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سردار قاسم سلیمانی با خانواده سردار شهید حسین 
رضایی، از شهدای مدافع حرم استان اصفهان و معروف 
به »ابوحامد«، دیدار کرد. در این دیدار سرزده که روز 
پنجشنبه بیست وسوم دی ماه اتفاق افتاد، سردار قاسم 
سلیمانی در جمع خانواده سردار شهید حسین رضایی 

حاضر شد و با همسر و فرزندان این شهید به گفت وگو 
پرداخت. زهرا حاج کاظم همسر سردار شهید حسین 
رضایی، این دیدار را کامــال اتفاقی و بدون هیچ اطالع 
قبلی عنوان کرد و اظهار داشت: حضور سردار سلیمانی 

در منزل شهید رضایی...

ارادت سردار سلیمانی به »ابوحامد«

15

سردار عبد الرضا آقاخانی خبر داد:

دستگیری هکر 19 ساله اصفهانی

با حضور شهردار؛

الیحه بودجه 96 شهرداری اصفهان، تقدیم شورای شهر شد

10

15

در روزهای اخیــر بحث اســتعفای  کارلوس کی روش از ســوی 
رســانه های داخلی و خارجی به شــدت مورد توجه قــرار گرفت. 
اســتعفایی که جزییات آن همچنان به صورت محرمانه در اختیار 

مهدی تاج رییس فدراسیون است و هنوز هیچ یک از...

جبار کوچکی نژاد رییس فراکســیون مطبوعات مجلس با اشــاره 
به حکم چهل ضربه شــالق خبرنگار نجف آباد بیان داشت: باتوجه 
به آنکه در مجلس فراکســیونی درخصوص رســیدگی به مسائل 

خبرنگاران و روزنامه نگاران راه اندازی شده است، مطمئنا اتفاق...

نایب رییس فدراسیون فوتبال:

باید ناز کی روش را کشید

رییس فراکسیون مطبوعات مجلس:

حکم شالق خبرنگار اصفهانی 
مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

14
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آمادگی چینی ها برای 
سرمایه گذاری در اصفهان

11

از انتقال مالکیت کارخانه تا موزه بزرگ اصفهان؛

قلب ریسباف
در»منچستر شرق« می تپد

6

سرانجام تلخ »جناب خان«
بعد از جدایی از تلویزیون

12

در سال آینده؛

 دوازدهمین جایزه ملی
محیط زیست اعطا می شود

7

رییس اتحادیه پوشاک شهرستان شهرکرد:

30 درصد واحدهای صنفی پوشاک 
در چهارمحال غیرفعال هستند

فرمانده نیروی قدس با خانواده شهید مدافع حرم اصفهان دیدار کرد؛

مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه، از ایجاد اشــتغال 
٣هزار نفری در این شــرکت خبر داد. بهرام سبحانی 
بیســت و چهارمین سالروز تاســیس مجتمع فوالد 
مبارکــه در 2٣ دی ماه را بــه همه مــردم و به ویژه 
کارکنان خدوم و فعاالن صنعت فوالد کشور تبریک 
گفت و اظهار داشت: آیت ا... هاشمی رفسنجانی نقش 
ویژه ای در ســاخت و راه اندازی این پروژه عظیم ملی 
داشت و این پروژه به دســت وی افتتاح شد. آیت ا... 
هاشمی عاشق آبادانی کشــور بود و فقدان ایشان در 
هفته گذشــته، ضایعــه ای بزرگ برای مــردم ایران 
بود. وی پروژه فــوالد مبارکه اصفهــان را افتخاری 
برای نظام اســالمی عنوان کرد و گفت: فوالد مبارکه 
اصفهان هم اکنون با ٣ برابر ظرفیت ابتدای راه اندازی 
خود مشــغول به کار اســت و هم اکنون با دارا بودن 
سه واحد فوالد سازی درکشــور شامل فوالدمبارکه، 
فوالد ســبا در لنجان و کارخانه فــوالد هرمزگان در 
بندرعبــاس و پروژه های متعدد دیگر در خراســان، 
کاشــان و چهارمحــال و بختیاری، در حــال حاضر 
بزرگ ترین واحد تولید فوالد در خاورمیانه و شــمال 
آفریقا به حساب می آید. مدیر عامل فوالد مبارکه به 
سایر فعالیت های این شرکت در عرصه های فرهنگی، 
ورزشی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: مدیریت باشگاه 

ورزشی و فرهنگی در رشــته های مختلف، راه اندازی 
ورزشگاه نقش جهان و مساعدت در احداث پروژه های 
ملی همچون طرح مصالی اصفهان، موزه دفاع مقدس 
و راه اندازی پروژه های متعدد در شهرستان مبارکه، 
از جمله اقدامات این مجتمع در ایــن عرصه ها بوده 
اســت که به عنوان نمونه ورزشــگاه نقش جهان که 
طی 22 سال به بهره برداری نرسیده بود، در نهایت با 
سرمایه گذاری و مدیریت فوالد مبارکه، در کمتر از 18 
ماه به عنوان زیباترین ورزشگاه کشور با استانداردهای 
بین المللی افتتاح شــد. وی با اشــاره به 2٣ دی ماه، 
سالروز راه اندازی این مجتمع، خاطرنشان کرد: بخش 
عمده ای از تجهیزات این پروژه در زمان جنگ 8 ساله 
اتفاق افتاد؛ بــه گونه ای که کارگــران وکارکنان این 
شرکت در بمباران های جنگ و اعالم وضعیت قرمز، 
مشــغول نصب تجهیزات بودند و در چنین شرایطی 
این شــرکت فوالدی شــکل گرفته که هــم اکنون 
افتخاری برای ایران به حساب می آید؛ به گونه ای که 
٣5 درصد از محصوالت این شرکت به خارج از کشور 
صادر شــده و 60 درصد آن به اروپا و قلب تولید فوالد 
جهان صادر می شود. سبحانی در ادامه، به طرح های 
توسعه این شرکت اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر 
فوالد مبارکه اصفهان ســاالنه 7/5میلیون تن فوالد 

در کشــور تولید می کند که این رقم حدود 50درصد 
فوالد تولیدی در کشور اســت که با اجرای طرح های 
توسعه، ظرفیت تولید در سال آینده به 10/٣میلیون 
تن افزایش می یابد. وی افزود: براســاس سند توسعه 
فوالد کشــور، حجم تولید فوالد در کشور باید به 55 
میلیون تن در سال برســد که 50 درصد از این تولید 
به مجتمع فوالد مبارکه محول شده است. مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه درخصوص میزان مصرف آب در 
این مجتمع فوالدی اظهار کرد: فوالد مبارکه اصفهان 
در طول سال، قریب به 27میلیون متر مکعب از منابع 
آبی برداشت می کند که این برداشت آب، اندک بوده، 
به گونه ای که تاثیری در جریــان رودخانه زاینده رود 
در زمانی که آب جاری اســت، ایجــاد نمی کند. وی 
افزود: این در حالی اســت که براســاس آمار وزارت 
نیرو، قریب به 92درصد از منابع آبی کشــور تنها در 
بخش کشاورزی، 6درصد آن در بخش شرب و مابقی 
در بخش صنعت استفاده می شود که این رقم مصرف، 
بسیار ناچیز بوده و با توجه به ضریب اشتغالی که این 
صنعت درمقایسه با صنعت کشاورزی ایجاد می کند، 
بســیار منطقی و مقرون به صرفه است و بجاست که 
در برنامه های مدیریت منابــع آب بخش برنامه ریزی 

بیشتری برای حمایت از صنعت صورت گیرد.

مدیر عامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

ایجاد اشتغال 3 هزار نفری در فوالد مبارکه اصفهان
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پیشنهاد سردبیر:
حکم شالق خبرنگار اصفهانی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

پارلماندیدگاهانتخاباتدیپلماسی

محمد حســین نقوی حسینی ســخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرنگار سیاســی خبرگزاری دانشجو در 
خصوص سخنان مقام معظم رهبری در جمع مردم قم در 
مورد خباثت انگلیس و اینکه چرا تــا امروز وزارت خارجه 
واکنش قاطعی در برابر سخنان زیاده خواهانه این استعمار 
پیر نداشته است گفت: توطئه و فتنه انگیزی آمریکایی ها 
و هم پیمانــان غربی آنهــا مثل انگلیس و فرانســه علیه 

جمهوری اسالمی خاتمه نمی یابد.
وی با اشــاره به دیدار اخیرمقام معظم رهبــری با مردم 
قم تصریح کرد: معظم له در این دیــدار اعالم کردند که 
انگلیسی ها در حال نقشه کشیدن علیه ملت ایران هستند، 
بنابراین این فتنه انگیزی ها هیچ گاه تمام شدنی نیست. 
نقوی حســینی با خطاب قرار دادن دستگاه دیپلماسی 
کشــورمان اظهار داشــت: از این رو الزم اســت دستگاه 
دیپلماسی انقالبی تر و فعال تر در عرصه بین المللی حضور 
یابند و با این فتنه انگیزی و توطئه مقابله جدی داشــته 
باشد؛ اما متاسفانه این تحرک و روحیه انقالبی در دستگاه 

دیپلماسی کمتر به چشم می خورد.

نایب رییس فراکسیون مستقلین والیی مجلس شورای 
اسالمی گفت که تشکیل دو قطبی منفی در رقابت های 

انتخاباتی موجب تشویش اذهان مردم می شود.
غالمعلی جعفــرزاده اظهار کرد: طبیعی اســت که در 
آســتانه انتخابات شــوراها مجلس یا دولت و نهادهای 
مســتقری که انتخابات آنها نزدیک است مورد نقد قرار 
می گیرند که البته این انتقادات اگــر با هدف نقد انجام 
شــود دچار اشــکال نیســت؛ زیرا به هرحال هر مقام 

مسئولی نیازمند تلنگر و حسابکشی است.
وی افزود: اگــر ما بخواهیم بــا طرح انتقــادات انتقام 
بگیریم، تخریب کنیم، اصل و اســاس انقالب و نظام را 
زیرسوال ببریم و از دایره انصاف خارج و از خط قرمز رد 
شویم این مسئله ایجاد مشــکل خواهد کرد. مردم هم 
مالحظه می کنند که اگر نقدها برای رضای خدا نباشد، 
سیاسی و در جهت تخریب باشد قطعا اثر عکس خواهد 
داشت. وی در پایان خواستار رعایت انصاف و اخالق در 
رقابت های انتخاباتی شد و به فعاالن سیاسی توصیه کرد 
در رقابت های انتخاباتی به گونه ای اظهارنظر نکنند که 

عملکرد 38 ساله نظام زیر سوال برود.

نقوی         حسینی:

تحرک انقالبی در دستگاه 
دیپلماسی کمتر به چشم می خورد

نایب رییس فراکسیون مستقلین والیی مجلس:

 دلسوزان در نقد دولت
 از دایره انصاف خارج نشوند

رحیمیان:

 توجه جبهه مردمی نیروهای 
انقالب، به نسل سومی هاست

رییس فراکسیون مطبوعات مجلس:

حکم شالق خبرنگار اصفهانی 
مورد پیگیری قرار خواهد گرفت

حجت االســالم والمسلمین محمدحســین رحیمیان در 
نخستین نشست شوراهای استانی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اســالمی که با حضور 362 نفر ازاعضای شوراهای 
استانی و اعضای هیئت موسس این جبهه برگزار شد ضمن 
تسلیت به مناسبت ارتحال آیت ا... هاشمی رفسنجانی، به 
تببین فلســفه و اهداف شــکل گیری این جبهه پرداخت. 
رییس هیئت موسس جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی 
گفت: طی این ســال ها شــاهدیم دولت هایی آمده اند اما 
برخالف ادعای خود درعمل مطالبات رهبر انقالب برزمین 
مانده و کشــور با مشــکالت جدی روبه رو است، درچنین 
شرایطی وظیفه سنگینی بر دوش ماست تا به شعار محوری 
نظام اسالمی که همانا خدمت است به طورکامل عمل کرده 
و غفلت های صورت گرفته را جبران کنیــم. وی ادامه داد: 
تفرقه و تشتت نباید تکرار شود و راه حلی نداریم جز آنکه زیر 
یک چتر قرار گیریم. توجه به نسل سومی ها از اولویت های 
ماست و باید تالش کنیم نقش برجسته آنان مورد غفلت قرار 
نگیرد؛ چرا که با فعال شــدن آنان حل مشکالت با سرعت 

بیشتری انجام خواهد پذیرفت.

جبار کوچکی نژاد رییس فراکسیون مطبوعات مجلس با 
اشاره به حکم چهل ضربه شالق خبرنگار نجف آباد بیان 
داشت: باتوجه به آنکه در مجلس فراکسیونی درخصوص 
رسیدگی به مسائل خبرنگاران و روزنامه نگاران راه اندازی 
شده است، مطمئنا اتفاق رخ داده درباره خبرنگار نجف آباد 
پس از تعطیالت مجلس شورا در جلسه مشترک با وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی مورد بررســی و پیگیری قرار 

خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اســناد مربوط به چهل ضربه شالق 
خبرنگار نجف آباد را دریافت کرده و بررســی های الزم را 
در فراکسیون مطبوعات مجلس انجام خواهیم داد افزود: 
عرصه خبرنگاری کار بسیار ظریف، حساس و سختی است 
و هر مطلبی که توسط خبرنگاران نوشته می شود می تواند 
له یا علیه فردی قلمداد شــود. وی افزود: ممکن است هر 
مطلبی که توسط روزنامه نگار یا خبرنگار نوشته می شود 
مورد شــکایت عده ای قرار گیرد بنابرایــن یعنی هر روز 
خبرنگاران باید پاسخگو باشند و این موضوع چندان امر 

معقول و پسندیده ای نیست.

عکس روز

دو تجمع مقابل مجلس

جلسه کمیته حراست و استعالمات 
ستاد انتخابات کشور تشکیل شد

حضور اعضای تیم مذاکره کننده 
هسته  ای در کمیسیون امنیت

دستگاه های اخذ رأی، چینی نیستند

تعدادی از بازرســان وزارت صنعت، معدن و تجــارت و همچنین 
جمعی از بازنشســتگان پیش از موعد صبح  دیروز مقابل مجلس 
شورای اسالمی تجمع کردند. جمعی از بازرســان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت صبح دیروز با تجمع مقابل مجلس شورای اسالمی 
خواســتار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی شــان از سوی دولت 
شــدند. یکی از این تجمع کننــدگان گفت: ما بازرســان در خط 
مقدم مبارزه با قاچاق کاال هســتیم ولی هنوز وضعیت استخدامی 
ما مشخص نیست. این تجمع کنندگان شــعار »مجلس با کفایت 

حمایت، حمایت، ا...اکبر« سر دادند. 
همچنین جمعی از بازنشستگان پیش از موعد دیروز  با تجمع مقابل 
مجلس شورای اســالمی خواستار رســیدگی به وضعیت معوقات 
حقوق بازنشســتگی خود شــدند. یکی از این تجمع کنندگان در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: ما خواهان رســیدگی به 
وضعیت معوقات حقوقی خود هستیم زیرا امروز وضعیت زندگی ما 

به دلیل این معوقات با مشکالت زیادی مواجه شده است.

نخستین جلسه کمیته حراست و استعالمات ستاد انتخابات کشور با 
مسئولیت محمدابراهیم شوشتری مشاور وزیر و رییس مرکز حراست 
وزارت کشور تشکیل شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، 
در اولین جلسه کمیته حراست و استعالمات ستاد انتخابات کشور که 
با مسئولیت محمدابراهیم شوشتری مشاور وزیر و رییس این کمیته 
تشکیل شد، اعضای آن انتخاب شــدند. در این جلسه رییس مرکز 
حراست وزارت کشور، ضمن برشمردن اهمیت دو انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا به موضوع امنیت و آرامش 
کشور و ضرورت حفظ آن به ویژه در ایام انتخابات اشاره کرد. همچنین 
موارد پیشنهادی اعضای کمیته مورد بحث و بررسی و تصویب قرار 

گرفت و جهت پیگیری به مراجع ذی ربط ابالغ شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از حضور اعضای تیم مذاکره کننده 
هسته  ای در این کمیسیون خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزی های 
انجام شده، قرار اســت اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای به زودی 
در یکــی از جلســات این کمیســیون حضور یابند. سیدحســین 
نقوی حســینی افزود: با توجه به برگزاری نشســت مشترک ایران و 
اعضای کمیته نظارت برجام درباره نقض برجام از سوی آمریکایی ها، 
قرار اســت تیم مذاکره کننده هسته ای کشــورمان پس از پایان این 
نشست در یکی از جلسات کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافته 
و توضیحاتی درباره این نشست به اعضای این کمیسیون ارائه دهند. 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، تصریح کرد: زمان دقیق 
نشست مشــترک اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای با کمیسیون 
امنیت ملی مجلس هنوز مشــخص نیســت ولی به زودی مشخص 
می شــود.چندی پیش تمدید قانون »آیســا« در کنگره آمریکا به 
تصویب رسید که براساس آن حوزه نفت و انرژی ایران از سوی دولت 
آمریکا تحریم می شود. حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور، 
علی الریحانی رییس مجلس و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 

کشورمان تمدید قانون »آیسا« را نقض برجام عنوان کرده بودند.

سید ســلمان ســامانی ســخنگوی وزارت کشــور در گفت و گو با 
خبرگزاری میــزان، پیرامون تصمیمات اتخاذ شــده برای برگزاری 
انتخابات به صــورت الکترونیک گفت: پیرامــون برگزاری انتخابات 
الکترونیک مذاکرات ما با شورای نگهبان نیز ادامه دارد و امیدواریم با 
جلب نظر شورا، این موضوع را اطالع رسانی کنیم و بنا بر نظر شورای 
نگهبان اقدامات الزم را انجام دهیم. وی درباره اینکه آیا دستگاه های 
اخذ رأی که قرار اســت در انتخابات آینده مورد استفاده قرار گیرند 
ساخت کشور چین هســتند، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد 
و کمیته فنی وزارت کشــور درباره این موضوع در زمان الزم اطالع 
رسانی خواهد کرد. سخنگوی وزارت کشــور در پایان تصریح کرد: 

دستگاه های اخذ رأی ساخت کشور چین نیستند.

کافه سیاست

بین الملل

یک روزنامــه آمریکایی مدعی شــده دولت روســیه از 
دولت دونالد ترامــپ، رییس جمهــور منتخب آمریکا 
برای حضور در مذاکرات ســوریه که قرار است به زودی 
در آســتانه، پایتخت قزاقستان، برگزار شــود دعوت به 
عمل آورده است. روزنامه واشنگتن پست نوشته حضور 
آمریکا در این مذاکرات، در صورت توافق بر ســر حضور 
دولت ترامپ، اولین نشانه های گرم شدن روابط آمریکا و 
روسیه در دوران ترامپ خواهد بود. یک مقام تیم انتقال 
قدرت ترامپ گفت که سرگئی کیسلیاک، سفیر روسیه 
در واشــنگتن، در مکالمه تلفنی که روز 28 دســامبر با 
مایکل فلین، گزینه پیشــنهادی ترامپ برای مشــاور 
امنیت ملی داشــته، از وی برای حضور در این مذاکرات 
دعوت به عمل آورده است. این مقام نزدیک به ترامپ که 
نخواست نامش فاش شود، گفت: در جریان این مکالمه 
تصمیمی در خصوص حضور یا عدم حضور آمریکا گرفته 
نشد. وی اضافه کرد: »در حال حاضر، اطالعات بیشتری 
درباره حضور آمریکا در ایــن مذاکرات ندارم«. مقام های 
دولت ترکیه روز جمعه تاکید کردند که دولت آمریکا در 
مذاکرات آســتانه برای حل و فصل بحران سوریه حضور 
خواهند داشت؛ اما مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت 
خارجه فعلی آمریکا، ســاعاتی بعد با رد این ادعاها گفت 
که واشنگتن دعوت رسمی برای حضور در این مذاکرات 

دریافت نکرده است.

مسکو ترامپ را به جای اوباما 
به مذاکرات آستانه دعوت کرد

در ادامه گزیده ای از سخنان وی را می خوانید:
 باید به حکمت از دست دادن این فقیه عالیقدر-آیت ا... هاشمی- 
اندیشــید و از میراث گرانقدری که آن شخصیت ممتاز برای ما به 

جای گذاشته اند به تناسب مسائل و اقتضائات پیش رو بهره ببریم.
 آیت ا... هاشــمی رفسنجانی یکی از روشــن بینانه ترین نگاه ها 
از منظر دین به زن را داشــتند. ایشــان نه تنها در حضور زن در 
اجتماع به کمترین محدودیتی قائل نبودند، بلکه با غلبه بر تحجر 
و سنت های غلط در این زمینه از پیشگامان اسالم در دوران معاصر 

بودند.
 نگاه آیت ا... هاشــمی به خانواده و نوع برخورد ایشان با همسر و 
فرزندان گویای مسائل بسیاری است. ایشــان برخالف فرهنگ 
رایج در محیط های سنتی در تمامی نوشته ها و گفته ها همسر و 

دختران خود را به نام خطاب می کردند و این موضوع باعث شده که 
عامه مردم نام زن و دختران ایشان را بدانند.

 آیت ا...هاشــمی از جمله کسانی است که بخشــی از خاطرات 
روزانه اش مربوط به مســائل روزمره خانواده و زندگی اســت. در 
خاطرات روزانه ایشان که از جمله اسناد مهم نظام و انقالب است 
مشاهده می کنیم که در برخی روزها در عین حال که به مهم ترین 
و پیچیده ترین مســائل سیاسی اشاره شده اســت به ساده ترین 
مسائل خانوادگی نیز پرداخته شــده و این بدان معناست که یک 
سیاستمدار هرچقدر هم که بزرگ شده باشد نمی تواند از مسائل 
خانواده جدا باشــد و حتما بخش عمده ای از مســائل روزانه او با 

خانواده طی می شود.
 هیچ مسئله ای از مســائل پیش روی نظام بدون نقش آفرینی 

مثبت و سازنده رســانه ها قابل حل و رفع نیست. در جامعه امروز 
نه تنها باید به واقعیات مسائل مختلف در ابعاد سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی توجه داشته باشیم، بلکه باید به تصویر آنها در رسانه ها 

نیز توجه کنیم.
 نمی شود به خاطر اینکه تصاویر متفاوت است از رسانه ها گریخت 
و به آنها بدبین بود بلکه باید کوشید تا تصاویری که آنها از واقعیات 
جامعه منتشر می کنند به واقعیت های جامعه نزدیک شود و این 
نزدیکی نیز زمانی اتفاق می افتد که اساس کار و فعالیت رسانه ها 

بر گفت وگو باشد.
 رسانه نباید به وسیله ای برای کتمان حقیقت و اعمال زور تبدیل 

شود. همچنین نباید رسانه را از دسترسی به حقیقت منع کرد.
 متاسفانه سیاســت زدگی و تبدیل رســانه ها به ابزاری فردی و 
همچنین مسلط کردن افراطی گری و خشونت بر رسانه ها موجب 

تضعیف اساسی حقوق ملت می شود.
 ) با انتقاد از عملکرد برخی رســانه ها(: متاسفانه برخی رسانه ها 
در سال های اخیر نشان دادند که از حاکمیت مردم در سرنوشت 
خود و روی کار آمدن جریان اعتدال و عقالنیت در کشــور راضی 
نیستند و راهی برخالف نقش و رسالت رسانه ای برگزیده اند. شاهد 
این مدعا نیز عملکرد برخی از رسانه های مخالف دولت است که به 
جای نقد سیاست های دولت از نوعی عملیات و جنگ روانی علیه 
دولت استفاده می کند و بعضا با وجود اینکه از سرمایه های عمومی 
استفاده می کنند، در تالشند تا در اذهان مردم از دولت و مجلس 

برآمده از رأی آنها تصویری ناکارآمد نشان دهند.
 نقش ملی و تاریخی رســانه ها در شرایط فعلی می تواند ترغیب 
عموم به فهم مســائل ملی و دعوت آنها به گفت وگوهای عقالنی 
به دور از سوءظن و تنش بر سر مســائل مختلف باشد. ما نیازمند 
شکل گیری گفت وگوهای ملی بر سر مسائل ملی و اساسی کشور 

آن هم بدون سوءظن و ایجاد تنش در جامعه هستیم.
 ایران در جهان امــروز و منطقه پرمخاطره و ناامن غرب آســیا 
کشــوری آرام، امن و رو به توســعه اســت و دولت نیز عزمی جز 
حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و پیشرفت و توسعه کشور ندارد. در 
همین راستا از همه رسانه های مخالف دولت می خواهم که جامعه 
امن و نظام مقتدر و برخوردار از رهبری آگاه و هوشــمند را ناامن،  

ناتوان و آشفته نشان ندهند.
 امروز هیچ عرصه ای از توسعه همه جانبه کشور را نمی توان بدون 

حضور زنان بررسی کرد.
 رسانه ها می توانند تصویرگران شایسته ای از نقش و تحرک زنان 
در جامعه و نظام باشند. در همین زمینه زنان روزنامه نگار، خبرنگار، 
هنرمند و فعال در عرصه های رسانه ای راه های جدید و مهمی در 

مسیر پیشرفت توسعه زنان ایجاد کرده اند

از همه رسانه های 
مخالف دولت 
می خواهم که 
جامعه امن و 

نظام مقتدر و 
برخوردار از 
رهبری آگاه 

و هوشمند را 
ناامن،  ناتوان و 
آشفته نشان 

ندهند

انتقاد جهانگیری از عملکرد بعضی رسانه های منتقد:

خالف رسالت رسانه ای عمل می کنند

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور صبح دیروز در اختتامیه نخستین جشنواره »زن،  رسانه و خانواده« با تسلیت 
به مناسبت درگذشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی از حضور گسترده و آگاهانه مردم در مراسم  تشییع، تدفین و گرامیداشت  
ایشان تقدیر کرد و گفت: حضور پرشور و بی سابقه مردم در این مراسم ها پیام های متعددی دارد که امیدواریم آنها به استقرار و 

تثبیت اهداف بزرگی که مردان بزرگ انقالب در سر داشتند منجر شود.

علی اصغر احمدی رییس ستاد انتخابات کشور در حاشیه مراسم 
ختم پدر پرویز اســماعیلی درباره ابالغیه اخیر وزارت کشور به 
استانداری های سراسر کشور برای افزایش ارتباط با مردم، اظهار 
کرد: این ابالغیه جنبه انتخاباتی ندارد و هدف آن اعالم خدمات 

دولت به مردم است. وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات تنها وظیفه 
وزارت کشور نیست، افزود: وزارت کشور، استانداران، فرمانداران 
و بخشــداران وظیفه دارند که به مشــکالت مردم رســیدگی 
کنند و این وظیفه فقط مربوط به ایام انتخابات نیســت. معاون 

سیاسی وزیر کشور یادآور شد: در هفته دولت هم وزرا و معاونان 
رییس جمهور به اســتان های مختلف سفر کردند. قرار است در 
ایام دهه فجر هم ارتباط مسئوالن استان ها با مردم بیشتر شود و 
خدمات دولت را به مردم اعالم کنند و همچنین بستر جشن های 
دهه فجر را آماده کنند.احمدی در پایان در پاسخ به منتقدان که 
ابالغیه اخیر وزارت کشور را انتخاباتی دانستند، گفت: هر کسی 
از ظن خود شد یار من. این ابالغیه به هیچ وجه انتخاباتی نیست.

 نشست خبری مجلس خبرگان
 هفته جاری برگزار می شود

عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان رهبری از برگزاری نشست خبری 
در این هفته به منظور تبییــن موضوعات خبرگان و زمــان انتخابات 
برای جایگزینی آیت ا...هاشــمی رفســنجانی خبر داد و گفت: وظیفه 
هیئت رییسه خبرگان تعیین زمان انتخابات اســت. آیت  ا...سید احمد 
خاتمی عضو هیئت رییســه مجلــس خبرگان رهبــری، در گفت و گو 
 با خبرنگار حوزه احــزاب خبرگزاری فارس، با اشــاره به درگذشــت

 آیت ا...هاشمی رفسنجانی و جایگزینی وی در مجلس خبرگان، اظهار 
داشت: وظیفه هیئت رییسه تعیین زمان انتخابات است و ازاین رو جلسه 

هیئت رییسه  ان شاءا... به زودی برگزار خواهد شد.
وی افزود: این هفته نشســت خبری بنده به منظور تبیین این مسئله و 

دیگر موضوعات ازجمله فعالیت های خبرگان برگزار خواهد شد.

آخرین روز بررسی الیحه برنامه 
ششم در صحن علنی مجلس

صبح روز شنبه 2۵ دی آخرین روز بررسی الیحه بودجه ۹6 در صحن 
علنی مجلس بود.

اخبار

رییس ستاد انتخابات کشور:

ابالغیه وزارت کشور به استانداری ها جنبه انتخاباتی ندارد

 4 هزار سرباز آمریکایی
 وارد عراق شده اند

اسپوتنیک: منابع نظامی اســتان االنبار عراق اعالم کردند: 
حدود 4 هزار سرباز آمریکایی، به غرب استان االنبار رسیدند. 
به گفته این منابــع، ورود این افراد در فاصلــه زمانی اواخر 
دسامبر 2016 تا اوایل ســال 2017 صورت گرفته است و 
انتظار می رود که گروه های دیگری نیز به زودی وارد عراق 
شــوند. به گزارش این منابع نظامی، سربازان آمریکایی به 
پایگاه عین االسد در شــهر بغدادی در استان االنبار، پایگاه 
تقدم در شهر حبانیه در نزدیکی فلوجه و بخش دیگری از 
نیروهای آمریکایی به پایگاه اســپایکر در اســتان صالح 
الدین رفتند. این منابع تاکید کردنــد آمریکا هم اکنون ۵ 
هزار نیرو در عراق دارد که بیشــتر آنها از مناطق درگیری 
با تروریست های داعش در موصل فاصله دارند. همزمان با 
آغاز عملیات آزادسازی موصل در 26 مهر، مشاوران نظامی 
آمریکا پس از سال ها، حضور خود در عراق را آشکارا اعالم 

کردند و به آموزش نظامی نیروهای این کشور پرداختند.

از سوی کمیته هسته ای مجلس، نامه ای تهیه شده 
و در آن نامه درخواست ده برابر شدن رقم پیشنهادی 
دولت برای بودجه ســازمان انرژی اتمی در سال آتی 
مطرح شده اســت. براســاس این نامه، احتماال این 
پیشنهاد در کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار می گیرد 
و بودجه سازمان انرژی اتمی افزایش پیدا می کند. در 
همین رابطه حجت االســالم مجتبی ذوالنور رییس 
کمیته هسته ای مجلس با تایید خبر فوق، گفت: ما 
یقین داریم که بودجه پیش بینی شده برای سازمان 
انرژی اتمی بســیار پایین است و مشخص نیست که 

این بودجه در چه راهی مصرف خواهد شد.

رییس دفتر مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه خیال 
همه راحت باشــد که مقام معظم رهبری در سالمت 
کامل هستند و با نشاط و شادابی وظیفه رهبری خود 
را با همه سنگینی انجام می دهند، گفت: بنده گاهی 
گفته ام رهبری بــرای اداره امور وقــت کم می آورند. 
حجت االسالم محمدی گلپایگانی در آیین تودیع و 
معارفه مدیر جامعه الزهرا )س( با اشاره به اینکه مقام 
معظم رهبری فرماندهی نیروهای مســلح را به طور 
مستقیم و شخصا انجام می دهند، گفت: از زمانی که 
ایشــان به طور مســتقیم این کار را انجام می دهند، 

نیروهای مسلح ما زمین تا آسمان تفاوت کرده اند .

بودجه سازمان انرژی اتمی ده برابر می شود  خیال همه راحت، رهبری در سالمت هستند
نادر قاضی پور نماینده ارومیه طی تذکری در صحن 
علنی دیروز مجلس گفت:بازرســان جوان صنعت 
و معدن مقابل مجلس تجمع کردند و ما از ریاســت 
مجلس تقاضا می کنیم یکــی از نمایندگان را برای 
پیگیری مشکالت این عزیزان به جلوی درب مجلس 
بفرستد و یا اینکه پیامی در این رابطه بدهند تا این 
عزیزان بدانند که ما به فکر آنان هســتیم. الریجانی 
در پاسخ گفت: ان شاء ا...ما کار آنها پیگیری می کنیم، 
اما خود شــما از همه مناسب ترید که با آنها صحبت 
کنید. قاضی پور هم خطاب به الریجانی گفت: شما 

همیشه کارهای سخت را بر عهده بنده می گذارید.

ماموریت غیر ممکن الریجانی به قاضی پور!
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پیشنهاد سردبیر:
گرانی گوشت قرمزهم تقصیر رسانه هاست! 

به گزارش ایمنا، دالیل گرانی سرســام آور گوشــت قرمز در بازار 
اصفهان یکی از مهم ترین سواالتی است که این روزها ذهن مردم 
را درگیر کرده است. از یک ســو مسئوالن کشور، آمارهایی مبنی 
بر تورم تک رقمی را اعالم می کنند اما از سوی دیگر نرخ کاالهای 

اساسی در حال افزایش است.
گرانی 25 درصدی گوشــت قرمز از ابتدای امســال 

تاکنون
معاون تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان در 
تشریح دالیل گرانی گوشت قرمز در کشور و اصفهان، به خبرنگار 
ایمنا، گفت: از ابتدای امســال تاکنون بین 20 تا 25 درصد شاهد 
افزایش نرخ ارز بودیم که به طور 100 درصد موجب بیشتر شدن 
صادرات و کاهش واردات و در نهایت گرانی گوشت قرمز در کشور 
و استان اصفهان شده اســت. امیرحسین افیونی با تاکید بر اینکه 
هرچه نرخ ارز کاهش یابد، واردات گوشت قرمز بیشتر و صادرات 
آن کمتر می شود، افزود: اکنون با افزایش نرخ ارز صادرات، توجیه 
اقتصادی یافته و سبب گرانی گوشت قرمز شده است. وی با بیان 
اینکه نرخ گوشت قرمز طی چند سال گذشته تقریبا ثابت و حتی 
کمتر از نرخ تــورم 15 درصدی بود، تاکید کــرد: افزایش نرخ ارز 
طی یک ماه گذشته تاکنون، سبب پریدن فنر قیمت گوشت شد. 
معاون تولیدات دامی ســازمان جهادکشــاورزی استان اصفهان 
افزود: در بحث فرآوری گوشــت قرمز از دامداری تا قصابی، طی 
چند سال گذشــته خدمات مختلفی از جمله دستمزد کارگران، 

انرژی و مباحث پزشکی افزایش قیمت داشته است.
وی تاکید کــرد: باید اعالم کنم که اکنون گوشــت قرمز تولیدی 

استان اصفهان از لحاظ سالمت در باالترین سطح قرار دارد.
رسانه ها؛ یکی از دالیل گرانی گوشت

از سویی دیگر نیز رییس اتحادیه گوشت قرمز در اصفهان، رسانه ها 
را یکی از دالیل مهم گرانی گوشــت در شهرهای مختلف دانست 
و گفت:  برخی از اخبار رســانه ها مبنی بر گرانی گوشت قرمز در 

پایتخت سبب افزایش نرخ گوشت در دیگر شهرها می شود.
رضا انصاری با اشــاره به اینکه هر ســاله در فصل زمستان شاهد 
افزایش نرخ گوشت قرمز هســتیم، افزود: با توجه به اینکه در این 
فصل زاد و ولد دام ها انجام می شــود، تا بزرگ شــدن آنها برای 

کشتار بهترین زمان اسفند ماه و یا فصل بهار است.
برای نوروز نمی توان قیمت گوشت را پیش بینی کرد

وی با اشــاره به افزایش 3 هزار تومانی قیمت گوشت قرمز نسبت 
به یک ماه گذشــته، گفت: به دنبــال افزایــش 5 درصدی نرخ 
گوشــت قرمز، هم اکنون قیمت هر کیلو گوشت گوسفند درجه 
یک با اســتخوان 36 هزار تومان اســت. انصاری اضافه کرد: هر 
کیلو گوشــت گوســاله مخلوط 32 هزار تومان، گوشت راسته و 
سردست گوســاله 34 هزار تومان و ران گوســاله 35 هزار تومان 
است؛ همچنین هر کیلو گوشت شــتر مخلوط بدون کوهان 38 
هزار تومان و شــترمرغ حدود 44 هزار تومان در اصفهان فروخته 
می شود. وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر کمبود گوشت در 
بازار اصفهان نداریم، تصریح کرد: با این وجود قدرت خرید مردم 

نسبت به گذشته حدود 60 درصد کاهش یافته است.

عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرســازی در برنامــه فرمول یک،  با 
یادآوری اینکه جزو بچه های جهاد ســازندگی هســتیم و در آن 
زمان هیچ نسبتی با آقای ناطق نوری نداشتم، گفت:  بعد از دولت 
هاشمی رفسنجانی یک ســال قائم مقام آقای الریجانی در صدا و 
سیما بودم و پس از آن تصمیم گرفتم برای تحصیالت بین المللی 

اقدام کنم.
آخوندی با بیان اینکه یک هزارم ثروت های اعالم شــده را ندارم 
در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر اینکه گویا با دولت قبل سابقه 
همکاری داشته اید، تصریح کرد: این افتخار را دارم که حتی یک 

روز هم با  دولت احمدی نژاد همکاری نکرده ام.

یارانه دی ماه نیز به روال معمول ماه های گذشــته، ســاعت 24 
امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. مجموعه ای که 
بر اساس آخرین اعالم دولت حدود ۷۷ میلیون نفر را در بر گرفته 
و ماهانه تا بیش از 3400 میلیــارد تومان هزینه پرداخت رقم 45 
هزار و 500 تومانی برای این متقاضیان را ایجاد می کند. با وجود 
اینکه دولت برای اجرایی شدن قانون بودجه 13۹5 مبنی بر حذف 
مجموعه ای از گروه های مشخص شــده به ویژه سه دهک باالیی 
جامعه که با اصرار نمایندگان مجلــس و مخالفت دولت مصوب 
شده بود، اعالم می کرد که توان کنار گذاشتن این گروه ها را به طور 
دقیق ندارد و به نظر می رسید که فعال حذف های گروهی منتفی 

شده باشد.

درحالی که ایرباس فــروش 100 فروند هواپیما بــه ایران را در 
فهرست سفارش های خرید خود در سال 2016 قرار داده است 
شــرکت بویینگ از درج 80 فروند هواپیمای فروخته شــده به 

ایران در فهرست خرید خود خودداری کرده است.
مشخص نیســت که چرا ایرباس به صورت رســمی سفارشات 
ایران را در گــزارش های خود گنجانده، امــا بویینگ این کار را 

انجام نداده است. 
به عالوه مشخص نیســت ک هر یک از این دو شرکت بر اساس 
چه معیارهایــی تصمیمات خود را در زمینه فــروش هواپیما به 

ایران اتخاذ کرده اند.
 ایرباس در فرآیند فــروش هواپیما به ایــران از بویینگ جلوتر 
اســت. ایران اولین هواپیمای ایرباس را روز چهارشنبه تحویل 
گرفت، در حالی که تحویل هواپیماهای بویینگ از سال 2018 
آغاز خواهد شد.یک منبع نزدیک به بویینگ گفته، این شرکت 
از اینکه چرا ایرباس توانسته همه سفارشات ایران را در گزارش 

رسمی خود بگنجاند، گیج شده است. 
منابع نزدیک به ایرباس که نخواستند نامشان فاش شود گفتند، 
آمار و ارقام پایان سال این شرکت به دقت مورد حسابرسی قرار 
می گیرد.تحلیلگــران معتقدند، تصمیم گیــری در این باره که 
آیا چنین سفارشــاتی باید در گزارش رسمی پایان سال شرکت 
گنجانده شود یا نه، تا حدی بستگی به وضعیت مجوزهای مورد 
نیازی دارد که این شرکت ها باید برای فروش هواپیما به ایران از 

دولت آمریکا کسب کنند.

گرانی سرسام آور در بازار اصفهان دغدغه مردم شده است؛

گرانی گوشت قرمزهم تقصیر 
رسانه هاست! 

مفتخرم که یک روز هم با دولت 
احمدی نژاد همکاری نکردم!

معاون اســتاندار اصفهان گفت: آزادراه شرق اصفهان 
با هشت سال توقف در ســال جاری و با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در سه قطعه در حال احداث است که 
قطعه یک آن با 2۹ درصد پیشــرفت و قطعه دوم با 11 
درصد فعال اســت. محمدعلی طرفه معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری به همراه حجــت ا... غالمی 
مدیرکل راه و شهرسازی اســتان از پروژه آزادراه شرق 
اصفهان بازدیــد کرد.طرفه، در حاشــیه بازدید از این 
پروژه گفت: آزادراه شــرق اصفهان با هشت سال توقف 
در سال جاری و با ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 
ســه قطعه در حال احداث است که قطعه یک آن با 2۹ 
درصد پیشــرفت و قطعه دوم با 11 درصد فعال است.

وی اظهار داشــت: قطعا مشــکالت و محدودیت هایی 
برای انجام این فعالیت وجود دارد که پیگیر هستیم تا 
این مشکالت را در اســرع وقت برطرف نماییم.معاون 
استاندار اصفهان با توضیح مشخصات این پروژه گفت: 
عملیات ساخت قطعه 1 آزادراه شرق اصفهان از آزادراه 
اصفهان - نطنز تا تقاطع اصفهان - اردســتان به طول 
30 کیلومتر آغازشــده که با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته این قطعه، تا پایان شــهریور ماه ســال 
آینده به بهره برداری خواهد رســید.قطعه 2 این پروژه 
هم به طول 33 کیلومتر تــا آزادراه اصفهان - نایین در 
حال اجراســت که با روش اجرایی که برای این قطعه 
پیش بینی شده الزم اســت که هر چه زودتر با تجهیز 
کارگاه متناسب با قســمت های بعدی طبق برنامه در 
نظر گرفته شده، پیش رود تا درسال ۹۷ به بهره برداری 
برسد.قطعه سوم این پروژه نیز در حال انتخاب پیمانکار 

است که امید است تا پایان سال تعیین تکلیف گردد.

