
عشر حق االجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:32150 شــعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) 191 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/412 شــماره: 211/95 به موجب رای شــماره 688 تاریخ 95/4/22 حوزه 13 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زهرا ممتاز 
فرزند پرویز به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 100/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 1/485/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله و طبق 
تعرفه و هزینه نشرآ گهی با احتساب اجرا و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف ) 94/5/25( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له حجت اله علیزاده با 
وکالت زهرا نایب صادقی به نشــانی اصفهان خ فیض مجتمع نگین طبقه 3 واحد 11 
همراه با نیم عشر دولتی.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:32151 شــعبه 13 مجتمع شــماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 194 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/413 شــماره: 606/95 به موجب رای شــماره 747 تاریخ 95/7/26 حوزه 29 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اشرف 
اسماعیلی خورزوقی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ ده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 94/11/25 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 
یک میلیون و سیصد و ده هزار ریال هزینه دادرسی و همچنین هزینه نشر آگهی در 
حق خواهان اصغر کریمی به نشانی اصفهان خ زینبیه دارک کوی طالب پالک 22 و 
نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:32149 شــعبه 29 مجتمع شــماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 190 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/414 شماره: 950481 به موجب رای شــماره 1335 تاریخ 95/7/29 حوزه 11 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه پیمان 
قلعه نادر به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 7/915/000 ریال 
بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 935/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 
120/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواســت 95/4/14 لغایت تاریخ وصول در حق محکوم له فرامرز بصری 
به نشانی اصفهان خ امام خمینی کوچه آزادگان پ 22 صادر و نیم عشر حق االجرا 
اجرای احکام اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:32148 شــعبه 11 مجتمع شــماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 189 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/415 شــماره: 391/95 به موجب رای شــماره 717 تاریخ 95/7/28 حوزه 18 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای علی 
احمدی فاضل فرزند محسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
یکصد و ده میلیون ریال ) 110/000/000 ریال( به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ دو میلیون و بیســت و پنج هزار ریال )2/025/000 ریال( به عنوان خســارت 

دادرسی به پرداخت خســارات تاخیر تادیه از تاریخ 94/6/20 لغایت زمان وصول 
و ایصال در حق خواهان آقای محمد حسین قاســم زاده فرزند جعفر شغل آزاد به 
نشانی اصفهان خ سروش فرش شاهکار و نیم عشــر اجرای احکام صادر و اعالم 
می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:32127 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 201 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/416 شــماره: 390/95 به موجب رای شــماره 718 تاریخ 95/7/28 حوزه 18 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه علی 
احمدی فاضل فرزند محسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
یکصد و ده میلیون ریال ) 110/000/000 ریال( به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
دو میلیون ریال) 2/000/000 ریال( به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک 94/8/20 لغایت زمان وصول در حق خواهان 
محمد حسین قاسم زاده فرزند  جعفر به نشانی اصفهان خ سروش فرش شاهکار و 
نیم عشر اجرای احکام صادر و اعالم می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
 که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد

 آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:32126 شعبه 

18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 191 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/417 شــماره: 392/95 به موجب رای شــماره 684 تاریخ 95/7/28 حوزه 18 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه علی 
احمدی فاضل فرزند محسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
یکصد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال) 154/760/000 ریال( 
به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد و نود و پنج هزار ریال 
) 2/595/000 ریال( به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان وصول و ایصال در حق خواهان محمد حسین 
قاسم زاده فرزند جعفر شغل آزاد به نشانی اصفهان خ سروش فرش شاهکار و نیم 
عشر اجرای احکام صادر و اعالم می گردد.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:32125 شعبه 18 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 207 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

10/418 شــماره: 940988 به موجب رای شــماره 167 تاریخ 95/1/31 حوزه 14 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عزیز 
هاشــمی فرزند علی محمد به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
بیست میلیون ریال بابت وجه چک به شماره 145420 به عهده بانک صادرات و مبلغ 
سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 82/10/30  لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له منصور بارورز فرزند محمد علی شغل آزاد به نشانی 
اصفهان خ کاشانی بن کوچه بدردان بن بست امید پالک 2 و نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:32122 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 203 کلمه، 2 کادر(
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اجراييه
پرونــده:  شــماره    9510420350600410 اجراییــه: شــماره   10 /421
9109980350601287 شــماره بایگانــی شــعبه:911319 بموجب درخواســت 
اجراي حكــم مربوطــه بــه شــماره 9510090350602020  و شــماره دادنامه 
9409970350601884 مــورخ 94/11/6  صادره از شــعبه شــش دادگاه حقوقی 
اصفهان محكوم علیهما آقای اکبر ســیالنی فرزند مهدی و خانم ســپیده لطیف کار 
فرزند حسین هر دو به نشانی مجهول المكان محكوم هستند به پرداخت مبالغ مندرج 
در نظریه کارشناسی که طی شرحی مانده حساب های مرحوم لطیف کار را در بانک 
پاسارگاد مبلغ 9/004/855/575 ریال و بانک قوامین مبلغ 25/553/066/396 ریال 
و بانک اقتصاد نوین مبلغ 441/156/675 ریال و بانک سینا مبلغ 240/573/171 ریال 
و بانک پارسیان را صفر اعالم نموده و مبالغ مذکور تا تاریخ 1393/11/12 می باشد 
به انتقال کلیه وجوه موجود نزد هر یک از بانک های پاسارگاد، قوامین، بانک اقتصاد 
نوین و بانک سینا از حساب مرحوم حسین لطیف کار )اعم از اصل و سود سپرده( در 
حق محكوم له اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به نشانی اصفهان بلوار 
هشت بهشت و پرداخت حق االجرا مبالغ مذکور در حق صندوق دولت. محكوم علیه 
مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
34 قانون اجرای احــكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالی 
معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 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 اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت 
می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 
قانون نحوه اجرای محكومیــت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه 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 محكوم به یا هر دو 
مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط 
به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود 
)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 32069 شعبه 6 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 476 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9510420350400452 اجراییــه: شــماره   10 /422
9309980350400576 شماره بایگانی شعبه:930611 بموجب درخواست اجراي 
حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970350400522  محكوم 
علیه عباس مهری فرزند احمد به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
چهارصد و شصت میلیون ریال و پرداخت 16/045/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و 12/240/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه که 
از زمان صدور حكم لغایت زمان وصول در مرحله اجرا محاسبه خواهد شد در حق 
محكوم لها 1- عبدالوهاب صفری حاجت آقائی فرزند سلیمان 2- عبدالوهاب صفری 
فرزند سلیمان هر دو به نشانی باغبهادران حاجت آقا شهرک جدید با وکالت ابراهیم 
جعفری فرزند علیرضا به نشانی زرین شهر فلكه مرکزی ساختمان تجاری گلریز ط 
2 واحد 13 و نیم عشــر اجرایی در حق صندوق دولت ضمنًا با توجه به غیابی بودن 
دادنامه در اجرای آن مفاد تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت گردد. 
محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 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 مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 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 
محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 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 محكوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد 
بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 32054 شعبه 

4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 458 کلمه، 5 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/435 شــماره صادره : 1395/43/319932 نظر به اینكه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 317 فرعی از 37/40 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای قانون 
تعیین تكلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان به نام ملک نصر کارالدانی فرزند 
رحیم مفروز و در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز یكشنبه مورخ 95/11/17 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 مالكین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1395/10/25 م الف: 32596 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 152 کلمه، 2 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

10/460 شــماره صادره : 1395/43/319929 نظر به اینكه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شــماره 2115 فرعی از 27/85/1 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق رای 
قانون تعیین تكلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب اصفهان به نام علیرضا ســلطانی 
آفارانی فرزند حسن و شریک  مفروز و در جریان ثبت است 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 یكشنبه مورخ 95/11/17 
ساعت 9 صبح در محل شــروع 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 مالكین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/10/25 

م الف: 32620 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 154 کلمه، 2 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9510420350700453 اجراییــه: شــماره   10 /423
9509980350700041 شــماره بایگانــی شــعبه:950043 بموجب درخواســت 
اجراي حكم مربوطه به شــماره 9510090350704283 و شماره دادنامه مربوطه 
9509970350700810  محكوم علیه احسان کریمی خرمی محكوم است به پرداخت 
مبلغ 700/023/000 ریال بابت وجه چک و پرداخت 18/000/522 ریال حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک ) دو فقره چک به شماره های 644215 
مــورخ 94/12/15 و 664214 مــورخ 94/15/25 بانــک صادرات بــه ترتیب مبلغ 
332/240/000 و 367/683/000 ریــال( و 21/835/090 ریال هزینه دادرســی در 
حق محكوم له سید علی حسینی فرزند سید محمد به نشانی اصفهان بلوار وحید حد 

فاصل چهار راه رودکی و خاقانی بن بست مظاهری پالک 18 با وکالت کالرا آقائی 
فرزند مجید به نشانی استان اصفهان خیابان نیكبخت شرقی روبروی بانک صادرات 
ساختمان میالد طبقه اول واحد سوم و نیز پرداخت حق االجرای دولت در حق صندوق 
دولت )رای غیابی می باشد(. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم 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 مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 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 سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال 
به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیــزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال 
 برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )مــاده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شود 
آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحــوه اجرای محكومیت 
 مالــی 1394(. م الف: 32052 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان

) 451 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9510420352200343 اجراییــه: شــماره   10 /424
9409980352201315 شماره بایگانی شعبه:941440 بموجب درخواست اجراي 
حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9509970352200083  محكوم 
علیه عبدا... قربانی فرزند ظفر به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 
یكصد و هفده میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ چهار 
میلیون و چهارصد و شصت و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احكام می باشد در حق خواهان هاجر قاسمی 
فالورجانی فرزند محمد به نشــانی اصفهان شــاهپور جدید خیابان استقالل بلوار 
استقالل بلوک 6 یخچالسازی کامیون کدپستی 8195164448 و نیم عشر اجرایی به 
مبلغ 5/895/000 ریال در حق صندوق دولت. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و 
استیفا محكوم 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 بانكها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 
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 محكوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شــود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. م الف: 32046 شــعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 435 کلمه، 5 کادر(
اجراييه

پرونــده:  شــماره    9520420351300446 اجراییــه: شــماره   10 /420
8909980351300067 شماره بایگانی شعبه:890067 بموجب درخواست اجراي 
حكم مربوطه به شــماره 768  و شــماره دادنامه مربوطه 8909970351300768  
محكوم علیه فرزاد نوروزی قلعه تكی به نشانی خ کاوه ک فارابی پ 4 محكوم است به 
پرداخت مبلغ هشتصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه آن از تاریخ سررســید چكها بر اساس جدول شــاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان محســن منظری فرزند منصور به نشانی بوســتان ملت نمایشگاه 
بلوار پ 96 ضمنًا حق االجــرا از ماخذ محكوم به بر عهده محكوم علیه اســت)حكم 
غیابی(. محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
 به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخت

 محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم 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 بانكها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت 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 محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت 
مالــی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی 
محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
 محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 32082 شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان) 402 کلمه، 4 

کادر(
ابالغ نظريه تکميلی کارشناسان

10 شــماره درخواســت: 9510463637100020 شــماره پرونــده:  /463
9309983637100289 شــماره بایگانــی شــعبه: 930292 آگهــی ابــالغ رویت 
 نظریه کارشناس خواهان آقای حســینعلی ادیب فرزند اســماعیل دادخواستی به 
طرفیت 1- مهدی حشمتی 2- بهرام حشمتی فرزندان حسین 3- منوچهر درجزانی 
فرزند اسماعیل و بخواســته قیمت روز و مطالبه اجرت المثل خودرو نیسان تسلیم 
این دادگاه نموده که به کالسه 930292 ع ثبت و پس از رسیدگی مقدماتی قرار ارجاع 
امر به کارشــناس و اجرای قرار صادره نظریه هیئت کارشناسی واصل شده است 
 به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و دستور دادگاه به

 تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یكــی از 
روزنامــه هــای کثیراالنتشــار یا محلــی درج مــی گردد تــا خوانــدگان مذکور 
از تاریخ انتشــار آگهــی ظرف یک هفتــه به دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم 
نشــانی کامــل خــود در وقــت مقــرر فــوق جهــت مالحظــه نظریــه تكمیلــی 
 کارشناســان حاضــر شــود واال تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد. 

م الف: 397 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خوانسار) 157 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
پرونــده:  شــماره   9509970351100970 دادنامــه:  شــماره   10 /425
9409980351100813 شــماره بایگانی شــعبه: 940900  خواهان هــا: 1- خانم 
عصمت پنجه پور فرزند حســین 2- خانم مهری پور جمشــیدی 3- خانم مرضیه 
پور جمشیدی 4- آقای مصطفی پور جمشــیدی 5- خانم مهناز پور جمشید فرزند 
عباس 6- خانم مریم پور جمشــیدی فرزند محمد 7- آقای مجتبی پور جمشــیدی 
فرزند محمد با وکالت آقای محمد حمیدی تهرانی فرزند عبداله به نشانی فالورجان 
خ میثم روبروی پارک ســاحلی مجتمع تجاری اداری زاینده رود طبقه اول، خوانده: 
آقای عباس یارعلی به نشــانی اصفهان خ چهارباغ خواجو کوچه حضوری پ 19، 
خواسته ها: 1- اعســار از پرداخت هزینه دادرســی 2- الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک، رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقایان و خانم ها 1- مجتبی پور جمشید 
فرزند عباس 2- مریم پور جمشید فرزند عباس 3- مهناز پور جمشید فرزند عباس 
4- مهری پور جمشید فرزند عباس 5- مرضیه پورجمشید فرزند عباس 6- مصطفی 
پور جمشــید فرزند عباس 7- عصمت پنجه پور فرزند حسین با وکالت آقای محمد 
حمیدی تهرانی به طرفیت آقای عباس یارعلی به خواســته تقاضای اعاده دادرسی 
نسبت به دادنامه شــماره 9309970351100998 مورخ 93/7/14 شعبه 11 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان و بدواً تقاضای تاخیر اجرای حكم در پرونده اجرایی کالسه 
9410420351100299 به انضمام مطلق خســارات دادرسی وحق الوکاله وکیل و 
تقاضای صدور حكم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات 
پرونده و نظر به اینكه تقاضای مستدعیان اعاده دادرسی با هیچ یک از شقوق مذکور 
در ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
سال 1379 فصل سوم باب پنجم منطبق نبوده لذا مستنداً به ماده 426 و تبصره ماده 
435 قانون مذکور قرار رد دادخواست مستدعیان اعاده دادرسی را صادر و اعالم 
می نماید و در خصوص خواسته مســتدعیان اعاده دادرسی مبنی بر تاخیر اجرای 
حكم و اعسار از هزینه دادرســی، نظر به اینكه خواسته مســتدعیان مردود اعالم 
گردیده و رسیدگی به اعسار و تاخیر اجرای حكم بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته 
لذا به استناد بند 7 ماده 84 قانون یاد شده قرار رد دعوی خواهانها صادر و اعالم می 
گردد. قرار صادره ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید 
نظر مرکز استان می باشد. م الف: 32057 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان) 366 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

پرونــده:  شــماره   9509970354301488 دادنامــه:  شــماره   10 /426
9509980364900126 شماره بایگانی شعبه: 950648  شاکی: آقای حسین صائبی 
فرزند محمد تقی به نشانی اصفهان خ مسجد سید خ 5 رمضان ک 23 نبش ولی عصر 
پ 21، متهم: خانم فاطمه احمدی فرزند حشمت اله به نشــانی اصفهان چهار محال 
بختیاری یانچشــمه خ اصلی 8 غربی، اتهام ها: 1- توهین از طریق ارســال پیامک 
2- تهدید از طریق ارســال پیامک، گردشكار: دادگاه با بررســی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
در خصوص اتهام خانم فاطمه احمدی فرزند حشــمت اله دائر بر توهین و تهدید از 
طریق ارسال پیامک موضوع شكایت آقای حسین صائبی فرزند محمد تقی و خانم 
شهناز کرمی فرزند غالمرضا به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده، شــیوه اظهارات شكات در مقام طرح 
شكایت، تحقیقات انجام یافته، استعالم به عمل آمده از شرکت ایرانسل، مالحظه متن 
خارج نویسی شده پیامكها و نظر به عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه و با التفات 
به ســایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه از ناحیه مشارالیها بر دادگاه 
محرز و مسلم است لذا مستنداً به مواد 608 و 669 قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم 
تعزیزات وماده 134 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 حكم بر محكومیت متهم به 
تحمل 74 ضربه شالق تعزیزی بابت توهین و تحمل دو ســال حبس تعزیزی بابت 
تهدید صادر و اعالم می گردد و از بین مجازاتهای مذکور صرفًا مجازات اشد قابل 
اجراست. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید 
 نظر استان اصفهان است. م الف: 32076 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

) 117 جزایی سابق( ) 291 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/427 کالسه پرونده 175/95 شماره دادنامه: 95-731-95/9/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 19 خانواده شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: تهمینه حقیقی نجف آبادی 
به نشانی بهارستان فروردین غربی ســعدی 7 پ 507 با وکالت زهرا کردگاری به 

نشانی اصفهان خ هشت بهشت شرقی مجتمع تجاری بهشت طبقه اول ورودی سوم، 
خوانده: رضا جهانگیری به نشانی مجهول المكان، خواسته: تعدیل نفقه، گردشكار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست خواهان خانم 
تهمینه حقیقی نجف آبادی فرزند علی به وکالت خانم زهرا کردگاری فرزند مرتضی 
به طرفیت آقای رضا جهانگیری فرزند علی محمد در خصوص خواسته تعدیل نفقه 
فرزند مشترک با جلب نظر کارشناس علی الحســاب مقوم به 10/000/000 میلیون 
ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، کارشناسی و حق 
الوکاله وکیل خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حكم با 
توجه به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواســت خواهان با توجــه به رای دادنامه 
شماره 8609970352000923 مورخ 86/7/1 شعبه محترم 20 دادگاه عمومی مبنی 
بر محكومیت خوانده ماهیانه مبلغ 360/000 ریال بابت نفقه آتی فرزند مشــترک به 
نام زهرا جهانگیری و اسناد و مدارک ابزاری و گزارش کارشناسی مورخ 95/6/21 
که طی روزنامه کثیراالنتشــار مورخ 95/9/7 ابالغ گردیده و از ناحیه خوانده مورد 
اعتراض قرار نگرفته لذا شورا استناد به ماده 198، 1106، 1107 نفقه خواسته را از 
تاریخ 95/3/22 از مبلغ 360/000 ریال به مبلغ 4/050/000 ریال به صورت مستمر و 
هزینه دادرسی به مبلغ 150/000 ریال و هزینه کارشناسی به مبلغ 1/500/000 ریال 
و حق الوکاله وکیل در حق خواهان تعدیل و افزایش می نماید رای صادره غیابی ظرف 
بیست روز قابل اعتراض و واخواهی است. م الف:32089 شعبه 19 دادگاه خانواده 

شورای حل اختالف اصفهان ) 305 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/428 کالسه پرونده 950754 شماره دادنامه: 95/10/12-9509976794402269 
مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابراهیم قرهی قهی 
به نشانی اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده پخش آسیا، خوانده: مسلم 
جمشــیدی به نشــانی چمگردان خ اباذر خ آزادی پ 64 ) مجهول المكان(، خواسته: 
مطالبه، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی آقای ابراهیم قرهی قهی به طرفیت آقای مســلم جمشیدی به خواسته مطالبه 
مبلغ 98/000/000 ریال وجه 19 فقره چک به شــماره هــای 197863-94/4/30 و 
197864-94/5/20 و 197866-94/5/30 و 197869-94/6/30 و 197870-

94/7/25 و 197853-94/2/30 و 197867-94/6/20 و 197865-94/5/25 و 
197871-94/7/30 و 197852-94/2/25 و 197855-94/3/20 و 197856-

94/3/25 و 197854-94/3/10 و 197879-94/6/30 و 197873-94/3/25 و 
197874-94/4/27 و 197875-94/4/30 و 197876-94/5/27 و 197878-

94/6/27 بانضمام هزینه دادرســی و تاخیر تادیه نظر بــه محتویات پرونده و بقاء 
اصول چک ها در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده می باشد و گواهی عدم 
پرداخت از بانک محال علیهم و اینكه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
شرکت نكرده دفاعی به عمل نیاورده است لذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستند 
به مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و 310-313-315 قانون تجارت 
حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت نود و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 120/000 ریال هزینه نشــر آگهی و 3/645/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت وصول در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در 
این شعبه می باشد. م الف:32097 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 291 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/429 کالسه پرونده: 950432 شماره دادنامه:1476-95/8/19 مرجع رسیدگی: 
شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سید محسن کاظمی به نشانی اصفهان 
ابتدای خیابان صمدیه لباف تقاطع اول منزل شــخصی با وکالت مجید ضیغم زاده 
به نشانی اصفهان میدان آزادی خیابان ســعادت آباد فوقانی بانک مسكن واحد 1، 
خوانده: مجتبی داســتانپور به نشانی مجهول المكان، شــورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختــالف: در خصوص دعوی  
آقای سید محســن کاظمی با وکالت مجید ضیغم زاده به طرفیت مجتبی داستانپور 
به خواســته مطالبه مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک به شــماره 

23656023  به عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به 
دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته و سیصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصــوف )94/2/27 ( تا تاریخ اجــرای حكم در حق خواهــان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32101 شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 319 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/430 کالسه پرونده: 950416 شماره دادنامه:1149-95/7/12 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ابوالقاســم عالفچیان و حسین 
اصفهانی به نشانی خ شــیخ بهایی نرســیده به چهار راه قصر پارچه سرای بوردا 
با وکالت مجید ضیغم زاده به نشانی اصفهان خ ســعادت آباد فوقانی بانک مسكن 
واحد اول پالک 9، خوانده: حسین زارعی به نشــانی مجهول المكان، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص 
دعوی  ابوالقاســم عالفچیان با وکالت مجید ضیغم زاده به طرفیت حســین زارعی 
به خواسته مطالبه مبلغ ســی و پنج میلیون ریال وجه چک به شــماره 415960  به 
 عهده بانک رفاه به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به دادخواست تقدیمی،

 تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محــال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حكم بر 
محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک 
میلیون و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
 و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )91/10/5 ( تا تاریخ

 اجرای حكم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 
مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پــس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:32102 شعبه 5 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 315 

کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/431 کالســه پرونده 950400 شــماره دادنامه: 1691-950-95/9/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسعود قربانی دولت آبادی 
به نشانی اصفهان خ پروین خ حكیم شــفاهی دوم کوچه شهید بقائی کوچه 39 فراز 
3، خواندگان: 1- نوید ملک خویان 2- علیرضا قلیج خانی هر دو به نشــانی مجهول 
المكان، خواسته: الزام به انتقال، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای مسعود قربانی دولت آبادی به طرفیت آقای نوید ملک 
خویان و علیرضا قلیج خانی به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه خودرو پراید 
به شماره انتظامی 558 ب 83 ایران 53 بانضمام خسارات دادرسی نظر به محتویات 
پرونده و استعالم صورت گرفته از اداره راهور مبنی بر مالكیت خوانده ردیف دوم 
و تعویض پالک صورت گرفته به نام خواهان و اینكه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حاضر نشده در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و 
تكذیبی ننموده اند لذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستند به ماده 198 قانون آیین 
دادرسی مدنی و 10-219-220 قانون مدنی حكم بر محكومیت خوانده ردیف دوم 
به انتقال سند خودرو پراید به شماره انتظامی 558 ب 83 ایران 53 ) 43-833 ل 95( به 

نام خواهان و پرداخت 1/170/000 ریال هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشر 
آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و نسبت به خوانده ردیف اول 
نظر به عدم توجه دعوی به ایشان مستند به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد قرار صادره قابل اعتراض است. م الف:32103 

شعبه 9 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف اصفهان ) 311 کلمه، 3 کادر(
مفاد آراء

10/461 شــماره: 139560302028000223 هیات موضوع قانــون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک کوهپایه
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139360302028000509 هیات اول موضــوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایــه تصرفات مالكانه بالمعــارض متقاضی آقای صمد 
جعفری گریزی فرزند علی به شماره شناسنامه 80 کدملی 5659077749 صادره از 
کوهپایه در ششدانگ یک باب خانه احداثی در قسمتی از پالک 9 و 10 فرعی از 242 
اصلی به مســاحت 175/05 متر مربع واقع در مزرعه گریز  بخش 19 ثبت اصفهان 
خریداری به موجب سند رســمی 19406 مورخ 1336/12/22 دفتر 25 اصفهان به 
نام متقاضی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/25 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/10 

 م الف:32638 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
تحديد حدود اختصاصی

10/464 شــماره صادره : 1395/43/320384 نظر به اینكه تحدید حدود ششدانگ 
یكباب خانه پالک شــماره 25/3333 مجزی شده از پالک 25/455 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علی هادی، ش.ش 81 فرزند شكراله  
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 سه شنبه مورخ 95/11/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوریــن اخطار می گردد که در روز و 
ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالكین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1395/10/25 م الف: 32630 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان) 150 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرايی

10/419 شــماره: 1074/94 به موجب رای شــماره 18 تاریخ 95/1/15 حوزه 28 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه غالمرضا 
قاسمی فرزند مرتضی شغل آزاد به نشانی مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخــت مبلغ 170/000 ریال 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 94/10/21 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان عباس رکنی 
زاده فرزند حسین شــغل آزاد به وکالت محمد علی شمس به نشانی خ چهار باغ باال 
مجتمع پارک ورودی 2 ط دوم واحد 606 و نیم عشر در حق صندوق دولت.  ماده 34 
قانون اجرای احكام: همین که اجرائیه به محكوم علیه ابالغ شــد، محكوم علیه مكلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:32108 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 200 کلمه، 2 کادر(
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10 اوقات فراغت جوانان نیاز 
به برنامه ریزی دارد

10 کشته و زخمی حاصل یک تصادف 
و امدادرسانی به حادثه!

جزئیات بخشودگی جرایم بیمه ای 
کارفرمایان خوش حساب اعالم شد

متفاوت باشید؛

فرار از چاپلوسی

دبیر علمی کنگره ملی مدیریت امور جوانان در کمیسیون ورزش و 
اوقات فراغت جوانان گفت: اوقات فراغت جوانان نیاز به برنامه ریزی 

دارد.
ابراهیم شــیخ دبیر علمی کنگــره ملی مدیریت امــور جوانان در 
نشســتی بر لزوم تدوین سیاست های درســت، نگرش صحیح و 
مدیریت مناسب در حل مشــکالت و معضالت جوانان و همچنین 
تاثیر ورزش در ســالمت و بهداشت، مشــارکت اجتماعی و ابعاد 
مختلف زندگی جوانان اشــاره کرد. در این جلسه که با حضور تنی 
چند از اعضای کمیسیون تشکیل شده بود رحیمی نماینده سازمان 
بسیج ترسیم چشم انداز و رویکرد به آینده و تغییرات و چالش های 
موجود بخصوص در فضای مجازی را مورد توجه قرار داد. همچنین 
سجادی نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: جوانان را 
باید با انواع ورزش آشنا کرد و با فرصت سازی و همچنین ساماندهی 
ورزش جوانان، آنان را بــه روی آوردن به این مقوله ترغیب کرد.در 
این جلسه همچنین شجیع از وزارت ورزش و جوانان بر لزوم ایجاد 
درک مشترک میان دستگاه ها و مسئوالن به منظور حل مشکالت 

جوانان و همچنین تعریف هدف مشخص و واحد اشاره کرد.

در محور بویین میاندشت - الیگودرز یک دستگاه خودروی سمند به 
علت بی توجهی راننده به جلو واژگون شد که در حین امدادرسانی به 
این خودرو، دو خودروی دیگر نیز با هم تصــادف کردند و جمعا 10 
نفر کشته و زخمی شــدند. پرویز شجاعی با اشــاره به این حادثه ها 
اظهار داشت: پیرو تماس هم وطنان با مرکز کنترل عملیات جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان، نجات گران پایگاه امداد جاده ای نوغان 
بالفاصله با یک دســتگاه آمبوالنس و یک خودروی نجات به محل 
حادثه  که در محور بویین میاندشــت - الیگــودرز در نزدیکی پیچ 
روســتای ازناوله بود، اعزام شــدند. وی ادامه داد: پس از رســیدن 
نجات گران به محل وقوع حادثه، مشــخص شــد که یک دســتگاه 
خودروی ســمند بر اثر بی توجهی راننده به جلو، واژگون شده است. 
رییس جمعیت هالل احمر شهرستان فریدن خاطر نشان کرد: در این 
حادثه چهار نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی جمعیت 
هالل احمر و اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند. وی تصریح کرد: 
پس از انحراف خودروی سمند، نیروهای امدادرسانی در حال کمک 
به حادثه دیدگان بودند که دو خودروی سانتافه و پراید در همان محل 
با هم برخورد کردند و متاســفانه در این حادثه نیز 1 تن کشــته و 5 
تن مصدوم شدند. شجاعی ادامه داد: در این دو حادثه مجموعا 1 تن 

کشته و 9 نفر نیز مصدوم شدند.

ســازمان تامین اجتماعی، بخشــنامه جدید بخشــودگی جرایم 
کارفرمایان خوش حســاب را به واحدهای اجرایی این ســازمان در 

سراسر کشور صادر و نحوه اجرای آن را اعالم کرد.
بر اساس این بخشنامه، در صورت پرداخت نقدی و یا تقسیط بدهی تا 
حداکثر یک سال، تمامی جرایم بیمه ای کارفرما بخشیده می شود و 
در صورتی که کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری 
داشته باشند، بخشی از جرایم آنان متناسب با مدت تقسیط مشمول 
بخشودگی قرار می گیرد.کارفرمایان درصورت پرداخت بدهی های 
معوقه ظــرف 18 ماه از بخشــودگی معادل 85درصــد، درصورت 
پرداخت ظرف مدت 24ماه از بخشودگی معادل 75 درصد، درصورت 
پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت 30 ماه از بخشــودگی معادل 
60 درصد و در صــورت پرداخت بدهی های معوقــه حداکثر ظرف 
مدت 36  ماه نیز از بخشــودگی معادل 50 درصــد جرایم مربوطه 
برخوردار خواهند شد.قانون بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان 
خوش حساب از خرداد تا شهریور ماه گذشته اجرا شده بود و با توجه به 
بازخوردهای اخذ شده و بررسی های صورت گرفته، پیشنهاد تمدید و 
تسهیل این قانون به مبادی مربوطه ارائه شد.قانون بخشودگی جرایم 
در رابطه با کارفرمایانی اجرا می شــود که حق بیمه کارگران تحت 
پوشــش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تامین 
اجتماعی پرداخت می کردند اما به دلیل بروز مشکالت ناخواسته از 
جمله حوادث و بالیای طبیعی، تحریم های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز 
با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در 

قبال نیروی کار، بازمانده اند.
گفتنی است، کارفرمایان برای کســب اطالعات بیشتر در خصوص 
طرح بخشودگی جرایم بیمه ای می توانند به سایت رسمی سازمان 
تامین اجتماعی به نشــانی WWW.TAMIN.IR   و یا به شعب 

این سازمان در سراسر کشور مراجعه کنند.

چرب زبــان بودن، تملق گویی، خودشــیرینی کــردن، زیرآب زدن 
وکرنش نشان دادن بی موقع، همه و همه از خانواده چاپلوسی به شمار 

می آید.
شاید فکر کنید چاپلوسی فقط در زندگی شخصی انجام می گیرد اما 
باید بگویم این مسئله مثل علف هرز در محل کار همه ما به نوعی ریشه 
دوانده است. معموال این افراد برای اینکه منافعشان به خطر نیفتد ، با 
رنگ عوض کردن خودشان مدام از دیگران عیب جویی می کنند و با 
این رفتار سعی در خوب جلوه دادن خودجلوی دیگران دارند. آنها به 
تنهایی قادر به چاپلوسی کردن و خودشیرین بودن نیستند، اما مورد 
حمایت قرار گرفتن از سوی دیگران ، سبب  ایجاد خودبزرگ بینی و 
اعتماد به نفس کاذب  در آنها می شوند از این رو سعی می کنندخود را 
در رأس قرار دهند و جز خودشان کس دیگری را نمی بینند.این افراد 
خطرناک برای حفظ منافع و پست و شغل به هر کاری دست می زنند، 

مانند دشمنان که از پشت خنجر وارد می کنند. 
بهترین برخورد با این افراد بی اعتنایی اســت یعنی در برابر آنها باید 
ساکت و خاموش ماند و تا آنجا که می شود این رفتار را از همه جا پاک 
کرد زیرا دامن زدن و رواج دادن فرهنگ چاپلوسی و چاپلوس پروری 
در هر جای دنیا از نظر اخالقی باعث وارد آمدن آســیب و صدمه به 
فرهنگ شده و زمینه مساعد برای رشــد افراد ناکارآمد وناشایست را 
به وجود می آورد، به طوری که زمام امور به مرور از دســت اشخاص 
کاردان و الیق گرفته شــده و به  افراد بی کفایت واگذار می شــود که 
 این امر  باعث فروپاشــی یک ســازمان یا یک زندگی خواهدشــد. 
امام علی علیه السالم درباره چاپلوسان می فرماید: »زنهار! پرهیز کن از 

چاپلوسی و تملق که از خصایل ایمان نیست.«

اخبار

یادداشت

پیشنهاد  سردبیر:
اوقات فراغت جوانان نیاز به برنامه ریزی دارد

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

افزایش 5 نمره ای امتحانات 
میان ترم دانش آموزان

توقیف پژو پارس با 428 کیلوگرم 
هروئین در شهرضا

کاهش 45 درصدي پرونده هاي قضائي 
در کالنتري ها

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: جرایم 
فرار از خدمت ســربازی 21 درصد کاهش یافته است. سردار 
محمدجواد زاده کمند در مجمع اســتانی پیشگیری از جرم 
سازمان قضایی نیروهای مسلح خراسان شمالی با بیان اینکه 
سازمان نیروهای مسلح در راستای پیشگیری از جرایم در بین 
کارکنان اهتمام جدی دارد، از عزم و اراده متولیان این حوزه 

در استان قدردانی کرد.
 این مقام ارشد نیروهای مسلح به فرمایش مقام معظم رهبری 
در جمع فرماندهان نیروهای مســلح کــه فرمودند: »کاری 
بکنید سربازان در دوران خدمت احساس تضعیف نکنند و دو 
سال خدمت ســربازی بهترین دوران توانمندسازی این افراد 
برای آینده جامعه است« اشــاره و تصریح کرد: با این نگرش 
کرامت و منزلت سربازان و احساس مسئولیت فرماندهان به 

آنان بیشتر می شود.
 وی  گفت: با اصالح بینش نســبت به ســربازان، عزت نفس 
آنان افزایش یافته و بــه عناصر مفید تبدیل شــده و خود را 
مطیع ضوابط و مقررات می دانند.معاون نیروی انسانی ستاد 
کل نیروهای مسلح کشور خاطرنشان کرد: سربازان، نیروی 
مفیدی برای تامین امنیت کشور هستند.سردار زاده کمند، 
مشکل معیشتی و اقتصادی، بی عدالتی در رفتار، فشارهای 

غیر منطقی در یگان ها، آگاهی نداشــتن از ضوابط و مقررات 
و پایین بودن هزینه جرم برای ســربازان فــراری را از عوامل 
وقوع جرم در دوران خدمت ســربازی برشمرد و افزود: ایجاد 
مراکز مشاوره، جلســه اخوت با فرماندهان و تغییر در ضوابط 
و مقررات برخی قوانین از عوامل کاهش جرایم فرار از خدمت 
سربازی است. وی استمرار اقدامات شایسته، توسعه نظارت، 
ثبات و بهبود قوانین و مقــررات، منزلت افزایی ســربازان و 
آگاهی بخشی بیشتر به آنان نسبت به باورهای دینی، تبیین 
و تبلیغ نقش سربازان در تامین امنیت، اجرای آموزش های 
مفید، افزایش سطح معیشت در سربازخانه ها، توانمندسازی 
فردی و اجتماعی، مدیریت نیازهای سربازان، حذف تبعیض 
بین سربازان و آشــنایی فرماندهان با روش ها و تکنیک های 
علمی برای پیشگیری از جرایم را از دیگر راه های کاهش جرایم 

دوران سربازی دانست.
سردار زاده کمند در پایان به دیگر سخنان مقام معظم رهبری 
در خصوص کاهش جرایم در نیروهای مسلح که می فرمایند: 
»حتی یک جرم هم در نیروهای مســلح زیاد است« اشاره و 
افزود: امروز نیروهای مسلح با ایجاد امنیت پایدار مایه افتخار 
کشور هستند و باید برای ریشه کنی جرایم و تحقق منویات 

فرمانده کل قوا تالش ها بیش از پیش افزایش یابد.

معاون شــورای عالی آموزش و پرورش گفت: طبق مصوبه جدید شورا وزن نمرات امتحانات 
میان ترم دانش آموزان بیشتر شده و از 5 به 10 نمره افزایش یافته است.

احمد عابدینی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: طبق این مصوبه از 20 نمره درسی 
هر دانش آموز 10 نمره به امتحانات میان ترم و 10 نمره به امتحانات پایان ترم تعلق می گیرد.

وی گفت: پیــش از این 15 نمره بــه امتحانات پایان تــرم و 5 نمره به امتحانــات میان ترم 
دانش آموزان تعلق می گرفت.

عابدینی افزود: طبق این مصوبه ضریب امتحانات پایان ترم دانش آموزان از 5/4 به 5/1 کاهش 
و ضریب نمره امتحانات میان ترم از چهار به شش درصد افزایش یافته است. وی تاکید کرد: به 
دلیل نمره پایین امتحانات میان ترم، دانش آمــوزان تمام توجه خود را به امتحانات پایان ترم 
و مطالعه در شــب های امتحان متمرکز می کنند که این موضوع باعث بروز مشکالت فراوانی 

برای آنها می شود.
معاون شــورای عالی آموزش و پرورش گفت: بر اساس مصوبه اخیر شــورای عالی آموزش و 
پرورش همچنین دانش آموزانی که در پایه نهم انتخاب رشــته کرده اند می توانند در صورت 

صالحدید در پایه دهم، رشته تحصیلی خود را تغییر دهند.
عابدینی افزود: دانش آموزان متقاضی تغییر رشــته می توانند درخواست خود را به مدرسه 
محل تحصیل خود ارائه دهند. وی گفت: طبق مصوبه قبلی شورا، امکان تغییر رشته پیش از 
این از دانش آموزان پایه نهم گرفته شــده بود. عابدینی افزود: شورای عالی آموزش و پرورش 
هیچ مصوبه ای برای استفاده از معلمان خارجی در مدارس نداشته است و بنابراین به کارگیری 

این معلمان منع قانونی دارد و همچنان تخلف است.

فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان گفت: در بازرســی از یک 
دستگاه ســواری پژو پارس مقدار 428 کیلوگرم هروئین کشف 

و خودرو توقیف شد.
عبدالرضا آقاخانی اظهار داشــت: ماموران یگان تکاوری پلیس 
اصفهان و ماموران ایســتگاه ایســت و بازرسی شــهید امامی 
شهرســتان شــهرضا حین کنترل و نظارت بر تردد خودروهای 
عبوری متوجه شدند یک دســتگاه سواری پژو پارس در تاریکی 
شــب با چراغ خاموش در حال حرکت اســت که بالفاصله وارد 

عمل شده و دستور ایست صادر کردند.
وی افزود: راننده خودرو به دستور ایست ماموران توجهی نکرد 
و اقدام به فرار کرد که در یک عملیــات ضربتی خودرو متوقف 
 و در بازرســی از ایــن خودرو مقــدار 428 کیلوگــرم هروئین

 کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان تصریح کرد: در این عملیات 
یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشــکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
آقاخانی در پایان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران 
مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی می کند و 

اجازه جوالن و سرکشی به آنها نخواهد داد.

رییس پلیس پیشــگیري ناجا از کاهش فاصله بین وقوع تا کشف جرایم در استان اصفهان 
خبر داد. ســردار شــرفي رییس پلیس پیشــگیري ناجا با تقدیر از عملکرد کالنتري ها و 
پاسگاه هاي اســتان در 9 ماهه امسال از کاهش 45 درصدي تشــکیل پرونده هاي قضائي 
در کالنتري هاي اســتان خبر داد و گفت: یکي از بدترین جرایم در کشور سرقت به عنف 
است که خوشبختانه باتالش ماموران پلیس استان تمام سارقان به عنف در 9 ماهه امسال 

شناسایي و دستگیر شدند.
وي فاصله بین وقوع تا کشــف در استان اصفهان را بســیار پایین عنوان کرد و آن را نشانه 

خالقیت، هوشمندي و اشراف خوب ماموران پلیس بر مجرمان دانست.
کاهش 21 درصدی جرایم خشن

سردار شرفي کاهش 21 درصدي جرایم خشــن، افزایش کشف مواد مخدر، اجراي 2 هزار 
و 500 طرح و افزایش ارائه خدمات قضائي را از دیگر اقدامات موفق کالنتري ها و پاســگاه 
هاي سطح استان در مدت 9 ماهه امســال عنوان کرد و اظهار داشت: اجراي احکام توسط 
کالنتري ها و پاسگاه هاي استان در این مدت نیز 26 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش داشته است و این درحالي است که رقم مذکور 16 درصد از شاخص کشوري بیشتر 

بوده است.
رضایت 88 درصدی مخاطبان 110

سردار شرفي از رضایت 83 درصدي تماس گیرندگان با 110، از عملکرد کارکنان کالنتري 
ها و پاسگاه ها خبر داد و گفت: براساس آمارهاي به دست آمده هزار و 503 نفر طي تماس 

با سامانه 197 از عملکرد کارکنان کالنتري هاي استان اصفهان تقدیر کرده اند.

معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد:

کاهش جرایم فرار از خدمت سربازی

روان شناسی

به دنیا آمدن فرزند دوم اغلب باعث بروز مشــکالتی مثل 
احساس کمبود عاطفه در فرزند اول می شود.

فرشــته کریمی روان شناس با بیان مشــکالتی که با به 
دنیا آمدن نوزاد جدیــد، فرزنــد اول را درگیر می کند، 
اظهارداشــت: با متولد شــدن فرزند جدید در خانواده، 
کودک بزرگ تر احساس می کند که دیگر والدین مانند 
قبل او را دوست ندارند ، در حالی که فرزند اولتان نیازمند 
دنیایی از توجه و عالقه است تا اطمینان پیدا کند که بچه 
جدید جایگزین او نخواهد شــد.کریمی در ادامه افزود: 
والدین احساس می کنند که کودکان آنها به علت فاصله 
سنی کم یا زیاد توافق و همکاری الزم را با یکدیگر ندارند 
و به خوبی با هم کنار نمی آیند .این روان شــناس با اشاره 
به لزوم فاصله ســنی بین فرزندان تصریــح کرد: فاصله 
سنی زیاد باعث می شــود هر یک از فرزندان در بسیاری 
از جنبه هــای زندگی به طور مســتقل رشــد و تکامل 
پیداکنند، اگرچه بین آنها رقابت وجود دارد، اما میزان آن 
بسیار کمتر از زمانی است که فاصله سنی شان کم است. 
وی در ادامه گفت: فاصله ســنی کم بین دو فرزند سبب 
می شود که مشکالت بیشتری از نظر اقتصادی و نگهداری 
فرزندان گریبان گیر والدین شود، چرا که هر دو بچه نیاز 
به امکانات و وسایلی مشــابه هم دارند.کریمی با اشاره به 
واکنش هایی که کودک در مقابــل ورود فرزند جدید از 
خود بروز می دهد، تصریح کرد: کــودکان در مقابل ورود 
نوزاد جدید واکنش های متفاوتــی مانند لجبازی، رفتار 
خشونت آمیز با نوزاد مانند نیشگون گرفتن، گاز گرفتن، 
رفتارهای بچه گانه مانند خواستن شیشه شیر، اختالل در 
غذا خوردن و غیره از خود نشان می دهند. این روان شناس 
با اشــاره به راهکار خود گفــت: از فرزنــد بزرگ تر خود 
بخواهید که به شــما در نگهداری فرزندتان کمک کند تا 
حس توانمندی در او ایجاد شود، مثال به او بگویید که برای 
خواهر یا برادر کوچک خود قصه تعریف کند یا در خوردن 
غذا به او کمک کند، همچنین ســعی کنید عالقه خود را 

بین آنها تقسیم کنید تا مبادا  احساس کمبود کنند.

با تولد نوزاد جدید؛

لطفا فرزند بزرگ تر را به  
فراموشی نسپارید!

جامعه شناســان و صاحب نظــران حوزه جامعه شــناختی و 
روان شناختی معتقدند، توسعه کشــور مستلزم پیش نیازها و 
الزاماتی در عرصه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 
و غیره است و در این میان نشاط اجتماعی از عناصری است که 
هر آنچه برای حصول، ارتقا و تقویت آن کوشیده شود، بیش از 

پیش روند توسعه و پیشرفت کشور و جامعه تسریع خواهد شد.
با قائل بودن به این اصل که بازیگران اصلی حوزه توسعه، نیروی 
انسانی اســت و این عنصر به عنوان یکی از ارزنده ترین ارکان 
توسعه در هر جامعه ای مطرح است، طبیعتا نشاط و سر زندگی 
نیروی انســانی نیز از مؤلفه های اثر بخش در تحقق اهداف از 
پیش تعیین شده در عرصه رشد و پیشرفت خواهد بود. محمد 
رضا مومیوند،جامعه شــناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره به افزایش 
امید به زندگی، پویایی و بالندگی جامعه به عنوان دســتاورد و 
ره آورد نشاط اجتماعی اظهار داشــت: در واقع، هرچه ضریب 
عنصر مذکور )نشاط اجتماعی( در جامعه تقلیل یابد به همان 
میزان، شرایط و بســتر ظهور و بروز ناهنجاری ها، چالش ها و 

نارسایی های اجتماعی هموارتر خواهد شد.
وی افزود: حصول نشاط اجتماعی با تکیه بر یک نهاد، مجموعه، 
مرکز یا سازمان خاص میســر و محقق نخواهد شد و به واقع، 
این اصل خطیر در ســایه همگرایی و هــم افزایی فزاینده بین 

دستگاهی تامین خواهد شد.
مومیوند بیان کرد: نهادها و مراکز اثرگذار در حوزه های اقتصادی 
و به ویژه فرهنگی، تعیین کننده ترین مجموعه هایی هســتند 
که می توانند برای تقویت نشــاط اجتماعی مفید واقع شوند. 
جامعه شناس و آسیب شناس مســائل اجتماعی گفت: در این 
میان، فرهنگ ســازی الزم، برای اجــرای برنامه های متنوع و 
آموزش مهارت هــای زندگی از الزامات اصلی تامین شــادی و 
نشاط اجتماعی محسوب می شود و طبیعتا رسانه های جمعی، 
مکتوب، مجــازی و بخصوص صدا و ســیما در تقویت این امر 
نقشــی تعیین کننده  ایفا می کنند. وی افــزود: نقش آفرینی 
رسانه هایی همچون صدا و سیما به روشنی در تولید، پخش و 
ارائه برنامه های شاد و مفرح اثبات می شود و اگر چه تحقیقات و 
بررسی های جامعی در این خصوص انجام نشده، اما تاثیرگذاری 
این امر مهم با یک بررسی میدانی در هنگام پخش برنامه های 

شاد، به واسطه صدا و سیما ملموس می شود.
نشاط اجتماعی با اتکا به برنامه های هوشمندانه و 

مدون تقویت می شود
صدیقه نوبهــار، روان شــناس و کارشــناس علــوم رفتاری 
درگفت وگو با باشــگاه خبرنــگاران جوان، با اشــاره به نقش 
بسیار نافذ و برجسته نشــاط اجتماعی در پویایی، بالندگی و 
میل به پیشرفت در جامعه بیان کرد: طبیعتا این امر خطیر به 

واسطه سلسله اقداماتی مســتمر، اصولی، مدون و کارشناسی 
شده محقق می شود که مؤلفه های بســیاری در تامین هر چه 

مطلوب تر آن تاثیرگذار است.
وی افزود: در نظر گرفتن جنبه های روحی و روانی، مسائل فنی 
و محیطی، نورپردازی ها و رنگ آمیزی ها، حتی نوع پوشــش، 
محتوای تولیدات فرهنگــی اعم از فیلم ها، ســریال ها، اخبار 
رسانه ها و کیفیت محتوایی تالیفات، نشر کتب و غیره در ارتقای 

نشاط اجتماعی موثر است.
امین نوروزی زاده،کارشــناس و پژوهشگر حوزه دین و معارف 
نیز، با اشــاره به لزوم توجه هر چه بیشــتر به موازین شــرعی 
در دین مبین اســالم، بیان کرد: در این میــان، ترویج امید به 
زندگی، تقویت فرهنگ شکرگزاری، ســعه صدر و صبوری در 
قبال مشــکالت روزمره زندگی از موارد حائز اهمیتی است که 
با اتکای به آن می توان بر بســیاری از نامالیمات زندگی چیره 
شــد و طبیعتا هر آنچه بر میزان تحمل پذیری و سعه صدر در 
الیه های اجتماعی افزوده شود، تاثیرگذاری منفی نارسایی های 
اجتماعی یا اقتصادی کاهش می یابد و مجال هر چه بیشتری 

برای بروز و حصول نشاط مضاعف فراهم خواهد شد.
نقش تعیین کننده اوقات فراغت در تقویت نشاط 

اجتماعی در جامعه جوان کشور
کیوان نعمت الهی جامعه شــناس و آسیب شــناس مســائل 
اجتماعی، با اشاره به نقش موثر و کارآمد اوقات فراغت در ارتقای 
سطح نشاط و سر زندگی جامعه، به ویژه در قشر جوان و نوجوان 
کشور گفت: اساسا اقتضائات و شرایط ســنی خاص جوانان و 
نوجوانان،به صورت بالقوه مستعد پذیرش شادی و نشاط است و 
با یک برنامه ریزی مدون می توان به میزان قابل توجهی ضریب 
نشــاط را در بخش های مختلف اجتماعی اعم از خانواده ها و 
طیف مذکور تقویت کرد. وی افزود: برای حصول شایسته این 
امر، فضای حاکم بر خانواده،کیفیت مناسبات درون خانوادگی 
میان اعضای خانواده هــا، نظام آموزش و پــرورش، فضاهای 
محیطی و شهری و غیره از اصلی ترین ظرفیت ها برای تحقق 

اهداف تعریف شده در این خصوص خواهد بود.
نعمت الهی گفت: بــه واقع، جامعه دلمرده و مایــوس، در برابر 
شوک های غیر قابل پیش بینی، شکننده خواهد بود و هر آنچه 
نشاط اجتماعی در قالب و چارچوب ارزش ها، فرهنگ و بایدها و 
نبایدهای مرسوم و پذیرفته شده تعریف شود، طبیعتا استحکام 

و انسجام اجتماعی نیز ارتقا خواهد یافت.
وی در پایان یادآور شد: طبیعتا با اعمال و تعریف دستورکارهای 
کارشناسی شــده و لحاظ کردن تدابیر هوشــمندانه در حوزه 
اجتماعی و فرهنگی، سیر روند شــکوفایی و بالندگی جامعه و 
کشــور در بخش های گوناگون علمی، اقتصادی، اجتماعی و 

غیره با سرعت و شتاب هر چه بیشتری همراه خواهد شد.