مدیر متالــورژی و روش هــای تولید فــوالد مبارکه 
از طراحی و تولیــد ورق های گالوانیزه با اســتحکام 
باال در فوالد مبارکه خبــر داد. غالمرضا جوانمردی با 
اعالم این خبر، گفت: در پی راهبرد توسعه سبد تولید 
محصوالت ویژه در فوالد مبارکه و همچنین توســعه 
مصرف فوالدهای گالوانیزه با استحکام باال در صنعت 
ساختمان و پاسخگویی به تقاضاهای جدید مشتریان، 
ورق هــای گالوانیــزه گرید SGC400 بــا همکاری 
واحدهای متالورژی و روش های تولید و کارکنان واحد 

گالوانیزه فوالد مبارکه تولید شد. 

آخرین جزئیات از پروژه 
آزادراه شرق اصفهان

تولید ورق های گالوانیزه با 
استحکام باال در فوالد مبارکه

اخبار

به گزارش فــارس از اصفهان، افت شــاخص های اقتصادی 
استان اصفهان با شیب بیشتر از افت شاخص های اقتصادی 
متوســط کشــور، معضلی اســت که در ســال های اخیر 
گریبان گیر استان اصفهان شده و نتیجه آن سنگینی سایه 

رکود بر کل اقتصاد استان است.
استانی که در آن بیش از ۹ هزار پروانه بهره برداری صنعتی 
صادر شده و حدود 8 هزار و 500 بنگاه اقتصادی فعال دارد 
و در بخش هــای مختلف صنعت به عنوان قطب شــناخته 
می شــود این روزها از نظــر آمارهای اقتصــادی در میانه 

رتبه بندی کشور قرار گرفته است.
از نظر اشتغال، در حال حاضر شاهد بیکاری 13/8 درصدی 
در استان هستیم که این عدد نســبت به میانگین کشوری 
3 درصد باالتر اســت و این امر موجب حصول رتبه هشتم 
بیکاری اصفهان در کشــور شــده است. ســایر آمارهای 
اقتصادی اســتان از جمله آمار صدور جواز تاسیس، مانده 
تسهیالت اعطایی، تشــکیل ســرمایه ثابت و صادرات نیز 
وضعیت نامناســبی دارند و در حال حاضــر اصفهان از نظر 

صادرات، رتبه نهم کشور را در اختیار گرفته است.
در مورد علل افت شدید اقتصادی اســتان اصفهان نسبت 
به متوسط کشــور، دالیل متعددی را می توان بیان کرد که 

خروج سرمایه ها توسط بانک های خصوصی و دولتی یکی از 
مهم ترین این دالیل است.

کاهش مداوم رشد اقتصادی استان
سهم استان اصفهان از GDP کل کشــور در طی یک دهه 
اخیر در حــدود هفت درصد بوده و این عــدد برای بازه 13 

ساله نیز حدود شش و نیم درصد گزارش شده است.
این سهم در مدت مذکور کاهشــی به خود ندیده اما رشد 
آن بسیار خفیف و بســیار کمتر از رشد متوسط کشور بوده 
و این یعنی رشــد اقتصادی اصفهان هیچ گونه تناســبی 
بــا ظرفیت های موجــود دانش فنی، ســرمایه انســانی و 
زیرســاخت ها ندارد و بر خالف دوران طالیــی دهه ۷0 و 
اواسط دهه 80 شمســی، این روند مثبت نیست و در حال 

تبدیل شدن به رشد منفی است.
فقدان الگوی توسعه استانی

عدم رشــد اقتصادی هم پای اصفهان و کشور در حالی رقم 
خورده که از نظر زیرســاخت ها و منابــع، اصفهان در اغلب 
بخش ها در رتبه اول یا دوم کشــور قرار دارد و از این رو، این 
عدم توازن را می توان به نبود مدیریت صحیح این ظرفیت ها 
نسبت داد. در اصفهان عالوه بر وجود معضالتی نظیر تغییر 
ترکیب جمعیتی شــهر و روســتا، خروج کیفی جمعیت 

متخصص و مشکالت زیســت محیطی و نبود تخصص در 
نظام مدیریت نیز معضل عمده ای اســت کــه گریبان گیر 
اقتصاد این استان شده است و در طی همه این سال ها نبود 
برنامه توسعه در استان، فعاالن اقتصادی و صاحبان سرمایه 
را آزار داده اســت. در حال حاضر غالب بنگاه های بزرگی که 
در اصفهان هستند مثل ذوب آهن با مسائل عدیده ای مواجه 
هستند که خروج از آنها بسیار دشوار شــده است. با توجه 
به اینکه بخش بزرگی از نیروی انسانی متعلق به بنگاه های 
بزرگ اســت، انباشــت نیروی انســانی در آنها ایجاد شده 
و ناکارآمدی ایــن بنگاه ها باعث کاهش شــدید بهره وری 

متوسط در این استان شده است.
نظام تدبیر و الگوی توســعه در استان اصفهان به دلیل نبود 
همگرایی در اجرای تصمیمات اقتصادی و سیاسی به شدت 
تضعیف شده و این عامل سرمایه گریز موجب شده تا در یک 
بازه ده ساله شاهد افت شاخص ها در اقتصاد استان باشیم. 
از نظر تحلیلگــران اقتصادی، معضالت اقتصادی اســتان 
را نمی توان بــه طور کامل به تحریم ها یا رکود و یا شــرایط 
محیطی و برون زا نسبت داد، بلکه معضالت اقتصادی شهر 
ریشــه در رفتار مدیران اقتصادی در بلند مدت و همچنین 

شکل گرفتن ساختار غلط دارد.
لزوم تمرکز بر منابع داخلی

آنچه بــه عنوان راه حل قطعی مشــکالت فعلــی اصفهان 
پیشنهاد می شود، استفاده از ظرفیت های داخلی و خارجی 
اســتان در حوزه هــای سیاســی و اقتصادی بــرای ایجاد 

هم افزایی و تشکیل نظام واحد تصمیم گیری است.
با نگاهی به بودجه های تخصیصی دولت در اســتان و رتبه 
بیست و نهمی اصفهان در بین اســتان های دریافت کننده 
اعتبارات جــاری و همچنین حجم پروژه هــای نیمه تمام 
اصطالحا »تخت جمشیدی« اســتان می توان دریافت که 
از محل اعتبارات دولتی، در طی ســال های آتی اتفاقی در 
اصفهان نخواهد افتاد و اصفهان برای خروج از بحران فعلی 

نیازمند اتکا به منابع داخلی و بخش خصوصی است.
استان نیازمند ساختارسازی در حوزه مالی است

نهادهای مالی در همه اقتصادها یک نقش مشــترک دارند 
که در ادبیات اقتصادی به واســطه گری مالی شناخته شده 
و معنای آن تســهیل ارتباط وام دهنــده و وام گیرنده در 
سطح کلی اقتصاد اســت. نهادهای مالی، بسته به وظایفی 
که دارند عامل تجمیع پس اندازهــای خرد و تبدیل آنها به 
منابع ارزان قیمت برای سرمایه گذاری هستند. با این حال 
واسطه گری تنها کاربرد نهادهای مالی نیست و در وضعیتی 
که محدودیت منابع وجود دارد، ایجاد نهادهای مالی دیگر 
از جمله شرکت های اعتبارسنجی و مشاوره سرمایه گذاری 
)در ذیل هلدینگ های ســرمایه گذاری( فرآیند تخصیص 
منابع به فعالیت هــای کارا را تســهیل می کند.به هر روی،  
توجه به ایجاد نهادهای کارای مالی نیز اثرگذاری مناسبی 
در تحقق این هدف دارد و ایجاد شــرکت ســرمایه گذاری 
 توســعه اســتان را می توان گامــی مثبت در ایــن زمینه 

ارزیابی کرد.

لزوم ساختارسازی مالی برای فرار از بحران در استان؛

اصفهانجدید،ساختارهایجدیدمیطلبد

نظام تدبیر و الگوی 
توسعه در استان 

اصفهان به دلیل نبود 
همگرایی در اجرای 
تصمیمات اقتصادی 
و سیاسی به شدت 
تضعیف شده و این 
عامل موجب شده 

شاهد افت شاخص ها 
در اقتصاد استان باشیم

در اصفهان نبود تخصص در نظام مدیریت نیز معضل عمده ای اســت که گریبان گیر اقتصاد استان شده و به 
عنوان راه حل قطعی پیشنهاد می شود؛ ظرفیت های داخلی و خارجی استان برای ایجاد هم افزایی و تشکیل 

نظام واحد تصمیم گیری به کار گرفته شوند.

قاب رسانه 

با حضور رییس انجمن دوستی ایران و چین و معاون شهردار هزه شاندونگ 
چین در اتــاق بازرگانی اصفهــان راه های همکاری مشــترک در تولید 
و تجارت گل های زینتی بررسی شــد. عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی 
اصفهان در این دیــدار گفت: اســتان اصفهان در بخش هــای صنعتی، 
کشاورزی و خدماتی یکی از استان های پیشرو و اثرگذار است که می تواند 
روابط نزدیکی با اســتان شــاندونگ چین برقرار کند.قاسمعلی جباری 
خواستار برقراری پرواز مستقیم بین استان  شــاندونگ چین  و اصفهان 
شد و گفت: دسترسی آسان بین دو استان مهم چین و ایران می تواند زمینه 
همکاری های اقتصادی در زمینه های مختلف را فراهم کند. وی خواستار 
حضور سرمایه گذاران چینی در ســاخت هتل شد و افزود: استان اصفهان 
به عنوان قطب گردشــگری ایــران و جهان آینده درخشــانی در صنعت 

گردشگری دارد و در این حوزه مزیت اقتصادی ویژه ای دارد.

کارشناس مسئول دانه های روغنی جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: در 
سال زراعی جاری تاکنون سه هزار تن وش در اراضی استان تولید شده 
و انتظار می رود یک هــزار و 500 تن وش دیگر نیز تولید شــود. کیوان 
بنی اسدی با بیان اینکه شهرســتان های اصفهان )شرق(، آران و بیدگل 
و کاشان عمده مناطق پنبه کاری اســتان اصفهان را به خود اختصاص 
داده اســت، اظهار داشت: در ســال زراعی جاری حدود یک هزار و ۷00 
هکتار از اراضی اســتان به کشــت پنبه اختصاص یافته است.وی افزود: 
سطح زیر کشت پنبه در کشور به دالیلی همچون رویکرد صنایع نساجی 
به ســمت نخ های مصنوعی و افزایش هزینه های برداشــت و مشکالت 
کم آبی با کاهش روبــه رو بوده اســت.وی بیان داشــت: عمده مناطق 
پنبه کاری استان شامل شهرستان های اصفهان )شرق(، آران و بیدگل، 

کاشان و در سطح کمتر در شهرستان های نایین و اردستان است.

آمادگی چینی ها برای 
سرمایه گذاری در اصفهان

تولید بیش از4 هزارتن وش
پنبه در اراضی استان اصفهان

نگاه روز

چهره روز

خبر روز

سوال روز

آسوشــیتدپرس در گزارشــی ضمن اشــاره به فرود اولین فرونــد از محموله 
هواپیماهای ایرباس خریداری شده توسط ایران، از این رویداد به فصلی نو برای 

نوسازی ناوگان هوایی ایران یاد کرد.
خبر فرود اولیــن فروند از هواپیماهای ایرباس خریداری شــده توســط ایران 
در اولین ســاعات فرود این هواپیمــا در خروجی خبرگزاری آسوشــیتدپرس 
قرارگرفت. این خبرگزاری از این رویداد به عنوان فصلی نو برای نوسازی ناوگان 
هوایی ایران یاد کرد و از آن به عنوان یکی از نخســتین فواید برجام برای ایران 
نام برد.در ادامه، این خبرگزاری اعالم کرد که هواپیمای ایرباس مدل A321 با 
ظرفیت حمل 18۹ مسافر چهارشنبه گذشته در شــهر تولوز فرانسه و با حضور 
مدیران عامل شــرکت های »ایران ایر« و ایرباس تحویل مقام های ایرانی شــد 
که این هواپیما روز پنجشــنبه در فــرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشســت. 
آسوشیتدپرس به نقل از رســانه های داخلی ایران، نوشت؛ عباس آخوندی وزیر 
حمل و نقل ایران در مراســم ویژه ای که به منظور فرود این هواپیما در فرودگاه 
مهرآباد برگزار شده بود اعالم کرده است که این هواپیما برای پروازهای داخلی 
اســتفاده خواهد شــد. وی همچنین در ادامه افزود: یکی دیگر از هواپیماهای 
ایرباس در دوماه آینده تحویل ایران خواهد شــد. خبرگزاری آسوشــیتدپرس 
در ادامه نوشــت؛ ایران پس از مذاکرات هســته ای با گــروه 1+5 و لغو برخی 
تحریم هایی که علیه این کشــور وضع شــده بود، درصدد ارتقای سطح کیفی 

ناوگان هوایی خود است.

امرا... امینی ، اظهار کــرد:  تصمیم اخیر وزارت صنعــت، معدن و تجارت در 
حذف شــرکت های متفرقه و نمایندگی های غیر مســتقیم خودروســازان 
خارجی از فرآیند واردات خودرو، چند پیامد منفــی و تنها یک پیامد مثبت 
دارد.وی با بیــان اینکه مهم تریــن پیامد منفی این اقدام، انحصاری شــدن 
واردات و بازار خودروهای وارداتی اســت، خاطرنشــان کــرد: وقتی واردات 
خودرو تنها به نمایندگی های رســمی و مســتقیم خودروســازان خارجی 
محدود می شود خواه ناخواه واردات خودرو به انحصار چند شرکت خاص در 
می آید.عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد: در این شرایط 
واردکنندگان متفرقه ای که بعضــا خودروها را با قیمــت پایین تری عرضه 
می کردند از این بازار حذف می شــوند و مصرف کنندگان مجبور به خرید از 
چند شــرکت خاص هســتند.وی افزود: منحصر شــدن عرضه خودروهای 
وارداتی به چند شرکت خاص زمینه را برای سودجویی و افزایش قیمت این 
محصوالت از سوی این شــرکت ها فراهم می کند و البته تجربه های گذشته 
نیز نشــان داده که شــرکت های اصلی و بزرگ واردکننده خودرو الزامی به 

رعایت حقوق مصرف کنندگان ندارند.
امینی ، تصریح کــرد: بنابراین این وزارت خانه باید تدابیری بیندیشــد که از 
یک سو واردات خودرو انحصاری نشده و از سوی دیگر واردکنندگان متفرقه 
 نیز ملــزم به ارائه خدمــات پس از فروش مناســب با خودروهــای وارداتی 

خود باشند.

بازتاب تحویل نخستین هواپیمای برجامی به ایران در آسوشیتدپرس؛

فصلی نو برای نوسازی ناوگان هوایی ایران
هشدار نسبت به

ایجاد انحصار در بازار خودرو

خودرومخابراتناوگان هوایی
بدهی مخابرات پرداخت شد؛

فسخ قرارداد مخابرات کنسل می شود
مدیر روابط عمومی شــرکت مخابرات ایــران در گفت وگو با ایســنا، از 
پرداخت بدهی های مخابرات در روز چهارشنبه بیست ودوم دی ماه خبر 
داد. حال با این تفاســیر انتظار می رود بحث فسخ قرارداد این شرکت که 
پیش تر از سوی ســازمان خصوصی سازی مطرح شــده بود منتفی شود.

پیش از این سازمان خصوصی سازی از فســخ قرارداد مخابرات به دلیل 
عدم اجرای تعهدات این شــرکت خبر داده و این گونــه عنوان کرده بود 
که در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی ســهام شــرکت 
مخابرات ایران و نظر به عــدم ایفای تعهدات قــراردادی مذبور از جانب 
خریدار این ســهام و نقض مکرر تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد 
اســتفاده کرده و قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فســخ شــده اعالم 
می کند.به دنبال همین مطلب حدود یک ماه کشــمکش میان مخابرات 
و ســازمان خصوصی ســازی ادامه داشــت تا اینکه در نهایت مسئوالن 
مخابراتی در پیگیری موضوع از سوی رییس جمهوری توانستند مهلتی 
15 روزه بگیرند.براین اساس مقرر شد در صورتی که ظرف 15 روز کلیه 
بدهی های مخابرات پرداخت شود اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر 
فسخ قرارداد منتفی شود.حال مسئوالن شرکت مخابرات از پرداخت این 
اقساط در روز چهارشــنبه خبر می دهند. طبق اعالم عضو هیئت مدیره 
اعتماد مبین مخابرات به ســازمان خصوصی 440 میلیارد تومان بدهی 

معوقه داشته که اکنون از پرداخت این رقم صحبت می شود.
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

درمان های خانگی تب

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که مصرف زیاد گوشت قرمز 
فرآوری نشده، با افزایش خطر ابتال به بیماری ورم روده ارتباط دارد.  
محققان دانشکده پزشــکی هاروارد در این مطالعه داده های رژیم 
غذایی بیش از 46 هزار مــرد را در آمریکا تجزیــه و تحلیل کردند. 
764 نفر از این افــراد در طول دوره زمانی 26 ســاله به وضعیتی به 
نام دیورتیکولیت مبتال شدند. دیورتیکولیت به التهاب دیورتیکول 
گفته می شود؛ دیورتیکول بیرون زدگی های کوچک کیسه مانندی 
هستند که در جداره سیستم گوارشی شکل می گیرند که اغلب در 
قسمت پایینی روده بزرگ تشکیل می شــوند و وجود آنها خصوصا 
در سنین باالی 40 سال شــایع اســت؛ اما به ندرت مشکلی ایجاد 
می کند. محققان دانشکده پزشــکی هاروارد متوجه شدند افرادی 
که بیشترین میزان گوشــت قرمز را مصرف می کردند در قیاس با 
افرادی که کمترین میزان مصرف را داشتند، با افزایش 58 درصدی 
خطر ابتال به دیورتیکولیت روبه رو بودند، هــر چند چگونگی تاثیر 
گوشــت قرمز بر ابتال به این بیماری مشخص نیست. آنها با تاکید بر 
لزوم انجام مطالعات بیشتر اعالم کردند که ممکن است گوشت قرمز 
بر باکتری های روده تاثیر بگذارد که به نوبه خود می تواند سیســتم 
ایمنی بدن را تغییر دهــد و دیواره روده را تحریــک کند. محققان 
افزودند: تعویض گوشت قرمز با گوشــت ماکیان و یا ماهی در رژیم 

غذایی، خطر ابتال به این بیماری را کاهش می دهد.

رژیم غذایی گیاهخواری تنها برای الغری و خوش اندام شدن نیست 
بلکه خاصیتی منحصربه فرد و استثنایی در باروری دارد. کارشناسان 
در جدیدترین پژوهش های خود دریافتند مصرف میوه و سبزیجات 
می تواند باعث افزایش شانس باروری شود و بسیاری از زوج های نابارور  
با تغییر در رژیم غذایی خود تحت نظارت پزشــک متخصص به طور 
طبیعی صاحب فرزند شده اند. گفتنی اســت در این پژوهش که در 
نشــریه Psychology Today به چاپ رســیده است کارشناسان 
دریافتند زنانی که رژیم غذایی گیاهخواری دارند بیشتر مورد عالقه 
آقایان برای ازدواج و فرزند آوری قراردارند.  کارشناســان اعتقاد دارند 
این افزایش حس عالقه و احساس، به دلیل تاثیر خوردن مواد غذایی 
بر هورمون های بدن و ایجاد رایحه ای خوشــبو در تعریق بدن است. 
همچنین افرادی که از غذاهای ســالم در رژیم غذایی خود استفاده 
می کنند چهره باز و روشــن تری دارند.  در عین حال مصرف میوه و 
سبزیجات در بازه زمانی طوالنی، برای ســالمت بدن مفید نیست و 
می تواند باعث کم خونی، ضعف، ریزش موی ســر، نرمی استخوان ها 
و بسیاری دیگر از مشکالت سالمتی شود. توصیه کارشناسان مصرف 
کمتر موادی چون گوشــت قرمز و در عوض مصرف بیشــتر میوه و 

سبزیجات برای حفظ سالمتی است.

با اين خوردنی حتما دچار ورم روده 
می شويد!

 با گیاه خواری شانستان را برای 
بچه دار شدن باال ببريد

زیبایی

پوســت چرب به چند دلیل اتفاق می افتد؛ مانند رژیم 
غذایی نامناسب، تغییر سطح هورمون ها و حتی گرمای 
تابستان و رطوبت زمستان. در ادامه به چند روش طبیعی 

برای مقابله با پوست چرب اشاره خواهیم کرد.
نکته: اگر به موادی که در ادامه آورده شــده، حساسیت 
دارید، از به کارگیری آنها خودداری کنید. همچنین بهتر 
است از مواد تازه استفاده کنید. از به کارگیری این مواد در 

نواحی اطراف چشم خودداری کنید.
قبل از شروع، مواد آرایشی روی صورت خود را بشویید.

دوغاب: الیه ای از دوغاب )شیری که به آن باکتری 
زده اند و غلیظ و کمی شیرین شده است( را روی پوست 
بمالید. ۱5 دقیقه منتظر بمانید، ســپس صورت خود را 
بشویید. این روش را هر روز یا در مواقع نیاز مورد استفاده 

قرار دهید.
شست وشو با ســبوس و مخمر: یک قاشق 
غذاخوری سبوس ریز را با یک قاشق غذاخوری آب لیمو، 
یک قاشق غذاخوری آب و یک چهارم قاشق غذاخوری 

مخمر خشک مخلوط کنید. 
این مخلوط را به صورت خود زده و ماساژ دهید و پس از 2 

دقیقه آن را بشویید.
سرکه سیب: سرکه سیب را با آب با نسبت یک به 
سه ترکیب کنید. این محلول را روی صورت خود بمالید و 

5 دقیقه منتظر بمانید. سپس صورت خود را بشویید.
سفیده تخم مرغ: سفیده یک تخم مرغ را به مدت 
یک دقیقه با همزن بزنید. ســپس یک قاشق غذاخوری 
عسل را به آن اضافه کرده، دوباره با همزن بزنید. سپس 
یک قاشــق غذاخوری آب لیمو به آن اضافه کنید. این 
ترکیب را روی صورت خود بمالید و پس از ۱0 دقیقه آن را 

بشویید.
شست وشــو با گريپ فروت و بلغور جوی 
دوسر: با آب گریپ فروت یا پرتقال و بلغور جوی دو سر 
خام خمیری درست کنید و آن را روی صورت خود بمالید 
و منتظر بمانید تا خشک شود. ســپس صورت خود را 

بشویید.
ترکیب آب و آب لیمو: آب و آب لیمو را به نسبت 
مساوی با یکدیگر ترکیب کنید. آن را روی صورت خود 
بمالید و منتظر بمانید تا خشک شود. سپس صورت خود 

را بشویید.
آرد بادام درختی و عســل: با ترکیب آرد بادام 
درختی و عسل، خمیری درست کنید. این خمیر را روی 
صورت خود بمالید و چند دقیقه منتظر بمانید. سپس 

صورت خود را بشویید.

روش های  طبیعی برای رفع 
چربی پوست

علی پناهی مهم ترین عاملی را که از پوکی استخوان پیشگیری 
می کند مصرف غذاهای حاوی کلسیم، عنوان و بیان کرد: اما 
باید بدانیم که مصرف کلسیم به تنهایی کافی نیست و فرد باید 
تحرک کافی داشته باشد و به اندازه کافی ویتامین D دریافت 
کند. همچنین بعضی ورزش ها برای افزایش تراکم استخوان 
مفید هســتند؛ ورزش هایی مانند پیاده روی که به استخوان 
فشار وارد می کنند، آن هم در جایی که شیب ندارد؛ زیرا بافت 
استخوان برای استخوان سازی به نیروی مداوم و نه با شدت 
زیاد نیاز دارد. دوچرخه سواری نیز مفید است؛ البته برای افراد 
مسن، این ورزش ها نباید شدید باشد. پیاده روی در آب و شنا 
نیز برای آنها مفید اســت، البته افرادی که تعادل ندارند باید 
پیاده روی کنند آن هم تحت نظر فردی دیگر؛ چون این افراد 
نه پوکی استخوان، که ممکن است مشکالت و درگیری های 
مغزی داشــته باشــند. وی در ادامه توصیه کرد: بهتر است 

ورزش روزانه باشد و هر بار به مدت 30 دقیقه انجام شود. اگر 
بی حرکتی در ما بیش از حد باشد، تراکم استخوان بیشتر افت 
می کند. با ورزش کردن می توان در افراد مسن قدرت عضالنی 
را هم برگرداند؛ چون عضالتشان، کنترل و به این ترتیب مانع 

حرکت و آسیب آنها می شود. 
پناهی در برنامه رادیویی سالمت با بیان اینکه اگر فرد مبتال 
درد داشته باشــد، می تواند از کمپرس های یخ و گرم، ماساژ 
دادن و جلوگیری از اسپاسم عضالت اســتفاده کند، گفت: 
همچنین آرام آرام اســتفاده از فیزیوتراپــی و مگنت تراپی 
برای این افراد می تواند ســودمند باشــد، مثــال خانمی بود 
که شکســتگی اســتخوانی داشــته ولی مدت هــا متوجه 
شکستگی اش نشده بود و با توجه به کاهش قد، پس از مراجعه 
و انجام عکس، پزشک متوجه می شــود که در ستون فقرات 
دچار شکستگی  شده که البته این بیماران ممکن است درد 

خفیفی هم داشته باشند که با توجه به صبوری شان این درد 
را تحمل می کنند؛ بنابراین اســتفاده از بِریس به این افراد در 
محافظت از ستون فقرات و صاف شــدن آن کمک می کند. 
وی همچنین ابراز کرد:از عواملی که پوکی استخوان را تسریع 
می کند، به عنوان مثال در خانم ها کمبود استروژن را می توان 
نام برد؛ خانم هایی که قبل از 45ســالگی یائســه می شوند، 
کسانی که کمبود کلسیم و ویتامین D داشته و افرادی که به 
پرکاری غده پاراتیروئید دچار هستند، در معرض خطر ابتال به 
پوکی استخوان قرار دارند. سیگار کشیدن به طور واضح تراکم 
استخوان را پایین می آورد البته به طور کل مصرف دخانیات 
خطر پوکی اســتخوان زودرس را افزایــش می دهد. مصرف 
کورتون به مدت طوالنی و مداوم به ویژه بعد از 3 ماه مخصوصا 
تراکم استخوان در ستون فقرات را به طور چشمگیری کاهش 

می دهد. 
پناهی ادامه داد: افرادی که کورتون مصرف می کنند حتما باید 
تست تراکم استخوان را انجام دهند و تحت درمان و مراقبت 
باشند. نوشابه های گازدار هم در جذب کلسیم اختالل ایجاد 
می کند. مصرف زیاد کافئین، یعنــی مصرف باالی 4 فنجان 

قهوه در روز، یکی از عوامل خطر بروز پوکی استخوان است. 
چای هم در تشدید پوکی استخوان نقش دارد، زیرا هم دارای 
کافئین و هم ترکیباتی است که در روده با کلسیم ترکیب شده 
و مانع جذب آن از روده می شــود. البته بی تحرکی هم بروز 

پوکی استخوان را تشدید و تسریع می کند. 
در پایان می توان گفت عواملی ماننــد ویتامین C، منیزیم، 
منگنز و روی نیز جذب کلســیم را افزایش می دهد. مصرف 
پروتئین به اندازه، از بروز پوکی استخوان پیشگیری می کند 

البته مصرف زیاد آن مانع جذب کلسیم می شود.
وی در ادامــه تاکید کرد: مصرف روزانه کلســیم در کودکان 
4تا8ســاله ۱000 میلی گــرم و در افــراد 9تا۱8ســاله 
۱300میلی گــرم اســت. در مــردان بالغ تا 50 ســالگی و 
زنان تــا قبــل از یائســگی، ۱000 میلی گرم، در مــردان و 
زنان5۱تا70ســاله ۱200میلی گرم و در افراد باالی 7۱ سال 
هم روزانه ۱200میلی گرم است. خانم های باردار و شیرده باید 

۱000میلی گرم کلسیم استفاده کنند. 
میزان مصرف ویتامین D در افراد  ۱9تا70ســاله 600 واحد 
اســت و باالی 70ســال، 800 واحد و در خانم های باردار و 
شیرده نیز 600 واحد باید مصرف شود. البته نیاز به کلسیم و 
ویتامین D با توجه به تغذیه فرد، نوع داروی مصرفی و شرایط 

خاص او و با نظر پزشک، تعیین می شود.
پناهی در پایان در پاسخ به این پرســش که آیا پیشگیری از 
پوکی استخوان در آقایان هم در سنین باال مطرح است، عنوان 
کرد: بله، این افراد باید تغذیه مناســب داشته باشند. مصرف 
شیر کم چرب، میوه و سبزی به آنها توصیه می شود. مصرف 

شکر و نمک باید محدود شود. 
در آقایان در ســنین باالی 65ســال شکســتگی استخوان 
بیشتر می شود، بنابراین بعد از 50 سالگی نیاز به مکمل های 
Ca و ویتامین D دارند؛ البته مکمل کلسیم 500 میلی گرم و 

ویتامین دی 400 واحد است.

چطور استخوان هایی محکم داشته باشیم؟!

متخصص طب فیزيکی و توانبخشی، پوکی استخوان را جزو بیماری های خاموش دانست و افزود: اين مشکل تا زمانی 
که به عارضه يعنی شکستگی نرسیده باشــد، عالمتی ندارد و زمانی فرد متوجه می شود که عالئم آن آشکار شود؛ که 
شايع ترين نقاطی که دچار شکستگی می شوند، نواحی قفسه سینه، مهره های پشتی و کمر و پس از آن، سر استخوان 

ران و استخوان مچ دست است.

از عواملی که پوکی 
استخوان را تسريع 

می کند، به عنوان 
مثال در خانم ها 

کمبود استروژن 
را می توان نام 

برد؛ خانم هايی که 
قبل از 45سالگی 
يائسه می شوند، 

کسانی که کمبود 
کلسیم و ويتامین 
D داشته و افرادی 
که به پرکاری غده 
پاراتیروئید دچار 

هستند، در معرض 
خطر ابتال به پوکی 

استخوان قرار دارند

وقتی ریشه دندان تمیز می شود، ته ریشه به یک استخوان می رسد که 
موجب التهاب در این قسمت می شود. درد فرآیندی است که متعاقب 
آزاد شدن مواد التهاب زا توسط گلبول های سفید و تاثیر این واسطه ها 
روی پایانه های عصبی موجود در محل ایجاد می شود. عامل آزاد شدن 
این مواد معموال باکتری ها و محصوالت آنها و همچنین اجزای مرده 
پالپ )مغز( دندان هستند. در درمان ریشــه، کانال ها از باکتری ها و 
دیگر محرک ها پاکسازی می شوند ولی نکته قابل توجه این است که 
این کانال ها از طریق انتهای ریشــه با استخوان احاطه کننده ریشه و 
بخصوص الیافی که دندان را به استخوان متصل می کنند، در ارتباط 
هستند. این التهاب از داخل کانال به فضای الیاف مذکور و استخوان 
مربوطه گسترش پیدا می کند که برای کنترل آن، سیستم ایمنی بدن 
به سرعت وارد عمل می شــود. به این ترتیب، فشرده شدن ریشه روی 
استخوان و الیاف ملتهب، تجربه دردناکی برایتان به همراه دارد. البته 
این فرآیند کامال برطرف شدنی نیســت، اما با استفاده از مسکن های 
ضدالتهاب غیراســتروئیدی مانند ایبوپروفن، تا برطرف شدن کامل 

التهاب قابل کنترل است.

 سنســورهای پوشــیدنی که مواردی مانند ضربان قلب، فعالیت و 
دمای پوست را نشان می دهند، می توانند در مورد بروز بیماری های 
قریب الوقوع به شما هشدار دهند. محققان به تازگی اطالعات سنجش 
حدود 2 میلیارد از 60 نفر را جمع آوری کردند. سرپرست ارشد تحقیق 
مایکل اسنایدر، رییس علوم ژنتیک در دانشــکده پزشکی دانشگاه 
استنفورد در کالیفرنیا، در انتشار اخبار دانشگاه گفت: »هدف، تعیین 
اطالعات پزشکی پایه در مورد شرکت کنندگان است. ما می خواهیم 
افراد را در ســطح فردی مطالعه کنیم.« در این مطالعه نیاز نبود که   
شرکت کنندگان سنسور ویژه طراحی شده را بپوشند. در عوض باید 
از آگاهی دهنده هایی استفاده می کردند؛ آگاهی دهنده هایی که بیش 
از 250هزار سنجش را در یک روز برداشت می کردند، از جمله وزن، 
ضربان قلب، اکســیژن در خون، درجه حرارت پوست، فعالیت هایی 
مانند خواب و مراحل راه رفتن، دوچرخه سواری، کالری مصرف شده، 
شتاب، قرار گرفتن در معرض اشــعه گاما و اشعه ایکس. دکتر اریک 
توپول، استاد علوم ژنتیک در موسسه تحقیقات اسکریپس در کالیفرنیا 
که در پژوهش شــرکت نداشــت، گفت: »داده هایی که جمع آوری 
شد، بسیار من را تحت تاثیر قرار داد. در اینجا بسیاری از سنسورها و 

داده های مختلف در مورد هر فرد وجود دارد.« 

 مطالعه جدید محققان آمریکایی نشان می دهد یک آنتی اکسیدان 
که معموال در شیر مادر موجود است، می تواند به پیشگیری از بیماری 
کبد چرب غیر الکلی کمک کند. آنتی اکسیدان ها معموال در میوه ها 
و سبزیجات یافت می شوند و اعتقاد بر این است که از آسیب سلولی 
پیشــگیری می کنند. ویتامین های C و E، سلنیوم و کاروتنوئیدها، 
همه نمونه هایی از آنتی اکسیدان هســتند. مشخص نیست که آیا 
آنتی اکســیدان ها به تنهایی از این بیماری ها پیشگیری می کنند یا 
مواد موجود دیگری در میوه ها و سبزیجات این کار را انجام می دهند. 
مطالعه محققان دانشگاه کلرادو نشان می دهد که یک آنتی اکسیدان 
که معموال در شیر مادر و مواد غذایی همچون کیوی، سویا و کرفس 
موجود اســت، با کاهش خطر ابتال به بیماری کبد چرب غیر الکلی 

ارتباط دارد.

 چرا پس از معالجه ريشه دندان 
دچار درد می شويم؟

دستاورد جديد پزشکی؛

سنسورهايی که عالئم بیماری 
را تشخیص می دهند

شیر مادر، مانع از
 بیماری کبدی فرزند می شود

 
مشاوره ژنتیک 

فقط برای 
ازدواج های 

فامیلی نیست

 فائزه جهانشاد مشاوره ژنتیک گفت:بسیاری از افراد جامعه فکر می کنند 
که مشاوره ژنتیک تنها برای ازدواج های فامیلی توصیه می شود اما باید 
بدانیم همه افراد می توانند ناقل ژن های معیوب و نهفته باشــند و آن را 
به فرزندان و نسل آینده خود انتقال دهند. وی در ادامه تصریح کرد: در 
ازدواج های فامیلی خطر جمع شــدن ژن های معیوب بیش از سایرین 
است و برای این گروه ها مشــاوره ژنتیک حائز اهمیت است. جهانشاد 
گفت: در مشــاوره ژنتیک افراد می توانند راهکارهای مناسبی را جهت 
پیشگیری از ابتال به بیماری های ژنتیکی و سایر بیماری ها داشته باشند 

و افراد با راه های تشخیصی توسط مشــاوره ژنتیک و در صورت ابتالی 
جنین به انواع بیماری ها، قبل از چهار ماهگی می توانند سقط درمانی 
را انجام دهند.  این مشــاور ژنتیک اظهار داشــت: تمام تالش مشاوره 
ژنتیک پیشــگیری از تولد نوزاد بیمار اســت که در این راســتا وزارت 
بهداشت و سازمان بهزیستی، به عنوان متولی اصلی در سال های گذشته 
اطالع رسانی خوبی داشته اند و سازمان بهزیستی درصدد اجباری کردن 
مشاوره ژنتیک برای زوج های جوان است؛ اما با این تفاسیر هنوز در میانه 
راه هســتیم و هنوز عده ای اهمیت مشــاوره ژنتیک را درک نکرده اند.  

جهانشــاد در ادامه گفت:  موضوعی که در بحث مشاوره ژنتیک سد راه 
زوج های جوان و بسیاری از افراد شده است، نبود حمایت های بیمه ای 
است زیرا هزینه مشاوره بیش از هزینه ویزیت است و امیدواریم سازمان 
بهزیستی با حمایت بیمه ها این مشــکل را برطرف کند. وی همچنین 
اظهار کرد : مشاوره ژنتیک به دلیل بررســی ژنتیکی زوجین، ارجاع به 
ابتالی بیماری های ژنتیکی و سایر موارد، کاری زمان بر است ولی نسبت 
به مشاوره های روان شناسی و مشــاوره، با هزینه کمتری ارائه خدمات 

می کند که هنوز حمایت های بیمه ای را در این مسیر ندیده ایم.

اینفو گرافیک

درمان های خانگی تب

پیاز

ده تا پانزده عدد 
برگ ريحان را در يک لیوان 

آب بجوشانید و روزی دو تا سه مرتبه 
از آن بنوشید.

 روغن زيتون 
 را شبانه به پای 

 خود بمالید؛ اين 
يک راه شگفت 

انگیز برای 
درمان تب 

است.

پیاز را به صورت 
ورقه ای برش دهید 

و آنها را در زير 
پاهای خود قرار 
داده و با يک 
پارچه مناسب 

ببنديد.

سیر را با آب 
بجوشانید و اين 

 نوشیدنی را بنوشید 
 تا شانس ابتال به تب 

 دوباره، در شما کاهش 
يابد.

حمام آب 
گرم بگیريد و 
پاهايتان را در يک 
کاسه آب گرم خیس کنید. 

نوشیدن آب گرم هم 
آب گرممفید است. سیر

روغن زیتون

ریحان
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پیشنهاد سردبیر: 
حالت جدیدی از عنصر هیدروژن کشف شد

کافه اپهوش سنج

همیشه مشکل افت ســرعت اینترنت به خاطر سرویس دهی 
بد ISP ها نیســت، گاهی اوقات خودمان با قــرار دادن مودم 
در نقطــه نامناســب مقصر هســتیم. می دانید کــه معماری 
 داخلی هــر ســاختمان و مصالح بــه کار برده شــده در کف 
و دیــوار ممکــن اســت باعــث بــه وجــود آمــدن نقــاط 
 کــوری شــود کــه امــواج وای فــای نتواننــد بــه راحتی 
از آن ها گذر کنند. بنابراین الزم است که اوال بهترین جای خانه 
را برای قرار دادن مودم در نظر بگیریم و ثانیا برای اســتفاده از 

حداکثر قدرت سیگنال بهترین نقاط خانه را شناسایی کنیم. 
 اپلیکیشــنWi-Fi SweetSpots بــا مکانیزمــی جالب 

به انجام این کار کمک می کند.
 ،Wi-Fi SweetSpots بالفاصلــه بعــد از بــاز کــردن
اپلیکیشــن به طور زنده شــروع به سنجش ســرعت اینترنت 
کرده و نتیجــه را روی نمودار به نمایش می گــذارد. هر جا که 
 ســرعت باالتر بود، نمودار شــیب صعودی به خــود می گیرد 

و در نقاط کور طبیعتا به انتهای صفحه می چسبد.
شــبیه  تقریبــا   Wi-Fi SweetSpots کار   مکانیــزم 
فلزیاب هاســت و اتفاقا مثل آن ها موقع رســیدن به موقعیت 
درســت می تواند بوق هم بزند. به فرض اگر اتاق خواب شــما 
از اتاق نشــیمن ســیگنال بهتری بگیرد، می توانید با شنیدن 
صدای بوق نقطه مــورد نظرتان را در حافظه اپلیکیشــن ثبت 

کنید.
برای این کار کافیســت انگشــت تــان را مدتــی روی دکمه 
Record نگه داشــته تا اپلیکیشــن، میانگین ســرعت در 
 آن نقطه را برای شــما تخمیــن بزند. حاال با ثبــت این نقطه 
در اپلیکیشن می توانید به اتاق دیگری رفته و همین میانگین 

گیری را برای آنجا هم انجام دهید.
فایــده کار این اســت کــه در نهایــت فهرســتی از وضعیت 
ســیگنال وای فای در اتاق های مختلف خانه خواهید داشــت 
 که با مقایســه آن هــا بدانید که بــرای دانلودهای ســنگین 

یا استقرار گجت ها کدام نقاط ایده آل هستند.
Wi-Fi SweetSpots، این اپلیکیشــن کاربردی  و رایگان 
را مــی توانید همیــن حــاال از اپ  اســتور و گوگل پلی دانلود 
 کنید یــا اینکــه ایــن آدرس را در مرورگر خــود وارد کنید
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معرفی اپ Wi-Fi SweetSpots؛ 

پیدا کننده بهترین نقاط خانه 
برای گرفتن امواج وای فای

حل معمای آخرین عنصر 
کشف نشده هسته زمین

 دانشــمندان ژاپنــی بر ایــن باورنــد که معمــای آخرین 
» عنصر کشــف نشــده « در ترکیب اصلی عناصر تشکیل 
دهنده هســته کره زمین را حــل کرده اند. پژوهشــگران 
ســال ها در جســتجوی عنصــری بوده اند که بــه اعتقاد 
 آنها بعــد از آهــن و نیــکل، یکــی از عمده تریــن عناصر 
تشــکیل دهنده هســته زمین اســت. حاال محققان ژاپنی 
با ایجــاد دما و فشــار باالیی که مشــابه شــرایط الیه های 
عمیق داخل کره زمین اســت، بــه این نتیجه رســیده اند 
که به احتمال قــوی عنصری که در جســتجویش بوده اند، 
 ســیلیکون اســت. این کشــف می تواند بــه درک بهتر ما 
از چگونگــی پیدایش کره ای کــه روی آن زندگی می کنیم، 
کمک کند. ایجــی اوهتانی محقــق دانشــگاه توهوکو که 
این تحقیقات تحت سرپرســتی او انجام شــده اســت، به 
 بی بی ســی گفت: » ما بر ایــن باوریم که ســیلیکون یکی 
از عناصــر اصلی ) هســته کره زمین  ( اســت کــه از لحاظ 
 وزنــی حدود ۵ درصــد هســته را به صورت ترکیب شــده 
در آلیاژی از آهن و نیکل تشــکیل می دهد.  « تصور می شود 
که هســته مرکزی واقع در اعماق کره زمین، کره ای جامد به 
شعاع۱۲۰۰ کیلومتر اســت. این بخش از هسته داخلی کره 
زمین دور از دسترس تر از آن اســت که دانشمندان بتوانند 
مســتقیما روی آن مطالعه کنند. به همیــن دلیل آنها برای 
درک ترکیب تشــکیل دهنده الیه های داخلی کره زمین از 
امواج لرزه ای کمک می گیرند. دو عنصر اصلی تشکیل دهنده 
هسته مرکزی کره زمین آهن و نیکل اســت؛ از لحاظ وزنی، 
 آهن حدود ۸۵ درصد و نیکل۱۰درصد هسته زمین را تشکیل 
می دهــد. اما ســوالی کــه باقی می مانــد، این اســت که 
 ۵ درصــد باقــی مانده هســته کــره زمین از چــه عنصر 
یا عناصری تشکیل شده اســت. ایجی اوهتانی و تیم تحت 
 سرپرســتی او، برای پاســخ دادن بــه این ســوال، آلیاژی 
از آهــن و نیکل ســاختند و بعد بــه آن ســیلیکون اضافه 
کردنــد. گام بعــدی ایــن پژوهشــگران، قــرار دادن این 
ترکیب در دما و فشــاری باال بود که شــبیه شــرایط اعماق 
کــره زمین اســت. آنهــا متوجه شــدند که داده هــای به 
 دســت آمده از مطالعه امــواج لــرزه ای در اعمــاق زمین 
با داده های حاصل از این شبیه ســازی آزمایشگاهی تطبیق 
دارد. پروفســور اوهتانی گفت که بــرای تایید قطعی وجود 
ســیلیکون در هســته زمین، هنوز تحقیقات بیشتری باید 
صورت بگیرد. او همچنین افزود که احتمــال وجود عناصر 
دیگر در هســته کره زمین را هم نمی توان منتفی دانســت. 
دانشمندان می گویند آگاهی از ترکیب عناصر تشکیل دهنده 
هســته کره زمین کمک می کند به درک بهتری از چگونگی 

پیدایش کره زمین برسیم.