یکی از ضروریات توسعه هر چه بیشتر کشور، به نشاط مضاعف اجتماعی در الیه های گوناگون و توده های 
جمعیتی معطوف می شود.

در واقع، هرچه 
ضریب عنصر مذکور 
)نشاط اجتماعی( در 
جامعه تقلیل یابد به 
همان میزان، شرایط 

و بستر ظهور و 
بروز ناهنجاری ها، 

چالش ها و 
نارسایی های 

اجتماعی هموارتر 
خواهد شد

جامعه شناسان و روان شناسان معتقدند؛

تقویت هر چه بیشتر نشاط اجتماعی؛ ضرورتی برای جامعه جوان کشور

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مدارس به عنوان فضایی 
که مربیان با دانش آموزان و اولیای آنان ارتباط دارند، فرصت 
مناسبی برای اجرای طرح ها و برنامه های مختلف پیشگیری از 

اعتیاد به شمار می روند.
پرویز افشار با بیان اینکه تمرکز ســتاد مبارزه با مواد مخدر بر 
حوزه فرهنگی و پیشگیری است، گفت: هر چقدر در این حوزه 
سرمایه گذاری کنیم قطعا در آینده با خسارت های کمتری در 

حوزه اعتیاد مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه به هیچ عنوان سیاســت اخراج دانش آموزان 
معتاد از مدارس را پیگیری نمی کنیم، ابراز داشت: با برگزاری 

جلســات متعدد این فرصت را با همکاری دســتگاه ها فراهم 
کرده ایم که اگر دانش آمــوزی به اعتیاد دچار بــود بتواند به 

راحتی فرآیند درمان خود را طی کند.
معاون کاهش تقاضای ستاد گفت: مدارس به عنوان فضایی که 
مربیان با دانش آموزان و اولیای آنان در ارتباط هستند فرصت 
مناســبی برای اجرای طرح ها و برنامه های مختلف در آن به 
شمار می روند. افشــار افزود: البته ما فقط به دنبال اجرای هر 
طرح نیســتیم چرا که برخی از برنامه ها تنها کارشناسی شده 
نیســتند، بلکه بعضا می تواند نتیجه عکس نیز داشــته باشد 
از این رو هر برنامه قابــل اجرا در حوزه پیشــگیری از اعتیاد 
صرفا باید مورد تایید ســتاد مبارزه با مواد مخدر و یا دبیرخانه 
شورای هماهنگی استان ها باشد. وی ابراز امیدواری کرد که با 
همکاری کلیه دستگاه ها و اجرای برنامه های مصوب بخصوص 
سیاست های کلی نظام در باب مواد مخدر ابالغی از سوی مقام 
معظم رهبری)مد ظله العالی( شاهد این باشیم که در آینده ای 
نه چندان دور از نرخ بروز اعتیاد در کشــور کاسته شود. افشار 
با اشاره به طرح توانمند سازی دانش آموزان مقطع متوسطه 
شهر اراک افزود: اجرای این طرح نه تنها منجر به یکسان سازی 
و آموزش های ارائه شده در محل خانه و مدرسه می شود، بلکه 

سبب درونی سازی عمیق مفاهیم پیشگیرانه خواهد شد.

معاون و سخنگوی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

مدارس، محیطی مناسب برای برنامه های پیشگیرانه هستند

No. 2050    | Januray  14  ,2017  |  16Pages Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM E-MAIL



11
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2050 | شنبه 25 دی  1395 |  15  ربیع الثانی  1438

پیشنهاد سردبیر: 
ثبت ملی محل رویداد پنج حادثه انقالب اسالمی در یزد

اخبار

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان یزد 
با تاکید بر تجلی گردشــگری رویداد در دهه فجر، از ثبت ملی محل 

رویداد پنج حادثه انقالب اسالمی در این استان خبر داد.
»فاطمه دانش یزدی« اظهار کرد: معرفی ایام ا... مبارک دهه فجر به 
عنوان یک رویداد گردشگری بسیار حائز اهمیت است و همکاری و 

همیاری جمعی  را  می طلبد.
این مقام مســئول تصریح کرد: برای اولین بار در کشور محل رویداد 
پنج حادثه در انقالب اســالمی پس از بررسی در هشتمین همایش 
شورای سیاست گذاری ثبت آثار تاریخی و مکان رویدادهای انقالب 
اسالمی، در فهرست آثار ملی ثبت شد. وی افزود: این پنج مکان شامل 
مکان های »واقعه صحرای طبس«، »مسجد مال اسماعیل«، »مسجد 
حظیره«، »چهاراه شهدا« و »مسجد انقالب شهرستان بهاباد« است.

دانش یزدی خاطرنشــان کرد: عالوه بر معرفی مکان های مذکور به 
گردشگران که محل وقوع حوادث تاریخی در استان هستند می توان 

در مورد رویدادها  هم به آنها  اطالعاتی داد.

فرمانده انتظامی مهدیشهر سمنان از دستگیری پنج حفار غیرمجاز در 
این شهرستان خبر داد. سرهنگ ابوطالب حسینی با اعالم این خبر 
اظهار کرد: این گروه پنج نفره گنج یاب، به همراه یک دستگاه گنج یاب 

پیشرفته 500 میلیون ریالی در شهرستان مهدیشهر دستگیر شدند.
وی ادامه داد: این افراد ســودجو و حفار غیرمجاز از مهدیشهر استان 

سمنان عازم شمال بودند، که توسط ماموران پلیس محاصره شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان مهدیشهر خاطرنشــان کرد: این افراد با 
بی توجهی به دستور ایست ماموران، با حرکات مخاطره آمیز قصد فرار 
داشتند که با اجرای عملیات تعقیب و گریز از سوی ماموران، خودروی 

متهمان در مسیر با خودروی دیگر برخورد کرد و متوقف شد.
ســرهنگ حســینی تصریح کرد: ماموران در بازرســی خودروی 
 متهمان، یک دستگاه گنج یاب پیشرفته با ارزش 500 میلیون ریال 

کشف کردند.

رییس میراث فرهنگی کاشــان گفت: پنــج واحد با عنوان 
بوم گردی در کاشان، برزک و قمصر به بهره برداری رسیده 
و تا پایان ســال ۹5 پنج واحد بوم گــردی دیگر نیز افتتاح 
خواهد شد.  محسن جاوری، با بیان اینکه کاشان مهد تمدن 
در فالت مرکزی ایران اســت که تنهــا تمدن های مدفون 
در دل تپه های سیلک این شهر ۹ هزارســال قدمت دارد، 
اظهار داشت: شهرستان کاشان منادی آشتی کوه وکویر و 
خاستگاه اندیشمندان، ســخنوران، دانشمندان وشاعرانی 
مانند کمال الملک، محتشــم کاشانی، ســهراب سپهری، 
سپیده کاشانی، عالمه فیض و دیگر بزرگانی است که هرکدام 
همچون خورشــیدی بر آســتان علم، فرهنگ، ادب و هنر 
این سرزمین می درخشند. وی با بیان اینکه قرن ها تمدن و 
فرهنگ در دل این  شهرستان نهفته است، افزود: موقعیت 
جغرافیایــی، اقلیمی و ارتباطی کاشــان بی نظیراســت و 
جاذبه های گردشگری بی بدیل کاشان از موزه فین، تپه های 
سیلک، خانه های تاریخی، مناره ها و مساجد کهن تا طبیعت 
دوست داشتنی، این شهر آن را به یکی از مهم ترین شهرهای 
گردشگری ایران و استان اصفهان تبدیل کرده است.رییس 
اداره میراث فرهنگی،صنایع دســتی و گردشگری کاشان 
تاکید کرد: این شهرستان در دشتی واقع است که از شمال به 
کویر و از جنوب به کوهستان منتهی می شود به طوری که با 
طی مسیری معادل ۲0 کیلومتر می توان به اقلیم کوهستان 

یا بیابان وارد شد.

رییس جامعه هتلداران کشور از کاهش ده درصدی اشغال هتل ها 
در ســال ۹5 خبر داد و گفت: امســال نسبت به ســال گذشته با 
کاهش مسافر مواجه شدیم که دلیل آن هم افزایش خانه مسافرها 
و اقامتگاه های غیر رسمی بود. جمشید حمزه زاده گفت: ما در بیشتر 
هتل های ایران از اول ســال تاکنون نسبت به همین مدت در سال 
گذشته با کاهش ۱0 درصدی مسافر مواجه بوده ایم. یکی از دالیل 
آن وضعیت اقتصادی است. موضوع دیگر به توسعه مراکز غیرمعتبر 
و غیررسمی برمی گردد. اکنون شهر مشــهد نسبت به چند سال 
گذشته خانه های اجاره ای بیشتری دارد و تعداد این مراکز اقامتی 
غیرمجاز چند برابر شده است. این خانه ها مالحظات قانونی ندارند. 
حتی عوارض نیز نمی پردازند. در نهایت باعث می شــوند که بازار 
کسب و کار هتل ها  افت کند. وی اضافه کرد:  ۹0 درصد مسافران 
هتل ها ایرانی هستند و میانگین حضور مسافران خارجی در هتل 
های ایران ۱0 درصد است برخی از هتل ها همیشه مسافر خارجی 
می پذیرند ولی ما متوســط اشــغال هتل ها را در نظر می گیریم. 
کاهش آمار اشــغال هتل ها نیز بیشــتر متوجه بازار ۹0 درصدی 
مسافران ایرانی هتل هاست. حمزه زاده همچنین درباره افزایش نرخ 
اتاق هتل ها در ایام عید سال ۹۶ نیز گفت: ما هر سال از اول مهر ماه 
نرخ هتل ها را تعیین می کنیم اما امســال به دلیل کاهش مسافر و 
رکود بازار تغییری در نرخ اتاق هتل ها به وجود نیاوردیم و بیشــتر 

هتلداران عالقه ای به افزایش نرخ ندارند. 

معاون کتابخانه ملی با اشاره به خروج غیرقانونی اسناد و نسخه های 
ارزشمند خطی و منابع معتبر و مهم شیعی گفت: شنیده ها حاکی 
است برخی از این نسخ با پول هنگفت دشمنان اهل بیت)ع( از کشور 

خارج و سپس معدوم می شود.
به گزارش ایسنا بر اساس خبر رسیده، نشست خبری پانزدهمین دوره 
آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی، با حضور غالمحسین امیرخانی 
معاون کتابخانه ملی و دبیــر اجرایی همایش، نجفقلی حبیبی دبیر 
علمی همایش و احسان شکراللهی مدیرکل نسخ خطی سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی برگزار شد. امیرخانی در این نشست با ابراز تاسف از 
قاچاق برخی از نسخ بسیار کهن شیعی به خارج از کشور و همچنین 
معدوم شدن آنها،  خاطرنشان کرد: سوالی که امروز می بایست مطرح 
کرد این است که چرا بسیاری از نسخ خطی از کشور خارج می شوند 
و ما بعد از مدتی متوجه این اتفاق می شویم؟ ظاهرا جواب این سوال 
مشخص است و به مسائل مالی برمی گردد؛ اما واقعا باید عزم جدی در 
میان مسئوالن رده باالی کشورمان به وجود بیاید که میراث فرهنگی 
حفظ شود. امیرخانی اضافه کرد: وظیفه حفاظت از میراث مکتوب 
کشور، در درجه اول برعهده کتابخانه های بزرگ کشور است و باید از 
خروج این آثار جلوگیری کنند. چند وقت قبل خبری منتشر شد با این 
مضمون که تنها یک برگ مینیاتوردار از شاهنامه شاه طهماسب ۱۲ 

میلیون دالر یا پوند، در حراج ساتبی فروخته شد.

دستگیری پنج حفار غیرمجاز
در مهدیشهر

افتتاح 5 واحد بوم گردی
در کاشان

کاهش ده درصدی اشغال هتل ها 
در سال 95

 قاچاق و معدوم شدن
 نسخ کهن شیعی

حمید محمدی سرپرســت ســازمان حج و زیارت در 
گفت وگو با ایســنا جزییاتی از دعوت نامه حج عربستان 
و هیئت مذاکره کننده  ایرانی را تشــریح کــرد و افزود: 
عربســتان هر ســال طبق روال معمــول، در ماه های 
ربیع االول و ثانی دعوت نامه هایی به کشورهای اسالمی 
می فرســتد و برای مذاکره با هیئت هــای اعزامی این 
کشورها، زمانی را تعیین می کند که نوبت ایران، »پنجم 

اسفندماه برابر با ۲5 جمادی االول« تعیین شده است.
وی در پاسخ به این پرســش که با توجه به زمان تعیین 
شــده برای مذاکره با هیئت ایرانی، درصورت به نتیجه 
رسیدن و توافق میان دو کشور، فرصت برای هماهنگی ها 
و اجرای عملیات حج وجود دارد؟ اظهار کرد: طبیعتا اگر 
در زمان تعیین شده، مذاکرات به نتیجه برسد می توان 

برنامه ریزی و هماهنگی ها را انجام داد.
وی افزود: سازمان حج و زیارت طبق وظیفه  ذاتی خود 
از مدت ها قبل برنامه ریزی مربوط به حج تمتع را شروع 
کرده است و اگر شرایط فراهم شود و مذاکرات به نتیجه 
برســد و مطالبات ایران در راســتای حفظ عزت، شأن 
و امنیت زائران کشــورمان تامین شــود، مشکلی برای 

عملیات حج نخواهیم  داشت.

شــیخ منصور بن زاید آل نهیان، معاون نخســت وزیر و 
رییس دپارتمان قضایی امارات دستور راه اندازی دادگاه 
گردشــگری در ابوظبی را صادر کرد. به نوشته روزنامه 
االتحاد، این نوع دادگاه برای نخســتین بار در جهان در 
ابوظبی پایتخت امارات راه اندازی شده و به زودی فعالیت 
خود را آغاز می کند. این تصمیم به تقویت فضای رقابتی 
اقتصاد ابوظبی کمک کرده و جایگاه جهانی آن را به عنوان 
یک مقصد گردشگری دائمی در حد مشارکت فعال آن در 
بخش گردشگری افزایش می دهد.دادگاه گردشگری در 
راستای چشم انداز دولت ابوظبی برای سال ۲030 حائز 
اهمیت است و  به ایجاد پایگاهی برای روشن شدن مسائل 
حقوقی که ممکن است گردشگر در زمان حضورش در 
این کشور با آن روبه رو شــود کمک خواهد کرد؛ به ویژه 
مشکالت و مسائلی که ناشی از اختالفات فرهنگی ملت ها 
و قوانین متداول در کشورهاست. این دادگاه ها می توانند 
راهکارهای حقوقی و فرهنگی را برای حل و فصل چنین 

مشکالتی   ایجاد   کنند.

جزییاتی از مذاکرات 
حج و هیئت اعزامی ایران

 امارات، دادگاه گردشگری
 راه اندازی می کند

اخبار کوتاه

فلسطین اولین کشوری اســت که در سال ۱۹85 توانست 
میزبان این کنوانســیون شــود و پــس از آن بــه ترتیب 
کشــورهای اتریش، قبــرس، فنالند، آفریقــای جنوبی، 
سنگاپور، کانادا و ... میزبان برگزاری این کنوانسیون شدند. 
تا اینکه دو ســال پیش همزمان با برگزاری کنوانســیون 
۲0۱5 در ونیــز، هیئتی 8 نفره از راهنمایان گردشــگری 
ایران بــه صورت خودجــوش و بدون دریافــت هیچ گونه 
کمکی از دولت و یا سازمان میراث فرهنگی برای نخستین 
بار در این مراسم شــرکت کردند و پس از سال ها توانستند 
رکورد کانادا را بشــکنند. این هیئت توانست طی 4 روز با 
4۱ کشــور دنیا رایزنی و جذابیت های کشــور ایران را به 
آنها معرفی کند. کشــورهای ســنگاپور و دانمارک رقبای 
ایران برای میزبانی کنوانســیون ۲0۱7 به شمار می آمدند 
که نهایتا هیئت ایرانی توانست با دریافت ۱8 رای موافق و 
با شــعار »ایران؛ با مردمانی مهربان و آغوشی باز، فرهنگی 
کهن و پر رمز و راز« این میزبانی را برای کشور این رقم بزند. 

اتفاقی منحصربه فرد و بی ســابقه برای صنعت گردشگری 
ایران کــه الزم اســت از تمامــی امکانــات و ظرفیت ها 
 در برگــزاری هر چــه بهتــر و آبرومندانه تر آن اســتفاده

شود.  
میزبانی از این کنوانســیون در ســه بخش پیش گشــت، 
کنوانسیون و پس گشت برنامه ریزی شــده است. مرحله 
پیش گشت، شــامل بازدید از سه شــهر قزوین، زنجان و 
همدان اســت و پس از آن برای بخش کنوانســیون که در 
اصفهان برگزار می شود، مراســم افتتاحیه، تعیین میزبان 
کنوانسیون در ســال ۲0۱۹، انتخاب هیئت مدیره، مراسم 
اختتامیــه و همچنین برگزاری ورک شــاپ ها پیش بینی 
شده اســت. نهایتا در پس گشت، سفر و گشــت و گذار در 
شهرهای شــیراز، یزد و کاشــان را تجربه خواهند کرد. در 
این کنوانسیون کشــور ایران میزبان ۲40 نفر از راهنمایان 
گردشگری از 3۹ کشــور جهان و همچنین طالب ریفاعی 
یکی از مقامات عالی رتبه ســازمان جهانی گردشگری هم 

یکی از اعضای این کنوانسیون های راهنمایان گردشگری 
خواهد بود و این موضوع پیامدهای مثبتی برای ایران دارد 
و می تواند روند ورود گردشگر به کشــور را تسهیل کند. با 
معرفی و شناساندن ایران به راهنمایان گردشگری که نقش 
غیرقابل انکاری در زمینه معرفی یک کشور به گردشگران 
دارند، می توان تصویر ایران را نســبت به آنچــه در اذهان 
جهان و به خصوص غربی هــا وجــود دارد، متحول کرد و 
اعتباری برای نام ایران، زیبایی های آن و رونق گردشگری 

در کشور به  همراه آورد. 
به نظر می رســد با وجود اهمیتی که این میزبانی دارد آن 
چنان که باید مورد حمایت مســئوالن و فعاالن این حوزه 
قرار نگرفته اســت. به گونه ای کــه آرش نورآقایی رییس 
انجمن راهنمایان گردشــگری کشــور در مصاحبه اخیر 
خود از این موضوع گالیه می کند و از دشواری های تامین 

هزینه های میزبانی از کنوانسیون می گوید.
نورآقایی مــی گوید که در این شــرایط، انتظار داشــتیم 
فعاالن گردشــگری با علم بر اهمیت اثرات مثبت و سازنده 
برگزاری این رویداد بر گردشگری کشور و به تبع آن کسب 
و کارهای این صنعت، برای اجرای هر چه بهتر برنامه های 
کنوانسیون اشتیاق نشان داده و نهایت همکاری را مبذول 
دارند؛ انتظاری که تا به امروز و به رغم درخواست های کتبی 
و شــفاهی برگزارکنندگان این رویداد به حقیقت تبدیل 
نشده است. هر چند سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در دو مرحله، با پرداخت مبالغی، حمایت خود 
را از برگزاری کنوانسیون اعالم کرده اما مبلغی که در ابتدا 
برای کمک به این رویداد قول پرداختش را داده بودند، سه 
برابر میزانی است که تاکنون در اختیار برگزارکنندگان قرار 

گرفته است. 
آمادگی اصفهان برای میزبانی 

اما در اصفهان نــه تنها فریدون الهیــاری مدیر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان بلکه مهدی 
جمالی نژاد شــهردار اصفهان نیــز برای میزبانــی از این 
کنوانســیون اعالم آمادگی کرده انــد و آن را فرصتی برای 
معرفی بهتر و بیشــتر شــهر به راهنمایان گردشگری دنیا 

تلقی کرده اند.
از طرفی محسن یارمحمدیان معاونت گردشگری اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
نیز با بیــان اهمیت برگــزاری این کنوانســیون به عنوان 
مهم ترین رویداد گردشگری ایران در سال ۱3۹5 از تالش 
و همکاری مجموعه نهادهای اصفهان از جمله استانداری 
اصفهان، اتاق بازرگانی، شــهرداری، انجمن دفاتر خدمات 
مســافرتی، مجمع میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان، 
اتحادیه صنایع دستی اصفهان، اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری اســتان و انجمن راهنمایان 

گردشگری اصفهان می گوید. 
یارمحمدیان همچنیــن از برگزاری برنامــه های متعدد 
فرهنگی مانند دوره هــای هنری و بازدیــد از جاذبه های 

تاریخی و گردشگری در این تور خبر داد. 

در اصفهان نه 
تنها فریدون   

الهیاری مدیر کل 
میراث فرهنگی،   

صنایع دستی 
و گردشگری 

اصفهان بلکه   
مهدی جمالی نژاد 

شهردار اصفهان 
نیز برای میزبانی 

از این کنوانسیون   
اعالم آمادگی 

کرده اند

ثبت ملی محل رویداد پنج حادثه 
انقالب اسالمی در یزد

میزبانی ایران از کنوانسیون 2017 ؛ 

یک رویداد بی سابقه

روزشمار میزبانی از کنوانسیون 2017 گردشگری در ایران به شماره افتاد. این کنوانسیون از  بزرگ ترین و مهم ترین گردهمایی های راهنمایان گردشگری جهان است که هر دو سال یک بار هاجر مرادی
زیر نظر فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود. این بار نیز قرار است از 

تاریخ 6 بهمن به مدت 13 روز میهمان کشور ما باشد. 

نقشه های طوالنی ترین غار تهران
به اتریش رسید

 ارنست گایر ؛ محقق و غارنورد اتریشــی که از سال ۲007 میالدی 
به همراه گروهی از غارنوردان ایرانی پیمایش و نقشــه برداری از غار 
بورنیک تهران را شــروع کرده بود اکنون اطالعاتــی از این غار بکر و 

طوالنی را در کتاب مرجع غارنوردان اتریشی منتشر کرده است.
این کتاب که به تازگی منتشر شده درباره  عملکرد غارنوردان اتریشی 
است که هر سه سال یک بار چاپ و در ســطح اروپا توزیع می شود. 
جواد نظامدوست که این خبر را به همراه تصاویر منتشر شده از غار 
بورنیک در این کتاب در اختیار ایسنا قرار داده، گفت که این کتاب تا 
حدودی جزو کتب مرجع غارنوردی و غارشناســی اســت که برای 
سال های طوالنی و تا زمان به روز شدن اطالعات، قابلیت استفاده در 

سطح جهانی دارد.

با مسئوالن

مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان در ادامــه ارائه 
اطالعات جدیدی از کشــف آبراهه مسجد امام)ره(، به کشف 
بخشی از ســازه های زیرزمینی هدایت آب در شهر تاریخی 
 اصفهان در محور شــمال غرب مســجد تاریخــی امام)ره( 

خبر داد.
به گزارش ایمنا ، مدیر کل میراث فرهنگی اســتان در جریان 
بازدید از آخرین تحوالت در محور معبر جدید کشــف شده 
در مســجد تاریخی امــام)ره( اصفهان، با اعــالم این مطلب 
افزود: بی شــک اصفهان از نظر جغرافیایی در دشــت زاینده 
رود قرار گرفته اســت؛ بنابراین در اطراف شهر اصفهان کوه 
های بلند چندانی وجود ندارد، بــا این وصف با توجه به کمی 
بارش بــاران در این محدوده، از زمان های گذشــته تا کنون 

این جلگه وابســتگی تامی به آب رودخانه زاینده رود داشته 
اســت. الهیاری گفت: با عنایت به اینکه اصفهان از زمان های 
قدیم به صورت باغ شهر طراحی شده بود و با عنایت به کمی 
بارش های جــوی در این جلگه، مردمان این شــهر تاریخی 
همواره از زاینده رود جهت رفع نیازهای آبی خود اســتفاده 
می کردند. روی همین اصل شبکه گسترده ای از نهرهایی که 
از بخش های مختلف زاینده رود منشــعب می شدند در پهنه 
دشت اصفهان وجود داشته که معروف ترین آن مادی نیاصرم 

می باشد.
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان تاکید کرد: سوابق و اسناد 
تاریخی نشــان می دهد که قدمت این شــهرها بــه دوران 
حکومت شــاهان آریایی تبار)ماد( می رسد؛ لذا این نهرها در 
گویش محلی اصفهــان با لفظ)مادی( خوانده می شــود که 
محققین معتقدند این نام بر گرفته شــده از نــام قوم)ماد( از 
اولین اقوام آریایی تبار ایرانی است. مدیر کل میراث فرهنگی 
استان خاطرنشان ســاخت: بدون شک کشف چندین آبراهه 
زیرزمینی هدایت آب به ویژه در قلب بافت تاریخی اصفهان، 
همچون کشف دو آبراهه رو باز و سر پوشیده در مرکز میدان 
امام حسین)ع()دروازه دولت( و همچنین کشف آبراهه هایی 
در میــدان امام علی)ع()عتیق( و ســپس کشــف این معبر 
منحصر به فرد در مســجد امام)ره( و همچنیــن آبراهه های 
هدایت آب در تفرجگاه عظیم چهارباغ، ایــن ایده را در ذهن 
باستان شناسان تقویت می کند که به احتمال بسیار زیاد در 

ادوار پیش از صفوی یعنی حداقل از سده پنجم هجری قمری 
به بعد و سپس در عصر صفوی در سده یازدهم هجری قمری 
شــبکه ای پیچیده و عظیم از ســازه آبی ویژه هدایت آب به 
صورت زیر زمینی در بخش های مختلف شهر اصفهان جهت 
انتقال آب شرب و یا دفع آب های ســطحی و مواردی از این 
دست ایجاد شده بود که در هماهنگی کامل با شبکه آبرسانی 
در روی زمین)مادی ها( قرار داشــت. با ایــن وصف با تفکر 
جدیدی مواجه هستیم که در صورت اثبات آن رهیافت های 
جدیدی از تاریخ معماری و شهرسازی اصفهان به عنوان یکی 
از کهن ترین شــهرهای ایران و جهان که ناشی از تفکر واالی 

نیاکان بوده است را می تواند به ما نشان دهد.
الهیاری اظهار داشت: هم اینک مســیری در حدود ۲00 متر 
از این آبراهه کشــف شده و این درحالی اســت که در فاصله 
اندک از این سازه آبی زیرزمینی، نهر بزرگی در داخل میدان 
امام)ره( قرار داشــت کــه آب را از طریق باغ هــای پیرامون 
کاخ چهلســتون به میدان امام)ره( و ســپس به محور شرق 
اصفهان در روی زمیــن هدایت می کرد. بــا این وصف بعید 
نیست با شبکه عظیم و پیچیده از ســازه های آبی زیرزمینی 
در شهر اصفهان مواجه باشــیم که احتماال آب شرب مردم را 
به بخش های مختلف شــهر انتقال می داده اســت و یا اینکه 
آب های سطحی را جمع آوری و از طریق این شبکه زیر زمینی 
در عین حال که سفره های آب زیرزمینی شهر تغذیه می شد، 

آب مازاد به صورت منظم به رودخانه انتقال می یافت.

مدیر کل میراث   فرهنگی استان  خبر داد :

کشف بخشی از سازه های آبی زیر زمینی در شهر تاریخی اصفهان

قاب روز

یکی از  مناطق بسیاردیدنی و هیجان انگیز دبی، پارک آبی وادی وحشت نام دارد. از همین رو همواره مسافران بسیاری به این پارک رفته و هیجان بسیاری را تجربه می کنند. وسعت این پارک آبی در حدود  5 هکتار است و دارای پیشرفته ترین وسایل برای 
بازی، تفریح و سرگرمی است. این پارک بسیار زیبا و جذاب بوده  و هر گردشگری را به خود جذب می کند و بازی در آن بسیار مهیج و هیجان آور اســت. در این پارک آبی بیست و سه بستر مختلف فراهم شده که هر کدام با هم متفاوت بوده و همه تفریحی 

می باشند. وجود امکانات ویژه  این پارک باعث شده تا از پیشرفته ترین پارک های دنیا به شمار آید و همواره گردشگران بسیاری برای بازدید از این پارک به دبی بروند .

پارک آبی  وادی وحشت 
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پیشنهاد  سردبیر:
دیگر مجالی برای تنفس باقی نمانده

باغ وحش و دلفیناریوم؛ چرا نه؟ 

معاون محیط زیست دریایی: 

از راهکارهای احیای آسیب های 
زیست محیطی غافل نشویم

چرا با دلفیناریوم و بــاغ وحش که می توانند برای شــهروندان 
کارکرد آموزشــی و برای محققان کاربرد آزمایشــگاهی داشته 
باشند، مخالفت می شود، اما نگهداری تمساح در استخر خانگی 
یا انواع پرندگان اســتوایی در زیرزمین و بــام و مغازه، موجب 

اعتراض ما نمی شود؟ 
در نگاه نخست اینکه فعاالن محیط زیست بدون لکنت اعتراض 
خود را از مجاری قانونی به گوش مقامات برسانند اتفاق مثبتی 
است، اما خوب است از زاویه دیگری نیز به این پرسش بپردازیم 

که مراکز نگهداری حیات وحش، چرا آری؟ چرا نه؟
به دلیل اینکه به اســارت جانوران چه خانگی یا در قفس و باغ و 
آکواریوم هیچ عالقه ای نداشته و ندارم، قطعا در دسته مخالفان 
باغ وحش قرار می گیــرم، اما به عنوان یک کارشــناس محیط 
زیست و البته یک شهروند حســاس به موضوعات اجتماعی، با 

پرسش هایی چند مواجه هستم.
مثال اینکه چــرا در جامعه ما حساســیت زیادی بــه نگهداری 
حیوانات خانگی از ســگ گرفته تــا ایگوانا و مــار پیتون و در 

مواردی حتی ببر و شیر وجود ندارد؟ 
اگر اســارت حیوان در قفس باغ وحش آزاردهنده اســت طبعا 
نگهداریشــان در قفس، النه و آکواریوم شیشــه ای خانگی هم 
نباید پذیرفته شــود. به بیان ســاده تر، چرا با دلفیناریوم و باغ 
وحش که می توانند برای شــهروندان کارکرد آموزشــی و برای 
محققان کاربرد آزمایشگاهی داشته باشند، مخالفت می شود، اما 
نگهداری تمساح در استخر خانگی یا انواع پرندگان استوایی در 

زیرزمین و بام و مغازه، موجب اعتراض ما نمی شود؟ 
اگر گله می کنیم که باغ وحش های ایران شرایط بهداشتی بدی 
دارند )که متاسفانه اغلب به همین شکل اســت(، آیا تضمینی 
وجود دارد که همــه حیوانات خانگی در بهداشــت و آرامش و 

امنیت کامل باشند؟ 
مگر نه اینکه همین چند سال قبل یک شیر آفریقایی که در بام 
یک خانه در میدان هفتم تیر تهران نگهداری می شــد به علت 
ســوء تغذیه جان خود را از دســت داد؟ اصال کســی از تعداد و 
تنوع گونه هایی که به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند، 

آماری دارد؟ 
آیا حیوانات اسیر در خانه های ما بیشــترند یا در باغ وحش ها؟ 
تاکید می کنم که به شــخصه با اســارت هــر حیوانی تحت هر 
عنوانی مخالفم، اما این ســوال را هم دارم کــه چرا به نگهداری 
حیوانات خانگی اعتراضی نمی شود؟ آیا چرخه اقتصاد زیرزمینی 
و قاچاق هم به اندازه اقتصاد باغ وحش داری شــفاف هست؟ آیا 
حیوانات شهری، بارکش، تخم گذار، گوشتی و شیرده که روزانه 
در مقیاس میلیونی مورد آزار قرار می گیرند یا سالخی می شوند، 
حقوقــی ندارند؟ چرا فقــط دلفین و ببر و کرکــس دارای حق 

هستند؟
در ابتدای هزاره اخیر تحقیقی در ژاپن نشان داد که تعداد زیادی 
از کودکان زیر شش ســال، تحت تاثیر یک کارتون تلویزیونی، 
جوجه را با سه پا نقاشی کرده بودند! آن زمان، این را نشانه ای از 
فاصله گرفتن کودکان از طبیعــت قلمداد کردند و اتفاقا کارکرد 

آموزشی و اجتماعی باغ وحش ها مورد تاکید قرارگرفت. 
در ایران هم یــک مطالعــه میدانی نشــان داد که اســتقبال 
گردشــگران در نوروز امســال از دلفیناریوم ها، برخالف هزینه 
نسبتا گران بلیت، با آثار تاریخی رقابت کرده است. شاید ترجمه 
این رفتار اجتماعی این باشــد که در صورت اعطای حق انتخاب 
گردشــگری به کودکان )و حتی شاید ما بزرگســاالن(، دید و 
بازدید حیوانات در اسارت به مشاهده بناهای فرهنگی و تاریخی 

ترجیح داده می شود.
به نظر می رســد برای حســاس کردن افکار عمومی نسبت به 
»حقوق حیوانات« و اینکه صف بســتن برای دیدن حیوانات در 

قفس و شیشه »ارزش« نیست، راه طوالنی در پیش داریم.

معاون محیط زیســت دریایی ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشور گفت: در بررسی حقوقی خســارت های وارده به محیط 
زیست، عالوه بر بررسی راهکارهای دریافت خسارت، از احیای 

آسیب های وارده به محیط زیست غافل نشویم.
»پروین فرشچی« در پیش همایش حقوق سبز در گرگان اظهار 
داشت: موقعی که خسارت هایی به محیط زیست وارد می شود، 
ضمن توجه به ارزش های اقتصادی منابع ملی از دســت رفته، 
باید به راهکارهای موجــود در خصوص جبــران و احیای این 
خســارت ها توجه کنیم.وی خطاب به وکال، دانش آموختگان 
و حقوقدانان افزود: کمک بزرگی که این قشــر فرهیخته باید در 
مورد محیط زیست انجام دهند این اســت که با شناخت دقیق 
محیط زیســت، ارزش های اقتصادی و اجتماعــی و تاثیر آن بر 
جامعه را درک کنند.فرشــچی ابراز امیــدواری کرد که اینگونه 
همایش ها، راهگشــایی برای رفع خالء های موجود در ارتباط 
میان حقوقدانان و محیط زیســت کشور شــود.وی همچنین 
جامعه وکال،حقوقدانان و دانش آموختگان این رشــته را بازوان 
سازمان حفاظت محیط زیســت توصیف کرد و افزود: برای رفع 
بعضی از چالش های محیط زیســت باید به صورت ریشــه ای 
و عمیق به آن پرداخته شــود.وی به عنوان نمونه به کم شــدن 
ماهیان خاویاری دریای خزر اشاره کرد و گفت: این یک چالش 
است که در بررسی آن، به موارد متعدی می رسیم. صید بی رویه، 
ساختن سد، کم شــدن زیستگاه های مناســب و عمل نکردن 
به مقررات و قوانین و آلودگی های محیط زیســت از جمله این 
دالیل اســت.به گفته وی، مسئله نهایی و ریشــه ای نیازمندی 
جامعه ماهگیران اســت که زمینه ســاز صید و قاچاق خاویار و 

ماهیان خاویاری می شود و باید به آن توجه شود.
معــاون محیــط زیســت دریایی ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت ایجاد واحدهای تخصصــی دادرســی در دادگاه ها را 
از خواســته های این ســازمان بیان کرد و گفت: اگــر بتوانیم با 
بازنگری، این واحدهــای تخصصی را در دادگاه هــا راه اندازی 
کنیم در مقوله حفظ محیط زیست و پیشــگیری از جرایم این 
حوزه موفق تر خواهیم بود.فرشــچی همچنین انجام طرح های 
آموزشــی مرتبط برای قضات و کارشناســان حقوقی فعال در 
حوزه محیط زیســت، به روز رســانی قوانین و مقررات و البته 
تهیه نظــام ارزش گذاری اقتصــادی محیط زیســت و ارائه به 
مجموعه های قضایی را از دیگــر راهکارهای تحقق و حفظ بهتر 

حقوق محیط زیست دانست.

سوژه

دانستنی ها 

کارشناس ارشد محیط زیست گفت: هیچ آبی برای احیای 
دومین دریاچه شور کشــور یعنی دریاچه بختگان وجود 

ندارد.
حمزه ولوی کارشناس ارشد محیط زیست، اظهار داشت: 
در حال حاضر آبی نیست که برای احیای دریاچه ارومیه از 
آن استفاده کنیم، البته برنامه بلند مدت با اعتبارات بسیار 
زیادی الزم است تا کلید احیای دریاچه بختگان زده شود. 

 وی در ادامــه تاکید کرد: باید تغییرات اساســی در حوزه 
بارندگی صورت بگیرد، کمبود آب به حدی رســیده که در 

باال دست این دریاچه آب شربی باقی نمانده است. 

 کارشــناس ارشــد محیط زیســت با بیان اینکه دریاچه 
بختــگان در اســتان فــارس 10 ســالی می شــود که با 
خشکسالی دست به گریبان است، افزود: خشکسالی یکی 
از دالیل خشکی  این دریاچه به عنوان دومین دریاچه شور 

کشور محسوب می شود.
 ولوی تصریح کرد: خشــکی دریاچه بختــگان نتیجه 30 
سال توســعه اســت و این موضوع منحصر به یک مسئله 

خاص نمی شود، 10 سال گذشته بختگان پر از آب بود. 
 وی بیان داشت: متوسط بارندگی امسال استان فارس 27 
میلی متر بوده در حالی که ســال گذشته متوسط بارندگی 
150 میلی متر بوده است و این نشان از روند کاهش میزان 

بارندگی در استان دارد.
 کارشناس ارشــد محیط زیست درباره نتایج خشک شدن 
دریاچه بختگان، بیان داشــت: این دریاچه کامال خشــک 
شده و تبدیل به منشــأ ریزگردهای شــوری می شودکه 

خاصیت سمی و خورندگی خواهند داشت.
ولوی ادامه داد: به دنبال ایــن اتفاق پرندگان مهاجر مأمن 
خود را تــرک کرده، انجیرســتان ها و مراتع روســتاییان  
اســتان فارس صدمه می بینند و اقلیم این منطقه خشک 
و خشک تر شده و قابلیت ســکونت خود را از دست خواهد 

داد.

نقشــه آلودگي هواي تمامي نقاط جهان را مي توانید به طور 
زنده رصد کنید.

به گزارش »پارمــا«، وب ســایت AirVisual که توســط 
دانشمندان فرانسوي مستقر در پکن طراحي و راه اندازي شده، 
نقشه آلودگي هواي نقاط گوناگون کره زمین را نشان مي دهد. 
دانشــمندان امیدوارند با این کار، مــردم را به همکاري براي 
کم کردن آلودگي هوا تشویق کنند. تصاویر وب سایت تکان 
دهنده هستند و نقشه، غلظت ذرات کوچک تر از 2/5 میکرون 
را نشــان مي دهد. ذراتي که مي توانند بــه عمق ریه ها نفوذ 
کنند. نقشه AirVisual که به صورت سه بعدي طراحي شده 

است به بازدیدکنندگان اجازه مي دهد با چرخش جهان و زوم 
جزییات، آلودگي هوا در سرتاسر دنیا را نظاره گر باشند. این 
وب سایت اطالعات خود را از منابع گوناگون پایش و داده هاي 
ماهواره اي سراسر جهان کسب کرده و به اشتراک مي گذارد.  
رایگان شدن اتوبوس براي رفع آلودگي در چین کافي نبوده 
است.  آلودگي شهر ورشو در چین، مسئولین را واداشت از دو 
میلیون جمعیت شــهر بخواهند در خانه هاي خود بمانند. با 
توجه به نقشه AirVisual، ورشو یکي از آلوده ترین شهرهاي 
جهان است. کلکته در هند با شاخص 22۴، داکا در بنگالدش 
با 220 و پکن در چین با 1۹7 از آلوده ترین شــهرهاي جهان 
هســتند. پس از آنکه موج آلودگي هوا در دســامبر جنوب و 
شرق انگلستان، ولز، پاریس و همچنین مادرید را در بر گرفت، 
پاریس که بیش از ده روز آلودگي شدید داشت، حمل و نقل 
عمومي را رایگان کرد. مادرید در مواجهه با آلودگي هوا، طرح 
ترافیک زوج و فرد را اجــرا کرد تا رفت و آمــد اتومبیل ها را 
محدود سازد  و لندن به مردم هشدار داد در هواي آلوده ورزش 
نکنند. اطالعات WHO نشان مي دهد ۹2 درصد مردم جهان 
هواي آلوده تنفس مي کنند و ســاالنه 7 میلیــون نفر در اثر 
آلودگي هوا مي میرند. این دانشمندان امیدوارند با باال بردن 
آگاهي از آلودگي هوا، مردم را به کمــک کردن براي کاهش 

آلودگي ها تشویق کنند. 

مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: دستگاه پیشرفته سنجش دي اکســین و فوران در 
نمونه هاي هوا براي نخســتین بار در کشور توسط سازمان 
حفاظت محیط زیســت با همکاري وزارت دفاع راه اندازي 

شده است.

به گزارش»پارما«، شــینا انصاري مدیــر کل دفتر پایش 
فراگیر سازمان حفاظت محیط زیســت با اعالم این خبر، 
گفت: ســامانه GCHRMS با دقت و حساسیت بسیار باال 
براي اندازه گیري مشتقات گازهاي دي اکسین و فوران در 
نمونه هاي هوا براي نخســتین بار در کشور توسط سازمان 
حفاظت محیط زیســت با همکاري وزارت دفاع راه اندازي 

شده است.
انصاري در خصوص نحوه نظارت ســازمان حفاظت محیط 
زیست بر زباله ســوزها، اظهار کرد: عالوه بر مبحث استقرار 
و جانمایي دســتگاه هاي زباله ســوز که نیازمند تبعیت از 
ضوابط، مالک عمل سازمان حفاظت محیط زیست است، 
اخذ تاییدیه هاي بیــن المللي از مراجــع ذي صالح براي 

دستگاه زباله سوز الزامي است.
وي افزود: نصب سیســتم هاي کنترلي براي کاهش میزان 
آالینده هــاي خروجي حاصــل از فعالیت زباله ســوزها و 
برخورداري از قابلیت نصب سیســتم هاي پایش آنالین از 

دیگر موارد ضروري براي زباله سوزهاست.

مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست 
ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت ســنجش دي اکســین و 
فوران بــه عنوان آالینده هاي شــاخص در زباله ســوزها، 
تصریح کرد: ضروري اســت پس از فعال شدن زباله سوزها، 
 نظــارت الزم بر نحوه عملکــرد و خروجــي آن به محیط،

 به طور مستمر صورت گیرد. 
به گفته انصــاري، نظــارت بر نحــوه عملکرد سیســتم 
همچون نظارت بر میــزان بار ورودي، رعایــت زمان باقي 
ماندن بار ورودي در کوره و پایش مســتمر از پارامترهاي 
آالینده شاخص از جمله دي اکســین و فوران در خروجي 

زباله سوزها از الزامات و شروط اساسي در فعالیت آنهاست.
وي ادامــه داد: از ایــن رو، توانمنــدي داخلــي در زمینه 
ســنجش گازهاي آالینده زباله سوزها و راه اندازي دستگاه 
GCHRMS در کشــور مي توانــد به افزایــش پایش ها و 
 ارتقاي برنامــه هاي کنترلي بــر فعالیت این دســتگاه ها 

منجر شود.
مدیر کل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست 
با بیان اینکــه حد مجاز آالینده هاي دي اکســین و فوران 
از خروجي دودکش 3ng/TEQM0/2 است، اظهار کرد: 
براي دســتیابي به این حد مجاز، نمونه بــرداري صحیح و 
مطابق با استاندارد بین المللي  EPA23 از اهمیت بسزایي 

برخوردار است.
به گفته انصــاري، بــه دلیل عــدم توانمندي ســنجش 
آالینده هاي مذکــور در منطقه غرب آســیا، هــم اکنون 
نمونه برداري دي اکسین و فوران در نیروگاه هاي زباله سوز 
ایران همچون آرادکوه تهران توســط شــرکت هاي چیني 

انجام مي شود.
وي ضمن بیان اهمیت نمونه برداري صحیح گاز دي اکسین 
و فوران از خروجي دودکش زباله سوزها، خاطرنشان کرد: 
این موضــوع نیازمند افزایش توانمندي هــا و مهارت هاي 
فني کارشناســان ایران اســت و به همین دلیل پیگیري 
براي انعقاد تفاهم نامه هایي با کشور اتریش، دانشگاه علوم 
و فناوري کره جنوبي، ســازمان همکاري هاي بین المللي 
آلمان)GIZ( و آژانس همکارهاي بین المللي ژاپن) جایکا( 
به منظور بهره مندي از دوره هــاي تجارت و دانش جهاني 

در این حوزه در دست اقدام است.
انصــاري ضمن یــادآوري اهمیت تدوین اســتانداردهاي 
ایزوتوپ نشان دار شده براي تجزیه و تحلیل مشتقات این 
آالینده ها، گفت: طي ســفر اخیر مدیر اجرایي کنوانسیون 
اســتکهلم و روتردام به ایــران و بازدید وي از آزمایشــگاه 
GCHR در ســازمان حفاظت محیط زیســت مقرر شــد، 

همکاري الزم در این زمینه صورت پذیرد.