اگرچه کریسمس به پایان رســیده، اما هنوز هم می توان گجت ها و ابزارهای 
 جانبی ارزان قیمتــی را پیدا کرد کــه ارزش خرید و هدیــه دادن دارند. پایه

Elago W3 یکی از همین ابزارهاست که با پرداخت تنها ۱۵ دالر، می توانید 
به3۰ سال پیش ســفر کنید. این پایه ســیلیکونی با ظاهری همچون نسخه 
قدیمی کامپیوتر مکینتاش که نســخه اول آن در ســال ۱9۸4 تولید شــد، 
 با اپل واچ ســری یک و نســخه های 3۸ و 4۲ میلی متری اپل واچ ســری دو 
 Elago W3 ســازگاری کامل دارد. پایه ) Apple Watch Series 2 (
 با پشــتیبانی از حالت NightStand، ایــن امکان را فراهــم می کند تا با 
 قــرار دادن بندهــای ســاعت هوشــمند خود در شــکاف مشخص شــده، 
از Elago W3 به عنوان یک ســاعت زنگ دار در کنار تخت استفاده کنید. 
حتی شــکافی مخصوص برای فالپی درایو نیز در نظر گرفته شده تا این پایه 

سیلیکونی، ظاهری همانند مکینتاش کالسیک داشته باشد. 
پایه W3 تنها محصول شــرکت Elago نیســت و در فروشــگاه اینترنتی 

آمازون می توان محصوالت مختلف این شرکت را پیدا کرد. 
اما شاید هیچ کدام به اندازه این پایه ۱۵ دالری جذاب نباشد.

شرکت انویدیا از یک اسپیکر/ میکروفون هیبریدی موسوم به اسپات رونمایی کرد 
که امکان استفاده از اسپیکر گوگل هوم در تمام قسمت های خانه را فراهم می کند. 
اسپیکرهای هوشمند مانند آمازون اکو و گوگل هوم، همگی یک نقطه  ضعف مشترک 
 دارند: برای اســتفاده از آن ها باید در محدوده  معینی در مقابل شــان قرار بگیرید 
تا قادر به تشخیص صدای شما باشند. اما به نظر می رسد انویدیا راهکاری برای رفع 
 Spot از CES 2017 این محدودیت در اختیار دارد؛ این شرکت در نمایشــگاه
رونمایی کرد؛ میکروفون و اســپیکر هیبریدی متصل به وای فای ویژه ای که گوگل 
اسیستنت را به  تمامی گوشه وکنارهای خانه  شما می آورد. برای استفاده از اسپات 
باید Shield TV جدید انویدیا را نیز تهیه کنید تا به عنوان یک هاب مرکزی عمل 
کند. هرکدام از اسپیکرهای اسپات از فاصله  ۶ متری قادر به تشخیص صدا هستند. 
انویدیا قیمت هر واحد از اسپیکر / میکروفون اسپات را۵۰ دالر در نظر گرفته است 
و قصد دارد آن را طــی ماه های آینده روانه  بازار کند. اگرچــه تهیه  آن برای تمامی 
اتاق ها، هزینه  بسیاری در بر خواهد داشت؛ با این حال عرضه  این دستگاه، شیلد را 
به محصول هیجان انگیزی بدل خواهد کرد. به طور حتم خرید اسپات به جای چند 

اسپیکر هوشمند، حرکت هوشمندانه و مقرون به صرفه تری خواهد بود.

یک استارتاپ، حســگری برای موبایل ها ســاخته اســت که می تواند امضا 
مولکولی اشیا مختلف را تشــخیص دهد. SCiC یک طیف سنج مادون قرمز 
با برد نزدیک و ابعادی مینیاتوری اســت که می تواند امضا مولکولی اشــیا را 
تشخیص دهد. این پروژه در کیک استارتر دو سال پیش کار خود را شروع کرد 
و حاال گروه سازنده  آن موفق شده  است این پروژه را در قالب حسگری کوچک 
تولید کند تا بتوان آن را در موبایل ها به کار گرفت. این حســگر با تاباندن پرتو 
مادون قرمز  به هر جسم می تواند امضا مولکولی مختص آن جسم را به دست 
 آورد. البته نمی توانید این سنســور را به ســمت اجســام اطراف خود بگیرید 
 و توقع داشته باشــید که به شــما بگوید با چه جســمی روبه رو هستید؛ اما 
 در عوض توسعه دهندگان این سنسور می توانند آن را به شکلی توسعه دهند 
تا در مصارف خاص مورد اســتفاده قــرار گیرد. به عنوان مثال این سنســور 
می تواند میزان شــکر موجود در هر میوه را اندازه گیــری کند. مثال می توانید 
چند توت  فرنگی به آن نشــان دهید تا به شما بگوید کدام یک شیرین تر است. 
 یا اینکه این حسگر می تواند میزان چربی بدن شــما را نیز تخمین بزند. البته 

در این حالت چندان دقیق عمل نمی کند و تلرانس بیش از ۵ درصد دارد.

با پایه Elago W3 ساعت هوشمند اپل را 
به یک مکینتاش کالسیک تبدیل کنید

انویدیا با اسپات، دستیار گوگل را به تمام 
نقاط خانه شما می آورد

سنسور مولکولی موبایل که توت  فرنگی 
شیرین تر را تشخیص می دهد

بســیاری از رقبای سامســونگ در حال تمرکز روی ساخت ربات 
 ها برای مشتریان و کسب و کار ها هســتند. ال جی تعدادی از این 
ربات ها را در CES 2017 طی هفته گذشته به نمایش گذاشت، 
 اما به نظر می رســد که سامسونگ نقشــه دیگری دارد. این غول 
 کــره ای اعالم داشــت که به جــای ســاخت ربات هــا و رقابت 
با شرکت های دیگر، دستگاه های پوشــیدنی در حوزه سالمت را 
توسعه خواهد داد. باور بر این است که دستگاه های پوشیدنی حوزه 
 سالمت از نرم افزارهای هوش مصنوعی بهره موثرتری خواهند برد 
 و در بازار سود بیشــتری خواهند داشــت. این تصمیم دقیقا پس 
از CES 2017 گرفته شــده، جایی که مطمئن شــد تکنولوژی 
ربات ها هنوز نابالغ است و جای کار بسیاری دارد. سخنگوی ارشد 
سامسونگ با تایید نقش موثر ربات ها گفته که ما ترجیح می دهیم 

فعال به مسئله ای بپردازیم که سود بیشتری عایدمان می کند. 
البته این بدان معنا نیست که سامسونگ می خواهد فضای رباتیک 
 را ترک کنــد. آن ها همچنان به ســاخت ربات برای اتوماســیون 
 کارخانه ها ادامه خواهند داد، اما فعال قرار نیست پا را فراتر بگذارند 

و ربات هایی با ظاهر جذاب برای استفاده خانگی معرفی کنند.

طبق اظهارات مدیران کوالکوم، گوشــی مرموزی که در نمایشگاه 
 CES با نــام نوکیــا ۸ از آن صحبت هایــی به میان آمــد؛ نوکیا 
نبوده است. گوشی نوکیا ۸ در CES با لوگویی که بر روی بدنه آن 
حک شده بود مجهز به اسنپدراگون معرفی شــد و در بسیاری از 
تیزرهای تبلیغاتی نیز صحبت استفاده از تراشه اسنپدراگون ۸3۵ و 
۶ گیگابایت رم و استفاده از اسپیکر جلویی در آن به میان آمد. اما در 
اظهاراتی که ساعاتی پیش مدیر ارشد کوالکوم یعنی خانم کاترین 
بیکر ایراد کرد، این طور عنوان شــد که این شــرکت هرگز مرجع 
طراحی گوشــی های خود را افشا نمی کند. این کمپانی همچنین 
اعالم کرده است که گزارش هایی که در مورد این گوشی به بیرون 
درز کرده صحت ندارد و مدل مرجعی که در این دســتگاه با عنوان 
اسنپدراگون ۸3۵ از آن یاد شد، ســال ها قبل در تراشه های دیگر 
مورد استفاده قرار گرفته بوده اســت. پس با این حساب، تصاویری 

که از نوکیا ۸ در چند روز گذشته منتشر شده است، واقعی نبوده اند.

پاناســونیک با تبلــت FX-A2 کــه در ماه جــوالی با قیمت نســبتا 
باالی ۱939 یورویی رونمایــی کرد، دوباره به بازار تبلت ها بازگشــته 
اســت. خریداران عالوه بر قیمت بــاال، باید مالیــات آن را هم جداگانه 
 بپردازند. بــا شــروع ۱۲ ژانویه این تبلــت در ایاالت متحــده با کمتر 
از ۲۱۸9 دالر در دسترس کاربران است. با این حال، این قیمت پایه این 
تبلت است. خبر خوب این اســت که این تبلت با چند ویژگی اختیاری 
مانند تنظیمات یکپارچه برای دســتگاه های بارکد خوان، درگاه ثانویه 
USB و کارت خوان هوشــمند عرضه می شــود. هــم چنین چندین 
لوازم جانبی مانند نگه دارنده، قلم اســتایلوس و دســت بند چرخشی 
همراه با این تبلت وجود دارد. تبلت FZ-A2 با سیســتم عامل اندروید 
۶/۰ مارشمالو روانه بازار خواهد شــد که انتظار می رود در آینده نزدیک 
 نسخه 7/۰ هم برای آن منتشر شود. البته پاناسونیک این موضوع را تایید 
 نکــرده اســت. از ویژگــی هــای مقاومتــی ایــن تبلت مــی توان 
به گواهینامه MIL-STD-810G اشــاره کرد که به این معناست که 

این تبلت نسبت به سقوط تا ارتفاع ۵ متر مقاوم است. 
عالوه بر این FZ-A2 دارای گواهینامه IP65 بــرای مقاومت در برابر 
آب و گرد و غبار نیز هست. مشخصات سخت افزاری این تبلت هم شامل 
پردازنــده ۲/4 گیگاهرتز اینتل، به همراه 4 گیگابایــت حافظه رم و 3۲ 

گیگابایت حافظه داخلی است. 
هم چنین یک صفحه نمایش بــزرگ ۱۰/۱ اینچی بــا کیفیت۱۲۰۰ 
در۱9۲۰ پیکســل بــرای این تبلــت در نظر گرفته شــده اســت که 
 بنا بــه ادعــای پاناســونیک در زیر نــور آفتاب بســیار خــوب عمل 
 می کنــد. یک دوربین ۸ مگاپیســلی در قســمت پشــتی دســتگاه 
و یک دوربیــن دو مگاپیکســلی در قســمت جلــو وجــود دارد. در 
 میان گزینه هــای فــراوان اتصالی که ایــن تبلت ارایه مــی کند باید 
به وای فای بــا ۸۰۲٫۱۱a/b/g/n/ac، بلوتــوث 4/۲، جک 3/۵ 
 HDMI، USB A 3.0، USB Type-C میلی متــری، خروجــی 

و هم چنین جی پی اس اشاره کرد. 
 طبق گفته پاناســونیک باتــری۲7۲۰ میلی آمپر ســاعتی این تبلت 

می تواند به مدت 9 ساعت به صورت مداوم کار کند.

دوســتانی که نگارش های قدیمی تر ویندوز ) مانند ویندوز 9۸، 
ویندوز ME یا حتــی XP ( را تجربه کرده باشــند، حتما ارزش 
بازی های آن را هــم درک می کنند. اگــر از این دســته از افراد 
باشید بازی زیبای Mine Sweeper یا همان بازی مین روب 
را می شناســید. قطعا در این صورت باید بــه قوانین آن هم واقف 
باشــید. هر خانه را که روی آن کلیک می کنید، سه حالت ممکن 
است برای آن اتفاق بیفتد؛ یا بمب اســت که منفجر می شوید یا 
عددی در آن نمایش داده می شــود که مبین تعــداد مین های 
خانه های همسایه آن است یا خالی است که باعث می شود زمین 
تا جایی که می تواند از آن خانه پیش برود، خالی شــود. آن زمین 
دوبعدی حقیقتا اگر رقابت در زمان گیــری را جدی می گرفتید 
سخت می شد. این طور نیســت؟ حاال فرض کنید در یک زمین 
ســه بعدی به کار مین روبی مشــغول شــوید. در این جا حدس 
خانه های ســه بعدی خیلی ســخت تر از زمین دوبعدی می شود. 
برای به چالش کشیدن خودتان در زمین سه بعدی بازی مین روب 
 بــه آدرس goo.gl/F7hD3Q ) حــروف کوچــک و بزرگ 
در آدرس را رعایت کنید ( سری بزنید. دقت کنید باید از مرورگر 
به روز استفاده کنید. وقتی وارد این آدرس می شوید، در دو حالت 
Classic و Sweep می توانید بازی کنید. مثل زمین دو بعدی 
 در حالت Classic با دکمه راســت خانه مین تعیین می شــود 
و با دکمه چپ خانه مورد نظر خالی می شود تا ماهیت آن مشخص 
شــود. اگر دکمه چپ ماوس را روی زمین نگــه دارید و ماوس را 
حرکت دهید، زمین در ســه بعد می چرخد تا بتوانید به تمام ابعاد 
آن به طور کامل اشــراف پیدا کنید. اول کار بازی کمی ســخت 
است، اما دست تان راه می افتد. ناامید نشوید چون به شدت بازی 

سرگرم کننده و در عین حال تقویت کننده ذهن است.

سامسونگ بر روی پوشیدنی های 
حوزه سالمت متمرکز می شود

کوالکوم تکذیب کرد؛ گوشی نمایش 
داده شده در CES نوکیا ۸ نبود

عرض اندام پاناسونیک 
FX-A2 با تبلت ۸ میلیون تومانی

درک سه بعدی خود را تقویت کنید؛

ذهن خود را به چالش بکشید

اخبار

معرفی

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

همه ما با هیدروژن، بــه عنوان عنصری کــه 7۵ درصد جرم 
 کل جهان هســتی و9۰ درصــد کل اتم ها را تشــکیل داده، 
به خوبی آشنا هســتیم. اما ســاده ترین و فراوان ترین عنصر 
موجود در جهان، هنوز هم حقه های پنهانی در آســتین خود 
 دارد! فیزیک دانان به تازگی موفق شــده اند شــکل جدیدی 
 از عنصر هیــدروژن را به وجــود بیاورند که تا بــه حال دیده 
 نشــده بود: گروه های هیدروژنی که به صــورت منفی باردار 
شــده اند. برای این که متوجه شــوید ماهیــت » گروه های 
 هیدروژن بــا بار منفی « چیســت،  بایــد ابتدا بــه همتایان 
شایع تر آن ها یعنی » گروه های هیدروژنی با بار مثبت « نگاهی 

بیندازید. 
گروه های هیدروژنی با بار مثبت به نام خود شــباهت بســیار 
زیادی دارنــد؛ این ماده از مولکول های کم یــا زیاد هیدروژنی 

ساخته شده است که به صورت مثبت بار دار شده اند.
 این ماده که به صورت ســاده » گروه یون هــای هیدروژنی «

 ) hydrogen ion clusters ( نامیــده مــی شــود، 
در دمای بسیار پایین تشکیل می شــود و می تواند تا۱۰۰ اتم 
را درون خود جای دهد. فیزیــک دان ها، وجود گروه یون های 
هیدروژنی را در حدود4۰ ســال قبل تایید کرده اند ولی با این 
که وجود یک همتای منفی با تعداد زیــادی اتم برای این ماده 

به صورت نظری مطرح شــده بود، تا کنون کسی نمی دانست 
چگونه می توان آن را به وجود آورد. همیــن بود که گروهی از 
فیزیک دانان دانشگاه اینسبروک استرالیا به رهبری مایکل رنزلر 
اقدام به تحقیق بیشتر در مورد این ماده ناشناخته کردند. ابتدا، 
آن ها قطرات هلیوم ســرد مایع را به مولکول های هیدروژن ) 
H2 ( تزریق کردند. این کار باعث پدیداری ترکیبی با گروه های 
مولکولی خنثی شد. سپس، آن ها هیدروژن های ) H2 ( ترکیب 
شده با قطرات هلیوم مایع را در معرض یک تیغه الکترونی قرار 
دادند. با این کار، بعضی از مولکول های هیدروژن یونیزه شــده 
و به صورت یــون های هیدروژن با بار منفی به ســمت محیط 
خالء اطراف پرتاب شــدند. پس از مدت اندکی، مولکول های 
هیدروژن اطراف شروع به تشــکیل گروه هایی گرداگرد یون 
 های منفی کردند و محققان متوجه شــدند که هر کدام از این 
گروه های تازه تشــکیل شــده قادرند تعداد انــدک یا زیادی 
 مولکول را بــه خود جلب کننــد. این گروه هــای هیدروژنی 
با بــار منفی، همانند ســایر ترکیبات ناپایــدار دنیای فیزیک 
ذرات، فقط برای مدت زمان بســیار اندکی، در حد چند میکرو 
ثانیه، وجود داشــتند ) ۱ میکرو ثانیه برابر است با ۰/۰۰۰۰۰۱ 
 ثانیه (. اما همیــن زمان اندک هــم برای این تیــم کافی بود 
تا به ساختار هندسی آن ها دست پیدا کنند. محققان متوجه 
 شــدند که این گروه ها فقــط دارای عدد اتمی فــرد بوده که 
 از n= 5 تا n = 129 تشــکیل شــده اســت. پایــدار ترین 
گروه ها در هســته خــود دارای یــک یون هیــدروژن منفی 
 مرکزی بودند که با پوســته هایی که با مولکول های هیدروژن 
 پر شــده بود، محاصره شــده بودنــد. اعداد اتمی فرد نشــان 
 می دهد که این گروه ها از ترکیب مولکــول های H2 متعدد 
و هســته ای با یک یون هیدروژن منفی تشــکیل شده که به 
وسیله یک پیوند دوقطبی در کنار هم نگه داشته شده اند. اکثر 
 n = 25، n = 65 گروه های مشاهده شده دارای اعداد اتمی 
و n = 89 بودنــد. اعضای ایــن تیم تحقیقاتی، ایــن اعداد را 
جادویی می خوانند، چــرا که معتقدند آن ها نشــانه متقارن 
و تقریبا جامد بــودن مولکول های H2 در این ترکیب اســت، 
درست مثل یک۲۰ وجهی متقارن ) شما می توانید این شکل 
 را در تصویر مشــاهده کنید (. اما اهمیت مســائل گفته شده 
در چیست؟ ســال هاســت که محققان به وجود طبیعی این 
گروه های بزرگ هیدروژنی در فضای خارج از زمین مشــکوک 
هستند و معتقدند امکان تشکیل و وجود آن ها در محیط های 

سرد، ابر های متراکم  یا جو سیارات گازی وجود دارد.

این ماده که 
به صورت ساده 

» گروه یون های 
 هیدروژنی « 

 hydrogen (
 ) ion clusters
نامیده می شود، 
در دمای بسیار 
 پایین تشکیل 

 می شود
 و می تواند تا ۱۰۰ 
اتم را درون خود 

جای دهد

حالت جدیدی از عنصر هیدروژن کشف شد

معمای  2۰5۱
فرض کنید شخصی فقط عمل ضرب و تقسیم اعداد 

بر دو و جمع اعداد را آموزش دیده است.
 حال چگونه می تواند حاصل ضــرب اعداد بزرگ تر 

از یک رقمی را به دست آورد؟ 
روشی ارایه دهید که به این فرد کمک کند.

جواب معمای  2۰5۰ 
 قیمــت کاله۲4۰۰ تومان هســت. نحــوه پرداخت 
به این شــکل بــوده کــه روز اول ۵ درصــد قیمت 
پرداخت شــده و روز بعــد 9۵ درصــد از 9۵ درصد 
باقی مانده پرداخت شده که آن ۱۱4 تومان در واقع ۵ 
درصد از 9۵ درصد قیمت بوده و با یک معادله ساده 

قیمت کاله برابر با۲4۰۰ تومان به دست می آید.

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

rezaei.zayanderoud@gmail.com
 بفرســتید تا نــام شــما در همیــن صفحــه ذکر 

شود.

دانشمندان اخیرا موفق شده اند در فراوان ترین عنصر موجود در جهان هستی تغییراتی جالبی به وجود بیاورند.

دانشــمندان می گویند حالت گذار عجیبی در آب مایع، پیدا 
کرده اند. محققان در آزمایش خود متوجه شدند که وقتی آب 
بین دمای4۰ تا۶۰ سانتی گراد گرم شود، به دمای همگذری 

می رسد و بین دو حالت مایع متفاوت، تغییر می کند.
 8hthcrjq-1482250789 بــه گــزارش بیــگ بنــگ،  
هر یک از خواص مختلف آن، دمای همگذری متفاوتی داشت. 
رســانایی گرمایی برابر با ۶4 ســانتی گراد ضریب شکست 
) چگونگی عبور نور از آن ( برابر با۵۰ ســانتی گراد کشــش 

سطحی برابر با ۵7 سانتی گراد و رســانایی الکتریکی برابر با 
 ۵3 ســانتی گراد، بود. این محققان در مقاله خود نوشــتند: 
» وجود این دو حالت در آب مایع، نقش مهمی در سیستم های 

نانومتری و بیولوژیکی ایفا می کند. « 
البته، آب بین دمای۰ و۱۰۰ سانتی گراد داری سه حالت ماده 
اســت: جامد، مایع و گاز. هرچه دما باالتر باشــد، مولکول ها 

پرانرژی تر هستند و بنابراین بی نظمی آنها بیشتر است.
همچنین محققان چندین خواص فیزیکی ثبت  نشده  آب را 

در دماهای بین۰ و۱۰۰ ســانتی گراد تحت شرایط اتمسفری 
نرمال ) یعنی آب مایع بود ( اندازه گیری کردند. 

 شــگفت آور اســت که در خواصی مانند کشش سظحی آب 
 و ضریب شکســت آن ) معیاری از چگونگی عبور نور از آن ( 
در دمای تقریبا۵۰ درجه ســانتی گراد، بی نظمی مشــاهده 
کردند. اینکه این موضوع دقیقا چه پیامدهایی خواهد داشت، 
مشخص نیست. اما بیشتر نشان می دهد که جنبه های بسیاری 
از آب وجود دارد که ما نمی دانیم. جزییات بیشتر این یافته ها 
در مجله  بین المللی نانوتکنولوژی و به رهبری لورا مائسترو از 

دانشگاه آکسفورد، بریتانیا، منتشر شده است.

دانشمندان حالت جدیدی از آب مایع را کشف کردند
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پیشنهاد سر دبیر: 
سرانجام تلخ »جناب خان« بعد از جدایی از تلویزیون

درشهر

در چنین وضعیت روانی، ســینما چه چیــزی به ما عرضه 
می کند؟ ســینما یکی از محدود انتخاب های زمستانی ما 
برای گذران اوقات اســت. جایی دنج که می توانی بنشینی 
و دو ســاعت لذت ببری و از آنچه بیرون درها انتظارت  را 
می کشند خالص شــوی، اما ماحصل حضورت در سینما 

چیست؟
فرض کنید تصمیم می گیرید به ســراغ فیلم »الک قرمز« 
ساخته ســید جمال ســید حاتمی بروید. دســتیار سابق 
کمال تبریزی در این اثر تلخ به سراغ زندگی دختری رفته 
اســت که پدرش معتاد و مادرش یک روی مِخ حســابی 
اســت. بدبختی از همان اول شروع می شــود و البته کالغ 
نحس پیشــگو در همان بدو ورودیک شیپور بنشین و زجر 
بکش را سر می دهد. ابتدا مادر حســابی نق می زند، پدر از 
پشت بام ســقوط می کند، دختر مجبور می شود مدرسه را 
ترک کند و دستفروشی کند؛ اما به جرم حمل مواد مخدر 
دستگیر می شود، مادرش باردار است و سقط می کند، مادر 
ناگهان مریض می شود و در دوران بازداشت دختر غیبش 
می زند، خواهــر و برادر دختر به نوانخانه برده می شــوند و 
دختر نمی تواند حضانت آنان را کسب کند، عمویش تمکن 
مالی ندارد، در شــرایط ازدواج اجباری است، مادر ناگهان 
مجنون شده وکنج تیمارســتان یافت می شود، صاحبخانه 
می خواهد خانــه را تحویل بگیــرد و در نهایت پس از یک 
ســاعت و نیم تخریب سلول های خاکســتری مغز، دختر 
امیدوارانه کودکان را به دســت می آورد و راهی فروختن 

عروسک های دست ساز پدرش می شود.
این خالصه فیلمی است نود دقیقه ای که هشتاد دقیقه اش 
زجر مطلق است، البته اینکه کارگردان در پی نشان دادن 

عریان ناگواری زندگی دختری در آســتانه جوانی اســت 
قابل ستایش است و اینکه فیلم تمام تالش خود را می کند 
تا مخاطب با اثــر همذات پنداری کند نیــز غیرقابل انکار؛ 
اما این همه شــکنجه مخاطب به چه قیمتی اســت؟ فیلم 
به شــکل خطی، تصاویری از موانع زندگی دختر را نشان 
می دهد و مدام از مخاطب همدردی می طلبد؛ بدون آنکه 
این مســئله در نظر گرفته شــود که آیا مخاطب تمایل به 
همــدردی دارد؟ آیا مخاطــب نیازی بــه دریافت چنین 
تصویری دارد؟ آیا درک تجربه زیستی دختر صرفا با نشان 
دادن یــک وضعیت اغراق شــده اســت؟همه چیز زمانی 
فرومی ریزد که نمی توان برای فیلم یک داســتان منسجم 

در نظر گرفت.
جگرخونی فصل ســرد به ایــن فیلم خالصه نمی شــود. 
»گیتا« ســاخته مســعود مددی، مترجم شــناخته شده 
 و فیلــم اولی ایــن روزهــای ســینما نیز چنــدان فیلم 

دلگرم کننده ای نیســت. گیتا، زنی میانسال، فرزندش را 
برای تحصیل ســینما به اروپا فرســتاده است - که چنین 
انگیــزه ای را می تــوان در وضعیت شــخصیت مددی و 
مجید شیخ انصاری جســت وجو کرد - ناگهان با خبر فوت 
فرزندش مواجه می شود. او فرومی ریزد و در این فروپاشی، 
سروکله زنی پیدا می شود که می فهمید او مادر واقعی پسر 
است. در همین اثنی گیتا متوجه می شود که باردار است؛ 
اما چندان اشتیاقی به حضور جنین در رحمش ندارد. او در 
این اندیشه اســت که آیا پسر از دســت رفته - که دو سال 
است می داند مادرش شخص دیگری است و با او در ارتباط 

است - او را مادر واقعی خود می دانسته یا خیر.
فیلم مددی در نگاه اول در پی رســیدن به استانداردهایی 
اســت که او در کتاب هایش پیگیری کرده است و می شود 
رگه های ســینمایی آمریکایی و اروپایــی را در آن بیابید. 
حتی بِرگمــان بازی آقای کارگردان در ســکانس مواجهه 
گیتا با مادر واقعی نیز  تا حدی اســت که می شود دریافت 
کارگردان بــه چه میزان تحــت تاثیر ســینمای برگمان 
و فیلم های زن محور شــاخص اوســت. اما چرا فیلم های 

برگمان بــه ایــن میزان 
جگرخون کن نیست؟

فیلــم مــددی مملــو از 
سکانس هایی است که یاد 
متین از دســت رفته برای 
پدر و مادر زنده می شود و 
آنان وارد فاز سانتیمانتال 
گریستن می شــوند. تمام 
بازی مریــال زارعــی نیز 
معطــوف به آن اســت که 
نسبت به فشــار عصبی از 
دست دادن فرزند پرخاش 
کند و با دیدن نشانه ای از 
پســرش از هم بپاشد. این 
مســئله درمورد شخصیت 
آذرنگ نیز صادق اســت. 
شــدت ایــن مســئله به 
قدری زیــاد اســت که او 
تحمل دیدن آخرین فیلم 
پســرش را نــدارد و آن را 
پاک می کند. بــا این حال 
همه چیز برای سوز و گداز 
خانواده مهیاست، با اینکه 
نشــانه هایی مبنی بر علقه 
متین و گیتــا وجود دارد و 

باز این وضعیت و رســیدن به یقین کش داده می شود و در 
این مسیر باز جگرخونی و جگرخونی. 

فیلم سوم شــاخص فصل سرد ســینما، »نفس« ساخته 
نرگس آبیار است. فیلم آبیار با دو فیلم باال تفاوت عمده ای 
دارد. کلیت فیلم شــیرین اســت، با اینکه جهان رنگارنگ 

فیلم های کمدی را به تصویر نمی کشد. فیلم آبیار داستان 
خیال پردازی های دختربچه ای را نشان می دهد که در گذار 
تاریخ و عبور از بزنگاه های تاریخی، دریافت ذهنی اش را در 

کنار فضای حاضر عینی می کند.
فیلم محصولی  از جاهای خالی، کمبودها و فقدان هاســت 
که در نتیجه منجر به آرزوها و خواســته ها می شــود. این 
آرزوها برای بزرگســاالن امروز ایجاد نوستالژی می کند. او 
دریافت های ذهنی اش را در فیلــم بازمی یابد و در نهایت 
با خود می اندیشد که چرا در آن کودکی درک نشده است، 
پس یک کنش متقابل میان فیلم و مخاطب ایجاد می شود 
و او در سکوت، زمان طوالنی فیلم را با لذت دنبال می کند. 

جگرخونی فیلــم آبیار نیــز از همین جــا آب می خورد. 
مخاطب غرق در خیاالت گذشــته خود، ناگهان با انفجار 
و مرگ مواجه می شــود، او از هم می پاشــد. اشــکش به 
طرفه العینی جاری می شــود و با پایان فیلم نای بلند شدن 
ندارد، با خروجش از سالن در سردی شب گرفتار می شود 

و جگرش خون می شود.
فیلم دیگری کــه می تواند در این چرخــه جگرخونی وارد 
شود »نیمه شــب اتفاق افتاد« اســت که در آن روزهای 
خوش یک زن به فاجعه ای مرگ بار منجر می شــود. البته 
فیلم تینا پاکروان به ســبب تمرکز بــر چیزهایی که میان 
مخاطب و رویــداد ناگوار فاصلــه می انــدازد، نمی تواند 
اشــک و آه نهایی را برای مخاطب به ارمغــان بیاورد. این 
مســئله درمورد چند اثر دیگر از جملــه »این زن حقش 
را می خواهد« نیز قابل بحث اســت؛ البتــه فیلم مذکور به 
قدری در تکنیک دچار ضعف اســت کــه نمی تواند حتی 

مخاطب را به سالن سینما بکشاند.
در این فصل جگرخونی اما یک نکته قابل تأمل است و آن 

هم محوریت زن در این آثار است.
در تمامی این آثار که قرار است احساس شما را هدف قرار 
دهند و در این فصل سرد، شما را فسرده تر کنند، زن است 
که شــما را در خود فرو می برد. زن هایی که مستأصلند و 
باید تالش کنند از این اســتیصال رها شوند. اینان قهرمان 
نیستند، باهوش نیستند و از لحاظ جسمانی نمی توانند از 

پس جهان سخت و سرد و سفت برآیند.
 اینان زنانی هســتند که در موقعیتی اســیر می شوند که 
دیگران برایشان خلق می کنند، یعنی انتخاب خودشان یا 

برآمده از رفتارشان نیست.
 این را در کنار مردان قهرمانی قرار دهیــد که بابت تغییر 
تصمیم می گیرند شــرایط خــارج از خط صــاف زندگی 
را تجربــه کنند. شــما بابت ایــن قهرمان کنشــگر گریه 
نمی کنید،جگرتــان هــم خون نمی شــود. شــما حتی 
ممکن اســت انتخاب کنیــد جای او باشــید ولی تصمیم 
 نمی گیرید جای هیــچ کدام از شــخصیت های فیلم های

مذکور باشید.
شاید شما آرزو داشــته باشــید جای محمدرضا گلزار در 
»خشکسالی و دروغ« باشید؛ ولی کسی دوست ندارد جای 

مریال زارعی در »گیتا« باشد؛ چون جگرش خون می شود!

نگاهی به فیلم های زمستانی سینمای ایران؛

فصل جگرخونی!
فصل سرد سینمای ایران، این روزها با نوعی وضعیت 
مشترک دنبال می شود. کافی اســت در سالن های 
مختلف یک پردیس سینمایی چرخی بزنید و فیلم های 
روی پرده  را مرور کنید تا در نهایت با کسالت و رخوتی 
عجیب پردیس را ترک کنید و با خود بگویید چرا وقتم 
را صرف کار دیگری نکردم. سرمای زمستانی هم مزید 
بر علت می شود برای خوشحال نبودن ما که انگیزه های 
طبیعی برای ناراحت و افسرده بودن را داریم به خاطر 
آسمانی که در زمستان با ما زود قهر می کند و آفتابش 
را دریغ می کند و شــب های طوالنی که نمی دانی باید 
چگونه آن را سر کنی. همه دست به دست هم می دهند 
تا قلبت در سینه ات سنگینی کند، سبک سری فصل 

گرم را آرزومند باشی و محتاج لبخندی از سر لطف.

شاید شما
 آرزو داشته باشید 

جای محمدرضا گلزار 
در »خشکسالی و 

دروغ« باشید
 ولی کسی

 دوست ندارد
 جای مریال زارعی

 در »گیتا« باشد
 چون جگرش 
خون می شود!

سومین جلسه دوره مقدماتی آموزش خبرنگاران و روزنامه نگاران 
در اصفهان ٢٣ و ٢٤ دی برگزار شد.

سومین جلســه دوره مقدماتی ٦٠ ســاعته آموزش خبرنگاری 
همراه با اعطای مجوز رســمی از دفتر مطالعــات و برنامه ریزی 
رســانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی با حضور ٤٠ نفر از 
خبرنگاران اســتان ٢٣ و ٢٤ دی در هنرســتان هنرهای زیبای 
اصفهان برگزار شد. در ســومین جلســه از این دوره تاج محمد 
کاظمی، از اســتادان و پیشکســوتان خبر و مطبوعات کشور به 
بیان تعاریف، شــیوه ها و اصول گزارش نویسی پرداخت.این دوره  
با حضور اســتادان برجسته کشــوری از ٢ دی )به مدت ٥ هفته 
متوالی پنج شــنبه و جمعه هر هفته( با موضوعات خبرنویســی، 
تکنیک های مصاحبه، اصول گزارش نویسی، اصول روابط عمومی 
و شیوه نگارش فارسی در مطبوعات در هنرستان هنرهای زیبای 
اصفهان درحال برگزاری اســت و تا 8 بهمن ادامه دارد. اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان این دوره آموزشی را با 

همکاری خانه مطبوعات و خبرنگاران استان برگزار می کند.

ترانه علیدوســتی با انتشار عکسی دیده نشــده از پشت صحنه 
 فصل اول سریال »شــهرزاد« در صفحه اینستاگرامش نوشت: 
»از تک تک شمایی که برای تولدم پســت گذاشتید و به نحوی 

بهم تبریک گفتید بی اندازه ممنونم.«
او ادامه داد: »توقع این همه محبت رو از شما نداشتم. اون اتحاد 
بنفش رنگ تبریک تولد رو هم دیدم. بیش از ۹٠ صفحه طرفدار 
و غیرطرفدار با هم هماهنگ کــرده بودن که هم زمان یه عکس 
رو منتشــر کنن. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم؛ بی تعارف میگم. 
اینم یه عکس منتشر نشده از پشت صحنه فصل اول »شهرزاد«.

اجرای نمایش »قطعه گمشــده« به کارگردانی حمید پورآذری 
و نویسندگی نگار داســتان پور تا پایان دی ماه در طبقه فوقانی 
تاالر هنر تمدید شــد.به گزارش ایمنا، نمایش »قطعه گمشده« 
که با شــکل اجرایی متفاوت خود از اشــخاصی روایت می کند 
که کودکانگی روح خود را در میان دغدغه های بســیار روزمره 
خود گم کرده اند، به علت استقبال تماشــاگران تا پایان دی ماه 
تمدید شــد.در این نمایش افرادی چون: عادل یوســفی، لیال 
قربانی، هاجر عتیقی، وحید عمرانی، متیــن برخوردار، روح ا... 
جمشــیدی، علی جاللپور، الهه جاللپور، زینب گیوی، محسن 
کرمی، تهمینه اکسیر، دالور خسرو نیا، نعیمه مهدویان، رسول 
رمضانی، زهرا شــفیع، رایا امیری، مهگل مجاز، شیال رستمی، 
علی آزادمهر، مسیح حیدری، مجید مختاری، محمد مختاری، 
کیوان احمدیان، فاطمه خداوردی، هانیه موســوی زاهد و الینا 
ســتاری ایفای نقــش می کنند.عالقه مندان بــرای دیدن این 
نمایش که با ظرفیتی محدود اجرا می شــود، می توانند با تهیه 
بلیت از سایت tiwall.com تا ٣٠ دی ماه، هر روز رأس ساعت 

1٥ به تاالر هنر مراجعه کنند.

فیلم »وارونگی« دومین ســاخته بهنام بهزادی در سینما سوره 
اصفهان اکران شــد. وارونگی که در بخش ســودای ســیمرغ 
ســی و چهارمین جشــنواره فیلم فجر حضور داشت،  به روایت 
داستان مردی به نام سهیل می پردازد که پس از چندین سال، 
نشانی نیلوفر را پیدا کرده و به ســراغش آمده است و رابطه آنها 
که در گذشته ناکام مانده، حاال  درآســتانه شکل گیری دوباره 
اســت.بهنام بهزادی پیش از این، فیلم های »تنها دوبار زندگی 
می کنیم« و »قاعده تصادف« را ساخته است. »قاعده تصادف« 
ســیمرغ بلورین بهترین فیلم نامه و بهترین صدابرداری ســی و 

یکمین جشنواره فیلم فجر را دریافت کرده است.

رییس موسســه آموزش عالی حــوزوی عالمه مجلســی)ره( از 
برگزاری مرحله کتبی المپیاد علمی مبلغان زباندان سراسر کشور 

در تاریخ هشتم بهمن ماه سال جاری خبر داد.
به گــزارش خبرگــزاری ایمنا، به نقــل از روابــط عمومی دفتر 
تبلیغات اســالمی اصفهان، حجت االسالم و المسلمین علی اکبر 
صافی، رییس موسسه آموزش عالی حوزوی عالمه مجلسی)ره( 
وابسته به دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان اظهار داشت: بنا داریم 
هر چهار سال یک بار، المپیاد علمی مبلغان زباندان سراسر کشور 
را برگزار کنیم. این المپیاد، پنج ســال پیش به صورت اســتانی 
برگزار شد و امسال برای اولین بار در ســطح کشوری برگزار می 
شــود و طالبی که به زبان های عربی و انگلیسی مسلط هستند، 
در آن شــرکت می کنند. وی افزود: مرحلــه اول المپیاد،1٠ دی 
ماه به صورت اینترنتی برگزار شد و کســانی که امتیاز باالی ٥٠ 
)تا 1٠٠ امتیاز( کســب نمودند، به مرحله بعد راه یافتند. حدود 
نیمی از داوطلبان توانســتند به مرحله بعد راه پیدا کنند و طبق 
 آمار، تجمع طالب زباندان در شــهرهای قم و اصفهان می باشد.

حجت االسالم و المســلمین صافی ادامه داد: مرحله دوم، آزمون 
تخصصی کتبی است که هشــتم بهمن ماه در شهرهای اصفهان 
و قم برگزار می شــود و شــامل بخش های دســتور زبان، لغت، 
مهارت شنیداری و نوشتاری است. در صورت رسیدن حد نصاب 
داوطلبــان، این آزمون در شــهر های اهواز و مشــهد هم برگزار 

می شود.

برگزاری دوره مقدماتی آموزش 
روزنامه نگاری و خبرنگاری

تشکر علیدوستی از طرفدارانش

تا پایان دی ماه؛

تمدید اجرای نمایش متفاوت 
»قطعه گمشده« در تاالر هنر

»وارونگی« به سوره آمد

 در ۸ بهمن؛

برگزاری مرحله کتبی المپیاد علمی 
مبلغان زباندان سراسر کشور

اینستاگردی

سوژهدر حاشیه
رضا صادقی در شب آغاز سی  و دومین دوره جشنواره موسیقی فجر، 
از مادر کودک رها شده خواســت تا برای تحویل گرفتن فرزند خود 
بازگردد.اجراهای بخش پاپ سی و دومین دوره جشنواره موسیقی 
فجر، از ســاعت 1۹ روز جمعه ٢٤ دی ماه در سالن میالد نمایشگاه 
بین المللی تهران با اجرای رضا صادقی آغاز شد. صادقی در این اجرا، 
با اشــاره به ماجرای کودک ٥ ماهه سر راهی موســوم به »ایران« از 
مادر او خواســت که برای پس گرفتن کودکش خود را معرفی کند. 
چندی پیش ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان 
می داد نوزاد دختری با یک نوشته در خیابان اصفهان شهر مبارکه در 
استان اصفهان رها شده اســت. رضا صادقی نیز ویدئویی از خود در 
شبکه های مجازی منتشــر کرد که در آن گفته بود تمام مخارج این 

نوزاد را تقبل می کند.

»جناب خان« که به دلیل اختالف مالک آن بــا تولیدکنندگان برنامه 
خندوانه دیگر در شبکه نسیم و این برنامه حضور ندارد، سرانجام تلخی 
پیدا کرده است.در حالی که سعید ســاالرزهی )مالک جناب خان ( از 
دغدغه های فرهنگی اش برای این عروسک گفته بود و از تبدیل شدن 
این عروســک به کاراکتری متملق ابراز نگرانی کرده بود ، حاال خودش 
نخستین استفاده  از این عروسک بعد از جدایی از خندوانه را به تبلیغات 
اتوبوسی اختصاص داده است! این تبلیغات برای یک محصول تجاری و 
قرعه کشی های این محصول است. بعید اســت شرکت مذکور به طور 
خودسر از عروسک جناب خان اســتفاده کرده باشد و باید دید توضیح 
سعید ساالرزهی در مورد نحوه اســتفاده از این عروسک چیست. گفته 
می شــود مالک جناب خان این عروســک را با رقمی نزدیک به ٣٠٠ 

میلیون تومان در اختیار این شرکت قرار داده است.

درخواست رضا صادقی 
از مادر کودک رها شده

سرانجام تلخ »جناب خان« 
بعد از جدایی از تلویزیون

ویژه

پلی دیگر در اصفهان ساخته شده است؛ پلی که 1۹ سال پیش 
پایه های آن ساخته شده بود و اکنون می توان با آسودگی خاطر 
بر روی آن قدم برداشــت، پلی که با دستان توانای هنرمندان 
مستحکم شده است؛ حاال اصفهان باید به خود ببالد که در هر 
گوشه اش هنرمندی پلی می شــود برای زنده نگه داشتن هنر 

ایرانی.
»گوشــه های اصفهان« در گوشــه ای از تاریخ هنری شــهر 
اصفهان افتتاح شــد. این نمایشــگاه به دنبال هدف 1۹ سال 
گذشته نمایشــگاه»پل اصفهان« برگزار شــده است و در آن 
هر اثر که با دســتان جهانگیر شــهدادی زنده شده پلی است 
میان ســنت ها و تصاویری که از جوامع غربی بــه ایران کوچ 
کرده اند.»نمایشــگاه گوشــه های« اصفهان با نمایش ٣٦ اثر 
از نقاشــی های جهانگیر شــهدادی در موزه هنرهای معاصر 
اصفهان با ویدئویی از نمایشــگاه قدیمی تر این هنرمند یعنی 

»پل اصفهان« همراه شده است.
 جهانگیر شهدادی نمایشگاه »گوشــه های اصفهان« را ادامه 
نمایشگاه 1۹ ســال قبل خود به نام »پل اصفهان« عنوان کرد 
و در گفت و گو با خبرنگار ایســنا- منطقه اصفهان، گفت: این 
نمایشگاه حاصل چند دوره از کارهای من است که از ٢٠ سال 
قبل تاکنون کنار هم جمع شده اند تا هدف های نمایشگاه قبلی 

را یادآوری کند.
این نقاش و معمــار ادامــه داد: پل اصفهان بــا این هدف که 
نقاش های اصفهانی به علت تاریخ هنرهای تجسمی اصفهان 
و در هنرهای ســنتی می توانند پلی باشــند بین سنت های 
تصویری ایران و سنت های تصویری کلیشه ای که از غرب وارد 

می شود به وجود آمد.
وی افزود: این نمایشــگاه نیز در ادامه نمایشــگاه گذشته و با 
همان هدف برگزار شد. در این نمایشــگاه تالش شده تا ذهن 
ببیننده  به این ســمت برود که آثار یک پل اســت. در جایی 
در نمایشگاه می بینید که نمایشــگاه به نقاشی های سبک دار 
غربی نزدیک می شــود اما همان نقاشی ها نیز با نقاشی ایرانی 

مرتبط است.
شهدادی با اشاره به ســبک های مختلفی که در نمایشگاه به 
نمایش گذاشته شده اســت، گفت: من حاالت خود را نقاشی 
می کنم و وقتی حاالت من تغییر می کند ممکن است تا مدتی 
کار نکنم و وقتی دوباره دست به قلم می گیرم با سبک دیگری 
شروع به نقاشی می کنم؛ به دلیل اینکه گرفتار حاالت شخصی 
خود هستم آثار شــبیه به هم نمی شــوند و همان طور که در 
نمایشگاه می بینید برخی از نقاشــی ها به نقاشی های غربی و 

ایرانی نزدیک است و برخی بسیار شخصی می شود.
به گزارش ایســنا، نمایشــگاه آثار جهانگیر شــهدادی از ٢٣ 
دی ماه آغاز شــده و تا ٢٠ بهمن ماه در موزه هنرهای معاصر 

اصفهان میزبان هنر دوستان خواهد بود.

 قائم مقام مرکز امور نمایشــی ســیما گفت: ســریال 
»پایتخت٥« فضایی کامال کمدی دارد و ما با همکاری 
ســازمان اوج آن را تولید می کنیم تــا کاری ماندگار 
ساخته شــود. به عالوه در»پایتخت ٥« نگاهی هم به 
مباحث روز از جمله جنگ های داعش داریم. سیدعلی 
حمیدی قائم مقام مرکز امور نمایشی سیما با اشاره به 
ســریال های در حال تولید این مرکــز گفت: در حال 
حاضر سریال »پایتخت ٥« در مرحله پیش تولید است 

و عوامل لوکیشن های سریال را بازبینی می کنند.
وی درباره لوکیشــن های این ســریال اظهار کرد: در 
فیلم نامه سریال درباره لوکیشن های خارجی از آتن و 
قبرس یاد شده است، اما شاید کشورهای دیگری مثل 

سوریه هم در قصه باشد که ممکن است بازسازی شود.
حمیدی درباره فضای این ســریال که قرار اســت ماه 
رمضان ۹٦ از شبکه یک سیما پخش شود، اظهار کرد: 
این ســریال فضایی کامال کمدی دارد و ما با همکاری 
ســازمان اوج آن را تولید می کنیم تــا کاری ماندگار 
ساخته شــود، »پایتخت ٥« نگاهی هم به مباحث روز 

از جمله جنگ های داعش دارد.
پایتخت ٥ قرار است ماه  رمضان ســال آینده به روی 

آنتن برود. 

جنیفر هادسن و بری الرسن از برندگان پیشین جوایز 
اسکار، اسامی نامزدهای هشتاد و نهمین دوره جوایز 
اســکار را اعالم می کنند. آکادمی علــوم و هنرهای 
سینمایی امســال برنامه اعالم اســامی را به صورت 
Os� و Oscar.com  زنده و از طریق دو وب ســایت

cars.org انجــام می دهد. در عین حال مثل ســال 
پیش مراسم اعالم اســامی نامزدها هم زمان از برنامه 
»صبح بخیر آمریکا« و از طریق شــبکه ای بی ســی 
پخش خواهد شــد. اســامی نامزدهای جوایز اسکار 
٢٠1۷ روز ٢٤ ژانویه )٥ بهمن( ســاعت ٥:18 صبح 
)به وقت محلی( در برنامه صبح گاهی پخش می شود.  
امسال شماری از برندگان و نامزدهای قبلی اسکار از 
جمله جنیفر هادسن، بری الرسن، امانوئل لوبسکی، 
جیســن ریتمن و کن واتانابه در کنــار بون آیزاکس 
رییس آکادمی، اســامی نامزدهای ٢٤ بخش را اعالم 
می کنند. امســال، جیمی کیمل اجرای مراسم جوایز 
اسکار را به عهده خواهد داشت. مراسم اهدای جوایز 
اسکار ٢٦ فوریه )بامداد دوشــنبه ۹ اسفند( در دالبی 

تیه تر در لس آنجلس برگزار می شود. 

»پایتخت۵« در سوریه! از پل اصفهان تا گوشه های آن نامزدهای اسکار ۲۰۱۷ را چه 
کسانی اعالم می کنند؟

قاب شیشه ای هالیوود

»آرام 
می گیریم«
آمد

»آرام می گیریم« نام تازه ترین مجموعه نمایشــی 
است که از شب گذشته روی آنتن تلویزیون رفت. 
این سریال نمایشی به عنوان یکی از پربازیگرترین 
مجموعه های شاخص تلویزیون در فصل زمستان 
به شــمار می رود و داســتانی خانوادگی را روایت 
می کنــد. در خالصــه داســتان آرام می گیریم 
آمده اســت: در این ســریال به روابط، تفاوت ها و 
تعامل های بین نسلی، گذشــت و نوع دوستی و از 

طرفی به زیاده خواهی در بستر قصه ای با محوریت 
تمام اعضــای یک خانــواده پرداخته می شــود. 
خانواده ای که تنها در ســایه همدلی و همگرایی 
اعضای آن اســت کــه آرامش و امنیت از دســت 

رفته شان را دوباره باز می یابند.
ســریال آرام می گیریم با حضــور بازیگرانی چون 
هوشنگ توکلی، ثریا قاســمی، آتیال پسیانی، لعیا 
زنگنه، کاظم بلوچی، نسرین مقانلو، آشا محرابی، 

مجید صالحی، کامران تفتی، لیــال اوتادی، علی 
اوسیوند، میرطاهر مظلومی، شــهرزاد کمال زاده، 
مهدی ســلوکی، نگار عابدی، مونا فرجاد، ارسالن 
امیرقاســمی، حمیدرضــا هدایتــی، نســرین 
نکیسا، شهربانو موسوی، شــیما نیک پور، محمد 
فیلی، حســن جوهرچی، محمــود مقامی، بهزاد 
رحیم خانی، جواد زیتونی، مجید اکبری و محدثه 
قبادی در شبکه ٢ ســیما روی آنتن رفت. روح ا... 

سهرابی، کارگردان این سریال است و فرهاد گلی، 
تهیه کنندگی آن را به عهده دارد. فریدون فرهودی 
و فروغ فروهیده هم فیلم نامه ســریال را به رشته 

نگارش درآورده اند.
 »آرام می گیریم«، داســتانی خانوادگــی دارد و 
مســائلی چون اختالف نســل ها و اختالف های 
 به وجود آمده را در دل خانواده ها و میان اعضای آن 

بررسی می کند.
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پیشنهاد سردبیر:
آیت ا... رفسنجانی شخصیتی پرافتخار و با عظمت بود

اخبار

نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری و امام جمعه 
شهرکرد با تســلیت درگذشــت و گرامیداشــت یاد و 
خاطره رییس فقیــد مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
تاکیدکرد: آیت ا... هاشــمی رفســنجانی شــخصیتی 
پرافتخار و باعظمت برای کشور و نظام بود. حجت االسالم 
محمدعلی نکونام در خطبــه های نمازجمعه در مصالی 
امام خمینی )ره( شــهرکرد اظهار کرد: هرچند آیت ا... 
رفســنجانی اختالف نظرهایی هم در برخی مســائل با 
مقام معظم رهبری داشــت، اما با دوراندیشی و بر اساس 
رابطه مرید و مراد و نیز دوستی چندین ساله این اختالف 
نظرهای جزئی را بــرای حفظ نظــام و مصالح ملی حل 
می کرد. وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری محور کالم 
و تداوم انقالب اســالمی ایران است. امام جمعه شهرکرد 
در ادامه گفت: با نگاه و مرور تاریخ انقالب اســالمی ایران 
مشخص می شود که این انقالب با انسجام، وحدت و حول 
محور امام خمینی )ره( به پیروزی رسید. به گفته وی، در 
تمام دنیا و در همه دوران ها فتنه و سنگ اندازی ها وجود 

داشته ولی باید با اتحاد و همبستگی با آنها مقابله کرد.

به گزارش مهر بــه نقــل از پایگاه خبری اســتانداری 
چهارمحال، زهرا حبیبــی آلیکوهی، مدیرکل دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارمحال و بختیاری، 
در ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان تاکیدکرد: در 
سال گذشته ۳۰۳ دستگاه اجرایی استانی و شهرستانی 
در حوزه صیانــت از حقوق شــهروندی و حریم امنیت 
عمومی ارزیابی شد که از این تعداد ۶۵ دستگاه اجرایی 
استانی و ۲۳۸ اداره شهرستانی است. وی افزود: در این 
بازرسی ها، ۱۷ گروه در قالب ۴۰ بازرس یک هزار و ۷۰۶ 
نفرساعت بازرسی انجام داده اند. آلیکوهی تصریح کرد: 
براساس این بازرسی ها ادارات کل بیمه سالمت، منابع 
طبیعی و آبخیزداری و آمــوزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری در بین دســتگاه های اجرایی باالی ۵۰ نفر به 
ترتیب اول تا سوم شــدند. وی بیان داشــت: براساس 
بازرسی های اداره کل اســتاندارد و تحقیقات صنعتی، 
جمعیــت هالل احمــر و ســازمان تبلیغات اســالمی 
چهارمحال نیز در بین دســتگاه های اجرایی زیر ۵۰ نفر 

به ترتیب رتبه یکم تا سوم را به دست آوردند.

امام جمعه شهرکرد:

آیت ا... رفسنجانی شخصیتی 
پرافتخار و با عظمت بود

مدیرکل دفتر اموراجتماعی استانداری چهارمحال:

۳۰۳ دستگاه اجرایی در 
استان ارزیابی شد

اســتاندار چهارمحال و بختیاری با صدور پیامی، از حضور پرشور با مسئوالن
مردم در مراســم ترحیم و بزرگداشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
قدردانی کرد. به گزارش گروه اســتان های باشــگاه خبرنگاران 
جوان از شهرکرد؛ قاسم سلیمانی استاندار چهارمحال و بختیاری 
در پیامی به شــرح زیر از حضور پرشور مردم اســتان در مراسم 

ترحیم و بزرگداشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی قدردانی کرد. 
بار دیگر مردم ســرافراز و قدردان استان چهارمحال و بختیاری با 
حضور گسترده خود در مراسم بزرگداشــت رییس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حماسه ای عظیم از حضور توأم با همدلی 
و وفاداری خلــق کردند؛ حضوری که نشــان از قدردانی مردم، از 
بیش از ۶۰ سال مجاهدت ستودنی حضرت آیت ا... اکبر هاشمی 
رفســنجانی به انقالب و نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران 
داشت. این حضور باشکوه مردم قدرشناس چهارمحال و بختیاری، 
مهر تاییدی بر خدمات ماندگار این مجاهد خستگی ناپذیر است 
که همه عمر خود را چه در سال های مبارزه برای پیروزی انقالب 
و چه در عرصه ســازندگی در راه تعالی نظــام مقدس جمهوری 

اسالمی قرار داد. 
مردم نشــان دادند که همیشــه به آرمان های انقالب اسالمی، 
بزرگان نظام و مسئوالن خدمتگزار خود وفادار هستند و اینجانب، 
با عرض تسلیت مجدد ارتحال یار و یاور امام خمینی )ره( و مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی(، از حضور باشــکوه عموم قشرهای 
مختلف مردم شــهید پرور و عــزادار و مســئوالن چهارمحال و 
بختیاری در مراسم بزرگداشــت مرحوم حضرت آیت ا... هاشمی 
رفســنجانی صمیمانه سپاســگزاری می نمایم. مراسم ترحیم و 
بزرگداشــت یار دیرین حضرت امام خمینی )رحمــت ا... علیه( 
و مقام معظم رهبــری )دام ظله(، مرحوم حضرت آیــت ا... اکبر 
هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
از سوی نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه 
شهرکرد، استاندار و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای 
اسالمی در مصالی امام خمینی )ره( شهرکرد برگزار شد. آیت ا... 
اکبر هاشمی رفســنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و یار دیرین امــام )ره( و رهبری، عصر روز یکشــنبه ۱۹ دی ماه 
۹۵ و در سن ۸۲ سالگی بر اثر ایست قلبی در بیمارستان شهدای 

تجریش تهران، به ملکوت اعلی پیوست.

رییس اتحادیه آرایشــگران زنانه  شهرستان شــهرکرد گفت: 
مداخالت درمانی  و فروش در مــکان واحدهای صنفی ممنوع 

است و در صورت مشاهده برخورد قانونی خواهد شد.
ثریــا فتحی کوهی دهکــردی در گفــت و گو با ایســنا گفت: 
آرایشــگاه های زنانه  تنها مطابق با مواردی که در جواز آنها قید 
شده و ســازمان فنی حرفه ای به آنها مدرك می دهد، می توانند 
فعالیت کنند و مداخالت درمانی  و فروش محصوالت آرایشــی 
در مکان واحدهای صنفی ممنوع اســت. وی در خصوص تعرفه 
آرایشــگاه ها، تصریح کرد: تعرفه آرایشــگاه ها توســط اتحادیه 
تعیین می شود و بســته به مکان و درجه آرایشگاه و خدماتی که 
ارائه می شود، متفاوت اســت. فتحی کوهی دهکردی از فعالیت 
۷۰۰ آرایشــگاه زنانه در شهرستان شــهرکرد خبر داد و گفت: 

تمام این واحدهای صنفی دارای مجوز هستند.
وی افزود: درحال حاضرآرایشــگاه ها، هفت نوع خدمات عمده 
به مشــتریان ارائه می دهند که شــینیون، کوتاهی مو، پیرایش 

صورت و مکاپ بخشی از آنهاست.
رییس اتحادیه آرایشــگران زنانه  شهرستان شــهرکرد با اشاره 
به آمــوزش آرایشــگری غیرمجــاز در برخی از آرایشــگاه ها، 
تصریح کرد: افرادی کــه از این اتحادیه پروانه کســب دریافت 
می کنند طبق قانون باید تنها در امور خدمات آرایشــی فعالیت 

کنند و به هیچ عنوان اجازه آموزش آرایشگری را ندارند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: تاتوی ابرو و  میکروپیگمنتیشن 
بایــد در محیط های ایزوله توســط افراد دارای جواز کســب و 
حداقل پنج ســال ســابقه  و پــس از تاییدیه اتحادیــه و مرکز 
بهداشــت صورت پذیرد و هر آرایشــگری مجاز به انجام تاتو به 

صورت خودسرانه نیست.

فرمانــده انتظامي اســتان چهارمحال و بختیاري از کشــف ۲ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برنج قاچاق در شهرســتان لردگان 

خبر داد.
غالمعباس غالمزاده در تشــریح این خبر، اظهار کرد: ماموران 
انتظامي بخش خانمیرزای شهرســتان لــردگان حین کنترل 
محورهاي مواصالتي، دو دســتگاه کامیون حامــل بار قاچاق را 
متوقف کردند. وي بــا بیان اینکه ماموران پــس از هماهنگي با 
مراجع قضائي در بازرسي از این خودرو ها ۲۶ تن برنج قاچاق را 
کشف کردند، افزود: ارزش این محموله برابر نظر کارشناسان دو 

میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامي چهارمحال و بختیاري با اشاره به اینکه دو نفر 
در این رابطه دســتگیر و به مراجع قضائي تحویل داده شــدند، 
گفت: یکي از رســالت هاي نیــروي انتظامي برقــراري نظم و 
امنیت عمومي بوده و پلیس با تمام توان و اقتدار در این راه گام 

برمي دارد.

جواد کارگران مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال 
و بختیاری در نشســت انجمن کتابخانه هــای عمومی و نهضت 
مطالعه در چهارمحــال و بختیاری، اظهار کرد: طرح ســاخت 
کتابخانه مرکزی این اســتان روند معکوس دارد و این در حالی 

است که بیشتر استان های کشور کتابخانه مرکزی دارند.
وی با اشاره به اینکه زمینی با مساحت ۸ هزار مترمربع به منظور 
ساخت کتابخانه مرکزی چهارمحال و بختیاری جنب ساختمان 
فرهنگ ســرای بزرگ شــهرکرد در نظر گرفته شــده اســت، 
اضافه کرد: طرح ســاخت کتابخانه مرکزی این استان یک طرح 

ملی است و زمین آن چندین سال پیش مشخص شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با تاکید 
بر اینکه همه مجوزهای الزم برای ساخت این کتابخانه مرکزی 
اخذ شــده و تنها کار باقی مانده، واگذاری زمین به این اداره کل 
اســت، افزود: این زمین در حال حاضر در اختیــار اداره کل راه 
 و شهرسازی این اســتان اســت که به محض واگذاری آن کار 

ساخت و ساز آغاز خواهد شد.

قدردانی از حضور مردم در مراسم 
ترحیم آیت ا... هاشمی رفسنجانی

مداخالت درمانی در آرایشگاه ها 
ممنوع است

توقیف محموله برنج قاچاق در 
چهارمحال و بختیاری 

روند معکوس ساخت کتابخانه 
مرکزی چهارمحال و بختیاری

منصور کیانی رییس اتحادیه پوشاك شهرستان شهرکرد 
در اســتان چهار محال و بختیاری در گفت وگو با ایســنا 
اظهار کرد: لباس های نامناسب و لباس هایی که روی آنها 

نوشته ها و عکس های نامناســب و ضد شئونات اسالمی 
چاپ شده اســت، از سطح شــهر جمع آوری و در صورت 

مشاهده برخورد قانونی می شود.

وی با اشــاره به اینکه ۴۰ درصد از بازار پوشاك استان را 
محصوالت وارداتی یا قاچاق تشکیل می دهد، تصریح کرد: 
عمده این پوشاك از کشورهای چین و ترکیه وارد استان 

می شود.
رییس اتحادیه پوشــاك شهرســتان شــهرکرد در ادامه 
افزود: از کشــورهایی دیگری همچون تایلند نیز پوشاك 

بچه گانه وارد استان می شود.
وی استقبال از پوشاك قاچاق را تنها به علت تنوع و قیمت 
ارزان آن دانســت و گفت: کیفیت پوشاك تولید داخل به 
مراتب باالتر از پوشــاك وارداتی و قاچاق است، اما تفاوت 
قیمت ها موجب گرایش مردم به ســمت پوشاك قاچاق 

شده است.
کیانــی در ادامــه با اشــاره به وجــود تعــداد ۱۲ واحد 
صنفی فروش لباس خارجی دســت دوم در شهرســتان 
شــهرکرد، گفت: طبــق قوانین تجــارت بایــد تمامی 
ایــن واحدها جمــع آوری شــوند و تا کنون بــا  ۹ واحد 
از واحد هــای فــروش ایــن گونــه لباس هــا برخــورد 
 قانونی شــده اســت و جمع آوری مابقی نیز در دســت

اجراست.
وی از وجود یک هزار و ۲۰۰ واحد صنفی در این اتحادیه 
خبر داد و گفــت: به علت رکود بــازار، در حال حاضر ۳۰ 

درصد این واحدها غیر فعال هستند.
رییــس اتحادیه پوشــاك شهرســتان شــهرکرد افزود: 
وضعیت فروش در بازار امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۳۰ درصد کمتر بود.
کیانی خاطرنشــان کــرد: بازرســان اتحادیه پوشــاك 
به صــورت مســتمر از واحدهــای صنفی ایــن بخش 
 بازرســی می کننــد و فروشــندگان موظف بــه رعایت

قوانین هستند.

رییس امور فنی مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۸ درصد از مساحت 
عرصه های منابــع طبیعی چهارمحــال و بختیاری مرتع 
است. فرزاد مردانی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا - منطقه 
چهارمحال و بختیاری - اظهار کرد: از یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار هکتار عرصه های طبیعــی، ۷۸ درصد آن معادل یک 

میلیون و ۹۳ هزار هکتار مرتع است.
وی افزود: تا کنون برای ۵۲۰ هزار هکتار از مراتع اســتان 
طرح مرتع داری تهیه شده و از این میزان ۲۵۰ هزار هکتار 

آن به مرتع داران واگذار شده است.

مردانی خاطرنشان کرد:  تهیه طرح های تلفیقی مرتع داری 
از جمله سیاســت های تدوین شــده امور کاربری مراتع 
هســتند که با در نظر گرفتن پتانسیل های بالقوه و بالفعل 
مرتع، راهکارهای احیا، توسعه و بهره برداری اصولی مراتع 
تعیین می شود. وی شخم و شــیار در سطح مراتع، چرای 
خارج از فصل چــرا و مازاد بر ظرفیت مرتــع، بهره برداری 
غیراصولــی از گیاهــان دارویــی و صنعتــی و بوته کنی 
را از مهم تریــن عوامل تخریــب مراتع دانســت و گفت: 
اجرای طرح هــای عمرانی بدون مطالعه و بــدون ارزیابی 

زیست محیطی نیز باعث تخریب مراتع می شود.

رییس امور فنی مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان در خصوص تعداد بهره برداران مجاز و غیرمجاز از 
مراتع، تصریح کرد: تعداد بهره برداران مجــاز از مراتع در 
اســتان ۲۲ هزار خانوار و تعداد بهره بردار غیرمجاز معموال 

سه برابر خانوارهای مجاز است.
فرزاد مردانی در پایان خاطرنشــان کرد: متاسفانه تعداد 
زیادی از دامداران استان های اصفهان، خوزستان و لرستان 
نیز قبل از موعد دام خود را در مراتع اســتان وارد می کنند 
و از این طریــق باعث تخریب مراتع اســتان چهارمحال و 

بختیاری می شوند.

رییس اتحادیه 
پوشاک شهرستان 

شهرکرد افزود: 
وضعیت فروش در 
بازار امسال نسبت 

به مدت مشابه سال 
گذشته ۳۰ درصد 

کمتر بود

وب دا؛ مدیر مرکز روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از کسب 
رتبه برتر در ســیزدهمین کنفرانس بین المللي روابــط عمومي ایران و 
چهاردهمین جشــنواره روابط عمومي هاي برتر ایــران خبر داد. عباس 
بحریني با اعالم این خبر افزود: این مراســم در نوزدهمین روز از دي ماه 
جاري در مرکز همایش هاي بین المللي المپیک با حضور جمع کثیري 
از مسئوالن، استادان، مدیران، کارشناســان و دانشجویان روابط عمومي 
برگزار شــد. به گفته وي، در این کنفرانس ســخنرانان با موضوع جایگاه 
فناوري در مدیریت محتــواي روابط عمومي هاي دانــش محور و تاثیر 
رسانه هاي نوین در تولید محتوا و انتقال پیام روابط عمومي، به ارائه آخرین 
دیدگاه ها و نظرات پرداختند. وي خاطر نشان کرد: این مرکز سال گذشته 
نیز در دوازدهمین کنفرانس بین المللي روابط عمومي ها و سیزدهمین 

جشنواره روابط عمومي هاي برتر ایران موفق به کسب رتبه برتر گردید.

 مدیرکل استاندارد چهارمحال از جمع آوری ۲۰ قلم کاالی فاقد عالمت 
استاندارد در سه ماهه سوم ســال ۱۳۹۵ از ســطح بازار استان خبر داد. 
عبدا... نظری اظهار کرد: کاالهای شناســایی شده شامل کیک و کلوچه، 
سرکه، ترشی ســیر، پودر نوشیدنی، نخود و ذرت شــیرین یخ زده، قند، 
شیشه پاك کن،ســنگ روشویی، سنگ توالت، شــیرآالت ساختمانی و 
بهداشــتی،محافظ الکترونیکی، چند راهه برق، اجاق گاز، کرسی برقی، 
کمک فنر، شمع، وایر شمع، سیم بند تخت و ... است. وی اخذ پروانه کاربرد 
عالمت استاندارد برای کاالهای مشمول استاندارد اجباری و درج عالمت 
اســتاندارد و کد رهگیری ذیل آن را الزم و ضروری دانست و تصریح کرد: 
متاســفانه  روی برخی از کاالهای فاقد عالمت استاندارد شناسایی شده، 
آدرس محل تولید درج نشده است و این نشان می دهد تولیدکنندگان این 

نوع کاالها بدون داشتن مجوزهای قانونی اقدام به تولید کرده اند.

روابط عمومي دانشگاه علوم 
پزشکي شهرکرد؛ برتریِن ایران

جمع آوری 2۰ قلم کاالی 
فاقد عالمت استاندارد

شهرستان

مدیر مرکز روابط عمومي و اطالع رســاني دانشگاه علوم 
پزشکي شــهرکرد گفت: تخت های جدید روان پزشکی 
در بیمارســتان جونقان هم زمان با سراســر کشــور به 
بهره برداری رسید. عباس بحریني اظهار کرد: بیمارستان 
روان پزشکي ســیناي جونقان از توابع شهرستان فارسان 
از جمله مراکز ارائه خدمات روان پزشــکي در کشور است 
که هم زمان با ســایر مراکز به تخت هاي روان پزشــکي 
جدید مجهز شــد. وی افزود: تعداد تخت هاي این مرکز 
با افتتاح تخت هاي جدید روان پزشکي از ۸۵ به ۱۲۰ عدد 
مي رســد. بحرینی با اشــاره به راه اندازي بخش اورژانس 
این بیمارستان، تصریح کرد: هم اکنون خدمات سرپایي، 
بستري، رادیولوژي،  آزمایشــگاه و داروخانه شبانه روزي 
در این بخش به مراجعان ارائه مي شــود. وي اضافه کرد: 
بخش روان پزشــکي بیمارســتان نیز به بخش هاي ویژه 
زنان و مردان و بخش اورژانس روان پزشــکي به تفکیک 
جنسیتي مجهز است. مدیر مرکز روابط عمومي دانشگاه 
علوم پزشکي شــهرکرد گفت: به زودي کلینیک اطفال و 
داخلي به مجموعه کلینیک هاي بیمارستان روان پزشکي 

سیناي جونقان افزوده خواهد شد.

به گزارش دانا؛ روســتای  کریم آبــاد در چند کیلومتری 
شهرســتان اردل یکی از روستاهایی اســت که تاکنون 
با نــگاه ویــژه مســئوالن از خدماتی چــون آب، برق و 
گاز برخوردار شــده اســت  ولی متاســفانه نبود ماشین 
جمع آوری زباله، این روزهــا نه تنها  تهدیدی جدی برای 
طبیعت روستای کریم آباد است بلکه شهروندان و اهالی 
منطقه را مــی آزارد و تاکنون  هیچ کــس برای حل این 

مشکل گامی برنداشته است.
البته  تا موقعی که ماشین جمع  آوری زباله به این روستا 
می آمد دهیار این روســتا به این امور به خوبی رسیدگی 
کرده و مشکلی برای جمع آوری زباله ها نبود  اما ۲ ماهی 
اســت که از ماشــین جمع آوری زباله خبری نیست  و 
همین امر باعث  پراکنده شدن زباله ها در سطح روستا  و 
طبیعت اطراف شده است،امیدواریم با تهیه این گزارش  
مشکل مردم این روســتا را به گوش مسئوالن برسانیم تا 
برای حل این مشکل چاره ای اندیشیده شود و به سادگی 
از کنار این مشــکل نگذرند  تا هم ساکنان روستا دغدغه  
دفع زباله نداشــته باشــند و هم طبیعت زیبای روستا با 

زباله نابود نگردد.

رییس بهزیستی شهرستان بروجن گفت: با حمایت این 
اداره در جهت ایجاد اشتغال افراد زیر پوشش، ساالنه ۱۰ 
تا ۱۵ درصــد از مددجویان از چرخه حمایت بهزیســتی 

خارج می شوند.
محمــد رزازی در گفت وگو با فــارس با اشــاره به ثبت 
۳۲۹ پرونده در خصوص زنان بی سرپرســت اظهار کرد: 
این پرونده ها متشــکل از زنان مطلقه، زنان با شوهران از 

کارافتاده و زنان بی سرپرست 
هســتند که به هر کدام از این 
خانواده ها از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار 
تومان ماهانه مستمری تعلق 

می گیرد.
رییس بهزیســتی شهرستان 
بروجــن در ادامه افــزود: در 
راســتای خدمت رســانی به 
افراد زیر پوشــش ســازمان 
بهزیســتی بــه فرزندانی که 
خانــواده نداشــته و اقــوام و 
آشــنایان سرپرســتی آنها را 
برعهده گرفته اند ماهانه مبلغ 
۲۵۰ هزار تومان کمک هزینه 

داده می شود.
رزازی با اشاره به اینکه ساالنه 
۱۰ تا ۱۵ درصد از مددجویان 
از چرخه حمایت بهزیســتی 

خارج می شــوند، تصریح کرد: در این راســتا به منظور 
اشتغال زایی زنان سرپرســت خانوار، کالس های آمادگی 
شغلی و مهارت های زندگی برگزار شــده که بعد از اتمام 
این کالس ها برای دریافت تســهیالت اشتغال زایی اقدام 
کرده و پس از مدت ۶ ماه تا یک سال پس از درآمدزایی از 

چرخه حمایت خارج می شوند.

بهره برداری از تخت های جدید 
روان پزشکی در بیمارستان جونقان

نبود ماشین زباله،تهدیدی برای 
زیبایی روستای کریم آباد اردل

رییس بهزیستی بروجن:

ساالنه درصدی از مددجویان از 
حمایت بهزیستی خارج می شوند

وی در ادامــه افزود: اشــتغال هایی چون مغازه پوشــاك 
و لوازم آرایشی، عکاســی، آرایشــگری و کارگاه خیاطی 
 توسط زنان سرپرســت خانوار در شهرستان بروجن ایجاد

شده است.
رییس سازمان بهزیستی شهرســتان بروجن از وجود دو 
گروه همیار زن در شهرستان بروجن خبر داد و گفت: گروه 
اول متشکل از سه نفر است که با در اختیار گرفتن سرمایه 
بالعوض از سوی بهزیستی اقدام به راه اندازی کافی شاپ و 
رســتوران کرده اند و خدماتی چون ترشی خانگی، خرد و 
بسته بندی سبزی، پخت نان خانگی را به مردم شهرستان 
بروجــن ارائه می دهند کــه پس از درآمدزایــی از چرخه 

حمایت سازمان بهزیستی خارج می شوند.
رزازی در ادامــه افــزود: گــروه دوم، جمعــی از زنــان 
بی سرپرست بوده که به تاســیس کافی نت اقدام کرده اند 
که تمام وســایل مــورد نیاز در ایــن زمینه را ســازمان 
بهزیســتی در اختیارشــان قرار داده و این زنان خدمات 

الکترونیکی را به مردم بروجن ارائه می دهند.
وی ادامــه داد: پرداخــت هزینــه درمان، کمــک هزینه 
تحصیلی فرزندان، کمک هزینــه ازدواج و تامین جهیزیه، 
خرید لوازم منزل، ایاب و ذهاب، احداث و تعمیرات ساخت 
از جمله خدماتی اســت که اداره بهزیســتی شهرســتان 

بروجن به افراد تحت پوشش بهزیستی ارائه می دهد.

به منظور 
اشتغال زایی زنان 
سرپرست خانوار، 

کالس های آمادگی 
شغلی و مهارت های 
زندگی برگزار شده 

که بعد از اتمام 
این کالس ها برای 

دریافت تسهیالت 
اشتغال زایی اقدام 

می شود

رییس اتحادیه پوشاک شهرستان شــهرکرد از وجود یک هزار و 2۰۰ واحد صنفی در این اتحادیه خبر داد و 
گفت: به علت رکود بازار، در حال حاضر ۳۰ درصد این واحدها غیر فعال هستند.