رصد آلودگي شهرهاي مختلف جهان
 طي ماه هاي اخیر

براي نخستین بار در كشور؛

راه اندازي دستگاه پیشرفته سنجش آالینده هاي خروجي زباله سوز 

دومین دریاچه شور كشور كامال خشک
 شده است

چند سالی است که نه تنها مسئوالن کشوری بلکه مسئوالن 
استانی هم به دنبال آن هستند تا راهکارهایی را برای کاهش 

آالینده ها به خصوص در کالن شهرها ارائه داده و اجرا کنند.
البته ناگفته نماند که راهکارهای بســیاری در راستای کاهش 
آلودگی هوا از ســوی مسئوالن ارائه شــده؛ اما کافی و کارساز 
نبوده و همان طور که مشاهده می شود این راهکارها تاثیری در 

کاهش آلودگی  نداشته است.
مســئوالن اســتان اصفهان نیز همانند دیگر مسئوالن برای 
کاهش آلودگی  در این استان تالش می کنند؛ بر اساس گفته 
رسول زرگرپور اســتاندار اصفهان، کنترل و برخورد با آلودگی 

هوا مطالبه به حق مردم است.
اصفهانی ها در سال 92 تنها 47 روز هوای سالم را 

تجربه كردند
طبق آمار ارائه شده از طرف اســتانداری اصفهان، طی 7 ماهه 
اول سال ۹2، تنها ۴7 روز هوای سالم داشــته ایم که در سال 
جاری این عدد به 186 روز رسیده اســت؛ این در حالی است 
که نسبت به 3 ســال قبل تعداد روزهای ســالم در اصفهان 
چهار برابر افزایش داشــته اســت و این آمارها نشــان دهنده 
تجویز مســکن برای درد آلودگی هوا از طرف مسئوالن بوده و 
بدیهی است چنین راهکارهایی به تنهایی نمی توانند آلودگی 
هوا را در کالن شهرها کاهش دهد. ریزگردها نیز به دلیل عدم 

برنامه ریزی های زیست محیطی به مرکز کالن شهرها رسیده 
و طی چند ســال اخیر رو به افزایش بوده است، این امر نه تنها 
شــهروندان را آزرده خاطر کرده بلکه باعث مشکالت ریوی و 

تنفسی برای مردم می شود.
 كاهش آمار خودروهای تک سرنشین در برنامه 1400

مهدی جمالی نژاد، شــهردار اصفهان نیز مطالبه گری مردم را 
در زمینه آلودگی هوا نتیجه بخش خواند و این مطالبه گری را 
در الزام آوری دســتگاه های مختلف برای ارائه راهکار و اجرای 

اقدامات جلوگیری از آلودگی هوا موثر دانست.
وی افزود: شهرداری اصفهان راه درمان تنگی نفس مزمن شهر 
را درمان های کوتاه مدت نمی داند و معتقد بر ریشه کن کردن 
این معضل است؛ راهبردهای برنامه 1۴00 را تماما در موضوع 
کمک به رفع آلودگی های زیســت محیطی قرار خواهیم داد و 
اجرای طرح های مختلفی از جمله کاهــش آمار خودروهای 

تک سرنشین و ایجاد تراموا را در نظر داریم.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان به عنوان نخستین 
شــهر در ایران اقدام به ایجــاد جایگاه های ســوخت گیری 
خودروهای بنزین ســوز مدرن با بخار کم کرده اســت که این 
امر در کاهش آلودگی هوا بســیار موثر است؛ تمام تالش ما در 
برنامه اصفهان 1۴00 در راستای کیفی کردن هوای اصفهان 

بوده است.

مســئوالن می گویند آلودگی هوای كالن شهرها 
طبیعی است

اخیرا اتفاقاتی در خصــوص آلودگی هــوا رخ داد که به گفته 
مســئوالن، مردم نباید در رابطه با آلودگی هوا گالیه کنند و از 
بی تدبیری ها گالیه مند باشند. این در حالی است که به گفته 
رییس ســازمان محیط زیســت، مقصر افزایش گرد و غبار و 
ریزگردها، داعش اســت؛ همچنین معاون این مقام مسئول، 
آلودگی هوای کالن شــهرها را طبیعی دانست. اینکه آلودگی 
هوا ناشی از خودرو باشــد یا صنعت به فرهنگ سازی و مشکل 
اجتماعی برنمی گــردد بلکه به ضعف عملکرد مســئوالن در 

راستای کاهش آلودگی هوا مربوط می شود.
 تردد 170 هزار خودروی فرسوده در اصفهان

در کنار دود ناشــی از شــهرک های صنعتی و کارخانجات در 
اصفهان، دود ناشی از اتوبوس ، تاکسی  و خودروهای فاقد معاینه 
فنی از جمله مهم ترین عوامل آالیندگی در این شــهر است. 
حمیدرضا ظهرابی مدیرکل محیط زیست استان اصفهان نیز 
در این باره اظهار کرد: نوســازی نــاوگان حمل و نقل عمومی 
از جمله اقدامات موثــر در کاهش آلودگی هواســت؛ چراکه 

اتوبوس ها فرسوده شده و سن باالیی دارند.
بر اساس آمار به دست آمده، در شهر اصفهان حدود 170 هزار 
خودروی فرســوده وجود دارد که الزم است  از چرخه حمل و 
نقل خارج شود، برای خروج این تعداد خودرو باید سالیانه 70 تا 
80 هزار خودرو در سال از سیستم حمل  و نقل اصفهان خارج 

شود.
با آغاز زمســتان، برخورد بــا خودروهای دودزا

 افزایش یافته است
ابوالقاسم چلمقانی، رییس پلیس راهور اصفهان نیز درباره خارج 
شدن خودروهای فرسوده از چرخه تردد در کالن شهر اصفهان 
اظهار کرد: راهنمایی و رانندگی با توجه به افزایش آلودگی هوا 

در زمستان خودروهای دودزا را جریمه  می کند. 
وی افزود: خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند با کد 2063 
به مبلغ 50 هزار تومان و خودروهایی که دودزا باشــند ضمن 
اعمال قانون و معرفی شدن به مراکز معاینه فنی، نسبت به فک 

پالک آنها اقدام می شود.
رییس پلیــس راهور مرکــز اســتان اصفهان تاکیــد کرد: 
خودروهایی که پالک آنها فک می شوند، پس از اقدام به مراکز 
معاینه فنی و زمانی که از ســالمت خودروها اطمینان حاصل 

کردند، پالک به آنها تحویل داده می شود.
 6 هزار و 533 خودرو فاقد معاینه فنی

وی با اشــاره به برخورد با خودروهای دودزا عنوان کرد: طبق 
آمارهای راهنمایــی و رانندگی در آذرماه ســال ۹5 برخورد 
با خودروهای فاقد معاینــه فنی ۴۴ درصد افزایش داشــته؛ 
همچنین برخورد با تخلف خودروهای دودزا 13 درصد نسبت 

به مدت  مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
چلمقانی تصریح کرد: در آذر ماه سال گذشته با ۴ هزار و 536 
خودرو در خصوص معاینه فنی برخورد شد که در سال جاری 

این آمار به 6 هزار و 533 عدد افزایش یافته است.
وی بیان داشــت: در بحث خودروهای سازمانی هم دستورات 

جدی ابالغ شده است که حداقل خود ارگان های دولتی نسبت 
به رفع عیب خودروهای خود اقدام کنند. سازمان اتوبوسرانی 
نیز بایــد در رابطه با رفع عیب اتوبوس هــای دارای نقص فنی 
اقدام کند تا در آینده ای نزدیک شــاهد تــردد هیچ خودروی 
دودزایی به خصوص خودروهای سازمان های دولتی نباشیم. 
عالوه بر خودروهای دودزا برخی از اتوبوس های درون شــهری 
با دود خودشان چهره زیبای شــهر اصفهان را تیره می کنند و 
 این در حالی است که مسئوالن برای حل این مشکل، اقدامات 

کافی نداشته اند.
تــردد روزانــه 700 هــزار خــودرو و 400 هزار 

موتورسیکلت
برای پیگیــری این موضوع به ســراغ معاون حمــل و نقل و 
ترافیک شــهرداری اصفهان رفتیم و عملکرد آنهــا را در این 
زمینه جویا شــدیم. علیرضا صلواتی در خصــوص تعویض و 
تعمیر اتوبوس های دودزای درون شهری ابراز داشت: بار عمده 
آالینده ها به دلیل منابع تولید آالینده های متحرک است که 
این منبع شامل خودروهای شــخصی، موتورسیکلت، ناوگان 

حمل و نقل عمومی و ناوگان حمل بار هستند.
وی افزود: بخش عمده ای از آالینده ها در شهر اصفهان مربوط 
به خودروها و موتورسیکلت ها هســتند که روزانه حدود 700 
هزار تردد خودرو و نزدیک به ۴00 هزار تردد موتورسیکلت در 
اصفهان انجام می شــود که خود آالیندگی یک موتورسیکلت 

حدودا چهار برابر یک خودروی معمولی است.
آالیندگی اتوبوس ها و ناوگان حمل و نقل عمومی

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
شاید از نگاه عامه ناوگان حمل و نقل عمومی بسیار آلوده کننده 
باشند؛ اما کلیه این ناوگان ها یک هزار عدد در اصفهان روزانه 
تردد دارند که درصد کمی از این تعداد دودزا هســتند؛ اما به 
لحاظ روانی و ظاهری زمانی یک اتوبــوس دودزایی می کند، 
قطعا شهروند احســاس می کند که کلیه آلودگی ها در شهر 

مربوط به ناوگان حمل و نقل عمومی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ناوگان حمل و نقل عمومی شهر 
اصفهان زیر چهار درصد آلودگی تولید می کنند، خاطرنشان 
کرد: هنگام خروج اتوبوس های حمل و نقل عمومی اصفهان، 
ناوگان چک می شود و اگر زیاد دودزایی داشته باشند در پایانه 
می مانند و تعمیر می شوند، مشکالت دودزایی ناوگان حمل و 
نقل عمومی به دلیل بهره برداری اســت و مربوط به نقص فنی 

اتوبوس ها  نیست. 
دیگر مجالی برای تنفس باقی نمانده!

در پایان باید گفت که در صورت عدم برنامه ریزی مســئوالن 
برای کاهش آلودگی هوا دیگر مجالی برای تنفس آیندگان باقی 
نخواهد ماند و نفس تنگی تنها میراثی خواهد بود که برای آنان 

به جا می ماند.
بدیهی اســت مبــارزه بــا آلودگی هــوا نیازمنــد تغییر در 
زیرساخت های شهری، جابه جایی شهرک های صنعتی و دیگر 
راهکارهایی است که به زمان احتیاج داشته و این امر گرچه طی 
سال های آینده میسر نیست؛ اما با برنامه ریزی صحیح و مدون 

می توان آسمان پاکی را برای نسل های آینده رقم زد.

در صورت عدم برنامه ریزی مسئوالن برای كاهش آلودگی هوا دیگر مجالی برای تنفس آیندگان باقی نخواهد 
ماند و نفس تنگی تنها میراثی خواهد بود كه برای آنان به جا می ماند.

مسئوالن هشدار دادند:

دیگر مجالی برای تنفس باقی نمانده

 اصفهان به عنوان 
نخستین شهر 

در ایران اقدام به 
ایجاد جایگاه های 

سوخت گیری 
خودروهای 

بنزین سوز مدرن 
با بخار كم كرده 

است كه این امر در 
كاهش آلودگی هوا 

بسیار موثر است

تازه ها

نگاه روز
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
با این راهکارها از آینده خود پشیمان نمی شوید

وارد خانه که شــدم، یک دفعه چراغ ها خاموش شد؛ همه 
چراغ ها! فکر کردم برق رفته است. کورمال کورمال دستم 
را به دیوار گرفتم و منتظر ماندم تا چشمم به تاریکی عادت 
کند. اما بیشتر از تاریکی، تعجبم از ســکوتی بود که خانه 
را فراگرفته بود. همان طور که گوشــه دیوار ایستاده بودم 

پسرم را صدا زدم:
افشین پسرم، کسی خونه نیست؟

چند ثانیه ای ســکوت کامل بود و بعد صــدای ارغوان به 
گوشم رســید: یعنی جز افشــین کس دیگه ای توی این 

خونه نیست که فقط پسرت رو صدا می کنی؟
حیرت کردم؛ نه از این حرف، که از حرف زدن زنم. ارغوان 
با من حرف می زند؟! آن هم با این لحن مهربان؟ اگر بگویم 
بیشتر از چهار، پنج سال بود که صدای او را برای حرف زدن 
با خودم نشــنیده بودم اغراق نکــرده ام. در تمام این چند 
ســال کار من و او فقط قهر بود و دعــوا. گاهی وقت ها کار 
قهر به یکسال هم می رســید. بعد، یا سر سفره هفت سین 
نوروز بود که با هم آشتی می کردیم و یا به علت یک رویداد 
خاص دیگر! اما این آشتی و صلح، هرگز بیشتر از یک هفته 
طول نمی کشید. همیشــه هم خود او بود که دعوا را شروع 
می کرد؛ اکثرا هم بر سر مسائل جزئی و ناچیز. ابتدا بگو مگو 
بود، بعد فریاد و سپس طبق معمول این یازده سال زندگی 
مشــترکمان، توهین های ارغوان و تحقیر کردن های او. و 
این طور می شــد که یک جنجال دیگر بــه راه می افتاد و 

دوباره قهر بود و قهر بود و قهر!
و حاال این ارغــوان بود که داشــت با لحنــی مهربان و به 
شــوخی با من حرف می زد؛ و برای اولین بار بود که داشت 

برای آشتی پیشقدم می شد!
انگار ســکوتم برای او معنی شــد که دوبــاره صدایش را 

شنیدم:
جواب نمی دی؟ یعنی هنوز قهری؟ پــس من باید باز هم 
منت کشــی کنم؟ باشــه حاال که این طوریه پس تحویل 

بگیر...
و بعد ناگهان چراغ های همه خانه روشن شد و قبل از این 
که چشمم را در برابر نور زیاد چراغ ها باز کنم، سر و صدایی 
شبیه به ترقه خانه را پر کرد که بعدا فهمیدم بادکنک هایی 
بوده که افشــین و مادرش می ترکاندند. منگ شده بودم، 
اینجا چه خبر بود؟ در خانه یک جشن برقرار بود، تمام اتاق 
با کاغذهای فانتزی آذین بســته شده بود و بادکنک ها بود 
که پشت سر هم می ترکید. افشین پسر یازده ساله ام که از 
شادی قهقهه می زد، همراه مادرش ارغوان در حالی که دو 
سر یک کیک بزرگ در دستشان بود به طرف من آمدند و 
در همان دو صدایی می خواندند: بیا شمع ها رو فوت کن، 
که صد سال زنده باشی... تولد تولد، تولدت مبارک... گیج 
شده بودم، گیج و منگ و مات و مبهوت. وقتی کیک جلویم 
گذاشته شــد و روی آن را خواندم که با شــکالت نوشته 
شده بود: امیر جان تولد چهل ســالگی ات مبارک، یکباره 
بغضم گرفت، گلویم سوخت و اشک چشــمانم را پر کرد. 
نمی توانستم باور کنم. مهربانی افشین، این پر عاطفه ترین 
فرزند دنیا برایم چندان غریبانه نبود؛ ارغــوان اما... یعنی 
خواب نبودم؟ ارغوان واقعــا دارد مهربانی می کند؟ یعنی 
او هم بلد است مانند یک زن خوب، همسرش را خوشحال 

کند و به شوهرش شادی را منتقل سازد؟

نتوانســتم جلوی گریه ام را بگیرم و اشــک ها از چشــمم 
سرازیر شد. افشــین پرید توی بغلم و با دلواپسی گفت: بابا 
جون دیگه واســه چی گریه می کنی؟ االن که مامانم دعوا 

نمی کنه؟
سر او را در آغوش گرفتم و بوســیدم و گفتم: می دونم بابا 

جون، گریه من هم گریه دعوا نیست، اشک شوق است!
ارغوان که در همان چند لحظه، با همه این یازده سال یک 
دنیا فرق کرده بــود و در نظر من به  همــان مهربانی یازده 
سال قبل جلوه می کرد، یک بســته کادوی کوچک را کف 
دستم گذاشت و با خنده گفت: پدر و پسر دل دادن و قوله 
گرفتن و انگار نه انگار که مادر هم توی این جشــن شرکت 
کرده! بفرمایین آقای امیر خان، این کادوی تولدت رو بگیر 

و باز کن، شاید اون موقع منو کمی تحویل بگیری!
دست هایم موقع باز کردن کادو می لرزید، نه از شوق هدیه 
ارغوان؛ که شــوق من، فقط از مهربانی های همســرم بود. 
چند ســال بود که طعم محبت و مهربانی های همسرم را 
فراموش کرده بودم؟ شاید از چند ماه پس از عروسی! پس 
چه اتفاقی افتاده بود که امشب، مثل فرشته های مهربان، 
تا این حد به من لطف می کرد؟ طوری این ســوال ذهنم را 
پر کرده بود که بعد از باز کردن کادو و دیدن ســاعت گران 
قیمتی که ارغوان برایم خریده بود، آن را به دستم بستم و 
رو به رویش ایستادم و توی چشم هایش زل زدم و در حالی 
که صدایم می لرزید گفتم:  از کادوت ممنونم ارغوان! نمی 
دونم قضیه چیه کــه تو این قدر مهربون شــدی، اصال هم 
دلم نمی خواد بفهمم؛ اما می خوام ازت خواهش کنم که... 
تو رو خدا، تورو جان افشــین، نگذار این شــادی زود تموم 
بشه؛ الاقل بگذار من دو، ســه ماه طعم مهربونی رو بچشم، 
بگذار باور کنم که زن من هم می تونه اون قدر مهربون و با 

محبت بشه که منو از شادی به گریه بندازه!
پسرم افشین که با همه خردســالی اش در این چند سال 
آخر تنها سنگ صبور من بود نیز از بغض گلوی من به گریه 
افتاد و حلقه مان را کامل کرد و شروع به اشک ریختن کرد. 
ارغوان در حالی که چاقو را دستم می داد گفت:  تو رو خدا 
ول کن امیر، حاال در این شب قشــنگ و جشن خودمانی، 
داری حرف هایــی می زنی کــه هم خــودت رو ناراحت 
می کنی و هم اشــک این بچه رو در میاری. اگه می خوای 
به من سرکوفت بزنی، بهتره بدونی که من خودم، به اندازه 
کافی خودم رو ســرزنش کردم و تصمیم گرفتم از حاال به 

بعد همون زنی باشم که تو می خوای!
حاال کیک رو می بری یا خودم با این چاقو سرت رو ببرم؟

من و افشین، هر دو به شــوخی ارغوان خندیدیم؛ خنده ای 
شــاد و صمیمی؛ خنده ای که در همه یازده ســال زندگی 
مشترکمان هیچ کدام مانند آن را به یاد نداشتیم! آن شب 
جشنی فراموش نشدنی و خودمانی را برگزار کردیم. بعد از 
بریدن کیک، یکی دو ســاعتی گفتیم و خندیدیم، بعد به 
خیابان ها رفتیم و چرخیدیم و گردش کردیم. آخر شــب 
هم به رســتوران رفتیم و شــام خوردیم و... آری، آن شب 

معنی زندگی را درک کردم!

با آغاز آخرین فصل سال و نزدیک شــدن به پایان سال، همه 
ما معموال سعی می کنیم نگاهی به سالی که گذشت بیندازیم 

و عملکرد و رفتار خود را در آن سال مورد ارزیابی قرار دهیم.
 قطعا در زندگی همه ما فراز و نشــیب هــای متعددی وجود 
داشته و در اغلب موارد، اگر نگوییم تمام موارد، شکست هایی 
که تجربه کرده ایم نتیجه اشــتباهات خودمان بوده است. اما 
این بدان معنا نیســت که باید خــود را برای آن اشــتباهات 
مجازات کنیم؛ در حقیقت مرور گذشته به ما کمک می کند از 

اشتباهات خود درس بگیریم.
 با این چند راهکار، به آینده نگاهی مثبت و به دور از پشیمانی 

داشته باشید: 
 1. هیچ چیز را خیلی جدی نگیرید

درست است، زندگی شوخی بردار نیست. مردم مهم هستند. 
پول برای زندگی الزم اســت. هیچکس دوســت ندارد شاهد 
زجرکشیدن دیگران باشــد؛ اما در عین حال شاید خیلی زیاد 
نباشد تعداد مشکالتی که نتوانیم با لبخندی بر لب یا حسی از 

شوخ طبعی، با آن برخورد کنیم.
 شاید بسیاری از ما افرادی را بشناســیم که با سرطان دست و 
پنجه نرم می کنند ولی همچنان در هر جمعی که حضور می 
یابند با شوخی ها و خنده های خود جمع را به نشاط می آورند. 
بســیاری از افراد در دوران رکودهای مالی با مشکالت جدی 
روبه رو شــده اند، اما ایمان آنها به آینده به آنها کمک کرده تا 
طوفان را  پشت سر بگذارند. در هر اتفاق و رویدادی در زندگی 

خود به دنبال نشاط، عشق و نکته ای برای لبخند زدن بگردید.
2. ذهن جایگاه تفکر است نه احساسات 

اگر نوشــته ها و آموزه های دکتر کاپیل گوپتــا را دنبال کرده 
باشید، می دانید که او چگونگی رهایی از ذهن و فکر را آموزش 

می دهد که به سعادت و روشنگری ختم می شود.

- زندگی زناشویی مثل تئاتر اســت: مردم صحنه زیبا و 
آراسته آن را می بینند؛ در حالی که زن و شوهر با پشت 

صحنه درهم ریخته و پر ماجرای آن سروکار دارند.
-مردم رنج بسیاری را در خود متحمل می شوند که حتی 

از آن خبر هم ندارند.
- آسایش پاداشی است که پس از هر کار و تالشی، چشم 

به راه بشر است. 
- آگاهی زیاد، بیماری است.

- خطی که حماقت را از ذکاوت جــدا می کند، آنچنان 
باریک است که گاهی اصال دیده نمی شود.

نگاهی مثبت

دانستنی ها

- تحقیقات نشــان مــی دهد 2/3 مــردم هیچ ایــده ای ندارند که 
استعدادشان در چه چیزی نهفته است!

- حیوانات هم از مرگ والدینشان غمگین می شوند.
- هنگامی که دمای هوا بسیار گرم می شود، مسئولین باغ وحش ها 

به شیرها خون یخ زده می دهند تا دمای بدنشان پایین بیاید!
-پیاز به دلیل داشــتن آهک، دندان ها را محکم مــی کند و باعث 
استحکام اســتخوان بندی بدن می شــود. بنابراین خوردن پیاز در 

کودکان مبتال به نرمی استخوان و سالمندان مفید است. 
- گوگل به کارمندانش اجازه می دهد تا 20 درصد از ســاعات کاری 
روز خود را به پروژه های شخصیشــان اختصاص دهند. جالب است 
بدانید بیش از 40 درصد پروژه هــای خالقانه گوگل، حاصل همین 

سیاست است!
- شیر ســفید تا اواخر قرن نوزدهم در فرهنگ و ادبیات بسیاری از 
ملل، به عنوان موجودی  اساطیری و افسانه ای یاد می شد؛ تا اینکه 
در اوایل قرن بیستم گونه ای از شــیرهای سفید در آفریقای جنوبی 

کشف شد و ماجرای افسانه ای بودن این موجود پایان یافت. 