رییس اتحادیه پوشاک شهرستان شهرکرد:

30 درصد واحدهای صنفی پوشاک در چهارمحال غیرفعال هستند

78 درصد از مساحت عرصه های منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری مرتع است
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ابالغ رای
10/436 کالسه پرونده:938/95 شماره دادنامه:1278-95/7/29 مرجع رسیدگی: شعبه 
6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد بــا وکالت رضا عابدی زاده 
به نشــانی اصفهان خ آمادگاه مجتمع گلدیــس ورودی 3 طبقه 3 واحــد 336، خواندگان: 
1- غالمحسین مسعودی راد 2- ســید ایوب صالحی ســاداتی هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، 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 قاضی شورا: 
در خصوص دعوی رضا عابدی زاده به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت غالمحسین 
مسعودی راد و سید ایوب صالحی ساداتی به خواســته مطالبه مبلغ 78/170/734 ریال 
بخشــی از وجه یک فقره چک به شــماره 993020 -95/1/28 به عهده بانک ســپه شعبه 
شاهین شهر به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که 
ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 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 مستنداً 
به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر محکومیت 
خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 78/170/734 ریال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 2/879/260 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )95/1/28(  تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32163 شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان 

)317 کلمه، 3 کادر(
  ابالغ رای

10/437 کالسه پرونده:940/95 شــماره دادنامه:1294-95/8/2 مرجع رسیدگی: شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت رضا عابدی زاده به 
نشانی اصفهان خ آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی 3 طبقه 3 واحد 336، خواندگان: 1- حمید 
کرم زاده 2- محمد کاشیان هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 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 قاضی شورا: در خصوص دعوای رضا عابدی زاده 
به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت حمید کرم زاده و محمد کاشیان به خواسته مطالبه 
مبلغ 85/724/163 ریال بخشــی از وجه یک فقره چک به شماره 043882 -94/11/13 به 
عهده بانک سپه شعبه شاهین شهر به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  حکم بر 
محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 85/724/163 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 3/198/110 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/11/13(  تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابــل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32164 شعبه 6  مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )316 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/438 کالسه پرونده:942/95 شــماره دادنامه:1293-95/8/3 مرجع رسیدگی: شعبه 
6 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد بــا وکالت رضا عابدی زاده 
به نشــانی اصفهان خ آمادگاه مجتمع گلدیــس ورودی 3 طبقه 3 واحــد 336، خواندگان: 
1- مهدی جبارنیا 2- حمزه غالمــی 3- حاجی علم کریمداری همگی به نشــانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه، با عنایت به محتویــات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
 شــورا: در خصوص دعوی رضا عابدی زاده به وکالت از بانک مهــر اقتصاد به طرفیت

 خواندگان فوق به خواســته مطالبه مبلــغ 58/555/208 ریال بخشــی از وجه یک فقره 
چک بــه شــماره 479627 -94/12/16 به عهــده بانک ملی شــعبه خواجو بــه انضمام 
مطلق خســارت قانونی با توجــه  به محتویــات پرونده و بقــای اصول مســتندات در 
ید خواهــان و صدور گواهی هــای عدم پرداخت توســط بانــک محال علیــه که ظهور 
در اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و این که 
خوانــدگان علی رغــم ابالغ قانونــی از طریق نشــر آگهی در جلســه حضــور نیافته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
 خواهان از خــود ابــراز و ارایه ننموده لــذا دعوی خواهــان علیه خوانده ثابــت به نظر

 می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  
حکم بر محکومیت خوانــدگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلــغ 58/555/208 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/388/800 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/12/16(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32166 شعبه 6 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )313 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/439 کالســه پرونده:936/95 شــماره دادنامه:1277-95/7/29 مرجع رســیدگی: 
شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهــان، خواهان: بانک مهــر اقتصاد بــا وکالت رضا 
عابدی زاده به نشــانی اصفهــان خ آمــادگاه مجتمع گلدیــس ورودی 3 طبقــه 3 واحد 
336، خوانــدگان: 1- هاجر ســیروس فــر 2- بتول بهرامــی هر دو به نشــانی مجهول 
 المکان، خواســته: مطالبــه، با عنایــت به محتویــات پرونــده و اخذ نظریه مشــورتی

 اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص رضا عابدی زاده به وکالت از بانک مهر اقتصاد به طرفیت هاجر 
سیروس فر و بتول بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره 122274/35 -94/11/6 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارت قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در 
جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آ.د.م  حکم بر محکومیت خواندگان به صــورت تضامنی به پرداخت مبلغ 130/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/11/6(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32167 شعبه 6 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان )310 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/440 کالســه پرونده:1141/95 شــماره دادنامه:95/9/21-9509976793601694 
مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک مهر اقتصاد با وکالت 
رضا عابدی زاده به نشانی اصفهان خ آمادگاه مجتمع گلدیس ورودی3 طبقه 3 واحد 336، 
خواندگان: 1- امید فهامی 2- فاطمه دهخدای دهقی 3- سید امیرحسین حر  هر سه به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 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 قاضی 
شــورا: در خصوص دعوای رضا عابدی زاده به وکالت از بانــک مهر اقتصاد به طرفیت 
خواندگان فوق به خواسته مطالبه مبلغ 62/941/582 ریال بخشی از وجه یک فقره چک به 
شــماره 728176 -95/4/9 به عهده بانک صادرات شعبه کاوه به انضمام مطلق خسارت 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهــان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رسد که مستنداً به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م  
حکم بر محکومیت خوانــدگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلــغ 62/941/582 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 2/628/540 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )95/4/9(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجــع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض 
در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:32168 شعبه 6 شورای حل 

اختالف اصفهان )308 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/441 کالســه پرونــده: 564/95 مرجع رســیدگی: شــعبه 6 شــورای حــل اختالف 
اصفهان، خواهان: علی اکبر کریمی به نشــانی هشــت بهشــت غربی ســاختمان گویا، 
خوانده: علی نوروزی به نشــانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه رســید عادی،  
با عنایــت به محتویــات پرونده و اخــذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شــورا ضمن 
اعالم ختم رســیدگی بــا اســتعانت از خداوند متعال  به شــرح آتی مبــادرت به صدور 
رای می نمایــد. رای قاضی شــورا: در خصوص دعــوای علی اکبر کریمــی به طرفیت 
علی نوروزی به خواســته مطالبه مبلــغ 80/000/000 ریال وجه رســید عادی مورخه 
92/5/27  بــه انضمــام مطلق خســارات قانونی بــا عنایت بــه بقای اصول مســتندات 
 در ید خواهــان و گواهی عــدم پرداخت صــادره که ظهور در اشــتغال ذمــه خوانده و

 استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و 
مصون ماندن  خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد  198 و 515 و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 80/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و 2/050/000 ریال بابت هزینه  دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1395/6/6  لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن  بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم 
احکام می باشد در حق  خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از 

انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. می باشد م الف:32169 شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان )274 کلمه،3 کادر(  

ابالغ رای
10/442 کالســه پرونده: 950414 شــماره دادنامه:1672-95/9/30 مرجع رســیدگی: 
شــعبه 14 شــورای حل اختــالف اصفهــان، خواهــان: مصطفــی بصیری به نشــانی 
اصفهان مهرآباد کوچه یکتا ســاختمان مهــرگان واحد 1، خوانده: مهدی بزم چشــم به 
 نشــانی مجهول المکان، شــورا با عنایت به محتویــات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شــورای حل اختالف: در خصــوص دعوی  مصطفــی بصیری بــه طرفیت مهدی 
نرم چشــم به خواســته مطالبه مبلغ دو میلیون تومان وجه چک به شــماره  592054 به 
 عهده بانک ملی بــه انضمام مطلق خســارات قانونی بــا توجه  به دادخواســت تقدیمی،

 تصویــر مصدق چــک  و گواهی عدم پرداخت توســط بانــک محال علیه کــه ظهور در 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و ایــن که خوانده 
 علی رغم ابــالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ بیســت میلیون ریال بابت اصل خواســته و بیست و هشت هزار 
و پانصد تومان بابت هزینه دادرســی و هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/8/20(  تا تاریخ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32172 شعبه 14 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 284 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

10/443 کالســه پرونده 318/95 شــماره دادنامــه: 893-95/7/29 مرجع رســیدگی: 
شــعبه 35 شــورای حل اختالف اصفهــان، خواهان: حســن ابریشــم کار به نشــانی 
اصفهــان خ ال محمــد فلکــه برازنــده مجتمع مســکونی حافــظ 2 پالک 40 بــه وکالت 
زهرا کردگاری به نشــانی اصفهان خ هشــت بهشــت شــرقی مجتمع تجاری بهشــت 
 طبقــه اول ورودی دوم، خوانده: طاهــره پاریاو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: 
مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 
حسن ابریشــم کار به وکالت زهرا کردگاری به طرفیت طاهره پاریاو به خواسته مطالبه 
مبلغ هیجده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 036707 عهده بانک رفاه کارگران به 
انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه 
رســیدگی مورخه 95/7/27 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر 
به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در 
اشــتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی کــه حکایت از پرداخت وجه 
چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 95/7/27 و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و استحصاب دین و مستنداً به ماده 11 
قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198، 519 و 
522 از قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده و بــه پرداخت مبلغ هیجده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
94/12/27 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ صد و سی و هفت هزار تومان در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از آن  
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32176 شعبه 35 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

اصفهان )386 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/444 کالســه پرونده:230/95 شــماره دادنامه:1233-95/7/24 مرجع رســیدگی: 
شــعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهــان، خواهان: بانک مهــر اقتصاد بــا وکالت رضا 
عابدی زاده به نشــانی اصفهــان خ آمــادگاه مجتمع گلدیــس ورودی3 طبقــه 3 واحد 
336، خوانــدگان: 1- یوســف رجبی فرزنــد غالمرضا 2- علــی فالح فرزنــد رمزعلی  
هــر دو به نشــانی مجهــول المــکان، خواســته: مطالبــه وجه یــک فقره چک بــه مبلغ 
110/000/000 ریال بانضمام مطلق خســارات دادرســی، با عنایت به محتویات پرونده 
 و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت 
به صــدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصــوص دعوای رضــا عابدی زاده 
به وکالــت از بانک مهــر اقتصاد بــه طرفیت یوســف رجبــی و علی فالح به خواســته 
مطالبه مبلــغ 110/000/000 ریال بخشــی از وجه یــک فقره چک به شــماره 656044 
-94/11/20 بــه عهــده بانک ملی شــعبه میمه بــه انضمام مطلــق خســارت قانونی با 
توجه  بــه محتویات پرونــده و بقای اصول مســتندات در ید خواهــان و صدور گواهی 
های عدم پرداخت توســط بانــک محال علیه کــه ظهور در اشــتغال ذمــه خواندگان و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و این که خواندگان علی رغــم ابالغ قانونی 
از طریق نشــر آگهی در جلســه حضور نیافتــه و هیچگونــه الیحه و دفاعیات مســتند 

 و محکمه پســندی در مقام اعتراض نســبت بــه دعوی خواهــان از خود ابــراز و ارایه
 ننموده لذا دعــوی خواهان علیــه خوانده ثابــت به نظر می رســد که مســتنداً به مواد 
212 و 214 قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون آ.د.م  حکم بــر محکومیت 
خواندگان به صــورت تضامنــی به پرداخــت مبلــغ 110/000/000 ریــال بابت اصل 
 خواســته و مبلغ 2/275/000 ریــال بابت هزینــه دادرســی و حق الوکالــه وکیل طبق

 تعرفه قانونــی و خســارت تاخیر در تادیــه از تاریخ سررســید چک هــای موصوف 
)94/11/20(  تــا تاریــخ اجــرای حکم در حــق خواهان صــادر و اعــالم می نماید رای 
صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز پس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن مرجع و 
 ظرف 20 روز پــس از آن قابل اعتــراض در محاکــم محترم عمومی حقوقــی اصفهان 
می باشــد. م الف:32165 شعبه 6 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان )330 

کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/445 شماره دادنامه: 9309970353500532 شماره پرونده: 9209980359800770 
شماره بایگانی شعبه: 921379، 1- آقای حسن شــاتر متهم به نشانی متواری 2- آقای 
مهدی ترکیهای اصفهانی شــاکی با وکالت آقای ابوالفضل اصغریان به نشانی اصفهان 
خیابان شمس آبادی بین چهار راه عباس آباد و چهار راه قصر جنب بانک ملی ساختمان 
اسپادا طبقه 2 و 3- آقای ابوالفضل اصغریان شــاکی به نشانی خیابان شمس آبادی بین 
چهاره راه عباس آباد و چهار راه قصر جنب بانک ملی ســاختمان اســپادا طبقه 2، اتهام: 
خیانت در امانت، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام  آقای حسن 
شــاتر آزاد به لحاظ متواری بودن و مجهول المکان بودن دائر بر خیانت در امانت نسبت 
به یک دستگاه خودرو پیکان به شــماره انتظامی 571 ب 68- ایران 13 دادگاه با عنایت به 
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و شکایت شاکی 
خصوصی آقای مهدی ترکی های اصفهانی با وکالت آقای ابوالفضل اصغریان و اظهارات 
گواهان تعرفه شاکی در مرجع انتظامی و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی علیرغم ابالغ 
قانونی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی بوی محرز و مسلم بوده و 
مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسالمی متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیرمحکوم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پــس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد. م الف:32048 شــعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان) 109 

جزایی سابق( )264 کلمه، 3 کادر(

حوادث ایران

 باند فحشــا و قاچاق دارو در یک مجتمع مســکونی ۱۲واحدی 
در شــمال تهران شناســایی و منهدم شــد. اعضای باند فساد 
و قاچاق دارو در یکی از مناطق شــمال تهران توســط نیروهای 

اطالعات سپاه شمال تهران شناسایی و دستگیر شدند.
طبق مدارک موجــود در پرونده، مالک یک مجتمع مســکونی 
۱۲واحدی که در خارج از کشور اســت، ملک خود را در اختیار 
فردی قرار داده و این فرد، تمام ســاختمان را به مرکز فســاد، 
فحشــا و دپوی داروی قاچاق تبدیــل کرده بــود و واحدهای 

مسکونی این مجتمع را به افراد مختلف اجاره می داده است.
با ارایه گزارش هــای مردمی، انجام تحقیقــات اطالعاتی از این 
مجتمع آغاز شــد و بعد از احراز قطعیــت گزارش های واصله، 
 عوامل این مرکز فســاد کــه 8 زن و 4 مرد بودند، شناســایی 

و دستگیر شدند.  
در این مرکز فساد کنار داروهای قاچاق، مقدار زیادی مشروبات 
الکلی نیز کشــف شده اســت. با تکمیل تحقیقات اولیه، پرونده 

برای رسیدگی به دادسرای ناحیه یک ارجاع شد.

مردی که در پی دوســتی خیابانی با یک زن جــوان و تحت تاثیر 
وسوســه های شــیطانی او، چهره دو زن دیگر را با پاشیدن اسید 
به طرز وحشتناکی در مشــهد سوزانده اســت، با تالش یک ماهه 
کارآگاهان اداره جنایــی پلیس آگاهی خراســان رضوی به همراه 
دیگر همدســتانش دســتگیر شــد. اوایل شب بیســت و چهارم 
آذر گذشــته، دو زن جوان در بلوار عبدالمطلب مشــهد به ســوی 
منزل شــان حرکت می کردند که ناگهان مرد نقابداری از پشــت 
یک دســتگاه خودرو بیرون آمــد و محتویات مایــع ظرفی را که 
دســتش بود به صورت زن 35 ســاله پاشــید. زن جوان در حالی 
که جیغ می کشــید ســوختم! ســوختم! ناخودآگاه دستانش را 
وحشــت زده بر صورتش کشــید که بخشــی از پوســت او جمع 
 شــد. مرد نقابدار بــی توجه بــه فریادهــای دلخــراش این زن 
 و در یک چشــم بــر هم زدن به ســوی دوســت وی کــه زن 37 
 ســاله ای بود دویــد و باقــی مانــده مایع قوطــی را نیز بر ســر 
و صورت او خالــی کرد. این مرد ســپس بر ترک موتور ســیکلت 
همدســتش نشســت که منتظــرش بــود و از محل فــرار کرد. 
فریادهــای وحشــتناک دو زن 35 و 37 ســاله توجــه رهگذران 
 را بــه خود جلــب کــرد و عــده ای از شــهروندان بــرای کمک 
 به آســیب دیدگان وارد عمل شــدند. ســوزش شــدید صورت 
دو زن غیرقابــل تحمــل بــود و برخــی از اهالی و کســبه تالش 
کردنــد بــا ریختــن آب بر ســر و صــورت زن هــا، آثــار مایع 
 مذکور را کــه احتمال می رفت اســید باشــد، از بیــن ببرند، اما 
ایــن اقدامات موثــر نبود تــا این کــه دقایقــی بعــد نیروهای 

 اورژانس بــه محل حادثه رســیدند و دو مصدوم را به بیمارســتان 
 امــام رضــا ) ع ( منتقــل کردنــد. این گــزارش حاکی اســت: 
با گزارش ایــن حادثه به پلیــس۱۱0، ماموران کالنتری شــفای 
مشــهد نیز در محل حضور پیدا کردنــد و به تحقیــق در این باره 
پرداختند. بررســی های آنان مشــخص کرد دو زن جــوان مورد 
اسیدپاشــی نقابداران موتورســوار قــرار گرفته اند. امــا با توجه 
به اهمیت و حساســیت موضوع و به دســتور فرمانــده انتظامی 
خراســان رضــوی، پیگیــری ماجــرای اسیدپاشــی هولنــاک 
 بــه پلیس آگاهــی خراســان رضوی ســپرده شــد تــا گروهی 
از کارآگاهــان ورزیده اداره جنایی با نظارت مســتقیم ســرهنگ 
کارآگاه » حمید رزمخواه « برای شناســایی عامالن اسیدپاشــی 
وارد عمل شــوند. این گونه بود که بالفاصله جلســات کارشناسی 
با هدایت و فرماندهی ســرهنگ محمدرضا غالمــی ثانی ) رییس 
 اداره جنایــی پلیس آگاهــی ( آغاز شــد و کارآگاهــان به تجزیه 
و تحلیل هــای علمی برای شناســایی مردان نقابــدار پرداختند. 
 فرمانــده انتظامی خراســان رضوی به تشــریح رونــد پیگیری 
و تــالش یک ماهــه کارآگاهان پلیــس آگاهی خراســان رضوی 
 پرداخــت و گفــت: پــس از آن کــه مصدومــان اسیدپاشــی 
 به مرکــز درمانــی انتقال پیــدا کردنــد پیگیری های پلیســی 
 در این باره آغاز شــد تا این که 48 ســاعت بعد از وقوع این حادثه 
 » میمنت « زن 37 ســاله قادر به تکلم شــد و در اظهــارات خود 
به کارآگاهان گفت: حدود ســاعت 7 بعدازظهر به همراه دوســتم 
 » ســمانه « ) 35 ســاله ( از قرعــه کشــی صنــدوق خانوادگی 

بازمی گشــتیم، اما هنوز مســافتی تا منــزل دوســتم مانده بود 
 کــه ناگهان مــرد نقابداری به ســر و صورت مان اســید پاشــید 
و به همراه یک مرد دیگر با یک دســتگاه موتورســیکلت از محل 
 متواری شــدند. ســردار بهمن امیری مقــدم افزود: بررســی ها 
و تحقیقات کارآگاهان در حالــی ادامه پیدا کرد کــه مصدوم این 
حادثه نیز نتوانســت ســرنخی از عامــالن اسیدپاشــی به پلیس 
 ارایه کند. بــا این وجــود اقدامات فنــی و تخصصی با اســتفاده 
از شــگردهای پلیســی نشــان داد که تناقض هایی در اظهارات 
مصدومان بــا تحقیقات پلیس وجــود دارد چرا که بررســی های 
غیرمحســوس کارآگاهان از بــروز برخی اختالفــات خانوادگی 
و همچنین زمان تــردد مصدومــان حکایت می کرد و از ســوی 
دیگر هم ردپــای زن دیگری در شــب وقوع حادثه بــه میان آمد. 
رییس پلیس خراســان رضوی گفــت: از طرف دیگــر تحقیقات 
مشــخص کرد از خــرداد ســال 95 تاکنــون، اعضــای خانواده 
 » ســمانه « بارها مــورد تهدیــد افراد ناشــناس قــرار گرفته اند 
به طوری کــه دارای 4 پرونده دیگر اسیدپاشــی، تخریب و تهدید 
در کالنتری هــای مختلف شــهر بــوده اند. همچنین بررســی 
های کارآگاهان بیانگر آن بود که افراد ناشــناس کــه این خانواده 
را تهدیــد می کردنــد از تلفن هــای عمومــی و در فواصل زمانی 
مختلف بــا آنان تمــاس گرفته اند. مقام ارشــد انتظامی اســتان 
خراســان رضوی یادآور شــد: کارآگاهان در ادامــه این عملیات 
دوباره مصدومــان را مورد بازجویــی قرار دادند که ایــن بار ماجرا 
 رنــگ دیگری پیدا کرد و مشــخص شــد که شــب حادثه هووی 
» ســمانه « که » النــاز « نــام دارد آن ها را ســوار بــر خودروی 
پرایدش کرده و پس از گشــت و گذاری در شــهر در محل حادثه 
 پیاده شــده اند. ســردار امیری مقدم گفت: ایــن زن نیز بالفاصله 
با صدور دســتور قضایی احضار شــد و مورد بازجویی قرار گرفت، 
اما مدعی شــد که او نیز چند بار مــورد تهدید قرار گرفته اســت. 
در عین حــال کارآگاهان که بــه وی مظنون بودند، بررســی های 
تخصصی خود را با شــیوه غیرمحســوس ادامه دادند تــا این که 
ســرنخ هایی از دســت داشــتن این زن در ماجرای اسیدپاشــی 
 به دســت آمد. وی گفت: تحقیقات بیانگــر آن بود کــه » الناز « 
) زن ۲4 ســاله ( با فردی آشــنا شــده اســت و با یکدیگر روابط 
 غیرمتعــارف دارنــد. بــه همیــن دلیــل رصدهــای اطالعاتی 
با پیگیری برخــی پیامک هــای ارســالی مظنونان ادامــه پیدا 
 کرد تا این که افراد ناشناســی کــه اعضای این خانــواده را تهدید 
کرده بودند، شناســایی شــدند. وی تاکیــد کرد: در میــان افراد 
مظنون ردپای یکی از آنها و همچنین برادرش نیز مشــاهده شــد 
و بدین ترتیب کارآگاهــان در حالی متهم را دســتگیر کردند که 
» الناز « و همدســتش به یکی از شهرســتان هــا گریخته بودند. 
 بنابرایــن آن ها با اســتفاده از یــک برنامه ریزی ویــژه اطالعاتی 
از شهرســتان به مشــهد هدایت و در کمین نیروهــای عملیاتی 
گرفتار شــدند. ســردار ســرتیپ دوم بهمن امیری مقــدم اضافه 
کرد: متهم در بازجویی ها پرده از ماجرای اسیدپاشــی برداشــت 
 و معترف شــد: تحــت تاثیر وسوســه هــای شــیطانی » الناز « 
 و با همدســتی برادرش اقدام به اسیدپاشی کرده اســت تا » الناز « 

از همسر خود و هوویش انتقام بگیرد!
وی گفت: تحقیقات بیشتر در این باره همچنان ادامه دارد.

انهدام باند فحشا و قاچاق دارو 
در مجتمع ۱۲واحدی شمال تهران

 پیشنهاد  سردبیر: 
روح در خانه!

حوادث جهان

 پیدا شــدن موجــودات عجیب و غریــب در یک خانه 
 در آفریقــای جنوبی اعضــای خانواده را شــوکه کرد.

بر اساس گزارش mirror، موجودات عجیب و غریبی 
که در این خانه پیدا شدند، سری شبیه گربه و بدنی مثل 
 موش داشــتند. اعضای خانه که این موجودات عجیب 
و غریب را در سرداب خانه پیدا کردند با یک رهبر مذهبی 
برای چگونگی برخورد با آنها مشورت کردند و در نهایت 
این موجودات را از بین بردند.با وجود اینکه از بین بردن 
این موجودات عجیب با مشورت کلیسای محلی انجام 
شد یک موسسه خیریه محلی این کشــتار را محکوم 
 کرده اســت.این حیوانات در یک خانه در » لسابونگ «

) Lethabong ( واقع در » روستنبرگ «، در آفریقای 
جنوبی پیدا شــدند. مردم محلی بر این باورند که اینها 

موجودات نفرین  شده هستند.

مرد با انتشــار ویدیویی از اتاق دخترش و برخی نقاط 
 خانه، مدعی شــد که اتفاقــات عجیبی را بــا دوربین 
در خانه اش ثبت کرده است. وی ادعا کرده است که پس 
از اظهارات دخترش مبنی بر وجود چیزی در اتاقش که 
او را می ترساند، اقدام به نصب دوربین در اتاق دخترک 
 و همه نقاط خانه کرد. روزنامه انگلیسی » دیلی استار «

 گــزارش داد، در ایــن فیلــم دخترک در حــال بازی 
 با عروســکش اســت، حــال آنکه عروســک دیگری 
در نزدیکی او قراردارد، ناگهان سر عروسک خود به خود 
 شــروع به تکان خوردن می کند و کودک بدون توجه 
 به آنچه کــه در اطرافش می گذرد به بــازی اش ادامه 
می دهد. در فیلم دیگری پیداســت که این کودک در 
اتاق نشیمن در حال نقاشی است که ناگهان کاغذهای 
موجود در مقابلش پرواز می کنند، دخترک احســاس 
خطر کرده و فورا فرار می کند. برخی از افراد با دیدن این 
فیلم، آن را ساختگی و برخی دیگر آن را دلیلی بر وجود 

چیزهای خارق العاده طبیعی در آن خانه دانستند.

حضور موجودات عجیب 
و غریب در سرداب یک خانه 

روح در خانه!

 متهم 
 در بازجویی ها پرده 

از ماجرای اسیدپاشی 
برداشت و معترف شد: 

تحت تاثیر 
وسوسه های شیطانی 
» الناز « و با همدستی 

برادرش اقدام 
به اسیدپاشی 

کرده است 

اسیدپاشی هولناک به دو زن در مشهد

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اعالم خبر دستگیری 
عامل اصلی قتل عام ایرانشهر در حین فرار به پاکستان جزییات 

انگیزه عوامل قتل 8 عضو خانواده ایرانشهری را تشریح کرد.
سردار حسین رحیمی با اشــاره به دستگیری ســومین عامل 
قتل عام ایرانشهر در تشــریح جزییات دســتگیری وی که روز 
 جمعه انجام شــد، اظهــار داشــت: به دنبال وقــوع قتل 8 تن 
 در تاریخ۲0 دی در روســتای نصیرآباد شهرســتان ایرانشهر، 
با توجه به حساسیت موضوع، پیگیری این قتل ها در دستور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچستان افزود: پس از انجام اقدام تخصصی پلیسی، ماموران 
موفق به شناســایی دو تن از عوامــل این قتل عام شــدند و با 
 اشراف اطالعاتی و تالش شــبانه روزی موفق شدند بامداد دیروز 

دو متهم ۲6 و ۲7 ساله را دستگیر کنند.
وی ادامــه داد: همچنیــن در تحقیقات پلیســی انجام شــده 
مشخص شد که عامل ســوم این جنایت، به شهرستان میرجاوه 

متواری شده و قصد فرار به خاک کشور پاکستان را دارد.
رحیمی گفــت: به دنبال اطــالع از این امر، همــکاران ما محل 
اختفای نفر ســوم را که عامل اصلی این جنایت بود، شناسایی 
و در عملیاتی غافلگیرانه، وی را دســتگیر کردند و موفق شدند 
یک قبضه سالح کالشــینکف را که به وسیله آن، قتل عام مذکور 

صورت گرفته بود، کشف کنند. 
 فرمانــده انتظامــی سیســتان و بلوچســتان با بیــان اینکه 
هر سه متهم دستگیر شــده به قتل اعتراف کرده اند،  در تشریح 
علت و انگیزه وقوع این قتل گفت: پس از دستگیری عامل اصلی 
 این جنایــت، وی انگیزه قتل را اقــدام تالفی جویانه عنوان کرد 
 و مدعی شــد برای تالفی قتل برادر و پدرش توسط همسر یکی 

از زنان به قتل رسیده، دست به این اقدام زده است.

عامل اصلی قتل عام ایرانشهر 
دستگیر شد

آگهی دعوت از بســتانکاران شــرکت التیام 
 درمان پارسیان )سهامی خاص/ در حال تصفیه( 

به شماره ثبت 45228 
و شناسه ملی 10260631840

)نوبت اول(
در اجرای مقررات مفاد ماده 225 الیحه اصالحی 
قانون تجارت، بدینوســیله از کلیه بستانکاران 
شرکت التیام درمان پارســیان )سهامی خاص/ 
در حال تصفیــه( دعوت به عمــل می آید جهت 
اســتیفای حقوق خود ظرف 6 ماه از تاریخ اولین  
آگهی، در دست داشتن اســناد به مدیر تصفیه 
شرکت با نشانی اصفهان آخر خیابان مرداویج 
) شیخ کلینی(، پالک 5 کدپســتی 8168844861 
مراجعــه نمایند. ایــن آگهی در ســه نوبت در 

روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود درج می گردد. 

ناهید اکبری مدیر تصفیه شرکت التیام درمان 
پارسیان- در حال تصفیه
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ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510100350411261 ابالغیــه:  شــماره   10 /446
9509980350400830 شــماره بایگانــی شــعبه: 950931  خواهــان/ شــاکی ســید 
امیرحســین متولی امامی دادخواســتی به طرفیت  خوانــده/ متهم علی مقــاره عابد به 
خواســته مطالبه وجه چــک و تامین خواســته و مطالبه خســارت دادرســی و مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نمــوده که جهت 
 رســیدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان اصفهان واقــع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ شــهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 308  ارجاع و به کالسه 9509980350400830 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1396/01/29 و ساعت 8 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:32144 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/447 شماره ابالغنامه: 9510100354306818 شماره پرونده: 9409980364601997 
شــماره بایگانی شــعبه: 951105  شــاکی آقای محمود بخش زاد محمودی شکایتی به 
طرفیت متهم پرویز نصر اصفهانی به اتهام سرقت یک فقره چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان  واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
4 اتاق 458  ارجاع و به کالسه 951105 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/01/28 و 
ساعت 11/30 تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی  
و به تجویز ماده 349 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس 
از اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:32077 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 117 دادگاه 

کیفری دو شهر اصفهان) 117 جزایی سابق( )164 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/448 شماره ابالغنامه: 9510100354306778 شماره پرونده: 9409980365100519 
شماره بایگانی شعبه: 951252  شاکی بشیر حقیقی شکایتی به طرفیت  محسن جواهری  به 
اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شــعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ 
باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 4 اتاق 458  ارجاع و 
به کالسه 951252 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/1/26 و ساعت 11/30 تعیین 
شده است که به علت مجهول المکان بودن متهم  و درخواست شاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:32075 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 117 

جزایی سابق( )160 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/449 در خصوص پرونده کالســه 1081/95 خواهان عبدالحمید کالنی دادخواستی 
مبنی بــر مطالبه وجــه فاکتور به طرفیت آرش خســروی فــر تقدیم نموده اســت وقت 
رســیدگی برای  مورخ 96/1/21 ســاعت 16 عصر تعیین گردیده اســت. لــذا با عنایت 
به مجهول المــکان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مســتنداً به مــاده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از رســیدگی به این شعبه 
واقــع در خیابان ســجاد - اول خیابــان اربــاب - روبروی مدرســه نیلی  پــور- جنب 
ســاختمان صبا - پــالک57 کدپســتی 8165756441 شــورای حل اختــالف اصفهان 
شــعبه 23 مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت عدم 
 حضور در وقت رســیدگی ابالغ قانونی تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 32068 شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )128 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/450 در خصوص پرونده کالسه 1062/95 خواهان علیرضا دهقانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت علیرضا روح االمین تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای  مورخ 
96/1/21 ساعت 17/30 تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان  بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مســتنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد - اول خیابان ارباب - 
روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد شد. م الف: 32064 شعبه 23 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/451 در خصوص پرونده کالســه 951413 خواهان احمد مجلسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت کمال حیدری تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخه 

96/1/15 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 واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 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: 32061 
شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان)115 کلمه، 1 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
10/452 شماره ابالغنامه: 9510100361709027 شماره پرونده: 9509980361700572 
شــماره بایگانــی شــعبه: 950676  خواهان/ شــاکی ســمیرا چمــی  دادخواســتی به 
طرفیــت  خوانده/ متهــم محمود رحیمــی بلمیری به خواســته مطالبه خســارت تاخیر 
تادیــه و مطالبه خســارت دادرســی و اعســار از پرداخت هزینــه دادرســی و مطالبه 
وجه ســفته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت رســیدگی 
 بــه شــعبه 28 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان- 
خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 214  ارجاع و به کالسه 9509980361700572 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  
1395/12/24 و ساعت 11 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف:32049 شــعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)186 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/453 شماره ابالغنامه: 9510100350109197 شماره پرونده: 9509980350100540 
شماره بایگانی شعبه: 950647  خواهان هادی شــفیعی  دادخواستی به طرفیت  خوانده  
امیر زارعی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333  ارجاع و به 
کالسه 9509980350100540 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/12/19 و ساعت 
12/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ 
شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ 
متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:32059 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)177 کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
10/455 کالســه پرونده: 63/95 ش 1 شــماره دادنامه: 124-95/6/17 مرجع رسیدگی: 
شورای حل اختالف خور، خواهان: هادی اقبال فرزند حسین ساکن روستای ایراج- کوچه 
چاله حوضو، خوانده: پیمان عامری فرزند رضا به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
طلب بانضمام هزینه دادرسی و خســارت تاخر تادیه، شورا با بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دادخواست هادی اقبال فرزند حسین به طرفیت پیمان عامری فرزند 
رضا به خواسته مطالبه مبلغ شــش میلیون ریال وجه نقد بانضمام هزینه تاخیر تادیه و 
هزینه دادرسی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی با بررســی محتویات پرونده، اظهارات 
خواهان و تصویر مصدق حواله بانک ملــت مبنی بر انتقال مبالغ از حســاب خواهان به 
حساب خوانده و عدم حضور خوانده علی رغم نشر آگهی در جلسه و دفاع از خود دعوای 
خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
 خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ شــش میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت

 مبلغ چهارصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نشرآگهی و به پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ تادیه وجه که توسط دایره مجری حکم که 
طبق نرخ شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی محاسبه می گردد در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادر شده غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شورا و سپس ظرف مهلت بیســت روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی 
شهرستان خورو بیابانک می باشد. م الف:326 شعبه اول شورای حل اختالف خور )259 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ اجرايیه

10/456 کالســه پرونده: 432/95 ش 1 شــورا ، موضوع: الزام به انتقال ســند و هزینه 
دادرســی، به موجب رای غیابی شــماره 5185 مورخ 95/07/05 صادره از شــعبه اول 
شورای حل اختالف نائین محکوم علیه مهدی فالح نژاد فرزند ا بوالفضل به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 1/650/000 هزینه دادرسی و هزینه نقل و انتقال سند 
و پرداخت هزینه نشــر آگهی با ارائه مدرک در حق آقای عباسقلی حیدریان فرزند فتح اله 
به نشانی نایین خ آزادگان کوچه شماره 5 پالک 10 و پرداخت 5 درصد محکوم به بابت نیم 
عشر دولتی در حق دولت وخانم مریم حاجی زاده سفیده فرزند جمشید به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند سواری سمند 
ال ایکس سفید روغنی مدل 1391 به شماره انتظامی ایران 77-433 هـ 39 به نام محکوم 
له و پرداخت 5/000/000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت، لذا نظر به اینکه محکوم علیه 

ردیف دوم مجهول المکان می باشــد موارد مندرج در اجرائیه به اســتناد ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی برای یکبار در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا محکوم علیه پس از رویت و ظرف ده روز نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر این صورت وفق مقررات قانونی و از طریق دایره 
اجرای احکام عملیات اجرائی انجام خواهد شد. م الف: 330 شعبه اول شورای حل اختالف 

نایین)235 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

10/457  آقای صمد ارمودیان به  شناســنامه شماره 2  به شــرح دادخواست به کالسه 
193/95 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی ارمودنیان  به شناســنامه شــماره 31 در تاریخ 1394/9/26 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی: 
صمد ارمودیان)پسر( 2- کوکب ارمودیان )دختر( 3- شوکت ارمودیان)دختر( 4- فاطمه 
ارمودیان)دختر( 5- زهرا ارمودیان)دختر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف: 332 شعبه 3 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین) 124 کلمه، 

2 کادر(  
ابالغ اجرائیه

10/458 شماره پرونده: 139404002004000861/1 شماره بایگانی پرونده: 9402406/2 
شماره ابالغیه: 139505102004002847 بدینوسیله به خانم شهین بیتانه ساکن اصفهان 
خیابان آبشکار دوم مجتمع مسکونی پرستو پالک 228 کدپستی 65373-81666 که برابر 
گزارش مامور مربوطه نشانی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده است ابالغ می گردد که 
برابر سند رهنی شماره 26675-88/7/26 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 116 
اصفهان، مبلــغ 1/498/000/000 ریال بابت اصل طلب، مبلــغ 344/540/000 ریال بابت 
سود، مبلغ 1/736/228/024 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1394/10/5 و از این 
تاریخ روزانه مبلغ 1/463/936 ریال نیز طبق مفاد سند رهنی به آن اضافه می گردد و مبلغ 
1/728/605 ریال هزینه بیمه بانضمام کلیه هزینه های قانونی و حق الوکاله وکیل به بانک 
پارسیان شعبه دکتر محسن نوربخش اصفهان با  وکالت خانم فریبا توانا بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالســه  139404002004000861/1 در این اداره مطرح می 
باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام و چنانچه 
ظرف مدت مقرر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن 
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامت 
مورد وثیقه ) ششدانگ آپارتمان 5312/62 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان( و قطعیت آن، 
حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی نسبت به برگزاری مزایده جهت وصول 
مطالبات مرتهن و حقوق دولتی متعلقه اقدام خواهد گردید و جز آگهی مزایده آگهی دیگری 
منتشر نخواهد شد.  م الف: 32414 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)291 کلمه، 3 کادر( 

ابالغ اخطاريه ماده 101
10/459 شماره پرونده: 9204002127000035/2 شماره بایگانی پرونده: 9200783/2 
شماره ابالغیه: 139505102004003316 پیرو ابالغیه شماره 139505102004000913 
که در تاریخ 95/04/02 در روزنامه رسمی زاینده رود چاپ اصفهان منتشر گردیده است 
بدینوسیله به آقای محمد باقری خرزوقی ســاکن اصفهان دولت آباد روستای خرزوق 
کدپســتی 8138986311 بدهکار پرونده اجرائی فوق که برابر گــزارش مامور مربوطه 
نشانی فوق شناسایی نگردیده اســت ابالغ می گردد که در خصوص پرونده اجرائی فوق 
له: بانک کشــاورزی شــعبه شــهرضا و علیه: آقایان محمد باقری خرزوقی و حسنعلی 
خراجی، طبق گزارش مورخ 1394/01/25 کارشــناس رســمی دادگســتری پالک ثبتی 
 شماره 76/61 واقع در مهیار بخش یک ثبتی شــهرضا ملکی آقای محمد باقری خرزوقی

 مورد رهن ســند رهنی شــماره 32499-87/12/18 دفتر اســناد رســمی شماره 145 
شــهرضا طبق درخواست بســتانکار و توسط کارشــناس رسمی دادگســتری، 1( کل 
 زمیــن زراعی و باغــی و مرغــداری بــه مبلــغ 66/220/000/000 ریــال ، 2( درختان

 انار 8 تا 10 ساله 32500 اصله، طرح  آبیاری بابلر، درب و دیوار به مبلغ 13/264/800/000 
ریال، 3- درختان انار 4 تا 5 ســاله 15500 اصفهان طرح آبیار بابلر، اســتخر، ساختمان 
کارگری، اتــاق مدیریــت و اغل گوســفند بــه مبلــغ 3/675/000/000 ریــال جمعًا به 
مبلــغ 83/159/800/000 ریال ارزیابی گردیده اســت. لــذا برابر مــاده 101 آئین نامه 
اجرای مفاد اســناد رسمی، بدینوســیله به شــما اخطار می شــود که پس از رویت این 
اخطار چنانچه بــه مبلغ ارزیابــی پالک مذکور معترض می باشــید ظــرف مدت 5 روز 
 اعتراض کتبی خود را به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظر به مبلغ

 ده میلیون ریال هزینه جهت تجدید ارزیابی ارسال دارید. ضمنًا به اعتراضی که خارج از 
موعد مقرر یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 
شــد و به همان قیمت آگهی خواهد گردید. ایــن آگهی فقط یک نوبــت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان درج و منتشــر می گردد.  م الف: 32413  اداره اجرای اســناد رسمی 

اصفهان)298 کلمه، 3 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

10/454 در خصوص پرونده کالسه 95-1138 خواهان عبدالرضا حسین پور دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت قاســم ایسپره تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای مورخه 
95/12/18  ساعت 8/30 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 بهشــت شــرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( 
مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:32118 شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 111 کلمه، 1 کادر( 
مفاد آراء)نوبت دوم(

10/190  شماره: 139560302028000219 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رســمی. برابر رای شــماره 139560302028000102 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ابوالفضل قاسمی ورزنه فرزند حسن به شماره شناسنامه 112 صادره از اصفهان دارای 
کدملی 5659842623 در ششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 77/59 
متر مربع احداثی در قســمتی از پالک 1314 فرعی از 52 اصلی واقع در ورزنه بخش 21 
ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری عادی مع الواســطه از مالک رسمی آقای 
جالل میر میران فرزند عبدالغنی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/26 

 م الف: 30897 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
مفاد آراء)نوبت دوم(

10/191  شماره: 139560302028000143 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه

آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی. برابر رای شــماره 139560302028000096 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک کوهپایه تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد خادم هارونیه فرزند حســین به شماره شناســنامه 3351 صادره 
از ورزنــه دارای کدملــی 5659319769 در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجاری 
مســکونی به مســاحت 78 متر مربع احداثــی در قســمتی از پالک 1314 فرعــی از 52 
 اصلی واقع در ورزنه بخــش 21 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملــک کوهپایه خریداری عادی 
مع الواسطه از مالک رسمی آقای جالل میر میران فرزند عبدالغنی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/26 

 م الف: 30896 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
مفاد آراء)نوبت دوم(

10/192  شماره: 139560302028000217 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه

آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی. برابر رای شــماره 139560302028000099 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک کوهپایه تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقــای جواد بنویــدی ورزنه فرزند علی به شــماره شناســنامه 4804 صادره 
از بــن رود دارای کدملــی 5659334288 در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجاری 
مســکونی به مســاحت 55/11 متر مربع احداثی در قســمتی از پالک 1314 فرعی از 52 
 اصلی واقع در ورزنه بخــش 21 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملــک کوهپایه خریداری عادی

 مع الواسطه از مالک رسمی آقای جالل میر میران فرزند عبدالغنی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/26 

 م الف: 30895 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه 

نماینده مردم دو شهرستان گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای 
اسالمی گفت: در توافقی با رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
شهرستان گلپایگان قطب بهداشتی و درمانی غرب استان اصفهان 

خواهد شد.
علی بختیار در حاشــیه بازدید هیئت پنج نفره وزارت بهداشت و 
دانشگاه آزاد اسالمی  از زیر ساخت های آموزشی و شبکه بهداشت 
شهرســتان گلپایگان در جمع خبرنگاران تشریح کرد: این هیئت 
برای بررسی زیر ساخت های شهرستان با هدف ایجاد رشته های 
پزشکی و پیرا پزشکی  در دانشگاه آزاد اســالمی گلپایگان که در 

وزارت بهداشت مطرح شده در گلپایگان حضور یافتند.
وی با بیان اینکه پس از این بازدید رشته هایی متناسب با امکانات 
شهرســتان، ایجاد خواهد شــد، ادامه داد: ارتقای ســطح درمانی 
 و بهداشــتی شهرســتان در دو بیمارســتان امام حســین )ع( و 
آیت ا... گلپایگانی  و در سطح شهرستان پس از تصویب  این رشته ها 

را شاهد خواهیم بود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی مطرح کرد: در توافقی با رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شهرستان گلپایگان قطب بهداشتی 
و درمانی غرب استان اصفهان خواهد شــد و به مردم غرب استان 

خدمات ارائه خواهد کرد.

جانشــین فرماندهی انتظامی شهرســتان خوروبیابانک با اشاره 
به نکاتی در مورد پیشــگیری از ســرقت گفت: صاحبان منازل به 
 اندازه ای که به زیبایی و ظاهر خانه توجه می کنند، به ایمنی آن نیز 

توجه کنند.
سرهنگ بهارلو با اشــاره به راه های ورود ســارقان به منازل گفت: 
افزایش ایمنی منازل از طریق نصب نــرده های فلزی، قفل کردن 
درب های خروجی ساختمان هنگام خروج از خانه باعث پیشگیری 

از سرقت خواهد شد.
وی مهاجرت پذیری شهرســتان و وجود افراد معتاد معلوم الحال 
را باعث افزایش سرقت دانست و افزود: عالوه بر اینکه ایمنی منزل 
را افزایش می دهیــم در مواقعی که برای مــدت طوالنی در منزل 
نیستیم، یکی از همسایه ها یا اقوام را در جریان بگذاریم تا مواظب 

منزل ما باشد.
بهارلو با اشــاره به ترفند های ســارقان خاطر نشــان کرد: روشن 
گذاشــتن چراغ در منزل هنگامی که به مســافرت می رویم کار 
اشتباهی است و سارقان با مراجعه به منزل و اقدام به زدن زنگ درب 

منزل از خالی بودن خانه اطمینان حاصل می کنند.
وی ضمن توصیه به پرهیز از نگهداشــتن وجه نقد و طالجات در 
منزل گفت: سعی شود طالجات را در جاهای مختلف خانه پنهان 
کنید که در صورت سرقت، ســارقان تمام آن را پیدا نکنند. بهارلو 
استفاده از دزدگیر را یکی دیگر از عوامل بازدارنده از سرقت عنوان 

کرد و افزود: وجود دزدگیر می تواند سرقت را کند یا منحل کند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار:

گلپایگان قطب بهداشتی و درمانی 
غرب استان اصفهان می شود

جانشین فرمانده انتظامی خوروبیابانک:

افزایش ایمنی منازل 
سرقت را کاهش می دهد

اخبار

امام جمعه فریدونشــهر در خطبه های نماز جمعه این 
هفته با بیان اینکه استاندار اصفهان در آخرین سفر خود 
به فریدونشهر پس از اطالع از مشکالت این شهرستان 
به ویژه مشکل اشتغال، عنوان کرد »در این شهرستان 
زمینه هر شــغلی وجود داشــت هیچ کــس حق منع 
ندارد و من در این رابطه چک ســفید امضا می دهم«، 
از مســئوالن منابع طبیعی خواســت اجازه کشت در 
زمین های موات را به جوانان بیکاری که کمر همت برای 

کار کردن بسته اند داده و مانع ایشان نشوند.
حجت االسالم اباصلت غفاری گفت: احیای زمین های 
موات در فقه اسالم هم آمده است و منظور ما ایجاد هرج 
و مرج نیست بلکه از مســئوالن می خواهیم طبق گفته 
استاندار در تاریخ چهارم شــهریورماه سال جاری اجازه 
کشــت در این زمین ها را به جوانان جویای کار بدهند؛ 
چرا که زمین های این منطقه مرغوب و مناسب کشت 
دیم اســت.خطیب جمعه فریدونشــهر به مســئوالن 
توصیه کرد به فکر مردم به خصوص روســتاییان بوده 
و در مقابل ایشــان انعطاف به خرج داده و سخت گیری 
نکنند تا شرایطی فراهم شــود که روستاییان تصمیم 
به مهاجرت به حاشــیه شــهرهای بزرگ نگیرند و هم 
آبادانی شهرستان محقق شــود و هم جلوی مشکالت 

حاشیه نشینی کالن شهرها گرفته شود.
حجت االسالم غفاری با اشاره به قیمت باالی زمین در 
فریدونشهر از مسئوالن بنیاد مسکن و راه و شهرسازی 
خواســت وارد عمل شــده و قیمت ها را کنترل کنند و 
با تالش بسیار شرایط خانه دار شــدن جوانان را فراهم 

کنند.
امام جمعه فریدونشــهر ضمن تقدیــر از حضور مردم 
فریدونشــهر در مراســم ترحیم آیت ا... اکبر هاشمی 
رفسنجانی، یار دیرین رهبری، با بیان اینکه وی اعتقاد 
داشــت در اختالف نظر بین خود و رهبری، چون رهبر 
ولی فقیه هســتند باید مطیع امر ایشان بود، خطاب به 
کسانی که ســنگ این مرحوم را به ســینه می زنند از 
جمله برخی از نزدیکان او گفت: اگر راســت می گویید 
و دوســتدار آقای هاشمی هســتید باید پیرو ولی فقیه 

باشید.
وی رفتار متواضعانه را راه رســیدن به تقوا دانســت و 
تصریح کرد: برای دست یافتن به مقام تواضع، باید انسان 
در هر مقامی سعی کند از باالنشــینی پرهیز کرده، در 
دادن ســالم پیش قدم بوده و از بحــث و جدل بیهوده 

پرهیز کند.

سردار سرتیپ سید قاسم طباطبایی با بیان اینکه بهشت را 
به بها می دهند نه به بهانه، تصریح کرد: در طول تاریخ، قانون 
تکوینی الهی پا برجا بوده و خداوند همــواره از بنده اش در 
برابر شیطان پشتیبانی کرده است.وی ادامه داد: شرط عزیز 
شدن مخلوقات الهی مبارزه با شیطان است و اگر کسی در 
برابر وسوسه های شیطان ایستادگی کند خدا به او پاداش 

می دهد.
طباطبایی با اشــاره به اینکه امام)ره( با مبارزه مسلحانه با 
شاه مخالف بود، تاکید کرد: امام)ره( هیچگاه اسلحه و توان 
نظامی نداشت و همچنین از لحاظ اقتصادی و سیاسی نیز 
در سطحی نبود که بتواند مطرح باشد؛ ولی از لحاظ معنوی 
از جایگاهی برخــوردار بود که با هیچ قدرتــی در دنیا قابل 

مقایسه نبود.
وی افزود: قــدرت امام)ره( برگرفته از قــدرت الهی بود و با 

 همین قدرتی که خداوند به او عطا کرده بود توانست با شاه
 تا بن دندان مســلح، مبــارزه کند و انقــالب را به پیروزی 

برساند.
فرمانــده قــرارگاه مهندســی و پدافند غیــر عامل خاتم 
االنبیاء)ص(ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه دوری از 
کبر و غرور از دیگر ویژگی های امام راحل بود، خاطر نشان 
کرد: امام )ره( می گفت به من خادم بگویید بهتر از این است 
که رهبر بگویید و این امر نشان از تواضع و فروتنی امام)ره( 

داشت.
طباطبایی بیان کرد: یکی از دالیل عزت دادن خدا، بریدن از 
استکبار و طاغوت است و امام)ره( به سان ماهی در آسمان 
اسالم است که اطراف او را ستارگانی همچون شهید احمد 

کاظمی در بر گرفته اند.
وی با بیان اینکه شهید احمد کاظمی در دوران جوانی وارد 

جنگ شد و نقش مهمی در شکســتن حصر آبادان داشت، 
گفت: امروز نیروهای نظامی ایران در ســواحل مدیترانه و 
فراتر از مرزهای ایران می جنگنــد و قدرت های بزرگ دنیا 

از قدرت ایران در هراس هستند.
فرمانــده قــرارگاه مهندســی و پدافند غیــر عامل خاتم 
االنبیاء)ص(ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: آنچه امروز 
وحشت را بر تمام وجود استکبار مستولی کرده، لطف الهی 
است و مشیت الهی بر این قرار گرفته که به نظام جمهوری 

اسالمی و پیروان خمینی عزت دهد.
طباطبایی تاکید کرد: نقشه های دشمن در جنگ تحمیلی، 
نقش بر آب شــد ولی دشــمن امروز اعتقادات ما را هدف 
قرار داده اســت و با اختالف اندازی به دنبال فرصت اســت 
 تا به اهداف خودش که همان اهداف شــیطان است دست

 پیدا کند.
وی با اشــاره به اینکه قانون الهی بر این است که حکومت 
و عزت بدهد و انسان از شر شــیطان به خدا متوسل شود، 
تصریح کرد: انقالب امام)ره( به همان اندازه عصای موســی 
شبیه معجزه است معجزه ای که در عصر کنونی اتفاق افتاد 
و ما به مثال ماهی درون آب هستیم که قدر آب را نمی دانیم.

فرمانــده قــرارگاه مهندســی و پدافند غیــر عامل خاتم 
االنبیاء)ص( ســتاد کل نیروهای مســلح تاکیــد کرد: اگر 
بخواهیم خون شهدا مستدام بماند و بدهکار شهدا نباشیم 

باید کار و تالش کنیم.
طباطبایی ســهم خواهی از انقالب را آفت نظام دانســت 
و افزود: ســهم خواهی از انقالب با روحیه استکبار ستیزی 
و خدا محوری همخوانی ندارد، برخــی از ما در امور دنیوی 
غرق شــده ایم و یادمان رفته اگر کاری را برای رضای خدا 

انجام دادیم نباید به دنبال سود دنیوی آن باشیم.
وی اظهار کرد: باید فرهنگ شــهدا در جامعه نهادینه شود 
و ما هرجا سرمست امور دنیوی شــدیم اثرات وضعی آن را 
دیدیم.فرمانده قرارگاه مهندســی و پدافند غیر عامل خاتم 
االنبیاء)ص(ستاد کل نیروهای مســلح گفت: زیارت های 
عاشــورا و تاثیرات ســخنان امام)ره( کم رنگ شده و حال 
پشت دستمان می زنیم که چکار کنیم؟ چرا رای داده ایم؟ 
مگر شما نمی دانستید؟ مگر محور و حجت نداشتید؟ باید 

عبرت می گرفتید.
طباطبایی خاطر نشــان کــرد: به هر میزان کــه از انقالب 
و شهدا و شهید کاظمی دور شــویم به همان اندازه به کفر 

نزدیک می شویم بنابر این باید راه او را ادامه دهیم.
وی در پایان یادآورشــد: با تنبلی و سستی، راه شهدا تداوم 
پیدا نمی کند و تجربه نشــان داد که هر اندازه از اعتقادات 
دینی و اسالمی دور شــدیم و تحت امر والیت نبودیم لطف 

خدا نسبت به ما کم شده است.

امام جمعه فریدونشهر تاکیدکرد:

لزوم اختصاص زمین های موات 
فریدونشهر به جوانان جویای کار

با مسئوالن
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( ستاد کل نیروهاي مسلح در کاشان:

سهم خواهی از انقالب با روحیه استکبار ستیزی همخوانی  ندارد

پیشنهاد سردبیر: 
گلپایگان قطب بهداشتی و درمانی غرب استان اصفهان می شود

 برخی از ما 
در امور دنیوی 
غرق شده ایم 
و یادمان رفته 

اگر کاری را 
برای رضای خدا 

انجام دادیم 
نباید به دنبال 

سود دنیوی آن 
باشیم

فرمانده قرارگاه مهندســی و پدافند غیر عامل خاتم االنبیاء)ص( ستاد کل نیروهای مسلح شامگاه جمعه در 
آیین گرامیداشت سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی که در مسجد صفاری برگزار شد، با اشاره به آیه 26 سوره 
آل عمران اظهار کرد: مشیت الهی از ابتدای پیدایش انســان، حکومت و عزت دادن به انسان بوده  و حاکم و 

سرور قرار دادن انسان، قرعه ای و شانسی نبوده است.
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10 سرعت غیرمجاز و نقص فنی؛ 
مرگبارترین تخلفات جاده ای

 مبارزه با فساد اداری در مدارس
و دانشگاه ها آموزش داده می شود

1000 تخت روان پزشکی در سراسر 
کشور به بهره برداری رسید

سردار عبد الرضا آقاخانی خبر داد:

دستگیری هکر 19 ساله اصفهانی

رییس مرکز اجرائیات پلیــس راهور ناجا گفــت: در طول ٩ ماهه 
سال جاری، ٥ تخلف در جاده های کشور رکورد زده و بیش از باقی 

تخلفات توسط پلیس راهور به ثبت رسیده اند.
سرهنگ احمد کرمی اسد در پاســخ به این سوال که چه تخلفاتی 
بیشــترین فراوانی را در معابر برون شهری داشته اند، اظهارداشت: 
سرعت غیرمجاز، بیشترین فراوانی تخلف را در حوزه برون شهری 

داشته که متاسفانه عامل بسیاری از تصادفات مرگبار است.
رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا با اشــاره به اینکه رتبه دوم 
تخلفات برون شــهری مربوط به نقص فنی خودروها بوده، افزود: 
استفاده نکردن از کمربند ایمنی نیز در رتبه سوم تخلف راننده ها در 
جاده قرار دارد. وی ادامه داد: همراه نداشتن مدارک در رتبه چهارم 
تخلف های برون شهری است و جزو بیشترین تخلفاتی است که در 

جاده ها ماموران پلیس راهور با آنها برخورد کرده اند.
به گفته سرهنگ کرمی اسد، پنجمین تخلف راننده ها در جاده ها 
»سبقت غیرمجاز« است که بسیاری اوقات تصادفات جبران ناپذیر 

را رقم می زند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، از ارائه 
مباحث آموزشی مبارزه با فساد و ایجاد رشته تحصیلی دانشگاهی در 

این خصوص خبر داد.
محســن مرد علی، دبیر مرجع ملی کنوانســیون مبارزه با فســاد 
وزارت دادگســتری، گفت: مباحث آموزشــی کنوانسیون مبارزه با 
فساد و ایجاد رشــته تحصیلی و آموزش های دانش آموزی، بومی و 
دانشگاهی، مورد توجه ماده 13 کنوانسیون قرار گرفته و در همین 

زمینه نیز فعالیت هایی انجام شده است.
مردعلی از تاسیس یک رشته دانشگاهی جدید در این رابطه خبر داد 
و گفت: در حال حاضر پیش نویسی را برای مقطع کارشناسی ارشد 
و با محتوای برگزاری دوره آموزشی مدیریت ارتقای سالمت اداری و 
مبارزه با فساد پیش بینی کردیم و شورای مرجع ملی، پس از تصویب 
مصوبه مربوط به این موضوع، مکاتبه ای از ســوی وزیر دادگستری، 
به عنوان رییس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، با وزیر علوم، 
به منظور تاسیس رشــته ای به همین عنوان انجام می شود تا رشته 

ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد در دانشگاه ها ایجاد شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فســاد افزود: با وزارتخانه های 
علوم و بهداشــت در رابطــه با اجــرای مباحث آموزشــی مدنظر 

کنوانسیون مبارزه با فساد، رایزنی هایی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه یک واحد درســی با عنوان ارتقای سالمت اداری و 
مبارزه با فساد در دانشگاه ها ارائه می شود، گفت: عالوه بر ایجاد رشته 
تخصصی، به دنبال این هستیم که یک واحد درسی اختیاری تحت 
عنوان ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد  در  رشته های مدیریت، 
حقوق و اقتصاد گنجانده شود. در حال حاضر مکاتبات آن نیز انجام 
شــده اســت و وزارت علوم و بهداشــت و درمان در حال طراحی و 

نهایی سازی این رشته و واحد درسی هستند.
مردعلی با اشــاره به نحوه اجرای آموزش های دانش آموزی گفت: 
در مباحث آموزشــی با وزارت آموزش و پرورش جلسات متعددی 
داشتیم و امیدواریم متناسب با ماده 13 کنوانسیون، این آموزش ها 
در قالب های مختلف از جمله پیگیری قهرمان سازی ضد فساد  برای 

دانش آموزان ارائه شود.

با حضور وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی،120 تخت 
روان پزشــکی در اهواز و همزمان از طریق ویدئوکنفرانس، یک هزار 

تخت روان پزشکی در سراسر کشور به بهره برداری رسید.
در دهمین سفر اســتانی وزیر بهداشــت، درمان و علوم پزشکی به 
استان خوزستان، با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئوالن 
حوزه بهداشت و درمان،  طرح 120 تختخوابی روان پزشکی در بخش 
روان پزشکی بیمارستان گلســتان و یک هزار تخت روان پزشکی در 
سراســر کشــور از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس، در تاالر شــهدای 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز افتتاح شد. بر اساس این گزارش، یک هزار 
تخت افتتاح شده در سراســر کشــور، در قالب 66 بیمارستان، 31 
دانشگاه علوم پزشکی و ٥8 شهرستان اســت که به صورت نمادین، 
تخت های روان پزشــکی بخش اعصاب و روان بیمارستان های علوم 
پزشکی شهر ســیرجان از توابع استان کرمان، شــهر رودان از توابع 
استان هرمزگان، شــیراز و شهر درود از استان لرســتان، به صورت 
همزمان از طریق ویدئو کنفرانس به همراه خدمات بسته نوین سالمت 

و روان در سراسر کشور به بهره برداری رسید.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری نوجوان 1٩ ساله ای که 
اقدام به هک کردن چهار هزار مودم وای فای و ADSL کرده بود، در 

عملیات وی ژه کارشناسان پلیس فتای این فرماندهی خبر داد.
ســردار عبد الرضا آقاخانی اظهار داشــت: موضوع هــک و نفوذ به 
سیســتم های رایانه ای و شــبکه ای، امروزه به عنوان یک چالش و 
مشکل اساســی در فضای مجازی محسوب می شــود که به شدت 
کاربران را تهدید می کند. این مقام مســئول با بیــان اینکه در حال 
حاضر یکی از شایع ترین جرم ها، هک و نفوذ در زمینه هک مودم های 
وای فای و ADSL است، گفت: باید اذعان کرد شرکت هایی که این 
نوع مودم ها را به فروش می رسانند، معموال تنظیمات امنیتی را روی 
آنها اعمال نمی کنند، بسیاری از کسانی که اقدام به خرید می کنند 
نیز اطالع چندانی در این زمینه ندارند و به همین دلیل مورد هجوم 
هکرها قرار می گیرند که حداقل آســیب این هکرها نیز استفاده از 
پهنای باند اینترنت قربانیان است. فرمانده انتظامی استان اصفهان از 
کشف بزرگ ترین پرونده هک و نفوذ در سطح استان خبر داد و گفت: 
در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس به 
سیستم مودم ADSL آنان نفوذ کرده است، موضوع در دستور کار 
ویژه کارشناسان پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت که در نهایت با 

کارهای علمی دقیق، فرد مذکور، شناسایی و در منزلش دستگیر شد.
 این مقام مسئول بیان داشت: در بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد این هکر که تنها 1٩ سال داشته، توانسته در مدت دو ماه به مودم 
وای فای و ADSL چهار هزار شهروند نفوذ کرده و به صورت رایگان 
از پهنای باند اینترنت آنان استفاده کند.  وی با بیان اینکه چنین پرونده 
ای در نوع خود بی نظیر و بی سابقه بوده ، پایین آمدن سن هکرها را 
نگران کننده عنوان کرد و آن را نتیجه افزایش ضریب نفوذ اینترنت، 
توسعه ابزارها و دانش استفاده از فضای مجازی ، وجود نرم افزارهای 
هک و نفوذ در ســطح بازار و همه گیر شدن گوشــی ها و تبلت های 

هوشمند و گسترش این ابزار در بین کودکان و نوجوانان دانست.

پیشنهاد  سردبیر:اخبار
مبارزه با فساد اداری 

در مدارس و دانشگاه ها آموزش داده می شود

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

مشاور عالی ســازمان سنجش و آموزش کشــور، از رقابت 
26هزار نفر در آزمون دکتری خبر داد و گفت: کارت ورود به 

جلسه، سوم اسفند در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
حسین توکلی، مشــاور عالی سازمان ســنجش و آموزش 
کشــور گفت: 260 هزار داوطلب در آزمون دکتری سال ٩6 
دانشگاه ها و موسسات آموزشی رقابت می کنند و بیشترین 

تعداد داوطلبان، مربوط به گروه آزمایشی علوم انسانی است.
وی افزود: برای آزمــون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز 
دانشــگاه ها و موسسات آموزشــی از جمله دانشــگاه آزاد 
اسالمی، 260 هزار و 83 داوطلب ثبت نام کرده اند که از این 
تعداد 110هزار و 163 نفــر زن و 1۴٩هزار و ٩20 نفر مرد و 
در واقع ۴2/36درصد داوطلبان زن و ٥7/6۴درصد آنها مرد 

هستند.
توکلی اظهار داشــت: از تعــداد 260هــزار و 83 داوطلب، 
1۴٩هزار و 221 نفر در گروه علوم انسانی، ۴8هزار و 7٥٩ نفر 
در گروه فنی - مهندســی، 2۴هزار و ٩٩۴ نفر در گروه علوم 
پایه، 1۴هزار و ٩28 نفر در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، 
13هزار و 872 نفر در گروه هنر، 6 هزار و 78 نفر در گروه زبان 

و 2 هزار و 231 نفر نیز در گروه دامپزشکی ثبت نام کرده اند.
مشاور سازمان ســنجش، در ادامه یادآور شد: کارت شرکت 

در آزمون از روز سوم اســفند روی سایت سازمان سنجش 
قرار می گیرد و داوطلبان تا پنجشنبه پنجم اسفندماه فرصت 

دارند کارت خود را دریافت کنند.
وی افزود: آزمون دکتری نیمه متمرکز دانشگاه های کشور در 
7 گروه آزمایشی برای 2۴۴ رشته امتحانی، روز ششم اسفند 

ماه ٩٥ برگزار می شود.
توکلی تاکید کرد: کارنامه آزمون دکتری هفته آخر فروردین 
ماه ٩6 در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و مجازین به انتخاب 
رشته برای پذیرش در کد رشته های امتحانی دانشگاه های 
کشور بجز دانشــگاه آزاد، در نیمه اول اردیبهشت ماه ٩6 به 
سایت ســازمان ســنجش و برای پذیرش در کدرشته های 
دانشگاه آزاد به صورت مســتقل، به سایت مرکز سنجش و 

پذیرش دانشگاه آزاد مراجعه خواهند کرد.
وی خاطر نشــان کرد: امکان انتخاب رشــته در هر دو فرم 
انتخاب رشته دانشگاه های سراسری و دانشــگاه آزاد برای 
مجازین فراهم اســت و براســاس قانون سنجش و پذیرش 
مصوبه 18 اسفند ٩۴ مجلس شــورای اسالمی و مصوبات 
شورای ســنجش و پذیرش، ســنجش و پذیرش در مقطع 
دکتــری در دوره های آموزشی پژوهشــی و پژوهش محور 

انجام می شود.

مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور گفت: نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با افزایش مستمری مددجویان تحت 
پوشش نهادهای حمایتی موافقت کرده و اکنون این دستگاه 
ها ملزم به اجرای افزایش مســتمری ها هستند. سید مهدی 
زهرایی گفت: با توجه بــه هماهنگی های صــورت گرفته از 
سوی نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، از ابتدای سال 
٩6 مســتمری مددجویان نهادهای حمایتی اعم از بهزیستی 
و کمیته امداد امــام خمینی)ره(، 20 درصــد میزان حقوق و 

مستمری تعیین شده برای سال ٩6 خواهد بود.
وی افــزود: بــا برنامه ریــزی های صــورت گرفته از ســوی 

دستگاه های مسئول از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 
از ابتدای سال ٩6 این قانون عملیاتی خواهد شد و دستگاه ها 

مکلف به اجرای آن هستند.
مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی، با اشاره به معافیت های 
مالی در نظر گرفته شده برای مددجویان تحت پوشش کمیته 
امداد و ســازمان بهزیستی کشور، خاطرنشــان کرد: عالوه بر 
افزایش مستمری مددجویان در سال ٩6، مقرر شده برخی از 

معافیت ها نیز برای افراد کم برخوردار در نظر گرفته شود.
زهرایی، از آمادگی نمایندگان مجلس شــورای اسالمی برای 
بررسی پیشنهاد رؤسای کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 
بهزیستی در مجلس خبرداد و اظهارکرد: طی چند ماه آینده، 
رؤســای کمیته امداد امام خمینی)ره( و ســازمان بهزیستی 
کشور پیشنهادات خود در رابطه با معافیت ها را در کمیسیون 
اجتماعی مجلس شــورای اســالمی مطرح خواهند کرد و در 
صورتی که این پیشنهادات بار مالی نداشته باشد، با آنها موافقت 
خواهد شد. وی با بیان اینکه بحث افزایش مستمری مددجویان 
نهادهای حمایتی از ســال های قبل همواره مطرح بوده است، 
تصریح کرد: از ســال های قبل نیز بحث افزایش مســتمری 
مددجویان دستگاه های حمایتی همواره مطرح بود؛ اما آن طور 

که باید، اجرایی نمی شد.

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور:

علوم انسانی؛ حوزه مورد عالقه دانشجویان دکتری
مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور:

کمیته امداد، ملزم به افزایش حقوق مستمری بگیران شد

روان شناسی

به قول خودش نمــی خواهد فرزندش ایــن تجربه تلخ و 
شــاید غیر قابل قبول او را تجربه کند و بــه همین دلیل 
درمورد انتخاب نام فرزندش، وسواس و حساسیت زیادی 
به خرج می دهد و می گوید: نمی خواهم وقتی خودش را 

شناخت، مثل من از انتخاب نامش ناراضی باشد. 
ده ها نام را مرور کرده است و می خواهد نامی برای نوزاد 

انتخاب کند که خاص باشد.
انتخاب نام نیک از وظایف پدران و مادران است، اما گاهی 
انتخاب یک نام نادرســت و نامناســب، فرد، پدر و مادر و 
خیلی های دیگر را به زحمت می انــدازد و آنان را به طی 
کردن مراحل اداری برای جایگزینی نام مناســب مجبور 

می کند.
این روزها وقتی نــوزادی در خانواده متولد می شــود، به 
رسم همیشگی و با تبریک قدم نو رسیده، در اولین سوال 
نام نوزاد را می پرسیم؛ اما گاهی آنقدر این نام ها عجیب و 
غریب و ناملموس و با تلفظی دشــوار انتخاب می شود که 
نه تنها نمــی توانی آن را تکرار کنی؛ بلکه شــک می کنی 
فرزند متولد شــده دختر است یا پســر. ناچار می شوی با 
اندکی درنگ، معنای نام انتخابی را بپرسی و برای رسیدن 
به این معنا، شاید مجبور شوی دقایقی، داستان باستان و 
لشکر کشــی فالن قوم به فالن مکان و پیروز شدن فالن 

طایفه و تاریخچه بیماری همسر فالن پادشاه و شفا یافتن 
او را بشــنوی و در آخر هم نام انتخابی بــه عنوان یک نام 
بسیار ناشنیدنی که در گوشــه ای از تاریخ رها شده است، 
نام طفل بینوایی می شــود که کوچک ترین دخالتی در 
انتخاب آن ندارد. نامی که با آن خطاب می شــود و تا آخر 
عمر باید آن را یدک بکشــد و شاید هم بعد از اینکه بزرگ 
تر شد و به مدرسه رفت، از سوی دوستان و همساالن خود 
مورد تمســخر قرار گیرد. اینها فقط به این خاطر است که 

پدر و مادر می خواستند نام کودکشان تک و خاص باشد.
ســال ها می گذرد و همه به نام او عادت مــی کنند؛ اما 
خودش به صرافت تغییر نام پر دردسرش می افتد. این بار 
برای دیگران خیلی سخت اســت که او را به نام جدیدی 

صدا کنند.
نام ها و نشان ها، هویت ما را تشــکیل می دهند. هر نامی 
که برای هر کسی انتخاب می شود به طور معمول از زمان 
به دنیا آمدن تا زمان از دنیا رفتن، همراه اوست و با همان 
نام و نشان شناخته می شود؛ شــاید به همین دلیل است 
که اولین وظیفه پدر و مــادر در برابر فرزندان، انتخاب نام 
مناسب برای آنها باشــد و این امر هم ازسوی بزرگان دین 

مورد تاکید قرار گرفته است.
تنوع نام هــای دخترانه و پســرانه می توانــد برگرفته از 

الگوی های توصیفی، دینی مذهبی، ملی باستانی، قومی، 
منطقــه ای، ترکیبی، نام گل ها، طبیعــت، حیوانات زیبا، 
پرندگان، کوه ها و رودها و نام موجودات خیالی و تاریخی 

باشد.
نام ها می تواند برگرفته از اســطوره ها، باورها، اعتقادات 
یک ملت، نام پــدر بزرگ یا مادر بزرگ در گذشــته، یک 
داســتان قدیمی یا حتی یک ســریال در حال پخش هم 

باشد.
برخی هم دو اسمی هستند؛ در شناسنامه یک اسم دارند 

و در خانواده اسمی دیگر.
اما، مهم این اســت که اســم انتخابی، یک اســم کامل، 
خوب، مناســب با جنســیت فرد و مطابق با دین، آداب و 
سنن و اعتقادات جامعه باشــد؛ نامی باشد که تا آخر عمر 
و در تمام مراحل زندگی برازنده فرد باشــد؛ نه آنکه نامی 

رویایی و خیالــی و با تلفظی 
زیبا که فقط با سن نوزادی و 
کودکی متناسب باشد و فردا 
که کودک، مرد یــا بانویی در 
جامعه شــد، از تکــرار نام به 
قول معــروف فقط »فانتزی« 
خــود خجالــت بکشــد که 
جایــگاه  و  ســن  درخــور 

اجتماعی او نیست. 
بهتر اســت پــدر و مادرها با 
انتخاب نام نیک برای فرزندان 
خود، عالوه بــر انجام وظیفه 
خود، به نوعی بزرگی، عظمت 
و شــأن و منزلت را بــرای او 
انتخاب کنند کــه در معنای 
نام، نهفته اســت و برای تمام 
دوران زندگــی فرزندشــان 

کفایت می کند؛ نامــی که برخاســته از فرهنگ ایرانی و 
اسالمی باشد و نسل های آینده را هم به ماندگاری فرهنگ 
خودمان ترغیب کنند. انتخاب نام نامناسب نه تنها موجب 
نارضایتی صاحب نام می شود که برای تغییر آن و انتخاب 
یک نام مناسب و مورد پسند، مشکالتی را برای خود فرد 
و همچنین دستگاه هاو سازمان ذی ربط فراهم می کند و 
مســتلزم صرف وقت و هزینه و طی مراحل قانونی بوده و 
عالوه بر این الزم است امور، تمامی اســناد هویتی فرد و 
حتی فرزندان و همســر او نیز عوض شــود؛ پس چه بهتر 
که از همان ابتدا پدران و مادران در انتخاب نام نیک برای 
فرزندان خــود دقت کنند تا خود و دیگــران را به زحمت 

نیندازند.

یکی از عوامل روی آوردن بــه دروغگویی در کودکان، 
به خاطر ترس از تنبیه والدین است.

پژمان بابایی جامعه شــناس، با اشــاره به دالیل روی 
آوردن برخی از کودکان به دروغگویی، اظهار داشــت: 
یکــی از عواملی کــه کــودکان بــه دروغگویی روی 
می آورند، به دلیل ترس ناشــی از تنبیه والدین است. 
به عنوان مثال ممکن اســت کودک یکی از وســایل 
خود را در مدرســه گم کند؛ درنتیجه سعی می کند با 

پنهان کاری از تنبیه پدر و مادر در امان بماند.
وی در ادامه افزود: وقتی کودک در فضای خانه روابط 
توام با مخفی کاری بین والدیــن خود را می بیند، این 
الگوی رفتــاری را می آموزد. این روان شــناس با بیان 
دالیل دیگــر دروغگویی در کودکان، گفــت: انتظار و 
توقع بیش از حد از کودکان و مقایسه آنان با دوستان و 
همسن وسال هایشان در زمینه های گوناگون، از دیگر 

عوامل دروغگویی آنهاست.
وی در ادامه بیان کرد: کودک با دروغگویی بر احساس 
حقارت خود به طور موقت غلبه کــرده و والدینش را 
از خود راضــی نگه می دارد. بابایــی تصریح کرد: یکی 
از دالیلی که افراد در بزرگســالی دروغ می گویند این 
است که می خواهند از عواقب منفی صداقت رها شوند؛ 
زیرا برحســب شــرایط یاد گرفته اند که اگر فردی در 
امری صادق باشد ممکن اســت برای او عواقب منفی 
به وجود آورد. وی در پایان تاکید کرد: برای پیشگیری 
و درمــان دروغگویی، پــدر و مادر بایــد واقعیت ها را 
بپذیرند و برای شــنیدن موارد تلخ و شیرین از طرف 
کودکان آماده باشــند؛ چرا که آنها می توانند با رفتار 
خود به کــودک بیاموزند که گفتــن واقعیت ها به هر 
صورتی که باشد، امری مقبول بوده و موجبات تنبیه و 

آزار کودک را فراهم نخواهد کرد.

ترس، کودکان را دروغگو 
می کند

هنوز چند ماهی مانده است که اولین فرزندش چشم به جهان بگشــاید؛ اما می گوید دغدغه انتخاب نام 
فرزندش را دارد، چرا که هنوز بعد از گذشت 38 سال از عمرش، از نام خود راضی نیست.

انتخاب نام نامناسب نه 
تنها موجب نارضایتی 

صاحب نام می شود 
که برای تغییر آن 
و انتخاب یک نام 

مناسب و مورد پسند، 
مشکالتی را برای 

خود فرد و همچنین 
دستگاه هاو سازمان 

ذی ربط فراهم می کند

انتخابی نادرست و تغییری که همه را به زحمت می اندازد

بدقولی مراکز بیمه ای، داروخانه ها 
را زمین گیر کرده است

جلوگیری شهرداری از چسباندن تبلیغات 
روی دیوار منازل مسکونی

سامانه پیامکی طرح مشکالت معلولین 
راه اندازی شد

مدیر روابط عمومی انجمن داروســازان گفت: داروخانه ها با وعــده و وعید روزگار 
می گذرانند و این به معنای آن است که داروسازان هیچ امکانی برای ارتقای خدمات، 
برنامه ریزی و آینده نگری ندارند. دکتر حمید خیری، درخصوص وضعیت مطالبات 
داروخانه ها گفت: داروخانه ها برای حفظ آرامش بازار دارویی کشور، متحمل استرس، 
فشار عصبی و دغدغه خاطر شدید اقتصادی هستند و متاسفانه هیچ کس نسبت به 

تبعات این موضوع توجه ندارد.
وی با اشاره به تاخیر سازمان های بیمه گر در پرداخت صورت حساب های داروخانه ها، 
تصریح کرد: مراکز بیمه ای از تیرماه مطالبات داروخانه ها را پرداخت نکرده اند و این 
به معنای یک تخلف بزرگ از نص صریح قانون است؛ ولی متاسفانه این تخلف، آنقدر 

مکرر شده که توجه هیچ یک از دستگاه های نظارتی را بر نمی انگیزاند.
خیری ادامه داد: داروخانه ها به دلیل مشکل مالی که در عدم تامین منابع پایدار برای 
اجرای طرح تحول ســالمت ریشه دارد، سیاســت تعدیل نیروی انسانی را در پیش 

گرفته اند و این برای کشور ما جای تاسف دارد.
مدیر روابط عمومی انجمن داروســازان ایران اضافه کرد: نگرانی و اضطراب ناشی از 
بدقولی های متولی سازمان های بیمه گر، داروسازان را زمین گیر و پتانسیل داروخانه ها 
را اسیر کرده است و ما منتظر اقدام موثر دولت در زمینه پرداخت مطالبات هستیم. 
خیری اضافه کرد: وقتی تعهدات مالی داروســازان، خدشــه دار شــده و چک های 
داروخانه به دلیل عــدم دریافت وجوه صورت  حســاب بعضی از داروها برگشــت 

می خورد، به هرحال کیفیت کار و انگیزه داروسازان کاهش پیدا می کند.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شهرداری اصفهان باید 
با چسباندن برچسب های تبلیغاتی شرکت ها و مشــاغل خدماتی روی درب و دیوار 
منازل مسکونی قاطعانه برخورد کند و اجازه ندهد سیما و منظر شهری توسط عده ای 

متخلف از بین برود.
محمدرضا فالح  اظهارکرد: یکی از مشکالت و معضالتی که خاطر شهروندان اصفهانی 
را مکدر کرده، چسباندن برچســب های تبلیغاتی شرکت ها و مشاغل خدماتی روی 
درب و دیوار منازل مسکونی است. وی افزود: این حرکت و اقدام ناشایسته بعضی از 
مشاغل خدماتی، عالوه بر اینکه سیما و منظر شهری را مخدوش می کند، نگرانی ها 
و زحماتی را برای شهروندان به وجود آورده است. عضو کمیسیون فرهنگی شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: از شهرداری اصفهان خواســتارم طبق ماده ٩2 قانون 
شهرداری که نوشتن و الصاق هر نوع مطلبی را روی دیوارهای شهر )که مخالف ضوابط 
و مقررات شورای شهر بوده( ممنوع و شهرداری را مکلف به برخورد قانونی با متخلفان 
کرده اســت، قاطعانه برخورد کند و اجازه ندهد سیما و منظر شهری توسط عده ای 
متخلف از بین برود. وی تصریح کرد: از شرکت ها و مشاغل خدماتی نیز خواهشمند 
است نوع و شــیوه تبلیغاتی خود را تغییر داده تا عالوه بر ایجاد بازدهی بهتر، رضایت 
شهروندان را حاصل کنند. فالح در پایان خاطرنشــان کرد: باتوجه به ایجاد کمیته 
تخصیص برای عایق بندی پروژه های شــهری، از شــهرداری اصفهان می خواهم تا 
جلسات این کمیته را به صورت مستمر تشــکیل داده و تصمیمات این کمیته را به 

سمع و نظر اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان برساند.

ســامانه »معبر« با عنوان ســامانه پیامکی طرح مشــکالت معلولیــن، درخصوص 
مناسب سازی معابر و اماکن عمومی با شماره 3000012322 توسط دبیرخانه شورای 
مناسب سازی کشور راه اندازی شد.  مدیرکل بهزیستي استان، بر تشکیل جلسات فصلی 
شورای عالی مناسب سازی استان و همچنین کمیته های مناسب سازی شهرستانی 
تاکید کرد. دکتر صادقي در این نشست گفت: کتابچه تحلیل وضعیت مناسب سازی 
چهل دستگاه اجرایی اســتان، منتشــر و از طریق دبیرخانه مناسب سازی استان به 
دستگاه ها ارسال گردیده و از دستگاه ها خواسته شده در مدت زمان 6 ماه نسبت به رفع 
نواقص، اقدام و نتیجه را به دفتر فنی استانداری اعالم کنند. مدیرکل بهزیستي استان 
با ارائه گزارشی از روند تشکیل کارگروه فنی و نظارت به ریاست شهرداری، تشکیل دو 
کارگروه حقوقی و نظارت با محوریت بنیاد شهید و کارگروه اطالع رسانی و فرهنگ سازی 
با محوریت صدا وسیما را خواستار شد. صادقی در ادامه تصریح کرد: با سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان در خصوص تامین اعتبارات ادارات برای مناسب سازی مکاتبه 
کرده ایم و امیدواریم با پیگیری دســتگاه ها و ستادهای مناسب سازی شهرستانی، به 
سوی جامعه شهری مناسب سازی شده برای همه اقشــار گام برداریم. در ادامه، وی از 
راه اندازی سامانه »معبر« با عنوان سامانه پیامکی طرح مشکالت معلولین درخصوص 
مناسب ســازی معابر و اماکن عمومی با شــماره  3000012322 توسط دبیرخانه 
شورای مناسب سازی کشــور خبر داد و گفت: همایش ملی مناسب سازی کشور در 
تاریخ ٩٥/11/2٥ در تهران برگزار خواهد شد و امیدواریم اعضای ستاد با ارائه مقاله های 

کاربردی، در این همایش، حضوری فعال داشته باشند.
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پیشنهاد سردبیر: 
قلب ریسباف در»منچستر شرق« می تپد

عکس روز

 امکان دریافت روادید جمهوری آذربایجان بــرای اتباع ایرانی ظرف 
مدت سه روز از طریق رایانه فراهم شد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حکمت حاجی اف سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با اعــالم این خبر گفت: با 
ایجاد این سامانه اتباع کشور دوست و برادر جمهوری اسالمی ایران 
می توانند از این پس درهفت روز هفته بدون مراجعه به نمایندگی های 
سیاسی کنسولی جمهوری آذربایجان در محل اقامت خود با مراجعه 
به سامانه »آسان ویزا«در مدت سه دقیقه فرم الکترونیک مربوطه را 
تکمیل و سه روز بعد نسبت به اخذ روادید خود اقدام کنند. وی افزود 
متقاضیان اخذ روادید الکترونیک باید با ورود به سامانه )3*3*3( از 
طریق آدرس اینترنتی )evisa.gov.az( به صورت آنالین درخواست 
روادید خود را ثبت کنند. این سامانه پس از سه روز کاری مجوز الزم را 
صادر و مراتب را از طریق آدرس ایمیل به اطالع متقاضی می رساند و او 
می تواند پس از چاپ و همراه داشتن مجوز روادید خود، به جمهوری 

آذربایجان سفر کند.

  پرواز PC۵۱۴ شرکت هواپیمایی پگاسوس ترکیه که هفته گذشته 
فرودگاه استانبول را به مقصد تهران ترک کرده بود، به دلیل اتفاق 
عجیبی که یکی از مسافران این پرواز رقم زد، مجبور شد پرواز خود را 
به شکلی غیرعادی به پایان برساند. به گزارش ایسنا، یکی از مسافران 
این پرواز توضیح داد: این پرواز که در شــرایط آب و هوایی بد و در 
تکانه های شدید هوایی به ســمت تهران حرکت می کرد، در حین 
پرواز با اتفاقی عجیب روبه رو شد. یکی از مسافران که به دنبال پسر 
خود می گشت، در این رابطه از مسئوالن هواپیما سوال کرد و پس از 
چند دقیقه مشخص شد پسر این مسافر در یکی از دستشویی های 
هواپیما قرار دارد.به گفته وی، پس از آنکه میهمانداران تالش کردند 
در این دستشویی را باز کنند متوجه شدند که فرد مورد نظر سعی 
داشته با کمربندش خودکشی کند. در این بین نبود تیم امنیتی در 
هواپیما باعث شده که خارج کردن این فرد و متوقف کردن او برای 
دقایقی طوالنی ادامه پیدا کند. این مســافر درباره چگونگی فرود 
هواپیما در تهران نیز اظهار کرد: زمانــی که میهمانداران نگران آن 
بودند که این فرد شیشــه های هواپیما را بشکند، خلبان اعالم کرد 
که پرواز به فرودگاه امام خمینی )ره( رسیده و یکی از میهمانداران 
با نشستن در مقابل این مسافر، تالش کرد امنیت دیگر مسافران را 

تامین کند.

موزه مردم شناسی برلین به مرکز این شهر انتقال می یابد. پیش بینی 
می شود اجرای این تصمیم، تاثیر قابل توجهی در افزایش جمعیت 

بازدیدکننده  از این پروژه عظیم فرهنگی کشور آلمان داشته باشد.
 »Dahlem Museum« مجموعه عظیم فرهنگی موزه دالم برلین
که شامل موزه مهم مردم شناسی این شهر می شــود، قرار است در 
طی دو سال به مرکز شهر برلین انتقال داده شود.این اقدام به منظور 
استفاده بیشتر و تمرکز مکانی موزه های دولتی برلین است که از یک 
ســو زحمت رفت و آمد را برای بازدیدکنندگان کم خواهد کرد و از 
سوی دیگر به دلیل نزدیکی این مجموعه در آینده، آمار بازدید موزه 
مردم شناسی بیشتر خواهد شد.بر اساس این گزارش، آمار بازدید از 
این موزه، از ۵۶۹ هزار نفر نسبت به سال های قبل در سال ۲۰۱۶ تقریبا 
به یک چهارم این رقم رسیده بود.مطابق این تصمیم، فضای فعلی این 
مجموعه که در جنوب غربی برلین و در منطقه دالم واقع شده، قرار 
اســت ثابت بماند و کاربری جدیدی پیدا کند. طبق گفته مسئوالن 
این موزه، این ساختمان به مخزن موزه های دولتی تبدیل می شود. 
همچنین قرار است فضای بزرگی از آنجا به کتابخانه موزه اختصاص 
داده شــود. بنای فعلی که در حال حاضر مورد استفاده موزه است، 
در سال ۱۹۷۰ ساخته شــد و تابه حال مجموعه های متنوعی از آثار 
فرهنگی و تاریخی اقوام مختلف به صورت نمایشگاه دائم و نمایشگاه 

فصلی در آن دایر بوده است.