موفقیت

پیامد کارها را در نظر داشته باشید
میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بســتگی به ایــن دارد که تا چه حد 

می تواند همه نیروهای خود را در یک کانال واحد بریزد.
نشانه تفکر برتر یک انســان در این است که بتواند در مورد پیامدهای 
انجام دادن یا ندادن یک کار، پیش بینی درســتی داشته باشد. اینکه 
یک کار یا فعالیت تا چه اندازه برای شــما یا شرکت شما اهمیت دارد، 
بســتگی به پیامدهای بالقوه آن کار دارد. اگر بتوانید بر این اســاس 
اهمیت هر کاری را ارزیابی کنیــد، می توانید تعیین کنید که قورباغه 

بعدی شما کدام است. 
دکتر ادوارد بانفیلد از دانشــگاه هاروارد، پس از پنجاه ســال پژوهش 
به این نتیجه رســید که داشــتن دید بلند مــدت، موثرترین عامل 
پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی آمریکاست. دید بلند مدت داشتن 
در کار، تبدیل به عاملی شــده اســت که از تمامی عوامل دیگر مانند 
تجربه، تحصیل، نژاد، هوش و روابط در تعیین میزان موفقیت شما در 

زندگی نقش مهم تری دارد.
رویکرد شما نسبت به زمان یا افق زمانی شــما، تاثیر چشمگیری بر 
رفتارها و انتخاب های شــما دارد. کســانی که دورنمای درازمدتی 
از زندگی و حرفه خــود دارند، همیشــه می تواند در مــورد وقت و 
فعالیت هایشــان بهتر از کســانی که کمتر در مورد آینده خود فکر 

می کنند، تصمیم بگیرند. 
 قانون: تفکــر دراز مدت تصمیــم گیری های کوتاه مــدت را بهبود 

می بخشد.
افراد موفق در مورد آینده خود جهت گیری روشنی دارند. آنها درباره 
پنج، ده و بیست سال آینده فکر می کنند و انتخاب ها و رفتارهای خود 
را در زمان حال مورد تجزیه و تحلیل قــرار می دهند تا با آینده ای که 
در دراز مدت خواهان آن هستند، هماهنگ باشد. داشتن یک تصویر 
روشــن از نتیجه ای که در دراز مدت در کارتان حاصل خو اهد شــد، 
تصمیم گیری های کوتاه مدت شما را در زمینه اولویت بندی کارها، 

بسیار آسان تر می کند.

قورباغه ات را قورت بده!

داستان های کوتاه
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برنده پســر 8 ســاله من دونده خوبی بود و در اکثر 
مسابقات مدال می آورد. روزی برای دیدن مسابقه او 

رفتم. در مسابقه اول مدال طال را کسب کرد.
مسابقه دوم آغاز شد.

او شــروع خوبی داشــت اما در پایان مسابقه حرکت 
خود را کند کرد و نفر چهارم شــد. بــرای دلداری به 
ســراغ او رفتم تا نکند به خاطر اول نشــدن ناراحت 

باشد.
پســرم خنده معصومانه ای کرد و گفــت: مامان یه 

رازی بهت می گم ولی پیش خودمون بمونه.
کنجکاو شدم. پســرم ادامه داد: من یک مدال بردم 
اما دوســتم نیکوالس هیچ مدالی نبرده بود و خیلی 

دوست داشت یک مدال برای مادر 
پیرش ببرد.

بــرای همین گذاشــتم او اول 
بشود.

پرسیدم:پس چرا چهارم 
شدی؟

خندیــد و جــواب 
داد:  آخه نیکوالس 
می دونه من دونده 

خوبی هستم. 
اگر دوم می شــدم همه 

چیز را می فهمید. 
 حــاال می توانم بگویــم پایــم پیچ خــورد و عقب

 افتادم.

روزی روزگاری دختری 7 ســاله به همراه مادرش 
در شــهری کوچک زندگی می کردند که بســیار 
فقیر بودند و از نواختن ساز سنتور در گوشه خیابان 
برای مردم پول کمی به دســت می آوردند. آنها در 

گوشــه ای از خیابان چادر زده بودند و غذایشــان 
چیزی جز نان خالی نبود.

 ولی دخترک هر شــب با رویای اینکه در خانه ای 
زیبا زندگی می کند و غذاهــای خوب می خورد به 
خواب فرو می رفت. مادر همیشه می گفت: دخترم 
چرا این فکرها را می کنی؟این اتفاق هرگز نیفتاده 

و بعد از این هم نمی افتد. 
ولی دختــرک با اطمینان می گفت: مادرم، شــما 
اشتباه می کنید من کودکی هســتم با دلی پاک 
و هر چه از خدا بخواهم به من می دهد و ســپس 
با چشــمانی  پر از اشک رو به آســمان می کرد و 
می گفت: خدای بزرگ! مگر تو در کتابت نگفته ای 
که کودکان هیچ گناهی ندارند و قلبشان پاک است 
و هر آنچه از من بخواهند، برآورده خواهد شد؟ پس 

کجایی ای خدای بزرگ که جوابم را نمی دهی؟
 ناگهــان صدای رعد و بــرق مهیبی آمــد و باران 
شــدیدی ســر گرفت. مادر با غصه گفت: این هم 
جواب خدا به تو عزیزم! ســریع تر به زیر چادر بیا. 
دختــرک گفت: نه ایــن جواب خدا نیســت؛ من 

منتظرم تا صدای خودش را بشنوم.
صبــح روز بعــد دخترک کــه همیشــه در حال 
اندیشیدن به فکرهای زیبا و قشــنگ بود، از چادر 
درآمد و با آقایی بســیار محترم رو به رو شد. مرد از 

دخترک خواست تا مادرش را صدا کند.
 مرد پس از ســالم و علیک با مادر دخترک گفت: 
ما از طرف شــهرداری طرحی را اجــرا می کنیم و 
خانه های رایگان در اختیار خانم های بی سرپرست 
قرار می دهیم. آنهــا می توانند در موسســه های 

وابسته به شهرداری کار کنند و خرج زندگی خود 
را به دست آورند. مادر در حالی که از خوشحالی و 
تعجب اشک در چشمانش جمع شده بود با صدایی 
لرزان گفت: خانه هایی برای همیشــه؟ باورم نمی 

شود.
مرد لبخنــدی زد و دســت در کیف خــود کرد و 
برگه ای را بیرون آورد و بــه مادر گفت: فقط کافی 
 اســت این برگه را امضا کنید و فردا به شــهرداری 

بیایید. 
زن که از خوشــحالی قطرات اشــک از چشمانش 
ســرازیر بود، دخترش را در آغــوش گرفت و برای 

روزهای زیبا، نقشه های زیباتری کشید.
 با ایمان به خــدا و جذب انرژی هــای مثبت، به 

هرآنچه می خواهید دست یابید.

سود وکو

با این راهکارها از آینده خود 
پشیمان نمی شوید 

برنده واقعی امید به خدا

مثبت اندیشی

هایالیت 

بن بست زندگی  )قسمت اول (

وقتی نمی توانید به آرزویتان برسید 
چه باید بکنید؟ )2(

درس های بزرگ زندگی که می توان
 از مورچه ها آموخت )1(

آیا آرزوی شــما هم آرزوی فردی دیگر اســت؟ اگر این طور است، دیگر 
وقتش رســیده که آرزوی خودتان را داشته باشــید. ولی اگر آرزویتان 
آرزویی اشتباهی نیســت و باز هم نمی توانید به آن دســت پیدا کنید، 

آن وقت:
دوباره به آرزویتان فکر کنید   

وقتش رسیده که بنشینید و بیشتر به آرزویتان فکر کنید. 
من عاشق داستان جوزف خیالباف هســتم. جوزف وقتی بچه تر بود آرزو 
می کرد که همه خانواده اش به او تعظیم کنند. او به آرزویش رسید ولی نه 
به آن روشی که برایش برنامه ریزی کرده بود. هیچ وقت انتظار نداشت که 
برده ای در سرزمینی ناشناخته شود و انتظار هم نداشت که زندانی یا مرد 

دست راست پادشاه یونان شود؛ ولی به آرزویش رسید.
برآورده شدن آرزو   

 شما از این داستان سه درس می گیرید: 
۱. گاهی وقت ها آرزویتان را خوب نمی شناســید. جــوزف آرزویش را به 
خانواده اش محدود کرده بود ولی چیزی که به دست آورد بسیار بزرگ تر 
بود. اگر تصور می کنید به آرزویتان نرســیده اید، شاید به این خاطر است 
که آرزوهایتان را با دانشــتان از آن طور که باید باشد، محدود می کنید. 

شاید آرزویتان بسیار بزرگ تر از چیزی باشد که تصورش را دارید.
 2. شاید دنیا به استقبال آرزوی شــما نمی آید. استیو  جابز رویای اپل را 
در سر داشــت؛ ولی ســرمایه گذارانی که او را از کمپانی های خود بیرون 
کردند استقبال خوبی از رویای او نداشتند. با گذشت زمان، او توانست به 
آرزویش جامه عمل بپوشاند. با آرزویتان صبور باشید، به آن زمان بدهید، 

برای آن تالش کنید و مطمئن باشید که به آن خواهید رسید.
 3. فقط آرزو داشتن کافی نیســت، باید خودتان را برای  آن آماده کنید. 
باید درک کنید که فرآیند رســیدن به آرزوها یک ســفر راحت و سریع 
نیســت. گاهی اوقات آرزوی شــما درســت در زمان تسلیم شدنتان به 
واقعیت تبدیل می شــود. باید برای همه چیز آماده باشــید. یاد بگیرید، 
تالش کنید و تماشا کنید که چطور آرزویتان به واقعیت تبدیل می شود. 

حرفمان را با یک ســوال تمام می کنیم: آیا باور داریــد که بعضی آرزوها 
اشــتباهی هســتند؟ فکر می کنید چطور ممکن اســت افراد آرزوهای 

اشتباهی برای خود داشته باشند؟

درس زندگی

همه ما ســعی می کنیم از افراد بــزرگ درس زندگی بگیریم 
و دوســت داریم رمز و راز موفقیت آنهــا را بدانیم؛ اما فراموش 
می کنیــم کــه گاهــی بزرگ تریــن درس هــای زندگی از 

کوچک ترین موجودات کنار ما آموخته می شوند.
 مثال مورچــه ها را در نظــر بگیرید. آیا باور مــی کنید که این 
موجودات کوچک می توانند به ما یــاد دهند که چطور زندگی 

بهتری داشته باشیم؟
از رفتار مورچه ها می توانیم چنــد درس مهم بگیریم که به ما 

برای داشتن زندگی بهتر کمک می کنند:
 ۱. مورچه ها هیچ وقت تسلیم نمی شــوند. آیا متوجه شده اید 
که چطور مورچه ها همیشــه به دنبال راهی برای رد شــدن از 
موانع هستند؟ انگشتتان را بر ســر راه یک مورچه قرار دهید و 
آن را به دنبال او  یا حتی روی او بکشــانید. مدام به دنبال راهی 
برای عبور از انگشت شما خواهد بود. هیچ وقت یکجا نمی ایستد 
و گیج نمی ماند. هیچوقت دســت از تالش بر نمی دارد و عقب 

نمی کشد.
همه ما باید یاد بگیریم که اینچنین باشــیم. همیشــه موانعی 
در زندگی ما وجود دارد. چالش این اســت که دســت از تالش 
برنداریــم و به دنبــال راه هــای جایگزین برای رســیدن به 

اهدافمان باشیم.
 2. مورچه ها همه تابســتان به فکر زمســتان هستند. داستان 
قدیمی گنجشک و مورچه را یادتان هست؟ در اواسط تابستان، 
مورچه ها به شدت مشــغول جمع کردن آذوقه برای زمستان 
خود هستند درحالی که گنجشک برای خود خوش می گذراند. 
مورچه ها می دانند که تابســتان و اوقات خوش برای همیشه 
نمی ماند؛ باالخره زمســتان می آید. ایــن درس خیلی خوبی 
است. وقتی زندگی رو به راه می شود، نباید مغرور شوید و تصور 
کنید که هیچ وقت با شکست روبه رو نخواهید شد؛ با دیگران با 

مالطفت و مهربانی رفتار کنید.

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
محرومیت فدراسیون به خاطر اعدام در ورزشگاه؟

فضای مجازیک

بازیکن ملی پوش ذوب آهن از فرصت محرومیت خود برای سفری کوتاه 
به زادگاهش بهره برد. مرتضی تبریزی که در دیدار با تراکتورسازی از 
مرحله نیمه نهایی جام حذفی از داور مسابقه کارت قرمز گرفت به خاطر 
حذف ذوب آهن از آن مســابقات باید محرومیت یک جلسه ای خود را 
در هفته شانزدهم لیگ برتر پشت ســر بگذارد و اجازه بازی برای تیم 
اصفهانی را در دیدار برابر سیاه جامگان ندارد. به همین خاطر محرومیت 
یک جلسه ای این توفیق اجباری را نصیب بازیکن ملی پوش ذوب آهن 

کرد تا از این فرصت برای سفری کوتاه به زادگاهش استفاده کند.

مرخصی به لطف محرومیت؛

توفیق اجباری تبریزی 
مستطیل سبز

تجربه خوب ذوب آهن از همکاری با علی حمام باعث 
شد تا باشگاه اصفهانی در نقل و انتقاالت نیم فصل به 

سراغ هموطن این بازیکن لبنانی برود.
 علــی حمام یــک بازیکــن خارجی ایــده آل برای 
ذوب آهن به حســاب می آیــد که در 2 ســال و نیم 
عضویتش در این تیم تا به امــروز هم از نظر اخالقی 
بازیکن کامال بی حاشــیه ای بوده و هم بــا عملکرد 
کم نوســانش از حیث فنــی کمک حــال مربیانی 
 چون یحیــی گل محمدی و مجتبی حســینی بوده 

است.
احتماال همین تجربه دلچسب همکاری با این مدافع 
30 ســاله اهل بیروت بود که باشــگاه اصفهانی را به 

فکرجذب یک بازیکن لبنانی دیگر انداخت.
ذوب آهن در نقــل و انتقــاالت زمســتانی فعالیت 
چندانی نداشــته و تا این لحظه فقط بازیکنی به نام 

ربیع عطایا را جذب نموده است. 
عطایا با 27 ســال ســن یک بازیکن چندپســته و 
دوپاســت؛ اما در مقایســه بــا علی حمــام، به نظر 
نمی رسد که دست کم از حیث فنی به خوبی هموطن 
و همشهری اش باشد؛ البته حمام هم هنگام پیوستن 
به ذوب آهن بازیکــن خیلی سرشناســی نبود و به 
واسطه عملکرد خوبش در لیگ برتر و لیگ قهرمانان 
با پیراهن تیــم اصفهانی به مرور بــر ارزش خود در 

بازارهای جهانی افزود. 
از سوی دیگر، تجربه نشــان داده است که ذوب آهن 
گاهی در نقل و انتقاالت ســراغ بازیکنانی می رود که 
شــاید در وهله اول خریدهای خیلــی خوبی به نظر 
نرسند؛ اما در اکثر موارد در عمل به کار تیم اصفهانی 

می آیند.
در مجموع به نظر می رســد که بایــد منتظر ماند تا 
زمان همه چیز را در مورد عملکرد فنی خرید جدید 

ذوب آهن مشخص کند.

درباره خرید جدید ذوب آهن؛

شاید به خوبی حمام نباشد

درشهر

اتفاق روز

فوتبال جهان

بیســت و پنجمین دوره رقابت هــای هندبــال قهرمانی 
جهان مردان از چهارشــنبه شــب)22 دی ماه( به میزبانی 
فرانسوی ها آغاز به کار کرده است. رقابتی هیجان انگیز که 
بسیاری از اهالی این رشته برگزاری این دوره از مسابقات را 
یک نقطه قوت و میدانی برای بروز پدیده های نو و جایگاهی 
برای شــروع هندبال نو در جهان می دانند.  نکته قابل تامل 

و جالب در ایــن رقابت ها قضاوت یک کوبــل داوری زن در 
مســابقات قهرمانی جهان مردان اســت. حضور این کوبل 
داوری رسیدن هندبال جهان به نقطه ای برای برابری زنان 
و مردان را نشــان می دهد. نقطه عطفی که می تواند راه را 
برای حضور و موفقیت زنان در این رشــته در جهان بیش از 
پیش فراهم کند.  شــارلوت و جولی بوناونتــورا دو قلوهای 

فرانســوی به عنوان یکی از کوبل های داوری، قضاوت این 
رقابت ها را برعهده خواهند داشــتند. این کوبل مطرح که 
در ســطح رقابت های زنان جهان شناخته شــده بوده ، در 
مسابقات قهرمانی جهان، مسابقات المپیک و قهرمانی اروپا 
و لیگ قهرمانان اروپا قضاوت های بــی نظیری از خود ارائه 
دادند و این بار قرار است مسابقات قهرمانی مردان جهان را 
برای اولین بار  سوت بزنند.  IHF  فدراسیون جهانی هندبال 
معتقد است تصمیم کمیته داوران برای حضور داوران زن در 
مسابقات مردان از قبل گرفته شــده و اجرای آن در رویداد 
جهانی فرانسه نشــانه یک گام مهم در پیشــرفت زنان در 
هندبال جهان است.  در ســایت فدراسیون جهانی هندبال 
به نقل از » گالگو« رییس کمیته داوران آمده است که اولین 
گام این تصمیم انتخاب زنان و قــرار دادن آنها در موقعیت 
های مهم به عنوان بهترین نمایندگان فنی، بهترین پزشکان 
و بهترین داوران هندبال جهان است. ما دو یا سه زوج داوری 
زن داریم که می توان از آنها در زمره بهترین داوران در کنار 
داوران مرد نام برد. این یک قرعه خوب و یک هدیه برای زنان 
نیست؛ چرا که آنها سزاوار چنین تصمیمی هستند و اولین 
زنانی بودند که به واســطه عملکردشان نامزد حضور در این 
میدان بزرگ جهانی بودند. مطمئنــا اجرای این تصمیم ما 
را در هندبال جهان یک گام به جلو می برد. مطمئنا این راه 
را ادامه می دهیم. شــارلوت و جولی معتقدند: » ما در حال 
حاضر به عنوان یک زوج در امر قضاوت هندبال مردان پا به 
میدان گذاشته ایم. امیدواریم بتوانیم خوب ظاهر شویم. این 
انتخاب را یک گام بزرگ برای خود می دانیم. ما در فرانسه 
مسابقات مردان را قضاوت می کنیم؛ اما خارج از کشورمان 
و در فضای رقابتــی جهانی مردم نمی داننــد که زنان می 
توانند مســابقات مردان را اداره کنند و این مسئله برای آنها 
تعجب برانگیز اســت. اگر ما بتوانیم این مسابقات را خوب 
داوری کنیم زن یا مرد بودن ما مهم نیست. قضاوت خوب در 
مسابقات هیچ ربطی به جنسیت ندارد. ما این مسئله را یک 
شانس خوب می دانیم تا زنان بتوانند در آینده رقابت مردان 

را قضاوت کنند . « 
مسابقات قهرمانی هندبال جهان در بخش مردان از 22 دی 
تا ۱0 بهمن ماه در فرانســه برگزار می شود. از ایران نیز یک 
کوبل داوری با ترکیب علیرضا موسویان و مجید کالهدوزان 

در رقابت ها حاضر هستند.
با پیشــنهاد اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان، قــرار بود حکم 
سرپرستی هیئت بوکس استان اصفهان برای جهانگیر سعادتی صادر 
شود؛ اما فدراســیون بوکس این درخواست را نپذیرفت که مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان این خبر را تایید کرد. با منتفی شدن 
انتخاب سعادتی برای سرپرستی هیئت، قرار است مجمع انتخاباتی 
این هیئت هجدهم بهمن ماه ســال جاری برای شــناخت رییس 
جدید برگزار شود. اردیبهشت ماه ســال گذشته دوره ریاست مجید 
رمضان پور در هیئت بوکس استان به پایان رسید.پس از پایان دوره 
رمضان پور، سرپرستی به طور موقت انتخاب شــد؛ اما دوباره حکم 
سرپرستی برای رییس سابق صادر شــد که تا به امروز نیز به مدت 
دو سال ادامه داشته است.طوالنی شدن دوره سرپرستی رمضان پور 
اعتراضات زیادی را از سوی برخی کاندیداهای هیئت به همراه داشته 

و حواشی متعددی را ایجاد کرده است.

نامزدهــای دریافت جایــزه الروس معرفی شــدند که در بخش 
پارالمپیکی ها نام سیامند رحمان به چشم می خورد. رقابت برای 
گرفتن جایزه بهترین  ورزشــکاران جهان )الروس( بین اوســین 
بولت، کریس رونالدو و اندی ماری بیشــتر از ســایر ورزشکاران، 

وجود دارد. 
در کنار این 3 ورزشــکار، مو فرح، لبرون جیمز، اســتفن کوری 
هم جزو نامزدهــای بهترین ورزشــکاران مرد جهان هســتند.

همچنین ســتارگانی از المپیک و پارالمپیک ریــو 20۱6 نیز در 
بین نامزدهــای گرفتن جایــزه الروس قرار دارند کــه می توان 
به تنیســور مشــهور بانوان جهان از آلمان یعنی کربر اشاره کرد. 
ســایمون بیلز ژیمناســت کار آمریکایی، کتی لدکی و آلیســون 
فلیکس از آمریکا، الین تامسون دونده ستاره جامائیکا و لورا کنی 
دوچرخه سوار انگلیســی هم جزو نامزدها هستند.مایکل فلپس 
شــناگر آمریکایی کــه در المپیک ریو 5 طال و یــک نقره گرفت 
نیز در بین ســتارگان برای گرفتن جایزه الروس قــرار دارد. این 
جایزه همچنین به بهترین تیم فوتبال اختصاص پیدا می کند که 
برزیل، پرتغال و رئال مادرید نامزد دریافت این جایزه هستند. در 
بخش پارالمپیکی های ریو، 6 نامزد معرفی شده اند که می توان به 
ایهار بوکی از بالروس در شنا، سوفی پاســکو از نیوزیلند در شنا، 
عمر دورند از کوبا، ســیامند رحمان در وزنه  برداری، مارل هاگ و 

بیتریکه از ایتالیا در رشته شمشیربازی اشاره کرد.

پربازدیدتریــن ســایت های باشــگاهی فوتبال جهــان معرفی 
شدند که بر این اساس سایت باشگاه منچســتر یونایتد به عنوان 
پربازدیدترین ســایت فوتبالی معرفی شد.سایت باشگاه منچستر 
با 8/6 میلیون بازدیدکننده در ماه در صدر این فهرســت معرفی 
شده قرار دارد.این اتفاق در شرایطی رخ داده است که هدایت این 
تیم از ابتدای فصل برعهده ژوزه مورینیو است و حضور بازیکنانی 
نظیر زالتان ابراهیموویچ و پــل پوگبا به عنوان گران ترین بازیکن 
جهان نقش مهمی در افزایش این بازدید داشته است.  پس از این 
تیم دو باشگاه انگلیســی دیگر به نام های آرسنال و لیورپول هم با 
8/5 میلیون و 7/7میلیون بازدیدکننده در رده های دوم و ســوم 
قرار دارند.  نکته جالب اینکه دو غول بزرگ اسپانیایی در رده های 
چهارم و پنجم قرار دارند.میزان بازدید ســایت رئال مادرید 7/2 
میلیون نفر در ماه اســت و میزان بازدید ســایت بارســلونا 6/3 
میلیون نفر اســت. فنرباغچه ترکیه، چلسی انگلیس، دیناموکیف 
اوکراین، بایرن مونیخ آلمان و بروســیا دورتمونــد آلمان هم در 
رده های ششــم تا دهم قرار دارند.بر این اســاس ســایت باشگاه 
یوونتوس هم با ۱/5 میلیون نفر بازدیدکننــده در هر ماه در رده 

بیستم قرار دارد.

نیمه دوم بهمن؛ پایان بالتکلیفی دو ساله؛

انتخاب سرپرست 
برای هیئت بوکس منتفی شد

سیامند رحمان در کنار رونالدو 

پربازدید ترین سایت های فوتبال 
معرفی شدند 

. حسینی افتخار کند جانشین رحمتی شده استشجاعیان را با بختیار عوض نمی کنیم
 ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل در نشست 
خبری بعــد از بازی اســتقالل و نفت تهران با 
بیان اینکه اســتقالل بازی ســنگینی با نفت 
انجام داده است درباره حضور حسین حسینی 
به جای مهدی رحمتــی درون دروازه تاکید 
کرد: حســینی باید افتخار کند که این شانس 
را پیدا کرده به جای مهدی رحمتی به میدان 
برود. در ۱0 ســال گذشــته رحمتی یکی از 
بهترین ها بوده و حاال حســینی شانس دارد 
جانشــین او شــود. علیرضا منصوریان یادآور 
شــد: برای قرارگرفتن درون دروازه هر کدام از 

این دو عملکرد بهتری داشته باشند می توانند 
از دروازه استقالل حراســت کنند و شاید در 
بازی های آینده شرایط تاکتیکی تیم به طوری 
باشــد که مهدی رحمتی به جای حسینی از 

دروازه استقالل حراست کند.