آغاز صدور روادید اینترنتی جمهوری 
آذربایجان برای اتباع ایرانی

اقدام به خودکشی یک مسافر ایرانی 
در توالت هواپیما! 

جابه جایی یک مجموعه عظیم؛

موزه مردم شناسی برلین برای جذب 
مخاطب به مرکزشهر می رود

کارخانه ریسباف بار دیگر خواهد تپید، اما نه در قالب کارخانه ای 
که صدای بوق آن را اصفهانی ها به خوبی می شناختند، بلکه این 

بار به عنوان موزه ای بزرگ در منچستر شرق.
کارخانه ریسباف چطور شکل گرفت؟

کارخانه ریســباف در نهم بهمن ماه ۱3۱۱ با سرمایه ای حدود 
3۱۴ هزار تومان و در قالب شــرکت ســهامی در سمت جنوب 
شــرقی سی وســه پل، در محــل باغ هــای »اعتمادالدوله« و 
»حاتم بیگ«، در سمت شــرق چهارباغ باال که آن زمان محور 
»هزارجریب«  نامیده  می شد، در زمینی به مساحت بیش از ۶۹ 
هزار متر مربع احداث شد. این کارخانه را می توان دومین کارخانه 
ریسندگی اصفهان و اولین محصول کار و سرمایه جمعی مردم 
اصفهان نامید. این کارخانه در دهه هشتاد به دلیل مشکالت و 
قانونی که اجازه فعالیت کارخانه ها در درون شهر را نمی داد، برای 
همیشه تعطیل شد. این بنای تاریخی که بانک ملی مالکیت آن 
را برعهده داشت، در روز ۸ مرداد۱3۸۱ با شماره ثبت ۶۰۱۸ به 
عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و در نهایت در دولت 

یازدهم و با تالش وزارت راه و شهرســازی و شــرکت عمران و 
بهسازی شهری ایران و مسئوالن استانی به قیمت حدود ۲۱۵ 
میلیارد تومان خریداری شد تا مرمت و بهره برداری از آن با هدف 
احیای این اثر ارزشــمند و ایجاد فضای فرهنگــی، تفریحی و 
اجتماعی آغاز شود. کارخانه ریسباف در تاریخ ۸ مرداد ۱3۸۱ با 
شماره ثبت ۶۰۱۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 

است.
ایجاد موزه بزرگ اصفهان برای من و همکارانم از نان 

شب واجب تر است!
استاندار فعلی اصفهان در دیداری که در ۱۹ اردیبهشت ۱3۹۵ 
با اعضای هیئت مدیــره انجمن موزه داران ایــران که با حضور 
مدیــرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان انجام شــد، تاکید 
کرد: اصفهان در آینده بســیار نزدیک دارای یکی از بزرگ ترین 
موزه های ایران خواهد شد. رســول زرگرپور اظهار داشت: بدون 
شک همه معتقدند استان اصفهان دارای ظرفیت های فراوانی 
در حوزه های فرهنگ و هنر و بــه صورت خاص در حوزه میراث 

فرهنگی است؛ بنابراین گواه من در این باره اظهارنظر بسیاری 
از محققان و مورخین و خصوصا میهمانان ویژه ای اســت که به 

اصفهان سفر کرده و یا می کنند. 
زرگرپور ادامه داد: با پیگیری های بسیار باالخره موفق شدیم تا 
به طور کامل با حمایت های مسئولین از جمله وزیر محترم راه 
و شهرسازی کارخانه تاریخی ریسباف اصفهان را تملک کنیم و 

این اتفاق در ابتدای سال جاری نهایی شد.
طرح تبدیل ریســباف به موزه بــزرگ منطقه ای 

اصفهان
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان فروردین ماه ۱3۹۵ 
تبدیل کارخانه ریســباف به مــوزه ای بین المللــی را یکی از 
طرح های پیشنهاد شــده خواند و گفت: این کار عالوه بر تمام 
ارزش هایی که این بنا به لحاظ معماری و تاریخی دارد می تواند 
ارزش افزوده فرهنگی ویژه ای را به این مجموعه بدهد. فریدون 
الهیاری اظهار داشــت: کارخانه های اصفهــان از نظر تاریخی، 
میراثی و فرهنگی از ارزش بســیار باالیی برخوردار هســتند، 
به ویژه کارخانه ریســباف که با همت وزارت راه و شهرســازی 
تملک شــده اســت و از نظر موقعیت مکانی در شهر اصفهان 
نیز جایگاه بسیار مطلوبی برای برنامه ریزی شــهری دارد. وی 
ریسباف را از نظر سبک معماری نیز ارزشــمند خواند و گفت: 
بناهای موجود در فضای این کارخانــه نمونه های ماندگاری از 
معماری صنعتی دوره اول پهلوی هســتند که همین امر ارزش 
ویژه ای به ریســباف می دهد، به طوری که بــه نوعی کالبد این 
کارخانه ها گویای تاریخ ارزشــمند اجتماعی و اقتصادی مقطع 
مهمی از ایران است. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با 
اشاره به موقعیت مکانی مناسب کارخانه ریسباف گفت: یکی از 
طرح های پیشنهادی بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این 
بود که ریسباف به موزه بزرگ منطقه ای اصفهان تبدیل شود. این 
ایده بسیار ارزشمند و مهم اســت و در کنار تمام ارزش هایی که 
این بنا به لحاظ معماری و تاریخــی دارد می تواند ارزش افزوده 
ویژه ای را به این مجموعه بدهد. مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان ثبت این کارخانه های تاریخی و صنعتی ارزشمند را از 
وظایف سازمان میراث فرهنگی دانست و اظهار کرد: ثبت این آثار 
پشتوانه حقوقی نگهداری آنها را افزایش می دهد و اجازه تخریب 
این بناهای ارزشمند را نمی دهد. کارخانه ریسباف هم اگر ثبت 
نبود و بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی صاحب آن نبود، برای 
مالکان اقتصادی  به صرفه بود که آن را تخریب و زمین را تفکیک 

کنند و به فروش برسانند.
تاخیر در تحویل کارخانه ریسباف به راه و شهرسازی 

استان ازسوی بانک ملی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مهرماه ۱3۹۵ در رابطه 
با وضعیت کنونی نقل و انتقال کارخانه ریسباف، آخرین بازمانده 
از کارخانه های نســاجی و بناهای تاریخــی باقی مانده از عصر 
معماری صنعتی گفت: با توجه به تفاهم نامه انجام شده فی مابین 
وزارت راه و شهرسازی و بانک ملی ایران مبنی بر تحویل کارخانه 
ریسباف به وزارت راه و شهرسازی در جهت ایجاد موزه بزرگ در 
استان مقرر بوده بر اساس نظریه کارشناسان رسمی دادگستری 
معادل ۱۵ درصد ارزش ریالی به صورت نقدی و مابقی از اراضی 
و امالک مرغوب این اداره کل به بانک ملی پرداخت شود و بانک 

نسبت به تحویل آن به وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.
وی با اشاره به طفره رفتن بانک ملی ایران در تحویل این مکان 
تاریخی به وزارت راه و شهرســازی گفت: متاسفانه بانک ملی با 
برگزاری جلســات تکراری و بی ثمر و با درخواست های جدید 
به بهانه هــای مختلــف از تحویل کارخانه ریســباف به منظور 
ایجاد فضای شهری مناسب و موزه بزرگ اصفهان طفره رفته و 
ناخواسته راه را برای سوداگران بخش زمین و مسکن باز می کند 
و چه بسا با این اقدام تخریب این بنای تاریخی باقی مانده از عصر 

معماری صنعتی را رقم خواهند زد.
قرارداد انتقال مالکیت کارخانه ریسباف امضا  شد

اســتاندار اصفهان ۲3 دی ماه ۱3۹۵ از انتقال قرارداد مالکیت 
کارخانه ریســباف برای ایجاد موزه بزرگ اصفهــان خبر داد و 
اظهار داشت: احداث موزه بزرگ برای کهن شهر اصفهان در شأن 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی یکی از آرزوهای دیرینه 
من و یکی از مطالبات اصلی و اساســی مردم نصف جهان بود. 
رسول زرگرپور با بیان اینکه کارخانه قدیمی ریسباف به عنوان 
مناسب ترین محل برای تاســیس این موزه انتخاب شده است، 
افزود: خوشــبختانه با پیگیری های صورت گرفته، نهایتا در روز 
دوشنبه بیستم دی ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
بانک ملی ایران و اســتاندار اصفهان در دفتر وزیر قرارداد انتقال 
کارخانه ریسباف به امضا رسید. به گفته پیروز حناچی، معاون 
وزیر راه و شهرسازی، »تجربه نشان داده هر زمان که مسئوالن 
ارشد استانی با عالقه چنین پروژه هایی را تعقیب می کنند نتایج 
مثبتی به دست آمده و در حال حاضر اصفهان چنین مزیتی را 
دارد که باعث شده تالش برای حفظ ریسباف نتیجه مثبتی هم 
داشته باشد. در اصفهان عقالنیت و تجربه مناسبی دیده می شود 
و مسئوالن متوجه هستند که چگونه باید از این فرصت به نحو 
احسن استفاده کنند.« اکنون بعد از یکصد سال که اصفهان به 
دلیل راه اندازی کارخانجات متعدد نساجی، منچستر شرق نام 
گرفت، این بار منچستر شرق با احیای کارخانه ریسباف و تبدیل 

آن به موزه بزرگ اصفهان،شکوهی دوباره می یابد.

 منچستر شرق
  با احیای 

 کارخانه ریسباف 
و تبدیل آن 

به موزه بزرگ 
 اصفهان،

شکوهی دوباره 
می یابد

 عکس روز
 نشنال جئوگرافیک

از انتقال مالکیت کارخانه تا موزه بزرگ اصفهان؛

قلب ریسباف در»منچستر شرق« می تپد

 تدوین سند توسعه میراث فرهنگی 
و گردشگری خوزستان 

غالمرضا شریعتی استاندار خوزســتان، در نشست با معاون رییس 
جمهور و رییس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور 
در محل سرسرای اجتماعات ســازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به 
بازدید دو روزه وی از آثار میراثی و مناطق و پتانسیل های گردشگری 
خوزســتان افزود: در گفت وگوهای چند روز اخیر قرار شــد تا کار 
تدوین سند در حال انجام توسعه میراث فرهنگی و گردشگری استان 
خوزستان هرچه سریع تر به اتمام برســد.وی اظهار کرد: همچنین 
مقرر شد تا  برش یک ساله آن برای ســال آینده به سازمان میراث 
فرهنگی کشور و اســتانداری خوزستان ارائه شــود تا براساس آن 
هماهنگی ها، همکاری هــا و توافقات الزم برای انجــام پروژه های 

پیش بینی شده برای آن سال به انجام برسد. 

جهانگردی

قاب روز

در منطقه »Zuffenhausen«  در اشتوتگارت آلمان،  ساختمانی قرار گرفته که یکی از شاهکارهای دنیای معماری  به شــمار می رود و موزه ای برای نمایش یکی از خودروهای برتر دنیاست. این موزه در فضایی ۵ هزار و ۶۰۰ متر مربعی ساخته شده و 
در آن ۸۰ مدل پورشه از قرن بیستم تاکنون به نمایش گذاشته شده است. در این موزه بخشی به معرفی تاریخ شرکت و کارگاه های آشنایی با فناور ی های تولید خودرو اختصاص داده شده است.با اینکه این شرکت در سال ۱۹3۱ توسط »فردیناند پورشه« 

تاسیس شد، اما یک دهه بعد تولید خودرو را آغاز کرد.این موزه در سال ۲۰۰۹ در آلمان تاسیس شد. معمار این موزه Delugan Meissl می باشد.

موزه پورشه؛ مکانی جذاب برای عاشقان خودرو 

اخبار

الیحه بودجه ســال ۹۶ کل کشــور در بخش میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری توســط دفتر مطالعات فرهنگی 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی بررسی شد. در 
گزارش بررسی الیحه  تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای 

درآمدهای بخش و مقایسه آن با ســال ۹۵ در جداول مختلف 
مورد توجه و تحلیل قرار گرفته اند. مجموع اعتبار منابع بودجه 
عمومی کل کشور در الیحه سال ۹۶ برابر با 3.۷۱۱.۲3۶.۹۴۱ 
میلیون ریال اســت که از این رقم مبلغ ۹۲.۸۷۸.۴۶۸ میلیون 
ریال برای امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در نظر گرفته 
شده اســت. امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری به هشت 
فصل تقسیم شده که سه فصل میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری از آن جمله است. به ترتیب بیشترین میزان اعتبار، 
متعلق به فصل میراث فرهنگی با ۷.۷۲۸.۶3۷ میلیون ریال )۸.3 
درصد از بودجه امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری( و پس 
از آن فصل گردشگری با 3.3۲۷.۹۴۵ میلیون ریال )3.۵ درصد 
امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشــگری( است. فصل صنایع 
دســتی با ۱.۴۴۰.۲۵۹ میلیون ریال )۱.۵ درصد امور فرهنگ، 
تربیت بدنی و گردشــگری( کمترین اعتبار در میان سه فصل 

مزبور را داراست.
 عالوه بر رشد منفی برخی از برنامه های سازمان نسبت به سال 
گذشته، شــاهد تغییرات جزئی در عناوین برخی از برنامه ها و 
همچنین جابه جایی، حذف و اضافه شــدن چند برنامه جدید 
هستیم. به عنوان مثال تغییر عناوین از برنامه تنظیم و اجرای 
 امور آماری بــه برنامه تنظیم و اجرای طرح هــای آماری تغییر

 یافته است.

سهم میراث، صنایع دستی و گردشگری از بودجه۹۶؛

حذف و اضافه برنامه ها

کلگری ، کانادا
در ســال ۲۰۱3، این 
شــهر در صدر جدول 
شــهرهای  تمیزترین 
دنیــا قــرار گرفت که 
توســط دو ســازمان 
Mercer Global Fi�
HR Con� و nancial

سازماندهی   sulting
و نظرسنجی شده بود. 

این رای گیری بر اساس پنج عامل اساسی، در دسترس بودن 
آب قابل شرب، دفع زباله ها، سیستم های فاضالب با کیفیت، 
آلودگی هوا و تراکم ترافیک انجام شده بود. این شهر در مرکز 
صنعتی نفت و گاز کانادا واقع شــده، اما با ایــن وجود از نظر 
پاکیزگی در شــرایط مطلوبی قرار دارد. در خصوص مدیریت 
پسماندها به شهروندان آموزش داده شده و کسانی که در شهر 

آشغال بریزند  باید جریمه های سنگینی پرداخت کنند.
اسلو، نروژ

اسلو یکی از جاذبه های 
توریـــستی  بــزرگ 
دنیاســت کــه مناظر 
ســبز و دریاچه های 
زیبایــش آن را به یکی 
از تماشایی ترین نقاط 
دنیا تبدیل کرده است. 
این شهر یک سیستم 
مدیریت زباله منحصر 

به فرد دارد و دولت و شــهروندان تالش بســیار زیادی برای 
بازیافت زباله ها کرده انــد. زباله های خانگی به منظور کاهش 

دی اکسیدکربن بازیافت می شوند و سوخت تولید می کنند.
استکهلم، سوئد

این شهر که به عنوان 
پایتخــت ســبز اروپا 
معروف اســت مناظر 
زیادی برای خودنمایی 
دارد.ســاختار مناسب 
شــهری، خیابان های 
تمیز و یک سیســتم 
حمل و نقــل عمومی 
عالی که باعث کاهش 

آلودگی و ترافیک می شود از ویژگی های این شهر زیبا هستند. 
در ضمن این شهر یک سیستم بسیار کارآمد مدیریت زباله ها 
 در زیر زمین دارد که به تمیز نگه داشــتن شهر بسیار کمک 

می کند.
کوبه، ژاپن

کوبه یکی از مقاصد گردشگری محبوب در ژاپن است که یک 
سیستم دفع زباله فوق العاده دارد. زباله ها به دقت طبقه بندی 

می شوند و برای هر دسته، دســتورالعمل های ویژه ای وجود 
دارد  به طوری که برای یک بیننده خارجی بسیار شگفت انگیز 

است که چطور با چنین دقتی این کار انجام می شود.
فرایبورگ، آلمان

این شــهر پر از گل، با هوای تازه ای که دارد  بیشــتر شبیه به 
حومه یک شهراســت که با زیبایی های طبیعی آراسته شده؛ 
شهروندان نظافت و بهداشــت را جدی می گیرند. فرایبورگ 
یکی از شهرهایی اســت که با محیط زیست ســازگار بوده و 

همچنین یکی از مقاصد گردشگری آلمان  به شمار می رود.
هونولولو، هاوایی

این شــهر یکی از بزرگ ترین مقاصد گردشــگری دنیاست و 
همچنین از تمیزترین 
شــهرهای دنیــا بــه 
حســاب می آیــد، از 
این شــهر بــه عنوان 
دروازه ایــاالت متحده 
هــم یــاد می شــود. 
هونولولو با زیبایی های 
طبیعی، هــوای پاک 
و مناظر سرسبز یکی 

از تمیزترین شهرهایی اســت که جای مناسبی برای زندگی 
محسوب می شود. این شــهر، صنعتی نیست و به عنوان یکی 
از مقاصد گردشگری، مردم محلی تالش زیادی برای تمیز نگه 
داشتن آن می کنند. در ضمن سیســتم حمل و نقل عمومی 
خوبی داردکه باعث می شــود نیاز به وســیله نقلیه شخصی 

کاهش پیدا کند.
زوریخ، سوئیس

لیســت  در  زوریــخ 
بهترین شهرهای دنیا 
برای زندگی است. در 
توسط   ۲۰۱۴ ســال 
 Mercer Survey
نظر سنجی شــد و در 
رده دوم قــرار گرفت. 
زوریخ بزرگ ترین شهر 
سوئیس بوده  و بسیار 

تمیز است. سیســتم مدیریت زباله که کامال سازگار با محیط 
زیست است و همچنین سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد 

این شهر از دالیل مهم تمیز بودن این شهر هستند.
مینیاپولیس، آمریکا

مینیاپولیس دارای یک برنامه مدیریــت زباله منحصر به فرد 
است. بر اســاس این برنامه راهکارهایی به شــهروندان ارائه 
می شــود که به آنها کمک می کند زباله ها را دســته بندی و 
دفع کنند. این شهر همچنین در لیست سالم ترین شهرهای 
آمریکاست و از مهم ترین دالیل پاک و ســالم بودن این شهر 
سیستم راه آهن اســت که باعث شــده آلودگی هوا به میزان 

زیادی کاهش پیدا کند.

پاک ترین شهرهای جهان
با وجود اینکه در دوران گرمایش زمین هستیم و آلودگی در بیشتر جاهای این کره خاکی در حال افزایش است، 
ولی در بعضی از شهرها همچنان آب و هوای پاک، سیستم آب و فاضالب بسیار خوب و جاده های تمیزی وجود 

دارد. در این شماره چند نمونه  از تمیزترین شهرهای دنیا  را  به شما معرفی می کنیم.
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پیشنهاد  سردبیر:
دوازدهمین جایزه ملی محیط زیست اعطا می شود پیدا شدن میمون های سخنگو

در سال آینده؛

دوازدهمین جایزه ملی محیط زیست 
اعطا می شود

الشه یک قوچ وحشی در منزل 
متخلف سابقه دار کشف شد

گزینش برترین هاي محیط زیست

دانشــمندان فرانســوی و آمریکایی نوعی از میمون ها به اســم 
 پاپیو پاپیو پیدا کــرده اند که از حروف صدا دار مشــابه با حروف 
انسان ها استفاده می کنند. همچنین آنها به این نتیجه رسیده اند 
که عناصر اولیه زبان ها که در بین پستانداران پیشرفته مشترک 
هســتند، تقریبا از حدود ٢٥ میلیون ســال پیش به وجود آمده 
اند.این تحقیق در مجله » PLoS ONE « منتشــر شــده است. 
بیشترین صداهای ثبت شده توسط دانشمندان که از میمون های 
 پاپیو پاپیو در آمده است، شباهت بســیاری به سیگنال دادن ها 

در دوران باستان دارند.

 » جایزه ملــي محیــط زیســت « از طــرف ســازمان حفاظت 
محیط زیست اعطا می شود و تشویقی است برای افزایش مشارکت 

همگاني در حفاظت از محیط زیست.
اعطاي جایزه ملي محیط زیســت در راســتاي افزایش مشارکت 
 همگاني در حفاظت از محیط زیســت صورت مــی پذیرد تا گامی 

در راستای ایجاد انگیزه در حفاظت از محیط زیست باشد.
حمید ظهرابي، مدیر کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان، 
گفت: بروز بحران هاي محیط زیستي در ســال هاي اخیر انسان را 
برآن داشته تا با تکیه برعلم، فناوري، ظرفیت جوامع بومي و مشارکت 
مردمي در راستاي کاهش و رفع مسائل به وجود آمده، قدم بردارد. از 
این رو انجام هرگونه اقدامي که سبب افزایش آگاهي و ایجاد انگیزه 

براي حفظ محیط زیست شود، بسیار مهم و موثر خواهد بود.
ظهرابي تصریح کرد: در همین راســتا و به سبب افزایش مشارکت 
همگاني در حفاظت از محیط زیست این ســازمان از سال ۷۹ اقدام 
به برگــزاري جایزه ملي محیط زیســت کرده و با اســتناد به ماده 
 ۴۶ آیین نامه اجرایي قانون حفاظت و بهســازي محیط زیســت 
از فعالیت هاي ارزنده افراد حقیقي و حقوقي حفاظت محیط زیست 

قدرداني مي کند.
 ظهرابي با اشــاره به محورهــاي مصوب براي گرفتــن جایزه ملي 
محیط زیســت گفت: ابداعات، اختراعات و طرح هاي بارز در جهت 
جلوگیري از آلودگي یا تخریب محیط زیست، خالقیت و ابتکارات 
 بارزي که موجب کاهــش موثرهزینه هاي جلوگیــري از آلودگي 
 و تخریب محیط زیســت شــده یا باعث ســهولت کاربرد مسائل 
و امکانات براي کنترل آلودگي و تخریب در ســطح وسیع مي شود، 
ارایه خدمات ارزنده و فعالیت هاي برجسته و نتیجه بخش در مورد 
ارتقاي سطح دانش و بینش زیست محیطي جامعه و ترویج فرهنگ 
محیط زیستي در سطح وسیع و فراگیر از جمله محورهاي مصوب 
براي گرفتن جایزه ملي محیط زیســت عنوان شده است. گفتنی 
اســت برنده دوره قبلی این جایزه جمعیت زنان مبــارزه با آلودگي 
محیط زیست اصفهان بود که موفق به کسب رتبه اول سازمان هاي 
 مردم نهاد کشــور شــد. برای این دوره نیز انتظار مــی رود فعاالن 
 زیست محیطي اصفهان، موفق به کسب رتبه هاي برتر شوند. آنچه 
 بر کســی پوشــیده نیســت نقش اساســي رســانه ها در جهت 
اطالع رســاني، ارتقا سطح دانش زیســت محیطي جامعه، ترویج 
فرهنگ زیست محیطي در سطح گسترده و جلب مشارکت همگاني 

در حفاظت از محیط زیست است.
 به همین دلیل ظهرابی بر این نقش تاکید کرد و خواست تا رسانه ها 

با جدیت بیشتری این مهم را دنبال کنند.
متقاضیان شــرکت در دوازدهمین دوره جایزه ملي محیط زیست 
مي توانند با مراجعه به بخش اطالعیه هاي پایگاه اینترنتي حفاظت 
 www.isfahan-doe : محیط زیست استان اصفهان به نشــاني

مراجعه کنند.
دوازدهمین دوره اعطاي جایزه ملي محیط زیست در خردادماه ۹۶ 

در تهران برگزار خواهد شد.

 الشــه یك قوچ وحشــي در بازرســي از منزل متخلفي در یکي 
از شهرهاي اطراف پارک ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشلو کشف 

و ضبط شد.
عملیات از آنجا شروع شد که ماموران اداره حفاظت محیط زیست 
یکي از متخلفان شکار سابقه دار منطقه را شناسایی و با حکم قضایي 

و همکاري نیروي انتظامي از منزل متخلف بازرسي کردند.
در بازرســي از منزل این متخلف یك دستگاه موتورسیکلت تریل 
قاچاق و الشه یك قوچ وحشي کشــف و ضبط  و به مراجع قضایي 
ارجاع شــد. پارک ملي و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با مساحت 
۱۱۳ هزار هکتار در ۴٥ کیلومتري شــمال غرب شــهر اصفهان 
 قرار دارد. شــکار و حتي اقدام به شروع به شــکار در زیستگاه هاي 
حیات وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده۱۰ و ۱٥ قانون 

شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار مي گیرند.

به گزارش » پارما «، با توجه به ابالغ اخیر سیاست هاي کالن محیط 
زیست توســط رهبر معظم انقالب اســالمي و نظر به اولویت هاي 
برنامه بودجه ســال ۹۶ که توســط رییس جمهور با عناوین آب، 
 فاضــالب، محیط زیســت و ریل مطرح شــده ، طــرح گزینش 

برترین هاي محیط زیست با موضوعات ذیل برگزار مي شود.
شرکت برتر فعال در حوزه محیط زیست، رسانه، تولید کننده برتر، 
کتاب برتر محیط زیست، دانشجوي برتر، پروژه برتر محیط زیست، 
پایان نامه تحقیقاتي برتــردر زمینه محیط زیســت از جمله این 
موضوعات است. جهت کسب اطالعات بیشتر درباره مدارک مورد 
نیاز و نحوه ارسال به وب سایت www.envco.ir مراجعه فرمایید.

ویژه

با مسئوالن

 معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت 
محیط زیست کشــور وکال، حقوقدانان و دانش آموختگان 
این رشته را بازوان سازمان حفاظت محیط زیست دانست 
 و گفت: بــرای رفع بعضــی از چالش های محیط زیســت 

باید به صورت ریشه ای و عمیق به آن پرداخته شود.
پروین فرشــچی در پیش همایش حقوق ســبز در گرگان 
اظهار کــرد: زمانی که خســاراتی به محیط زیســت وارد 
 می شــود ضمن توجه به ارزش های اقتصــادی منابع ملی 
از دســت رفته،  باید به راهکارهای موجــود در خصوص 

جبران و احیای این خسارت ها توجه کنیم.
وی خطاب به وکال، دانــش آموختگان و حقوقدانان حاضر 
در این مراســم گفت: کمکی بزرگی که این قشر فرهیخته 
 باید در قبال محیط زیســت انجــام دهند ایــن بوده که 
 با شــناخت دقیق محیط زیســت، ارزش هــای اقتصادی 

و اجتماعی و تاثیر آن را در جامعه درک کنند.
فرشــچی ابراز امیدواری کــرد که این گونــه همایش ها،  
 راهگشــایی برای رفــع خالء هــای موجــود در ارتباط 

بین حقوقدانان و محیط زیست کشور شود.
وی در ادامه به کم شــدن ماهیان خاویــاری دریای خزر 
اشــاره کرد و گفت: این یك چالش اســت که در بررسی 
دالیل آن بــه موارد متعددی می رســیم، صیــد بی رویه، 
ساختن سد، کم شدن زیستگاه های مناسب و عمل نکردن 
به مقررات و قوانین و آلودگی های محیط زیســت از جمله 

این دالیل است.
وی ادامــه داد: اما مســئله نهایی و ریشــه ای، نیازمندی 
جامعه ماهگیران است که زمینه ساز صید و قاچاق خاویار 

و ماهیان خاویاری می شود و باید به آن توجه شود.
 معــاون محیــط زیســت دریایــی ســازمان حفاظــت 

محیط زیست کشــور، ایجاد واحدهای تخصصی دادرسی 
 در دادگاه هــا را از خواســته های این ســازمان بیان کرد 
و گفت: اگــر بتوانیم با بازنگری، ایــن واحدهای تخصصی 
 را در دادگاه هــا راه انــدازی کنیــم در مقولــه حفــظ 
محیط زیســت و پیشــگیری از جرایم این حوزه موفق تر 

خواهیم بود.
فرشــچی همچنین انجــام طرح های آموزشــی مرتبط 
 بــرای قضــات و کارشناســان حقوقــی فعــال در حوزه 
محیط زیســت، به روز رســانی قوانین و مقــررات و البته 
 تهیه نظــام ارزش گذاری اقتصادی محیط زیســت و ارایه 
 به مجموعه هــای قضایــی را از دیگــر راهکارهای تحقق 

و حفظ بهتر حقوق محیط زیست دانست.
گفتنی است، همایش حقوق ســبز پنجم اسفند ماه سال 
 جاری با حضــور رییس قــوه قضاییه در گــرگان برگزار 

خواهد شد.

دامپزشك حیات وحش گفت: گونه غیربومی میمون رزوس 
پس از حمله به انسان، موجب مرگ او می شود.

ایمــان معماریان دامپزشــك حیات وحش، اظهار داشــت: 
جمعیت میمون رزوس از پاکســتان به سمت شرق  و جنوب 
شرقی آسیا تا چین گسترش پیدا کرده و رزوس تنها میمون 
کشور افغانستان است، از خانواده ماکاک ها بوده و وحشی ترین 

و پرخاش ترین میمون دنیا قلمداد می شود. 
وی افزود: گونه نر این میمون قلمرو طلب بوده و دندان نیش 
بســیار قوی دارد، به طوری که به هنگام حملــه گاز گرفته و 
 بسیار آسیب رسان است. دامپزشك حیات وحش تاکید کرد: 
 این گونه، بیماری های مشــترک بســیاری با انسان داشته 
و پس از حمله به انسان مشکالت اساسی برای او ایجاد می کند، 

حتی به راحتی باعث مرگ  انسان نیز می شود. 
 معماریان با بیان این که پرخاشگری این گونه غیرقابل کنترل 
و پیشگیری است، افزود: پس از انتقال بیماری  به انسان، شرایط 
درمان امکان پذیر نیست. ســل، ابوال، ماربورک، بیماری های 
 B انگلی و ویروس های مختلف و شــایع تری همچون هرپس 

از جمله بیماری هایی است که به انسان منتقل می کند. 
وی گفت: ۷۶ درصد رزوس ها ناقل بیمار ی های بدون عالمت 
به انســان هســتند، بنابراین نباید به عنوان حیوان خانگی 

نگهداری شود.  
دامپزشــك حیات وحش تاکید کرد: متاسفانه مدت هاست 
 میمــون رزوس به طور قاچاق وارد کشــور می شــود و چون 
در دوران کودکی جذابیت قابل توجهی دارد به عنوان حیوان 
خانگی در منازل نگهداری می شــود. معماریان افزود: وقتی 
این حیوان بزرگ شــد، به علت پرخاشــگری هایش توسط 
انسان در طبیعت رها می شود و چون گونه بومی کشور نیست 
به حیوانات بومی به ویژه گونه های کوچك جســته آســیب 

می رســاند، مخصوصا اگر جمعیت آن ها گسترش پیدا کند.  
وی تصریح کــرد: این گونه به طور قاچاق از مرزهای شــرقی 
وارد کشور شده و به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شود، 
از این نظر ما با افزایش چشمگیر این حیوان در کشور مواجه 
هستیم. دامپزشك حیات وحش گفت: به طور آزاد نیز وجود 
 میمون رزوس در جنگل های شمال، مازندران و گیالن گزارش 
 شــده اســت، امیدواریم جمعیت آزاد این گونه افزایش پیدا 
نکرده  باشد. معماریان ضمن انتقاد از اجرا نشدن قوانین در این 
خصوص افزود: با این که قوانینی مثل جریمه برای جلوگیری 
از قاچاق وجود دارد، اما متاسفانه این موضوع اعمال نمی شود. 
وی تاکید کرد: وظیفه کنترل جمعیت  این گونه و جلوگیری 
از ورود گونه های غیربومی به کشور بر عهده سازمان حفاظت 
محیط زیست است. معماریان گفت: باید مبادی ورودی کاال 
در جهت جلوگیری از قاچاق به طور جدی کنترل شود و حتی 

باید از خرید و فروش هر نوع گونه غیربومی ممانعت کنند.

دامپزشک حیات وحش اعالم کرد:

جنگل های شمال، در تصرف پرخاشگرترین میمون دنیا
معاون سازمان محیط زیست کشور اعالم کرد:

کم شدن ماهیان خاویاری دریای خزر

هومان لیاقتی گفت: مالیات سبز برای کشور ما ضروری است 
چون همراه با آن تخصیص بهینه منابع صورت خواهد گرفت. 
وی با بیان اینکه محیط زیست کشورما مشکالت زیادی دارد 
و بهبود آن نیازمند منابع اســت، افزود: می توان دراین مورد 
 به عملکرد کشــورهای دیگر نگاه کرد، به عنــوان مثال بعد 
 از فروپاشی کشورهای اروپایی بلوک شرق مشکالت اقتصادی 
 و محیط زیســتی زیادی داشــتند که با ایجاد صندوق های 
محیط زیســتی و سیســتم صحیح مالیاتی توانستند بر این 
مشکالت غلبه کنند. لیاقتی ادامه داد: اما در کشور ما که عوارض 
مالیاتی از صنایع آالینده اخذ می شود به منابع نادرستی واریز 
 می شود و مجلس شورای اســالمی هنوز در تصویب قوانین 

این مطالب را نادیده می گیرد. 
وی گفت: هرگاه بتوانیم برای بهبود محیط زیست کشور منابع 
بهینه تخصیص دهیم که آن هم از بودجه جاری کشور نباشد 
بلکه از محل عوارضی کــه کارخانه هــا و واحدهای تولیدی 
پرداخت می کنند، می توانیم به حفظ محیط زیست و بهبود 
 وضعیت همان واحدهای آالینده امیدوار باشــیم زیرا واحدها 
می توانند باگرفتن تسهیالت از محل اخذ مالیات سبز وضعیت 
 خود را بهبود دهنــد. لیاقتی اظهار کرد: امروزه در بســیاری 
از کشورها دیگر مالیات ســبز یك مقوله لوکس و حاشیه ای 
نیست بلکه به یك مالیات عادی تبدیل شده است، بنابراین اگر 
در کشور ما هم مالیات سبز رایج شود، موجب آزاد شدن منابع 

می شود.  
وی افزود: به عنوان مثال با داشــتن مالیات ســبز می توانیم 

صنعت بازیافت را در کشــور توسعه دهیم، باید اقتصاد 
جدید دنیا را درک کنیم، این اقتصاد جدید، سبز و دوار 

است به اعتقاد برخی اقتصاددانان دنیا، مردان 
قوی مالی در سال٢۰۴۰ مردانی هستند 
کــه در صنایع بازیافت ســرمایه گذاری 

کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه بایــد چرخه دنیا را 

درک کنیم، گفت: امروزه به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران 
امر هیچ چیزی دور ریختنی نیست، به عنوان مثال اگر به سمت 
صنعت بازیافت مانند تصفیه فاضالب و پسماندها پیش رویم 
 کمك بزرگی به محیط زیســت و حفظ منابع آبی در کشــور 
می شود که البته این کار نیازمند ســرمایه است که می توان 
آنرا از محل گرفتن مالیات های سبز و واریز به منابع صحیحی 

تامین کرد. 
لیاقتی با بیان اینکه هنوز منبع واریز مالیات ســبز مشخص 

 نیســت، افزود: اگــر این مالیــات وارد صنــدوق ملی 
محیط زیســت شــود قطعا برای محیط زیست کشور 
 مفید خواهد بود در غیر اینصــورت هیچ فایده ای در پی 

نخواهد داشــت. وی تاکید کرد: اگر این منابع وارد صندوق 
 ملی محیط زیست شــود، می تواند در قالب ارایه تسهیالت، 

 موتور محیط زیســت و اقتصاد کشــور را همزمان به حرکت 
در آورد، اما اگر قرار است وارد کانال های غلط شود به نظر من 
فایده ای ندارد، در واقع زمانی مفید خواهد بود که محل خرج 

آن از طریق صندوق ملی محیط زیست تعریف شده باشد. 
رییس صندوق ملی محیط زیست اظهار کرد: چند سالی است 

 که عوارض محیط زیســتی از واحدها و صنایع آالینده گرفته 
می شود، اما به منابع مالی شــهرداری واریز می شود؛ در عمل 
مشکلی از این صنایع حل نشده است در حالی که این عوارض 
باید در راســتای بهبود وضعیت صنایع آالینده هزینه شــود 
 بنابرایــن پرداخت آن برای محیط زیســت فایــده ای ندارد، 
 در واقع اقتصاد کشــور آن را پرداخت می کنــد، اما نتیجه ای 
به همراه ندارد.  وی گفت: شــهرداری هم قطعا تالش خود را 
کرده اســت، اما حاال که صندوق ملی محیط زیست در کشور 
تاسیس شده اســت این گونه عوارض و مالیات ها باید به این 

صندوق واریز تا خرج محیط زیست کشور شود. 
لیاقتی اظهار کرد: در بسیاری از کشــورهای دنیا که صندوق 
ملی محیط زیستی دارند شهرداری ها از محل عوارض به این 

صندوق ها کمك می کنند، اما در کشور ما برعکس است. 
وی تاکید کرد: وجود منابع برای بخش محیط زیست، همزمان 
 رشــد اقتصادی نیز به همراه خواهد آورد، چرا بسیاری از افراد 
به این مطلب توجه نمی کنند؟ فقط کافی است تجربیات موفق 

و صحیح دنیا در این زمینه را مطالعه کنند. 
رییس صنــدوق ملی محیط زیســت گفت: زمانــی تمرکز 
لهســتان بر روی فوالد، کشتی ســازی و صنایع سنگین بود، 
 اما اکنون بافت صنعتی خود را تغییر داده و به ســمت صندوق 
محیط زیستی حرکت کرد و اکنون موفق ترین صندوق ملی 

محیط زیستی دنیا را دارد. 
وی گفت: ابتکار در دور اول ریاســت بر سازمان محیط زیست 
در سفر به لهســتان با صندوق ملی محیط زیست 
آشــنا شــد و در آن زمان پایه ایجاد آن را در کشور 
 بنا گذاشــت و در دور دوم ریاســت خود بر سازمان 

محیط زیست آن را تاسیس کرد. 
لیاقتی درباره اعتبار صندوق ملی محیط زیست گفت: 
صندوق فعال هیچ اعتباری برای ارایه تسهیالت ندارد، 
البته چند تفاهم نامه خارجی منعقد کرده ایم که به علت 
 مشکالت تحریم هنوز نتوانستیم کاری انجام دهیم یکی از آنها 
با یك بانك اتریشــی اســت که بر اســاس آن مــی توانیم 
 اعتباراتی در اختیار بگیریم، اما به علت تحریم هنوز راه 
نیفتاده است. وی افزود: قرار بود مبلغ پنج میلیارد تومان 
به عنوان اعتبار اولیه از سوی دولت در اختیار صندوق قرار 
گیرد که سال گذشته دو میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد، اما 
به علت کمبود نقدیندگی در کشور در سال جاری اختصاصی 
صورت نگرفته اســت. لیاقتی تاکید کرد: البته باید بگویم که 
ســرمایه اولیه دولتی را نباید مد نظر قرار داد زیرا دولت برای 
بودجه به اندازه کافی مشــکل دارد، این مبلــغ اولیه هم برای 
 ارایه تسهیالت کافی نیســت آن چیزی که مهم است عوارض 
و مالیات های صحیح محیط زیســتی اســت که باید به این 

صندوق تزریق تا در اقتصاد کشور سرمایه گذاری شود. 
 وی با بیان اینکه منابع باید درســت مصرف شــود، گفت: اگر 
به اندازه کافی منابع در اختیار داشته باشیم، می توانیم برای 
صنعت اکوتوریسم و مسائل مختلفی در محیط طبیعی 
تسهیالت ارایه دهیم و بدون اینکه به محیط زیست 

آسیبی وارد شود، اقتصاد کشور رونق گیرد.

رییس صندوق ملــی محیط زیســت گفت: اخذ 
 مالیات سبز موجب رشد اقتصـادی، ایجاد اشتغال 

و بهبود وضعیت محیط زیست می شود.

حیوانات راه راه

خبر

استاد دانشگاه و فوق تخصص بیماری های ریه تاکید کرد 
که کپسول های اکسیژن هیچ ارتباطی به مهار آلودگی هوا 

ندارند و افراد نباید فریب این سودجویی ها را بخورند.
 تخصــص برخــی ســودجویان، شناســایی بحــران 
و ماهی گرفتــن از آب های گل آلود اســت. این روزها که 
هوای بسیاری از کالن شهرهای کشــور در دود و آلودگی 
غوطه ور است، خیلی ها حاضرند دست به هر کاری بزنند که 
سالمت خودشان و خانواده شان، قربانی آلودگی هوا نشود. 