از زمانی که خبر درخواست بختیار رحمانی برای جدایی از استقالل 
رسانه ای شد، این شــایعه به گوش رســید که احتمال معاوضه او با 
داریوش شجاعیان هافبک گســترش فوالد وجود دارد. بازیکنی که 
کانال تلگرامی هواداران استقالل مدعی شده دوست دارد به استقالل 
بیاید؛ اما همه چیز را به نظر فراز کمالوند ســرمربی گسترش منوط 
کرده اســت. کمالوند در آخرین اظهار نظرش معاوضه هافبک ملی 
پوشــش با بختیار را رد کرد و حاال سرپرست گسترش فوالد هم این 
مسئله را تکذیب کرده است. آذرنیا درباره این موضوع گفت: اصال هیچ 
صحبتی در این باره نشده و نامه ای هم به باشگاه نیامده است. در واقع 
نه شجاعیان فروشی است و نه ما بختیار رحمانی را می خواهیم چون 

22بازیکنان مدنظر کمالوند تقریبا جذب شده اند.

کریم انصاری فردبه  المپیاکوس پیوست

بندی در اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال 
وجود دارد که بر اســاس آن بر موضوع حقوق 
بشر تکیه شده که با توجه به آن با کشورهایی 
که در اســتادیوم های ورزشــی مراسم اعدام 

برگزار می کنند، برخورد می شود.

با توجه به اینکــه در ایران در 22 ســپتامبر 
20۱6 در شهر نیریز اســتان فارس یک اعدام 
در ورزشــگاه فوتبال انجام شده است سازمان 
خصوصی حقوق بشــری ECPM در فرانســه 
طی درخواستی از فیفا خواستار تحریم فوتبال 

ایران شد.
در چنین شــرایطی، ســید مهدی محمودی 
وکیل بیــن المللــی فوتبال ایــران در رابطه 
با ایــن موضــوع گفت: »ایــن بند اخیــرا به 
اساسنامه فیفا اضافه شده اســت؛ البته اعدام 
افراد در ورزشــگاه های فوتبال امری متداول 
در کشــورهایی همچون افغانستان است و در 
ایران تنها یک بــار این اتفاق افتاده اســت.او 
با تاکید بر اینکه با یک بار اعــدام نمی توانند 
حکم تعلیق فوتبال ایران را صادر کنند، گفت: 
» وقتی فدراســیون فوتبال یک کشور تحریم 
می شود به معنی این است که آخرین تصمیم 
گرفته شده است؛ در حالی که فیفا ابتدا اخطار 
و جریمه در نظر می گیرد و در نهایت به تحریم 

می رســد. به نظرم این موضوع کمی سیاسی 
شده و مغرضانه به این موضوع نگاه می کنند.

وکیل بیــن المللی فوتبال ایــران گفت: »این 
اشــتباهی بوده که از طرف مقامات محلی رخ 
داده و اعدام در ورزشگاه انجام شده و مقصر آن 
فدراسیون فوتبال نیست؛ ضمن اینکه این کار 
در ایران یک بار انجام شده و این موضوع نمی 
تواند دلیل کافی برای تحریم باشــد. همانطور 
که گفتم این موضوع سیاســی است و طبیعی 
است که با آمدن ترامپ رییس جمهور آمریکا 
فشــار روی ایران بیشتر شــود و فکر می کنم 
طرح این موضوع هــم مقدمه ای بــرای این 
فشارهاســت؛ اما فدراســیون فوتبال دستش 
برای پاسخگویی باز است و به راحتی می تواند 

این مسئله را حل و فصل کند.
وی در مورد پاسخ به اینکه قرار است فیفا این 
موضوع را پیگیری کند و با فدراسیون فوتبال 
مذاکره کند، گفت: »مذاکره ای در کار نیست 
و به نظــرم تنها نامــه نگاری انجام می شــود 
و فدراســیون هم جوابگو خواهد بــود و این 

موضوع حل می شود.«

  برانکو ایوانکوویچ و محمد مایلی کهن این روزها نقاط مشترک زیادی باهم دارند. سرمربی 
کروات تیم پرسپولیس این روزها با تیمش در لیگ یکه تازی می کند و شانس اول قهرمانی 
این رقابت ها به شمار می آید. از طرفی دیگر سرمربی پرسپولیسی تیم ملوان هم در لیگ 
یک روزهای خوبی را سپری می کند و در حال حاضر رتبه دوم لیگ آزادگان را در اختیار 
دارد.انزلی چی ها به همراه مایلی کهن شانس باالیی برای لیگ برتری شدن دارند. از طرفی 
دیگر اختالف این دو با کارلوس کی روش بالطبع دیگر نقطه مشترک این دو پرسپولیسی 
است. اختالف نظرهای کی روش و برانکو که طی روزهای اخیر به اوج خودش رسید و البته 

مایلی کهنی که از همان 
ابتدا با سرمربی پرتغالی 
تیم ملی سر ناسازگاری 
داشت. حال این دو مربی 
موفق این روزهای فوتبال 
ایران در هتل المپیک و در 
شب بازی پرسپولیس و 
سایپا با هم مالقات داشته 
و عکسی هم به یادگار 
گرفته اند تا مشــخص 
شــود رابطه این دو نفر 
باهم حسنه و خوب است.

قاب   روز خارج از گود

عکس یادگاری منتقدان کی روش

کریم انصاری فرد مهاجم ملی پــوش ایرانی که این فصل در لیگ 
یونان توانسته بود در پانیونیوس بدرخشــد، با قراردادی به ارزش 
500 هزار یورویی و مدت 3 فصل و نیــم به تیم المپیاکوس یونان 
پیوست. گفتنی است تیم المپیاکوس در صدر جدول لیگ یونان 
قرار دارد و بعید اســت که تیمی بتواند قهرمانــی را از آنها بگیرد. 
در این رابطه سایت رسمی پانیونیوس اقدام حرفه ای این مهاجم 
ایرانی در احترام به پیراهن این باشــگاه را مورد تمجید قرار داد. 
انصاری فرد که می توانســت در پایان فصل به عنوان بازیکن آزاد 
پانیونیوس را ترک کند، ترجیح داد تا در این مقطع با جدایی خود 
باشــگاهی که در آن اوج گرفته بود را منتفع کنــد و از این انتقال 

باشگاه پانیونیوس ٤00 هزار یورو دریافت کرد. 

محرومیت فدراسیون به خاطر اعدام در ورزشگاه؟

دو تیم پدیــده و ســپاهان در پایان 90 دقیقــه تالش به 
تســاوی یک بر یک رضایت دادند تا امتیازات میان این دو 

تیم تقسیم شود.
تیم فوتبال پدیده پس از پشت ســر گذاشتن چهار هفته 
ســخت در پایان نیم فصل اول، میزبان تیم سپاهان بود و 
موفق شــد نمایش خوبی مقابل حریف پــرآوازه اصفهانی 

خود ارائه دهد و فرصت های زیادی را ایجاد کند. 
گل تیم پدیــده روی یک ضربــه پنالتی توســط مهرداد 
کفشگری در دقیقه 58 به دســت آمد و گل تیم سپاهان 
۱0 دقیقه بعد با ضربه جالل علی محمدی این دیدار را به 

تساوی کشاند. در ادامه هر دو تیم و به خصوص تیم پدیده 
موقعیت های زیادی برای برتری در این میدان داشتند که 

راه به جایی نبردند.
محمدحسین مرادمند در دقیقه 86 از پدیده با کارت قرمز 

داور، از زمین اخراج شد.

در هفته شــانزدهم لیگ برتــر فوتبال دو تیــم ذوب آهن و 
سیاه جامگان از ســاعت ۱5 در ورزشگاه فوالدشهر به مصاف 
 هم رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود 

ذوبی ها به پایان رسید.
ذوبی ها کــه در بین تعطیالت نیم فصــل درخصوص جذب 
بازیکن کاری انجــام ندادند با همان ترکیب همیشــگی پا 
به زمین گذاشــتند .با وجود اینکه این تیم در نیمه اول چند 
فرصت گلزنی داشت ولی در نهایت نیمه اول را دو تیم بدون به 

ثمر رساندن گل به پایان بردند.
با شروع نیمه دوم دو تیم توانستند چند موقعیت گل را ایجاد 

کنند. اولین و تنها گل این بازی را یاسر فیضی در دقیقه 67 که 
در نیمه دوم به زمین آمده بود توانســت برای ذوبی ها به ثمر 
برساند. تالش دو تیم برای به ثمر رساندن گل دیگر فایده ای 
نداشــت و در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به ســود 

سبزپوشان اصفهان به پایان رسید.

پدیده 1 - سپاهان 1؛

ویسی با یک امتیاز فرار کرد
ذوب آهن 1-0 سیاه جامگان؛

ذوب جامگان با تعویض طالیی

حضور این کوبل 
داوری رسیدن 
هندبال جهان 

به نقطه ای برای 
برابری زنان و 

مردان را نشان 
می دهد

اتفاقی نو در هندبال مردان جهان؛

 قضاوت کوبل دوقلوی زنان

حضور یک تیم کوبل داوری زن در مســابقات هندبال قهرمانی مردان جهان یکی از اتفاق های جالب این دوره 
مسابقات است.

سرگروه پیشین تیم ملی کاراته گفت: کاراته دوران حساسی 
را پیش رو دارد و امیدوارم اعضای مجمع در فضایی ســالم 
بهترین انتخاب را برای این رشــته که بایــد مهیای حضور 
در المپیک شود، داشته باشند. مهدی ســلطانی با اشاره به 
شرایط کاراته و اهمیت حضور در المپیک توکیو گفت: بعد از 

نزدیک به ۱5 ماه اداره فدراسیون با سرپرست، قرار است سه 
شنبه آینده با برگزاری مجمع، رییس آینده این فدراسیون 
انتخاب شــود که امیدوارم اعضای مجمع به دور از هر گونه 
مسائل سبکی و جناج بندی آنچه به سود کاراته است را برای 
این رشته رقم زده و شخصی را انتخاب کنند که توانایی حفظ 
شرایط فعلی کاراته و ارتقای آن را داشــته باشد.  وی افزود: 
اکنون کاراته ایران یکی از قدرت های جهان است و نمایشی 
خیره کننده در آخریــن دوره رقابت هــای قهرمانی جهان 
داشت. فکر می کنم شایسته نیست که این کاراته قدرتمند 
برای برگزاری برنامه های خود مســتاجر بسکتبال و جودو 

باشد. اهالی کاراته امیدوارند که رفع مشکل سالن و احداث 
خانه کاراته دغدغه اصلی رییس آینده فدراســیون باشد و 
این مشکل برای همیشه رفع شود. سرگروه پیشین تیم ملی 
کاراته ادامه داد: با ورود این رشــته به المپیک فرصت های 
زیادی پیــش روی اهالی این رشــته قرار گرفته اســت به 
خصوص ورزشکاران کاراته که بعد از سال ها به آرزوی دیرین 
خود یعنی مبارزه روی تاتامی المپیک دســت یافته اند. این 
بدان معناســت که می توان از این فرصت ها به سود کاراته 
ایران در بخش های مختلف بهره برد کــه به توانایی رییس 

آینده بستگی دارد. 

سرگروه پیشین تیم ملی کاراته:

 انتخابات کاراته بدون
 جناح بندی برگزارشود
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پیشنهاد سردبیر: 
اقدام خودجوش کشاورزان در ساماندهی زاینده رود

ویژه

مراسم بزرگداشــت و ترحیم مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
رییس فقید مجمع تشــخیص مصلحت نظام و یــار دیرین امام 
راحل)ره( و رهبر معظم انقالب، صبــح امروز در اصفهان برگزار 
می شود. این مراسم با هماهنگی ستاد برگزاری مراسم ارتحال، 
از ســاعت 9 تا 11:30 در مصــالی بزرگ امــام خمینی)ره( با 
سخنرانی حجت االســالم مجید انصاری و با حضور عموم مردم 

و مسئوالن برگزار خواهد شد. 
آیت ا... اکبر هاشمی رفســنجانی، رییس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و رفیق دیرین و همســنگر دوران مبارزات رهبر 
معظم انقــالب و همکار نزدیــک ایشــان در دوران جمهوری  
اســالمی، بعد از 60 ســال مجاهدت در 19دی ماه بر اثر ایست 

قلبی به لقاء ا... پیوست.

معاون فرهنگی، اجتماعی شــهرداری اصفهان، از افزایش تعداد 
خواهرخوانده های شهر خبرداد. علی قاسم زاده با اشاره به اینکه 
اصفهان اکنون با 13 شهر دنیا خواهر خوانده است، اظهارکرد: از 
13 شهر خواهرخوانده با اصفهان، چهار شهر در اروپا واقع شده اند. 
وی افزود: تفاهم نامه هایی برای تبادل دانشجو در این شهرها به 
امضا رسیده و تاکنون بیشــترین ارتباط ما در این رابطه، با آلمان 
در اروپا و چین در آسیاست.معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: بســیاری از کشــورهای اروپایــی، ایران را به 
اصفهان می شناسند و عالقه مند به گسترش ارتباطات با این شهر 
هســتند؛ به همین دلیل درصدد هســتیم عالوه بر حفظ ارتباط 
با خواهرخوانده هــای فعلی، تعداد این شــهرهای خواهرخوانده 
افزایش پیدا کند. قاســم زاده با اشــاره به فعالیت های مشترک 
فرهنگی، اجتماعی اصفهان و شهرهای خواهرخوانده اظهارکرد:  
فعالیت های متعدد در بخش های مختلف هنرهای نمایشــی و 
موســیقی با شــهرهای خواهرخوانده همچون فرایبورگ، مؤید 

همین موضوع است.

مدیر منطقه 15 شــهرداری اصفهان اظهارکرد: پل بتنی روگذر 
خیابان بلــوار آب، در خیابان جی شــرقی- بعد از ســه راهی 
شریعتی - خیابان بلوار آب، به طول 24 و عرض 19متر با اعتبار 
5 میلیارد ریال در دست اجراست. رضا مختاری با اشاره به اینکه 
احداث این پروژه در مراحل تکمیلی است، افزود: پل روگذر بلوار 
آب از پروژه های شــاخص منطقه 15 محسوب می شود که در 
دهه فجر به بهره برداری می رســد. مدیر منطقه 15 شهرداری 
اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های این منطقه گفت: پل رو گذر 
مالک اشتر در خیابان مالک اشتر - مقابل خیابان کارگر به طول 

20 متر و با اعتبار 5 میلیارد ریال در حال احداث است.

مدیر اجرا و نظارت ســازمان عمــران شــهرداری اصفهان، از 
پیشرفت 60 درصدی پروژه دوربرگردان های میدان احمدآباد 
خبــرداد و گفت: اولیــن بتن ریــزی پــروژه دوربرگردان های 

احمدآباد انجام شد. 
رضا امینی اظهارکرد: احداث دور برگردان های میدان احمدآباد 
با اعتبار 10میلیارد و 40میلیون ریال در ابتدای خیابان سروش 
و بزرگمهر در حال اجراست. وی با اشاره به پیشرفت 60درصدی 
این پروژه افــزود: تاکنون بیش از 400 متــر مکعب بتن ریزی، 
380 متر حفاری چاه و 90تن آرماتور بندی در این پروژه انجام 

شده است. 
مدیر اجرا و نظارت سازمان عمران شــهرداری اصفهان، با اشاره 
به اینکه اولین بتن ریزی در هر 2 ضلع شــمالی و جنوبی پروژه 
دوربرگردان های احمدآباد انجام شد، ادامه داد: این بتن ریزی با 

حجم 250متر مکعب انجام شد.
امینی اضافــه کرد: این پــروژه از اواخر مهرماه ســال جاری به 
منظور کاهش ترافیک میدان احمدآباد آغاز شد که تاکنون کلیه 
عملیات های اجرایی شمع و ستون ها به پایان رسیده و نیمی از 

عرشه پل ها آماده بتن ریزی است.

در مصالی بزرگ امام خمینی)ره( برگزار می شود؛

بزرگداشت آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی در اصفهان  

معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان خبرداد:

افزایش تعداد خواهرخوانده های 
اصفهان

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبرداد:

بهره برداری از پل روگذر بلوار آب 
در دهه فجر

مدیر اجرا و نظارت سازمان عمران شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت 60درصدی احداث 
دوربرگردان های احمدآباد

دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان  با اشاره 
به اینکه یکی از آســیب هایی که زاینــد رود را تهدید 
می کند نابسامانی های باالدست رودخانه است، گفت: 
در زمانی که آب رودخانه جاری اســت فقط در مسیر 
40کیلومتری بند مروان تا بند آبشار، 20 متر مکعب 
در ثانیه آب هدر می رود. داوود ملک پور افزود: رسوب 
بیش از حد گل و الی، ســاخت و ســازهای غیرمجاز 
در حریم رودخانه، برداشــت غیرمجــاز آب با لوله در 
مســیر رودخانه و ایجاد آب بندهای غیرمجاز در غرب 
زاینده رود ازجمله این نابســامانی هاست؛ به گونه ای 
که در مســیر فالورجان تا اصفهان 29 آب بند  ایجاد 
شــده اســت. وی همچنین با اشــاره به اینکه با عقد 
قراردادی مدیریت ســاماندهی زاینــده رود به صنف 
کشــاورزی اصفهان واگذار شــده، گفت: درصورتی 
که منتظر رســیدن اعتبارات دولتی برای ساماندهی 
زاینده رود می شــدیم، آغاز این طرح به ســال آینده 
موکول می شد؛ به همین دلیل کشــاورزان در اقدامی 
خودجوش و با امکانات، ماشین آالت و هزینه شخصی، 
طرح ساماندهی زاینده رود را آغاز کردند تا درصورت 
تخصیص اعتبارات دولتی در آینــده، طلب خود را از 

دولت وصول کنند.

مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شــهرداری 
اصفهان، از برگزاری دوره آموزشی نحوه برخورد صحیح 
با متخلفان در تخلفات شهری خبرداد. مجتبی کاظمی 
اظهارکرد: مدیریت پیشــگیري و رفع تخلفات شهري، 
ده ها عنوان وظیفه بر عهده دارد که در این موارد قانون 
حاکمیت دارد و در برخي موارد نیز مصوبات شــوراي 
شهر وظایفي را بر عهده این مجموعه گذاشته است. وی 
افزود: جلوگیري از تخلف هاي ســاختماني و رها شدن 
ضایعات و نخاله هاي ساختماني که در سطح شهر سبب 
آلودگي و خطرات مي شود و رفع سدمعبر، از وظایف این 
مدیریت است. مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در این راستا نحوه برخورد 
صحیح با متخلفان در تخلفات شهری، به ماموران رفع 
تخلفات شهری آموزش داده شــد. کاظمی با اشاره به 
اینکه این آموزش ها طي سه مرحله براي تمامي ماموران 
پیشگیري و رفع تخلفات شــهري برگزار شد، گفت: در 
این دوره آموزشــی، اخالق مداري و اخالق حرفه اي در 
برخورد با متخلف، تکریم اربــاب رجوع، رعایت حقوق 
شــهروندي، قوانیــن انتظامي برخورد بــا متخلف در 
تخلفات شــهري، نحوه صحیح ابالغ و اجراي قوانین و 

دستورات قضایي و... در دستور کار قرار گرفت.

دبیر نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان خبر داد:

اقدام خودجوش کشاورزان 
در ساماندهی زاینده رود

برگزاری دوره آموزشی ویژه 
ماموران رفع تخلفات شهری

خبرگردشگریاصناف

 برگزاری نماز در ادارات
از برکات نظام اسالمی است

تخت فوالد؛ نقطه 
استراتژیک شهری

ســیدعلی معرک نژاد مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی 
تخت فوالد اصفهان اظهار کرد: به دلیل اماکن تاریخی 
و بقاعی که در مجموعه تخت فوالد هستند آن را می توان 
به عنوان یک نقطه استراتژیک شهری محسوب کرد. وی 
ادامه داد: رویدادهای تاریخی که در زمان های مختلف 
در این مجموعه اتفاق افتاده است، باعث شده این بخش 
شهر، از مابقی فضاهای شهری متمایز شده و با توجهی 
که مدیریت شهری نسبت به آن داشته، در حال حاضر 
به عنوان یکی از محورهای مهم گردشگری اصفهان در 

کشور به شمار آید.
وی تاکید کرد: این مکان مرکز تجمــع مردمی بوده و 
بزرگان این شــهر در دوره های  مختلف تاریخی در این 
مجموعه  حضور پیدا کرده اند؛ همچون برپایی نماز عید 

فطر آیت ا... زند کرمانی که زبانزد خاص و عام است.
معرک نژاد از دفن بیش از هزار و770 نفر از مشــاهیر 
و بــزرگان ملی و بیــن المللی در ایــن مجموعه  خبر 
داد و عنوان کــرد: به عنــوان نمونه می تــوان به مزار 
شخصیت های بزرگی چون میر فندرسکی، آقا جمال  و 
آقا حسین خوانساری، آیات عظام بیدآبادی، شاه آبادی، 
درچه ای و هنرمندانی همچون اســتاد تاج اصفهانی و 

مصورالملکی اشاره کرد.

رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان، در  سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز جمعه اصفهان، به بیان اهمیت نماز در 
جامعه اسالمی پرداخت و اظهار داشت: ستاد اقامه نماز 
25 سال است که به دستور رهبر معظم انقالب و زیر نظر 
ایشان تشکیل شده و در اســتان اصفهان نیز فعال بوده 
است و در استانداری، فرمانداری و شهرداری شورای نماز 

داریم.
حجت االســالم رضا جدیدی با اشــاره به برگزاری نماز 
جماعت در همــه ادارات، مدارس و دانشــگاه ها افزود: 
شورای مرکزی نماز به ریاســت حجت االسالم قرائتی و 
در استان به ریاست امام جمعه اصفهان و استاندار است.

وی ادامه داد: در همه شهرســتان هایی کــه فرمانداری 
وجود دارد، شــورای نماز و دبیر نماز نیز داریم. جدیدی 
با اشاره به فعال بودن دبیران نماز در ادارات بیان داشت: 
در رژیم گذشــته در ادارات، مدارس، دانشگاه ها و... نماز 
جماعت برگزار نمی شــد و این از بــرکات نظام مقدس 

جمهوری اسالمی است.
حجت االســالم جدیدی در ادامه با اشاره به  درگذشت 
آیت ا... هاشــمی رفســنجانی گفت: وی در امر نماز در 
ســخنرانی ها و خطبه های نماز جمعــه تاثیرگذار بود و 

خطبه های پرمغز  وی در ایران و جهان تاثیر می گذاشت.

ستاد اقامه نماز 

شهرداری

جلسه کمیته اطالع رســانی ســتاد دهه فجر، به منظور بررسی 
چگونگی پوشش خبری و اطالع رســانی برنامه های دهه فجر در 
استان اصفهان و پیشنهادات مدیران رســانه ها، در صدا و سیمای 
مرکز اصفهان برگزار شــد. دبیر کمیته اطالع رســانی رسانه های 
ستاد دهه فجر اســتان اصفهان، در این نشست هم اندیشی با بیان 
اینکه انقالب اســالمی تاکنون در ابعاد مختلفی مــورد تحلیل و 
بررســی قرار گرفته اســت، اظهار داشت: انقالب اســالمی ایران 
به عنوان پدیده بزرگ تاریخ در جهان شــناخته شده است و از آن 
به عنوان نقطه عطفی در تاریخ جهان یاد می شــود. بهروز فرهمند 
گفت: اندیشمندان جهان، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، از تجربه 

معنویتی صحبت می کنند که به دســت امام خمینی)ره( حاصل 
شد و نور آن سراسر جهان را فرا گرفت؛ تجربه ای که باید به بهترین 
شکل ممکن به نســل  حاضر و آینده منتقل شود. وی با بیان اینکه 
انقالب اســالمی دســتاوردهای گوناگونی در داخل و خارج ایران 
داشته اســت، تصریح کرد: یکی از این دســتاوردها احیای دین و 
معنویت است که باید به صورت ویژه بر آن تاکید شود. دبیر کمیته 
اطالع رسانی رسانه های ستاد دهه فجر استان اصفهان افزود: بعد 
از انقالب اســالمی نهضت های آزادی بخش بســیاری در جهان 
به وقوع پیوســت و حرکتی معنوی در سراسر جهان ایجاد شد که 
نمونه آن را در انقالب های گوناگون در کشورهای مسلمان مشاهده 
می کنیم. مدیر روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
اســتان اصفهان نیز در این نشست با اشــاره به نقش رسانه ها در 
انعکاس ابعاد مختلف و دستاوردهای انقالب اسالمی اظهار داشت: 

زمینه سازی برای رشد و بسط پیام فرهنگ انقالب اسالمی، ازجمله 
سیاست هایی اســت که رســانه ها در بعد تولید محتوا باید به آن 
بپردازند. صادقی افزود: در همین راستا می توان به انجام برنامه هایی 
با هدف تبیین آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی، آگاهی بخشی 
درخصوص معارف انقالب اسالمی، توجه ویژه به اقناع نسل جوان 
نســبت به ماهیت انقالب اســالمی و محور قراردادن اندیشه های 
امام خمینی)ره( اشــاره کــرد. وی همچنین در این نشســت از 
برگزاری نمایشگاه دســتاوردهای انقالب اسالمی خبر داد و گفت: 
این نمایشگاه به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار می شود و محل 
مناسبی برای کسب محتوا پیرامون دستاوردهای انقالب اسالمی 
است. وی از برگزاری کنگره بین المللی ادیان توحیدی در اصفهان 
همزمان با دهه فجر خبر داد و افزود: این کنگره هر ساله به مناسبت 

دهه فجر در اصفهان برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی در اصفهان برپا می شود

مدیر طرح شهرســازي الکترونیک و برون ســپاري 
معاونت شهرســازي و معماري شــهرداري اصفهان 
اظهارکرد: اجرای سیستم شهرســازی الکترونیک از 
سال گذشــته در شــهرداری اصفهان، آغاز و در حال 
حاضر ســامانه های عمومی همانند اطالع رســانی 
مردمی، شهرنما و... در 15 منطقه شهرداری اصفهان 

راه اندازی شده است.
وحید مهدویان افزود: در این سامانه، کلیه طرح های 
شهرداری شــامل ارتفاع، خیابان هایی که قرار است 
احداث یا تعریض شود، کاربری هایی که قرار است در 
آینده در شــهر اصفهان اجرایی شود همانند فضاهای 
سبز، فضاهای آموزشی و...، نقشه های هوایی اصفهان 
و کلیه اطالعــات مربوط به طرح های شهرســازی و 
ضوابط شهرسازی و ســاختمانی، بارگذاری شده و در 

اختیار عموم شهروندان قرار گرفته است. 
مدیر طرح شهرســازي الکترونیک و برون ســپاري 
معاونت شهرســازي و معماري شــهرداري اصفهان 
ادامه داد: با توجه به تاکیدات شــورای اسالمی شهر و 
اهمیت موضوع، پروژه ای تحت عنوان »شهرســازی 
الکترونیک و درآمد« در قالب تهیه سیســتم مکانیزه 
شهرسازی و درآمد شهرداری در شهر اصفهان شروع 

شد. 
وی اضافه کرد: سیستم مکانیزه شهروندی و درآمد در 
35 سامانه، مشتمل بر صدور پروانه ساختماني، امور 
مهندسان و طراح، ناظر، مجریان ذی صالح محاسبات 
عوارض و تراکم به صورت مکانیزه، کمیســیون ماده 
صد، شهرنما،  پلیس ساختمان، سیستم امالک، طرح 

برون سپاري و... است.
مهدویان اظهارکرد: بررســی اهداف اجرایی پروژه و 
کلیه فعالیت هایی که در گذشته به صورت حضوری 
انجام می شــده، کامال به صورت اینترنتی قابل انجام 
خواهد بود و کنترل ها به صــورت اتوماتیک از طریق 

سیستم انجام می شود.
 وی گفت: در مناطق 2، 4 ، 7 ،12 و 13 این سیســتم 
به صورت کامل مستقر شده و شهروندان می توانند از 

خدمات الکترونیکی آن بهره مند شوند. 
مهدویان با اشــاره به اینکه سیستم یکپارچه »سرای 
8« خدمتی هوشمند، شــفاف و بدون دخالت انسانی 
را به شــهروندان اصفهانی ارائه می کند، گفت: سال 
آینده این سیستم را به سمت »ســرای 9« که همان 
هوشمند سازی و جمع سپاری است، ارتقا خواهیم داد.

مدیر طرح شهرسازي الکترونیک شهرداري اصفهان:

 اجرای سیستم یکپارچه 
»سرای 9« در شهرداری

بامسئوالن

امام جمعه موقت اصفهــان اظهار کرد: نخســتین توصیه 
همه انبیا و آخرین توصیه همــه اولیا، دعوت به تقوای الهی 
اســت که همه رســتگاری های دنیا و آخرت در تقواست. 
حجت االســالم ســید مجتبی میردامادی افزود: تقوا را در 
همه زمینه ها از جمله کســب، عبادت، دوســتی، رفاقت 
و دشــمنی باید رعایت کــرد. امام جمعه موقــت اصفهان 
با اشاره به آیه پنجم ســوره انفال تصریح کرد: در دوستی، 
دشــمنی، مســائل حزبی و جناحی، معامالت، معاشرات و 
دفاع از فرزندان و بستگان، باید تقوای الهی را در نظر داشت 
و از عدالت خارج نشــد. میردامادی با اشاره به اینکه کسی 
رستگار است که خدا را در قلبش داشــته و بنده خدا باشد 
و از خدا بترسد، خاطرنشــان کرد: مبادا از آمریکا و انگلیس 
بترسیم و فکر کنیم که اینها قدرتی در مقابل خدا هستند. 
وی در ادامه با تاکید بر اینکــه در زندگی آنجایی که خدا را 
داریم، نباید از کسی بترسیم، گفت: مخصوصا در این روزها 

که رییس جمهور جدیــد آمریکا، قصد آمــدن با تهدید و 
ایجاد رعب را دارد، باید با توکل به خدا و همچنان قدرتمند 
در مقابل دشمن ایستاد. امام جمعه موقت اصفهان با اشاره 
به آیه 22 ســوره انعام، عنوان داشــت: هــدف از آفرینش 
انســان، آخرت بوده و این دنیا یک دوران آموزشــی همراه 
با امتحان های متعدد است؛ از دنیا به لهو و لعب و بازی و از 
آخرت به زندگی جاودانه همیشــگی تعبیر شده است. وی 
در ادامه به قرائت گوشــه هایی از پیام تسلیت رهبر معظم 
انقالب به مناسبت درگذشــت آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
پرداخت و اذعان کرد: آیت ا... هاشــمی رفســنجانی انسان 
بزرگی بود که تمام دوران عمر خــود را در مبارزه و ضدیت 
با دشــمنان اســالم گذراند. میردامادی امام جمعه موقت 
اصفهان با اشــاره به فیلم پخش شــده ای از صدا و سیما، 
اذعان کــرد: در این فیلم آیت ا... هاشــمی می گوید که من 
عاشق آیت ا... خامنه ای هستم و همچنین در زمینه مسائل 

اختالفی می گوید که من رهرو هســتم و ایشان رهبر. وی 
همچنین مطرح کــرد: رهبر معظم انقالب هــم در مقابل 
به رفاقت و دوستی 59 ساله اشــاره کردند؛ این واقعا جای 
خوشحالی دارد در عصری هســتیم که دو نفر از مجاهدان 
انقالب و اطرافیان امام، اینچنین دل هایشان به هم نزدیک 
بوده و این نشانه ایمان اســت که وجود اختالف نظر ممکن 
اســت، اما دشــمنی و عداوت نیســت. امام جمعه موقت 
اصفهان در ادامه با اشاره به تشــییع جنازه با شکوه آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی در تهران، تصریح کرد: این حضور مردم 
موجب کوری دشــمنان انقالب و اقامه نماز میت توســط 
رهبر معظم انقالب، باعث تکان خوردن دنیا شد و دشمنان 
می خواســتند از فرصت های غلط استفاده کنند. وی تاکید 
کرد: ما از تشییع جنازه آیت ا... هاشمی رفسنجانی استفاده 
می کنیم و به دنیا این پیام را می دهیم که برای مردم ایران 

هیچ گاه در مقابل هیچ قدرتی شکستی نیست.
میردامادی همچنین خطاب به مــردم گفت: آفرین و درود 
بر شما عاشــقان انقالب، امام)ره( و رهبر معظم انقالب! تا 
شما مردم هستید و این محبت، عشق و ارتباط وجود دارد، 
هیچ ابرنکبتی در خود قدرت حمله به شــما را ندارد و شما 

پیروز هستید.
وی با اشــاره به اینکه اظهــار عالقه مــردم اصفهان برای 
خداست، تاکید کرد: مگر می شــود در مقابل چنین امتی 
عرض اندام کــرد؟ آمریکای جنایتــکار، انگلیس خبیث و 
رژیم صهیونیســتی جیره خور ابرقدرت هــا بدانند که ملت 
ایران این گونه اند و با رهبــران و پیروان آنها رابطه ای عمیق 

دارند.
امام جمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد: مردم ایران طبق 
وصیت حضرت امــام )ره( ، آمریکا را زیــر قدم های خود له 
خواهند کرد و دشــمنان نظام مقدس جمهوری اســالمی 

ایران نمی توانند ضرری به شما برسانند.
میردامادی با اشــاره به پیام وزیر امور خارجــه آمریکا به 
رییس جمهور منتخب این کشــور مبنی بر زیر فشــار قرار 
دادن ایران، گفت: این فشــارها برای ما زیــان نبوده بلکه 
موجب شده استعدادها به کار گرفته شود و جوانان متدین 

فعال شوند.
وی تصریح کرد: ایران بمب اتمــی نمی خواهد و هر یک از 

مردم ایران در مقابل آمریکا یک بمب اتم هستند.
امام جمعه موقــت اصفهان با بیان اینکــه مهر ذلت بر روی 
دشمنان ایران زده شــده، اذعان کرد: دشمنان سالح اتمی 
و امکانات بیشــتر دیگری نیز دارند و ما نداریــم، اما اینها 
ذلیل هستند و ایران امروزه زیر ســایه رهبر معظم انقالب، 

کشوری مستقل و عزیز است.

مگر می شود در 
مقابل چنین امتی 
عرض اندام کرد؟ 

آمریکای جنایتکار، 
انگلیس خبیث و 

رژیم صهیونیستی 
جیره خور 

ابرقدرت ها بدانند 
که ملت ایران 

این گونه اند و با 
رهبران و پیروان 

آنها رابطه ای عمیق 
دارند

امام جمعه موقت اصفهان:

رییس جمهور جدید آمریکا،قصدآمدن با تهدید و ایجاد رعب دارد

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت 80 درصدی آزادسازی 
خیابان سلمان فارسی

مدیر منطقه 4 شــهرداری اصفهان گفت: به منظور ساماندهی 
وضعیت ترافیکی محدوده میدان پینارت، ســه پــروژه در این 

محور تعریف شده است.
محمــد هویدا افزود: این ســه پروژه شــامل تعریــض خیابان 
سلمان فارسی حدفاصل بیمارســتان چمران تا میدان پینارت، 
ســاماندهی میدان پینارت و تعریض خیابان ارغوانیه حدفاصل 

تقاطع ارغوانیه تا میدان پینارت است.
مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان ادامه داد: 200 هزار مترمربع 
از مسیر پروژه ادامه خیابان سلمان فارســی پس از بیمارستان 
چمران، میدان پینارت و خیابان های روشــن دشت و ارغوانیه، 

نیاز به آزادسازی دارد.
هویدا با اشــاره بــه اینکه آزادســازی ایــن پروژه بــه بیش از 
100میلیــارد تومان اعتبــار نیــاز دارد، اضافه کــرد: بیش از 
80درصد آزادسازی خیابان سلمان فارســی به اتمام رسیده و 
میدان پینــارت و بخش های توافقی آن تا 90درصد پیشــرفت 

داشته است.
مدیر منطقه 4 شــهرداری اصفهــان گفت: این پــروژه مطالبه 
40ساله شهروندان بوده اســت که با تاکیدات شهردار و شورای 
اسالمی شهر بر آن شدیم تا پروژه را با قوت و جدیت دنبال کنیم 
و امیدوار هستیم که تا پایان امسال هم آزادسازی های آن تمام 
شود. هویدا خاطرنشــان کرد: عملیات اجرایی این طرح پس از 

تکمیل آزادسازی، ظرف مدت 4 ماه انجام می شود.
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
»صدایی که شنیده نشــد، نگرش های اجتماعیـ  فرهنگی و توسعه  
نامتوازن« در ایران به قلم »علی اسدی«، »مجید تهرانیان« و»عباس 
عبدی«،»محســن گودرزی« در حوزه مطالعات اجتماعی است که 

نشر» نی« آن را چاپ کرده است.
 کتابی که در دست دارید، بخشــی از تحقیقاتی است که در دهه ۵۰ 
شمســی با عنوان »طرح آینده نگری« انجام شــد. گذشت سالیان 
متمادی از زمان انجام این تحقیقــات، ارزش های آن را بیش از پیش 
آشکار کرد. این تحقیق از اولین نظرسنجی های ملی در کشور است 
و اطالعات منحصربه فرد تجربی از نگرش مردم در دهه ۵۰ شمســی 
ارائه و نشان می دهد که چگونه در زیر پوست جامعه، جریان دینی در 
حال رشد بود. برای ما که در سال های بعد از این تحقیق، شاهد انقالب 
بوده ایم، شــاید جای شگفتی باشــد که چگونه چنین عالمت هایی 
دیده و صدای جامعه ای که در این تحقیق پژواک یافته بود،  شــنیده 

نشــد. این تحقیق هم از فضل تقدم در میان پیمایش های اجتماعی 
برخوردار اســت و هم به خاطر تصویری که از وضعیت نگرشــی آن 
روزگار ارائه می کند، دارای اهمیت اســت. عالوه بر آن باید به پیوند 
دیدگاه  های نظری و تحقیق تجربی اشاره کنیم که »آینده نگری« به 

آن توجه جدی داشت.
اکنون که چهار دهه از زمان انجام این تحقیق می گذرد، در موقعیتی 
قرار داریم که با فاصله  عاطفی به نتایج بنگریم و تفســیری دقیق تر از 
شیوه  واکنش ذهنی و رفتاری جامعه به »نوسازی« ارائه کنیم. توضیح 
یک حادثه  روی داده با اســتفاده از یافته های یک پژوهش، تمرینی 
برای شیوه  خواندن پژوهش اســت، شاید این شیوه  بازخوانی در خود 
نکته های آموزنده ای داشــته باشــد که چگونه می تــوان یافته های 
یک تحقیق را تفســیر و از انکار یا پذیرش کلی تحقیق پرهیز کرد و 

یافته های ناسازگار با شناخت متعارف را جدی گرفت.

خورشقیمهقارچ

لبخندک

گوناگون

امتحانات

موادالزم:پیاز متوســط  ۱ عدد، 
لپه25۰ گرم ،قــارچ 25۰ تا۳۰۰ گرم، 
روغن2 قاشق ســوپ خوری، رب گوجه 
فرنگی2 قاشق سوپ خوری، آب گوشت 
۱ پیمانه، زعفــران دم کرده۱ قاشــق 
سوپ خوری، ســیب زمینی درشت ۱ 
عدد، نمک، فلفل ســیاه و زردچوبه به 
میــزان الزم، روغــن ســرخ کردنی به 
میــزان الزم، دارچیــــن ۱ قاشــق 

چای خوری
طرزتهیه:پیاز را نگینی خرد کنید و در قابلمه ای مناسب با افزودن روغن، روی  
حرارت بگذارید و پیاز را در آن تفت دهید تا ســبک شــود. اکنون لپــه را به پیاز داغ 

بیفزایید و زردچوبه و فلفل را اضافه کنید و همراه مواد تفت دهید. 
یک پیمانه آب یا اگرگیاهخوار نیستید، آب گوشــت را به قابلمه اضافه کرده، در آن را 
ببندید تا لپه با حرارت مالیم  بپزد. قارچ ها را بشویید و اگر درشت بود، به چهار قسمت 

برش بزنید حاال قارچ را هم به بقیه مواد بیفزایید.
 ســیب زمینی را خاللی خرد کرده و در روغن سرخ کنید و کنار بگذارید. وقتی از پخت 
لپه مطمئن شــدید، رب را در مقدار کمی روغن تفت داده و به همراه نمک به خورش 
بیفزایید. مقداری ســیب زمینی سرخ شــده را برای تزئین بردارید و بقیه را به خورش 

اضافه کنید.  اکنون دارچین و زعفران را هم اضافه کنید تا خورش مزه دار شود.

 داستان زندگی افراد مشــهور و ثروتمند که زمانی 
در ماشــین هایشــان زندگی می کردنــد و حتی 
توانایی مالی برای اجاره کردن جای کوچکی را نیز 
نداشتند بسیار آموزنده اســت.  این افراد که برخی 
از آنها از جمله »جیم کری« و »هیالری ســوانک« 
باعث تعجب هستند ، بسیاری از ایده های بازیگری 

خود را در میان آن دشواری ها یافته اند.
»اســتیو هارلی« مجری برنامه های تلویزیونی نیز 
پیش از رسیدن به شهرت به مدت سه سال در فورد 

مدل ۱۹۷۶ خود ساکن بود.
 هنرپیشه، مجری تلویزیونی و نویسنده به »پیپل 
مگزین« می گویــد که شــروع کار کمدی وی به 
ســال های آخر دهــه ۹۰ میالدی باز مــی گردد، 
درســت همان زمانی که ناگهان در مــی یابد که 

بی خانمان شده است.
بر اساس گزارش های به دســت آمده، او به مدت 
۳ ســال در فورد مدل ۱۹۷۶ خود زندگی می کرد 
و در هتل ها و پمپ بنزین ها یا استخرهای شنا، به 
Show�  حمام می رفت. این روند تا اجرای وی در

time at the Apollo ادامه پیــدا کرد. این اجرا 
در زندگی برای او موفقیت های مالی فراوانی را به 

همراه آورد.
»هیالری سوانک« به همراه مادرش و برای اینکه 
هزینه های سکونت در آپارتمانی در لس آنجلس را 

به دست آورد، در ماشین زندگی می کردند.
بر اساس اطالعات به دست آمده از »تایم«، سوانک 
برای آنکه دوره های هنرپیشــگی را بگذراند روانه 
کالیفرنیا شــد. پیش از آنکه نقشــی را از آن خود 
کند به همراه مادرش در ماشین و یک خانه خالی 
زندگی می کردند. وی در مصاحبه ای با خبرگزاری 
»ســی بی اس« می گوید: »ما دوستی داشتیم که 
به فروش خانه اشتغال داشت، او به ما گفت که این 
خانه ها مبله نیســتند اما می توانید در آنها ساکن 
شوید. در طول روز هم باید از آن خانه خارج شوید 
تا من بتوانم مشــتری ها را بــرای بازدید آن مکان 
بیاورم، بنابراین ما هم با خرید تشک بادی شب ها 

آنجا می ماندیم و روزها بیرون می رفتیم.«
این هنرپیشه، دوبار موفق به دریافت جایزه اسکار 

آن هم پیش از ۳۰ سالگی  شد.

زندگیکردنافرادمشهور
درخودروهایشان!)3(

اینکه ما کال به درس خونــدن عالقه داریم 
یا نه یه مسئله اســت، اینکه به خوندن یک 
کتاب خاص عالقه داریم یا نه، یه مســئله دیگه. فعال بحث عالقه 
داشتن به ادامه تحصیل رو میذاریم کنار چون شب امتحان وقت 
این حرف ها نیســت. بذارید ببینیم اگه به یه درس خاص عالقه 
نداریم چه کار باید بکنیم. اگه کتاب شیمی و عربی هم می تونستند 
به ما کادو بدهند، یا می شد باهاشــون رفت خرید، یا دست کم یه 
چایی باهاشون خورد، حتما بهشون عالقه پیدا می کردیم. اما حاال 
چی؟ گیرم ما به کتاب عالقه نشــون بدیم و هر روز یه شاخه گل 
بکنیم و بذاریم بین صفحاتــش، اون چی کار می کنه؟ هیچی! زل 
زل به ما نگاه می کنه، یه طوری که انگار داره میگه، نخونی می افتی 
بیچاره! دیگه شــما که بهتر از من می دونین، عشق یه سره، مایه 
درد سره! عالقه پیدا کردن به درس هایی که بهشون عالقه نداریم، 
کار راحتی نیست. اصال دوست داشــتن، زورکی نمی شه، فوقش 
می تونیم همدیگه رو محترمانه تحمل کنیم. اما چه جوری؟ ســر 
شــوخی را با کتابتون باز کنید. بعضی از کتاب هــا عادت دارن که 
خیلی خشک و جدی حرف بزنن، شــما به جای حفظ کردن اون 
جمالت جدی، سعی کنین کتاب رو به زبون خودمونی و ساده برای 
خودتون بازخونی کنین. تاریخ را مثل یه برنامه کارتونی و جغرافیا 
رو مثل یه برنامه مســتند توی ذهنتون کارگردانی کنین. عربی و 
انگلیسی زبان هایی هســتند که مردم دنیا با آنها شعر میگن، آواز 
می خونند، فیلم می سازن، عاشق می شن و جوک تعریف می کنن، 
بعضی وقتا جاهایی خارج از کتاب های درســی دنبال این زبان ها 
برید و از کشــف دنیاهای تازه لذت ببرید. مســئله های فیزیک 
و شــیمی رو به زندگی روزمره خودتون ربط بدین. نور، سرعت و 
جاذبه فقط توی کتابا نیســت. خواص عناصر جدول مندلیف رو 
هم بشناسیم بد نیســت باالخره نصف بیشــترش رو هر روز توی 
این آلودگی ها استنشــاق می کنیم! اگه با ریاضی مشکل دارین، 
وانمود کنید که قراره همین مبحــث رو به یه نفر درس بدین، باور 
کنید خیلی وقت ها درس دادن بهترین روش یادگرفتنه. در نهایت 
اینکه هدف هیچ کدوم از ما از درس خوندن توی قرن بیست و یکم 
تبدیل شدن به یک حکیم فرزانه نیســت، ما درس می خونیم تا 
کار و موقعیت اجتماعی پیدا کنیم و به آرزوهامون برســیم. خب 
طبیعیه که برای رسیدن به این هدف باید خیلی فداکاری کنیم، 

مثال کتاب هایی را قورت بدیم که از هر قورباغه ای بدمزه ترند!

صداییکهشنیدهنشد

بااینخوراکیبهسرعتالغرشوید!
برخی از مواد غذایی بیشــتر از ســایر خوراکی ها می تواند باعث حفظ تناسب اندام و 
الغری سریع در افراد شود و کارشناســان مصرف آنها را برای به دست آوردن اندامی 

مورد عالقه توصیه می کنند.
 یکی ازاین خوراکی ها گیاه مارچوبه اســت که دارای خــواص درمانی فوق العاده ای 

برای بدن است.
 B6 و ،A، C، E، K این خوراکی حاوی انــواع ویتامین ها از جملــه ویتامین هــای -

همچنین فوالت، آهن، مس، کلسیم، پروتئین و فیبر است.
- این گیاه خوش طعم و با خواص درمانی فراوان را می توان به همراه انواع خوراکی ها 

به صورت خام، پخته، کبابی ویا حتی به صورت کوکو مصرف کرد.
- خوردن مارچوبه همچنین می تواند باعث ایجاد احســاس سیری، کمک به کاهش 
وزن، درمان یبوســت، کاهش کلســترول بد خون، بر طرف کردن عفونت ادراری در 

بانوان و رفع مشکالت مجاری ادراری و کمک به تقویت سیستم ایمنی بدن شود.
-همچنین خوردن مارچوبه باعث تقویت حس عشــق و عالقه به همســر شده  و در 
درمان مشکالت هورمونی چون افزایش سطح استروژن و تستوسترون درمردان، رفع 

مشکالت گوارشی و احساس نفخ معده به کار می رود.
- کمک به  بند آوردن خون و رفع مشــکالت ناشی از کاهش پالکت های خونی و رفع 
افسردگی  از دیگر خواص مارچوبه بوده و به دلیل باال بودن میزان فولیک اسید در آن 

برای درمان کم خونی در افراد به کار  می رود.
کارشناســان، مصرف مارچوبه تازه را به ویژه بــه همراه تخم مــرغ و نیمرو در وعده 

صبحانه برای حفظ سالمت بدن توصیه می کنند.

نداشاهنوری
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امام علی)علیه السالم(:
امانت دارى روزى می آورد و خیانت در امانت، فقر.
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