در این بین، عده ای هم پیدا می شوند که با تشخیص همین 
نیاز، به فروش کپسول های کوچك اکسیژن روی آورده اند 
 تا به زعم خودشــان، تجهیزات مقابله بــا آلودگی هوا را 

در اختیار خانواده ها قرار بدهند.
حتی ردپای این کپسول ها در برخی داروخانه ها هم پیدا 
می شــود و نمونه متداول آن که حتی مهر تایید سازمان 
اســتاندارد را هم دارد، به قیمت حدود هشت هزار تومان 
به فروش می رســد. با توجه به این که حجم اکسیژن این 
کپسول ها، بسیار محدود است، تقریبا بیش از دو بار بیشتر 
نمی شود از اکسیژن این کپسول ها استفاده کرد. معموال 
افرادی که دچار ناراحتی ریوی و قلبی هستند یا سالمندان 
و کودکانی که بیشتر از دیگران در معرض خطرات آلودگی 
 هوا قرار دارند، مشــتریان اصلی این کپســول ها هستند؛ 
 آن هم در حالی که متخصصان تاکید دارند که اســتفاده 

از این کپسول ها هیچ تاثیری در مهار آلودگی هوا ندارد.
فریب سودجویان را نخورید

فروش کپسول اکسیژن به بهانه مقابله با آلودگی هوا، بازار 
جدیدی خلق کرده که خیلی ها هــم در دام تبلیغات آن 
گرفتار می شوند. شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی هم 
مملو از تبلیغات کپسول هایی است که فروشندگان آن ادعا 
دارند با کمك آن می شود شاخ غول آلودگی هوا را شکست.

دکتر رســول علیان نژاد، استاد دانشــگاه و فوق تخصص 
بیماری های ریــوی توضیح می دهد که این کپســول ها 
 هیچ ارتباطی به مهار آلودگی هوا ندارند و افراد نباید فریب 

این سودجویی ها را بخورند.
او تاکید دارد که این کپسول های اکسیژن به درد افرادی 
می خورد که بدن آنها توانایی جذب کافی اکسیژن را ندارد 
و معموال بیماران بدحال از آنها استفاده می کنند، اما این که 
این محصوالت را به اســم مقابله با آلودگی هوا بفروشند، 

هیچ دلیل علمی و منطقی ندارد.
 به گفته این فــوق تخصص بیماری های ریوی، مشــکل 
عمده ای که در حوزه آلودگی هوا داریم، وجود ذرات معلق 
 و مضر در هواست که اســتفاده از این کپسول، نمی تواند 
این مشکل را حل کند و به طور کلی برای مقابله با آلودگی 

هوا، استفاده از کپسول های اکسیژن، منشا علمی ندارد.

فروش اکسیژن در هوای آلوده

اخبار

مالیات سبز؛ 
حرکت 

در مسیر رشد 
اقتصادی و اشتغال
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
زنده تر از خاطره باش!

 3- تعــداد افرادی که بــا آنها ارتبــاط عمیق 
و تنگاتنگی دارید را محدود کنید 

خیلی از ما اشخاصی را می شناســیم که با تعداد زیادی 
 از افراد آشــنا هســتند و با حضور در خانــواده، جوامع 
و ارتباطات فیسبوکی گسترده احساس آرامش و قدرت 
می کنند. اما ارتباطات سطحی معموال به سرعت پایان 
پیدا می کنند. به دنبال افرادی بگردید که ارزش برقراری 
ارتباط عمیق و تنگاتنگ را داشته باشند و سپس سعی 

کنید تجربیات مشترک خود با آنها را بسط دهید.
4-  تنها قاضی خود باشید 

 نظر بقیــه اهمیتی ندارد. درســت اســت، ســایرین 
به طور مداوم در حال ارزیابی شــما هستند؛ مشتریان، 

سرپرستان، خانواده و دوستان. 
ارزیابی آنها بر اساس منافع خودشان صورت می گیرد، 

نه منافع شما. شما باید از دید خود موفق باشید. 
 سپس محیط و گروهی را پیدا کنید که به آنچه هستید 

و توانایی های شما اهمیت داده و قدردان آن باشند.
 5- هیچ فرصتی را برای یادگیری از دست ندهید 

 در تمامــی موفقیــت ها و شکســت هایی کــه تجربه 
 می کنیم موردی برای یادگیری وجود دارد. معموال این 
 فرصت هــای یادگیــری در موارد شکســت، جایی که 
 به طــور معمول پشــیمانی شــکل می گیــرد، بارزتر 
و مشخص تر هســتند. زمانی که روند یادگیری بیش از 
اتمام و پایان کار برای شما اهمیت داشته باشد، به زودی 
خواهید آموخت که هیچ مانعی که غیرقابل عبور باشــد 
وجود ندارد و پشیمانی به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست.

 - سیاســتمدار خوب کســی اســت که مردم از مرگ او، 
 نه به خاطــر خــود او، بلکه به خاطــر خودشــان متاثر 

می شوند.
 - آنکــه مــی خواســت زندگــی آرامی داشــته باشــد 

نمی بایست در قرن بیستم زاده می شد. 
 - کســانی که می گوینــد اهمیتــی نمی دهنــد مردم 
چه فکری می کنند، در اکثر مواقع بســیار مشتاق هستند 
 که مردم فکــر کنند آنهــا اهمیتی نمی دهنــد که مردم 

چه فکری می کنند. 
- اگر زندگی تنها یک راه گذر اســت، دست کم در این راه 

گل بکاریم. 
- به آن کس که پرواز نمی آموزید، تندتر افتادن بیاموزید!

نگاهی مثبت

دانستنی ها

-  اگر تنها 8 روز هزینه های نظامی متوقف شود می توان با پول آن 
تحصیل رایگان و با کیفیت را به مدت 12 ســال برای تمام کودکان 

دنیا تامین کرد. 
- در فنالند مبلغ جریمه های رانندگی بر اســاس درآمد شــخص 
محاســبه می شــود به طوری که در ســال 2002 یکی از مدیران 
 شــرکت نوکیا، به دلیل رانندگی با ســرعت 75 کیلومتر در ساعت 
در محدوده ســرعت50 کیلومتر در ســاعت مبلــغ 103 هزار دالر 

جریمه شد. 
 - یک شمشــیر ماهی موقع تولد به اندازه بند انگشــت اســت ولی 
در سال اول زندگی حدود یک متر رشد می کند و بعد از آن هر سال 
حدود 35 سانتی متر به رشــد خود ادامه می دهد و در هنگام بلوغ 

ممکن است 445 سانتی متر طول داشته باشد. 
- محققان هلندی به این نتیجه رسیده اند که عبور از در، فراموشی 
 می آورد. با عبور از یــک در، ذهن ما یک بــازه زمانی جدید تعریف 

می کند که اتفاقات قبل از آن اهمیت کمتری دارند. 

موفقیت

پیامد کارها را در نظر داشته باشید
 کارهــای مهــم و ضــروری به طــور بالقــوه نتایــج بلند مــدت دارند 
و کارهای غیر مهم و غیر ضروری تاثیرات بلند مدت بســیار ناچیزی دارند 

یا هیچ نتیجه ای ) تاثیری ( ندارند. 
 پیش از شــروع هــر کاری از خودتــان بپرســید: انجام دادن یــا ندادن 

این کار چه تاثیرات بلندمدتی بر زندگی من خواهد داشت؟
 قانون: آینده نگــری، فعالیت هــا و کارهای فعلــی ما را تحــت تاثیر 

قرار می دهد و در اغلب مواقع تعیین کننده فعالیت های کنونی ماست. 
هر چه اهداف آینده شما روشن تر باشــد تاثیر بیشتری روی کارهایی که 

در زمان حال مشغول انجام آنها هستید، خواهد گذاشت. 
با داشتن دید بلند مدت و آینده نگری بسیار بهتر می توانید کارهای فعلی 
تان را ارزیابی کنید و مطمئن شــوید که آیا این کارها بــا آنچه که هدف 
نهایی شماست و می خواهید در نهایت به آن برسید مطابقت دارد یا خیر. 

افراد موفق  کســانی هســتند کــه آماده اند تــا لذت هــای کوتاه مدت 
 را به تعویــق بیاندازنــد و بــا کار و تالش نتایج بســیار ارزشــمندی را 

در آینده به دست آورند. 
 به عکس افراد ناموفق بیشــتر به خوشــی هــا و لذت هــای کوتاه مدت 

و آنی فکر می کنند و به آینده خود بسیار کم توجه اند. 
دنیس و تیلی، سخنران معروف می گوید: 

 انســان هــای ناموفــق بــه کارهایــی مــی پردازند کــه رفــع کننده 
 تنش ها و ناراحتی هاســت، در صورتی که انســان های موفق به کارهایی 

می پردازند که آنها را به هدف های شان می رساند. 
 به عنوان مثــال زودســرکار رفتــن، مطالعه مرتــب در زمینــه ای که 
به حرفه شــما مربوط می شــود، شــرکت در کالس هایی کــه مهارت 
شــما را باال می بــرد و تمرکــز روی فعالیت هایــی که در حرفه شــما 
 ارزش باالیــی دارنــد، همگــی تاثیــرات بســزایی در زندگــی شــما 
خواهد داشــت. از طرف دیگر در آخرین لحظه ســر کار رفتن، نوشیدن 
 چای و قهوه، روزنامه خواندن و خوش و بش کردن و گپ زدن با همکاران 
 هر چنــد در کوتــاه مدت ســرگرم کننــده و لــذت بخش اســت، اما 
 در دراز مــدت نهایتا به عدم پیشــرفت، دســت پیدا نکــردن به اهداف 

و درجا زدن می انجامد. 

قورباغه ات را قورت بده!

داستان های کوتاه
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چند ســال پیش، در یــک روز گرم تابســتان، 
 پســر کوچکی با عجله لباس هایــش را در آورد 

و خنده کنان داخل دریاچه شیرجه رفت. 
مادرش از پنجــره نگاهش می کرد و از شــادی 

کودکش لذت می برد...
 مادر ناگهان تمساحی را دید که به سوی پسرش 

شنا می کرد.
 مــادر وحشــتزده بــه ســمت دریاچــه دوید 
و با فریاد پســرش را صدا زد. پســرش سرش را 

برگرداند ولی دیگر دیر شده بود.
 تمســاح با یک چرخش پاهای کــودک را گرفت 
تا زیر آب بکشد، مادر از راه رسید و از روی اسکله 

بازوی پسرش را گرفت.
تمســاح پســر را با قدرت می کشــید ولی عشق 
مادر آنقدر زیاد بود که نمی گذاشــت پسر در کام 
تمساح رها شود. کشاورزی که در حال عبور از آن 

حوالی بود، صدای فریاد مادر را شــنید، به طرف 
 آنها دوید و با چنگک محکم بر ســر تمســاح زد 

و او را فراری داد.
پسر را ســریع به بیمارســتان رســاندند. دو ماه 
گذشــت تا پســر بهبودی پیدا کنــد. پاهایش با 
آرواره های تمساح سوراخ سوراخ شده بود و روی 
بازوهایش جای زخم ناخن هــای مادرش مانده 
بود. خبرنــگاری که با کــودک مصاحبه می کرد 
 از او خواســت تا جای زخم هایش را به او نشــان 

دهد. 
پسر شــلوارش را کنار زد و با ناراحتی زخم ها را 
نشــان داد، ســپس با غرور بازوهایش را نشــان 
داد و گفــت: » این زخم ها را دوســت دارم، اینها 

خراش های عشق مادرم هستند. «

 پیر مــرد دنیا دیــده ای در فاصله ای نــه چندان دور
  از زنانــی کــه کنار چشــمه بــرای برداشــتن آب  
 آمده بودند، نشسته بود و می شنید که هریک از زن ها 

چه طور از پسران شان تعریف می کنند.
 زن اول گفت: پســرم چنــان در حــرکات آکروباتی 

ماهر است که هیچ کس به پای او نمی رسد.
 دومی گفت: پســر من مثــل بلبل آواز مــی خواند. 
هیچ کس پیدا نمی شــود که صدایی به این قشــنگی 
 داشته باشــد. هنگامی که زن سوم ســکوت کرد، آن دو

 از او پرسیدند: پس تو چرا از پسرت چیزی نمی گویی؟ 
زن جواب داد: در پســرم چیز خاصی برای تعریف کردن 
نیست. او فقط یک پسر معمولی اســت. ذاتا هیچ صفت 

بارزی ندارد.
سه زن سطل های شان را پر کردند و به خانه رفتند.پیرمرد 

هم آهسته به دنبال شان راه افتاد. سطل ها سنگین و دست های 
کار کرده زن ها ضعیف بود. به همین خاطر وســط راه ایستادند 
 تا کمی اســتراحت کنند؛ چون کمرهای شــان به سختی درد 

گرفته بود. در همین موقع پسرهای هر سه زن از راه رسیدند. 
پسر اول روی دست هایش ایستاد و شروع کرد  با پا دوچرخه زدن.  

زن ها فریاد کشیدند: عجب پسر ماهر و زرنگی است!
پسر دوم هم مانند یک بلبل شروع به خواندن کرد و زن ها با شوق 
و ذوق در حالی که اشک  در چشمان شان حلقه زده بود، به صدای 

او گوش دادند.
پسر سوم به سوی مادرش دوید. سطل را بلند کرد و آن را به خانه 
برد. در همین موقع زن ها از پیرمرد پرسیدند: نظرت در مورد این 

پسرها چیست؟
پیرمرد با تعجب پرسید: منظورتان کدام پسرهاست؟ 

من که اینجا فقط یک پسر می بینم.

سود وکو

با این راهکارها از آینده خود 
پشیمان نمی شوید ) 2 ( 

قدر شناسی

مثبت اندیشی

هایالیت 

درس های بزرگ زندگی که می توانزنده تر از خاطره باش!
 روزگاری بــود کــه اکثر ما بــا یک تــوپ پالســتیکی دو الیه، غرق شــادی  از مورچه ها آموخت ) 2 (

می شــدیم یا خوردن یک بســتنی کیــم دو قلو خوشــحال مان مــی کرد، 
البته نه تنها ما خوشــحال می شــدیم، بلکه بــزرگ ترهای مــان نیز همین 
طور بودند. خیلــی از ما دهه شــصتی هــا در خانه های مان تلفن شــخصی 
نداشــتیم و برای تماس گرفتن با اقــوام مان باید تا تلفن عمومی ســر خیابان 
 می رفتیم و بــه دنبال ســکه دو ریالی مــی گشــتیم؛ در حالی کــه امروزه 
در عرض چنــد ثانیه قادریــم انواع پیام هــای صوتی و تصویری مــان را تا آن 
ســوی دنیا هم بفرســتیم. حتی ماشــین های مدل باالی زمــان کودکی ما 
همین ماشــین های مدل پاییــن امروزند و همه این ها نشــان مــی دهد ما 
امــروزه ده ها برابر گذشــته، امکانــات در اختیار داریــم، امــا از آن طرف هم 
 آمار اضطــراب، افســردگی و مســائل روانی در جامعه مان بســیار بیشــتر 
از دیروز شــده اســت؛ پس شــاید به همین دلیل باشــد که بعضی از ما تا این 
حد نوســتالژی آن دوران را داریم و ســعی می کنیم بیشــتر از گذشــته مان 
 یاد کنیم. اگر در دو ســه ســال اخیر به کتاب فروشــی ها ســری زده باشید، 
از حجم باالی کتاب هــا و CD هایی که بــه نوعی مرتبط با نوســتالژی های 
 گذشــته اند، حیرت می کنید. اما مــا می گوییــم باید در ایــن زمینه کمی 
زنده تر از خاطره باشیم و به جای غرق شدن در نوستالوژی هایی شیرین، تالش 
کنیم آنچه را که از گذشته مان خوب و مثبت می دانیم، احیا کنیم و حتما هم باید 
از خود و اطرافیان مان شروع کنیم، در ضمن یادمان باشد برای این کار ضرورتی 

ندارد خود را فردی کامال سنتی و هم ارزش های عصر مدرن بیگانه بدانیم. 
 بــه عقیــده نگارنــده، یکــی از زیبایــی های زمــان گذشــته و نیــز یکی 
از مهم ترین دالیلی که می توانیم برای حال نامساعد امروزمان و نیز در حسرت 
زمان گذشــته بودن مان ذکر کنیم، این اســت کــه مــا در آن روزگار زندگی 
 را ســاده تر می گرفتیم و ذهنیــت اغلب مــا در آن روزها این بود کــه ما برای 
 شــادبودن مان نیازی بــه امکانات گســترده نداریــم، در واقــع آن زمان ها 
 هر وقت که هوس تفریح به ســرمان می زد به راحتی فالســک چــای مان را 
بر می داشتیم و به همراه خانواده به پارک نزدیک خانه می رفتیم البته تفریحات 
آن چنانی و به اصطالح لوکس و با کالس برای اقشــاری که توانایی اش را دارند 
گاهی می تواند به زندگی شان تنوع بدهد، اما موضوع اصلی اینجاست که نباید 
شادی خود را وابسته به چیزهایی کنیم که برای مان دشوارند و هزینه های باالیی 

دارند. 

درس زندگی

 همه ما ســعی می کنیم کــه از افراد بــزرگ درس زندگــی بگیریم 
و دوست داریم رمز و راز موفقیت آنها را بدانیم. 

 اما فرامــوش می کنیم کــه گاهی بــزرگ ترین درس هــای زندگی 
از کوچک ترین موجودات کنار ما گرفته می شوند.

 3- مورچه ها همه زمستان به فکر تابســتان هستند. وقتی با سرمای 
طاقت فرســای زمســتان مواجه می شــوند، همیشــه به خودشان 
 یادآور می شــوند که این همیشــگی نخواهد بود و باالخره تابســتان 
 فرا می رسد و با اولین اشعه های خورشید تابســتان، مورچه ها بیرون 

می آیند و آماده کار و تالش و تفریح هستند. 
وقتی ناراحت و افسرده هستید و وقتی تصور می کنید مشکالت تمامی 
ندارند، خوب اســت که به خودتان یادآور شــوید که این نیز می گذرد. 
 اوقات خوش فرا می رسد و خیلی مهم است که همیشه رویکردی مثبت 

به زندگی داشته باشید.
4- مورچه ها هرچه از توان شان برمی آید را انجام می دهند. مورچه ها 
چه مقدار غذا در تابستان جمع می کنند؟ هرچقدر که بتوانند! این الگوی 
خیلی خوبی برای کارســت. هرچه که از دســت تان برمی آید را انجام 
دهید. یک مورچه نگران این نیســت که مورچه دیگر چقدر غذا جمع 
کرده است. عقب نمی کشــد و به این فکر نمی کند که چرا باید اینقدر 
 سخت تالش کند. از حقوق کم خود هم شــکایت نمی کند. آنها فقط 
ســهم شــان را از کار انجام می دهند. موفقیت و خوشــبختی معموال 
 درنتیجــه100 درصــد به دســت مــی آید یعنــی همــه آنچه که 
در تــوان دارید را بــه کار گیرید. اگر به اطــراف تان نــگاه کنید، افراد 
 موفقی را مــی بینید کــه با هرچــه در توان شــان هســت زحمت 
 می کشــند. پــس: - عقــب نکشــید. - بــه فکــر آینده باشــید. 

- مثبت اندیش باشید. - تا منتهای توان خود تالش کنید.
و یک درس دیگر هم هست که می توانید از مورچه ها یاد بگیرید. 

آیا می دانستید که مورچه ها می توانند شــیئی با20 برابر وزن خود را 
 حمل کنند؟ شاید ما هم همین طور باشــیم. ما می توانیم سختی ها را 

به دوش بکشیم و حجم کارهای سخت و زیاد را مدیریت کنیم.

کاریکاتور

تا صبح خوابم نبرد، هم از شوق و هم از حیرت. 
علت شوقم که معلوم بود، اما حیرت و تعجبم از رفتار ارغوان بود، 

چه اتفاقی افتاده بود که او این طور عوض شده بود؟ 
 ارغوانی که هیچ یــک از دوســتان و اقوامش و حتــی پدر و 
 مادرش، از او چیزی جز بداخالقی و نامهربانی به یاد نداشتند، 

چگونه یک شبه این قدر عوض شده بود؟ 
یک شبه که نه یکی دو ماهی می شد که متوجه تغییر رفتار او 
شده بودم. در این اواخر دیگر از آن دشنام های همیشگی، متلک 

های معنی دار و تحقیر کرد های استخوان سوز خبری نبود. 
در این چند ماه با این که ارغوان هنوز بــا من قهر بود، اما دیگر 
اعصابم را خورد نمی کرد،  نمی دانستم چه اتفاقی افتاده است؟ 
اما هر چه بود من از آن استقبال کردم! روز به روز مهربانی ارغوان 
بیشتر می شد. بر خالف تمام یازده ســال قبل که الاقل روزی 
یک بار از طــالق حرف می زد، دیگر صحبتــی از جدایی نمی 
 کرد. به واقع اگر در این چند ســال آخر من و ارغوان از هم جدا 
 نشــده بودیم، علتش مخالفت من بود که برخــالف چند بار 
به دادگاه رفتن های او هرگز نگذاشــتم این حادثه پیش بیاید. 
نه برای این که از زندگیم دل خوشــی داشــتم که از یک ثانیه 
 اش متنفر و فراری بودم. علت مخالفتم فقط افشین بود. او که 
 در عین کوکــی اش بچه با شــعوری بــود هر بــار که حرف 
از جدایی پیش می آمد، گوشه ای کز می کرد و ساعت ها اشک 
می ریخت و تا موقعی که من خیالــش را راحت نمی کردم که 
پسرم من و مادرت هیچ وقت جدا نمی شیم، او آرام نمی گرفت، 
 آری من فقط به خاطر افشــین آن زندگی بــی روح را تحمل 
کرده بودم، نمی دانم، شاید خداوند پاداش این صبر و تحمل مرا 

این گونه داده بود که ارغوان این طور عوض شود!
زندگی ما روال جدید را باور کرد. من هنوز نمی دانستم این همه 
خوشــبختی را یک جا باور کنم، تا چند هفته همچنان منتظر 
 تغییر رفتار و رویه ارغوان بودم، اما اشــتباه می کــردم، او روز 
به روز خوب تر و مهربان تر می شد. کار به جایی رسید که حتی 
فک و فامیل خودش هم نمی توانســتند حیرت شان را پنهان 
کنند.  یکی دو ماه بعد بود که خودش سراغ خانواده مرا گرفت 
و با این که چهار ســال قبل همه آنها را از خانه بیرون کرده بود 
حاال برای شــان دلتنگ شــده بود و گفت: می دونم که پدر و 
 مادرت از من متنفرن و چشم دیدنم رو ندارن، من حق رو به آنها 
 می دهم، اما بهشــون بگو که من پشیمان شــدم! من هم این 
حرف ها را به خانواده ام گفتم، آنها ابتدا باور نمی کردند بعد هم 
راضی نمی شدند که گذشته را نادیده بگیرند باالخره این پدرم 
بود که گفت: ما فقط برای این که خوشــی و شــادی تو به هم 
نخوره، همه چیز را فراموش می کنیم! و بعــد یک روز ارغوان 
به دســتبوس آنها رفت. یکی دو ســاعتی کنارشــان نشست 
و عذرخواهی کرد و طلب بخشــش کرد. بعد هم به اصرار، آنها 
را یک هفته به خانه آورد و پذیرایی کرد. پذیرایی بی نظیر بعد 
از یک هفته زمانی که پدر و مادرم را داشــتم به خانه خودشان 

می رســاندم، مادرم که زن دنیا دیده و با تجربه ای بود مرا کنار 
 کشــید و گفت: ببین! امیر جان، تو پســر من هستی من هم 
غیر از خوشبختی و ســعادت تو هیچ چیز دیگه ای نمی خوام. 
به خدا اگر بدانم که باید بمیرم تا تو خوشــبخت بشــی، از این 
 کار دریغ نخواهم کرد. اینها رو مــی گم که بدونی من کینه ای 
 از زن تو نــدارم. اما از طرف دیگه، من جنــس ارغوان رو خوب 
 می شناسم. اون زنی نیســت که با یک کشمش گرمیش بشه 
و با یک مویز سردی کنه، نمی دونم قضیه چیه، خدا کنه اشتباه 
کنم، ولی ... ولی تو دلم نگرانم. مدام فکر می کنم زیر کاسه یک 
نیم کاسه اســت. واسه همین بهت هشــدار می دم که مراقب 

باشی و به این سادگی ها گول نخوری؟
 آن روز خیلی تالش کردم تا ذهن مــادرم را عوض کنم. برایش 
از مهربانی های ارغوان گفتم ســعی کردم بــه او بقبوالنم که 
 زنم واقعا تغییر کرده اســت، اما مادر نپذیرفت؛ مدام می گفت: 
زیر کاسه یه نیم کاسه است! آخر سر هم با قهر و دلخوری از مادر 
 جدا شدم و دم رفتن این جمله را شــنیدم که گفت:  اگه از من 
دل خور بشــی بهتره تا پس فردا، وجدانم ناراحت بشه که چرا 
نگفتــم! آن روز آن قدر از حرف مادر دلخور شــدم که با او قهر 

کردم، اما این قهر فقط سه ماه طول کشید، تا روزی که.... 
 از همــان روزی که من و ارغوان با هــم ازدواج کردیم، بین من 
و برادر او ارسالن شکرآب شد. من و ارسالن اصال نمی توانستیم 

همدیگر را تحمل کنیم. او یک شیاد تمام عیار بود. 
کارش کالهبرداری از این و آن بود و شارالتان بازی.
 مثال در بازار کار می کرد اما فقط برای دزدی کردن!

چند باری هم به زندان رفته بود و آخرین بارش همین دو سال 
قبل بود که به جرم فروش مواد دارویی تقلبی به دو سال زندان 
محکوم شده بود. حدود بیست روز بعد از آشتی من و ارغوان بود 
که ارسالن از زندان آزاد شد. با این که دل خوشی از او نداشتم، 
اما فقط برای مراعات حال ارغوان که همیشــه این برادرش را 
دوست داشت به استقبال او رفتم و حتی چند هفته ای در خانه 
پذیرایش شدیم. به نظر می رسید که ارسالن هم در زندان دچار 
تغییر روحیه و شخصیت شده بود، چرا که او هم با من مثل یک 
رفیق صمیمی برخورد می کرد و کم کم داشت باورم می شد که 

این خواهر و برادر آدم های خوبی هستند که .... 
 اولین بار خود ارســالن صحبت را شــروع کرد، می گفت که 
می خواد یک شرکت صادرات و واردات تاسیس کند، اما پولش 
 نمی رسد و ســرمایه ندارد. بعد از در آمد این کار صحبت کرد 
و چند بار تلویحا فهماند که دلش می خواهد با من شریک شود. 
اما من که یک کارمند بودم و پول نقدی نداشتم، اظهار تاسف 
کردم. این صحبت چند روز بین من و ارسالن در حضور ارغوان 
مطرح شــد تا باالخره روز پنجم زنم که آن روز بهترین غذا را 
درست کرده بود و صبحش نیز برای من یک پیراهن خریده بود 
رو به من کرد و با اعتماد بــه نفس گفت: خب امیر اگه واقعا این 
طور که ارسالن میگه سرمایه گذاری در این منفعت داشته باشه 

چه اشکالی داره که تو هم شریک بشی؟
من که از حرف زنم متعجب شــده بودم گفتم: فرض کنیم که 

حرف تو هم درست باشه، من پول از کجا بیارم؟
 و ارغوان بالفاصله آنقدر ســریع که یقین کــردم این حرف را 
ماه ها در خود  تکرار کرده است، گفت: کاری نداره، مثل خیلی از 

مردم، اول ماشینت رو بفروش و بعد هم خونه رو. 
چند ماهی اجاره نشینی می کنیم و موقعی که وضع مان خوب 

شد یک خونه بهتر می خریم!
برای چند لحظه خشکم زد، ارغوان چه می گوید؟ 

 ماشــینی را که با قســط و قرض خریده بودم و خانه ای را که 
 ده ســال قبل در ارزانــی بــا وام اداره خریده بودم بفروشــم 

و در شرکت آدم شیاد شریک بشوم؟
ابتدا از طرز فکر ارغوان متعجب شدم، اما بعد یک باره همه این 

شش ماه قبل پیش چشمانم مثل پرده سینما گذشت. 
پس علت همه این تغییر رفتارهای ارغوان این بود؟ 
مهربانی کردن های او فقط به خاطر برادرش بود؟ 

 یعنی او با ارســالن همدســت شــده بود و در همه این مدت 
فیلم بازی کرده بود تا مرا ســر کیســه کند؟ نکند حرف مادر 

بیچاره ام درست بود که کاسه ای زیر نیم کاسه است؟
با این حال فکر بــد را از ذهنم دور کــردم و فقط خیلی قاطع 
 پاســخ دادم: نه ارغوان، اصال فکرش رو نکن. من نه ماشین رو 
می فروشم ونه اهل خانه فروختن هستم و دنبال اجاره نشینی! 
آن شب ارغوان ابتدا با خواهش و تمنا، بعد با حرف زدن آخر سر 
با فریاد و باالخره با جنجال از من خواســت که این کار را انجام 

بدهم و من فقط می خندیدم. به حماقت او و حماقت خودم!
اآلن چهارده ماه است که از همدیگر جدا شده ایم. 

ارغوان حتی یک روز هم مجال نداد که من باورم نشود که همه 
کارهای او فیلم بوده است. 

 درست از فردای روز مذاکره با ارســالن هنگامی که دید طرح 
 و نقشه حساب شده اش به انجام نرسیده و نتوانسته از مال من 
و فرزند خودش برای برادر شارالتانش کالهی بدوزد، آن وقت 

دوباره همان شد که بود یک زن ابلیس صفت!
این گونه شد که یک ماه بعد، دوباره صحبت از طالق کرد و من 
 این بار بر خالف همه این چند ســال بدون معطلی قبول کردم 
و چند روز بعد از هــم طالق گرفتیم.  ســاعتی پس از طالق، 
هنگامی که به خانه برگشتیم تا ارغوان لباس و لوازمش را جمع 
کند، از آنجایی که عین روز برایش روشــن بود که افشین هم 
همراهش خواهد رفت، مشغول جمع کردن لباس های او بود 
و من در فکر که چگونه افشین را برای خودم نگاه دارم در همین 
 لحظه افشــین به ســراغ مادرش رفت و به آرامی گفت: مامان 
لباس های منو جمع نکن، من پیش بابا می مونم، واسه این که 
فهمیدم شما برای چی این مدت با باباجون خوب شده بودی، 
 نه مامان، من هرگز پیش شــما نمیام، من فقــط باباجون رو 
 می خوام! چه اشــکالی دارد هر روز خودم غذا درست می کنم 
و بعد به اداره می روم و زودتر به خانه بــر می گردم و مثل یک 
 مادر، مادری که گویی افشین هرگز نداشــته او را تر و خشک 
می کنم! اما در عوض حاال فقط با یک فرشته زندگی می کنم! 

نمی دونم چرا زنم هیچ وقت قدر مرا ندانست!

بن بست زندگی  ) قسمت آخر  (

پسران هنرمند
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پیشنهاد سردبیر: 
رخت نو بر تن ورزشگاه آزادی پس از 4۷ سال!

فضای مجازیک

انتقال کریم انصاری فرد به تیم المپیاکــوس یکی از انتقال های 
مهم فوتبال اروپا لقب گرفته است.

 او چند روز پیش رســما از تیــم پانیونیوس جدا شــد و به تیم 
المپیاکوس پیوست. انصاری فرد که به بزرگ ترین باشگاه یونانی 
پیوســته اســت در اینســتاگرام خود برای قدردانی از هواداران 

پانیونیوس این متن را منتشر کرد:
»برای لحظات خوبی کــه در پانیونیوس داشــتم از تمام اعضای 
باشگاه تشکر می کنم. باشــگاه و هوادارانش همیشه در قلب من 
 جایگاه ویژه ای خواهند داشــت. بهترین ها را برای آینده شــما

 آرزو می کنم.«

انصاری فرد: 

همیشه در قلب من جا دارید 
درحاشیه

فدراســیون شــطرنج با وجود اظهارات و واکنش های 
ضدایرانی و توهین آمیز یک شــطرنج باز انگلیسی، باز 
هم زمینه را برای فعالیت او در ایران فراهم کرده است. 
نایجل شــورت، نایب قهرمان اسبق جهان مدتی است 
که در رویدادهای بزرگ شــطرنجی که در ایران برگزار 
می شود، حضور دارد و مســلما نام و افتخاراتش برگ 
برنده ای برای فدراســیون شطرنج است تا بتواند اعتبار 
مســابقات بین المللی که برگزار می کند را باالتر ببرد و 
از این طریق به افزایش سطح فنی شطرنج بازان ایرانی 
کمک کند. نایجل شورت که ســابقه هدایت تیم   ملی 
بانوان ایران را نیز در کارنامه دارد، تابستان امسال در جام 
ستارگان که در منطقه آزاد انزلی برگزار شد نیز حضور 
یافت و چندی دیگر نیز در جام خزر که بهمن ماه برگزار 
می شود به ایران سفر خواهد کرد، اما نگاهی به رفتاری 
که شورت در قبال ایران داشته مشخص می کند که این 
شطرنج باز از سادگی مسئوالن فدراسیون شطرنج ایران 
سوءاستفاده می کند. او زمانی که حضورش در ایران چه 
به دلیل مربیگری، چه به دلیل حضــور در تورنمنت و 
چه به دلیل دریافت جایزه به سودش است یاد فرهنگ 
چند هزار ساله ایران می افتد و زمانی که از کشور خارج 
می شود پیام های به شدت ضد ایرانی منتشر می کند.   
چندی پیش بود که یکی از شطرنج بازان زن آمریکا با 
راه اندازی هجمه ای بی اساس خواهان تحریم مسابقات 
قهرمانی بانوان جهان در تهران شــد، در میان تعجب و 
در شرایطی که نایجل شورت حضور در ایران را تجربه 
کرده، هدایت تیم   ملــی بانوان را بر عهــده گرفته و به 
قول معروف نان و نمک فدراســیون شطرنج را خورده 
به حمایت تمام قد از شــطرنج باز معترض آمریکایی 
پرداخت و نظرات بسیار سخیفی درباره ایران ارائه داد.  
هرچند مسابقات توسط هیئت شطرنج استان گیالن 
برگزار می شــود، اما  فدراسیون شــطرنج که قطعا بر 
برگزاری این رویداد نظارت دارد، نباید به این چهره که با 
تمام وجود از محرومیت ایران از میزبانی حمایت کرد و 

نان خورد و نمکدان شکست حمایت کند.

فرش قرمز فدراسیون شطرنج 
برای یک چهره ضدایرانی!

منهای فوتبال

فوتبال جهان

به عنوان یکی از اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال 
ایران و نایب رییس AFC استعفای کارلوس کی روش تا 

چه حد جدی است و آیا شما از او حمایت می کنید؟ 
من به عنوان یکی از اعضای فدراســیون فوتبــال ایران تاکید 
می کنم که تحت هر شــرایطی ما حامی کارلــوس کی روش 
هســتیم و با توجه به موقعیتی که تیم ملی در راه رســیدن به 
جام جهانی 2018 دارد تاکید می کنم که اعضای هیئت رییسه 

پشتیبان سرمربی تیم ملی هستند. 
پس به همین دلیل نازش را می کشید؟!

بله باید هم نازش را بکشیم چون او سرمربی تیم ملی است و برای 
اینکه تیم ملی فوتبال کشورمان با آسودگی خاطر به مسابقات 
برگشت پا بگذارد او را حمایت می کنیم و نازش را هم می کشیم. 

پس برانکو چطور؟ کی روش معتقد اســت او به نیمکت 
تیم ملی چشم دوخته و برخی در این زمینه حامی اش 

هستند.
خیر. قسم می خورم در هیئت رییسه و در فدراسیون فوتبال هیچ 
دیدگاهی نســبت به حضور برانکو روی نیمکت تیم ملی ایران 
وجود نداشــته و چنین چیزی یک بار هم مطرح نشده است.ما 
تا به حال چنین بحثی را در هیئت رییسه و فدراسیون نداشتیم 
چون معتقدیم فقط باید با کی روش به جام جهانی 2018 برویم 

و تا پایان جام جهانی از این مربی پرتغالی حمایت خواهیم کرد.  
خود برانکو چطور آیا واقعا نــگاه او به نیمکت تیم ملی 

است؟
با توجه به شناختی که از شخصیت برانکو دارم معتقدم او چنین 

نظری ندارد. شــخصیت برانکو را خیلی خوب می شناسم. این 
روزها از حضورش روی نیمکت پرسپولیس لذت می برد و هیچ 
چشمی به نیمکت تیم ملی ندوخته اســت و من این موضوع را 

رد می کنم. 
با این شرایط مخالفت فدراســیون فوتبال با استعفای 

کی روش قطعی است؟ 
بله؛ چون دلیلی ندارد در یک وضعیت حســاس و بعد از 5 سال 
بخواهیم تیم را از کی روش گرفته و به فرد دیگری بسپاریم. این 

دیدگاه اصال منطقی نیست. 
چه زمانی با کی روش جلسه برگزار خواهید کرد؟

تعیین زمان جلســه هیئت رییســه و فدراســیون با کارلوس 
کی روش کامال در اختیار تاج اســت. تاج و ســاکت باید در این 

زمینه تصمیم نهایی را گرفته و به ما اعالم کنند. 
به عنوان رییس سابق فدراســیون آیا اختالف برانکو و 

کی روش حل شدنی است؟
بله؛ هر اختالفی قابل حل است. به نظرم باید تعامل طرفین در 

این زمینه بیشتر شود. 
کی روش در وهلــه اول بداند که فدراســیون حامی اوســت و 
باشگاه های ما نیز باید آگاه باشند که با صعود تیم ملی کشورمان 
به جام جهانی همه از جمله بازیکنان و باشگاه ها منفعت خواهند 
برد. با رفتن به جام جهانی همه جوره رشــد خواهیم کرد. برای 
حل این قضیه به نظرم نباید منفعت شخصی را در نظر گرفت. ما 

باید منفعت ایران را در اولویت همه امور قرار دهیم. 
پیشنهادتان چیست؟

پیشــنهاد اصلی ام این اســت کــه تمرکــز اول روی تیم ملی 
 باشــد. حتی ما می توانیم کمی در اتمام مســابقات لیگ برتر
  تاخیر بیندازیم چون باشــگاه های ما می تواننــد بعد از اینکه

 تکلیف تیــم ملی برای صعود به جام جهانی مشــخص شــد 
مسابقاتشــان را ادامه دهند. تیم ملی یک برند بین المللی است 
و خدای نکرده اگر به جام جهانی صعود نکنیم همه ســرخورده 

می شویم. 
آقای کفاشــیان آیا تا به حال خودتان نامه اســتعفای 
کی روش را که جنجال زیادی هم به پا کرده به چشم خود 

دیده اید؟
خیر، من ندیده ام. فقط شفاهی به ما گفته اند که کی روش استعفا 
کرده است و برخی از مطالب را نیز در رسانه ها خواندم. به صورت 
کلی دوباره تکرار می کنم فکر و ذکر تمام فدراســیون این است 
که تیم ملی به جام جهانی برود و همچنان رنکینگ اول آسیا در 

اختیار ما باشد. 
کی روش در مصاحبه ای اعالم کرده که ایران پول ندارد تا 

با تیم های بزرگ بازی کند. واقعا ما بی پول هستیم؟
ما پول نداریم؟! ما خودمان تیم بزرگی هستیم، ما تیم اول آسیا 
هســتیم. تیم های بزرگ همیشــه برای بازی کردن پیشنهاد 
دریافت می کنند و مشــکلی هم برای بازی بــا تیم های بزرگ 

نداریم. 
شاید قبال که در رتبه های پایین تری بودیم از ما پول می خواستند 
اما اکنون نگاه آسیا به ما متفاوت است. ما با تیم های بزرگ بازی 

می کنیم در ضمن پولی هم نیاز نیست که بدهیم. 

ملی پوش بوکس ایران در خصوص شــرایط ایــن روزهای خود 
عنوان کرد: در حال حاضر به تنهایی و بدون مربی تمرین می کنم 

و به تیم ملی هم دعوت نشدم.
احسان روزبهانی در پاسخ به این سوال که آیا حاضرید در انتخابی 
شــرکت کرده و به تیم ملی راه پیدا کنید گفت: خیر باید من را به 
اردو دعوت کنند. هیچ یک از آنهایی که در اردو هســتند شرایط 
من را ندارند و و در دو دوره المپیک حضور نداشتند. این را بگویم 

که تازه اگر به اردو دعوت شوم هم شرایط خاصی دارم.
روزبهانی ادامــه داد: مثال اینکــه حقوقم پرداخت شــود. محل 
اسکانم تامین شــود و مواردی این چنینی که در غیر این صورت 
در اردو حاضر نمی شــوم.ملی پوش بوکس در پاسخ به این سوال 
که به نظر می رسد با این لج و لجبازی ها از روزهای اوج قهرمانی 
خود دور و دورتر می شــوی گفت: بــا این لج و لجبــازی مدال 
المپیک را از من گرفتند و دعوت نشــدن بــه اردوی تیم ملی که 
چیزی نیســت. عده ای با نان بریدن از دیگران زندگی می کنند 
و کارشان همین است بگذارید به کارشــان ادامه دهند برای من 

مهم نیست.
وی در خصوص مربی جدید تیم ملی بوکس گفــت: یک بار او را 
دیده ام. شــناختی از او ندارم اما امیدوارم موفق باشــد. حواشی 
مربیان ایرانی هیچ وقت تمامی ندارد. چه مربی خارجی باشــد و 

چه ایرانی این حواشی ادامه دارد.

 مربی تیم ملی کشتی آزاد کشــورمان از حضور حسن یزدانی در 
رقابت های بین المللی جام تختی در مشــهد خبر داد.علی اکبر 
دودانگه با تایید این خبر گفت: حســن یزدانی بــه عنوان دارنده 
مدال طالی المپیــک 201۶ ریو در رقابت های جــام تختی در 
ترکیب تیم خراسان رضوی به میدان خواهد رفت.گفته می شود 
حسن یزدانی برای آمادگی بیشــتر در یک وزن باالتر یعنی وزن 

8۶ کیلوگرم و فقط به مصاف حریفان خارجی می رود.
ســی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام تختی 
روزهای ۳0 دی و اول بهمن ماه در ســالن شــهید بهشتی شهر 

مشهد مقدس برگزار می شود.

 »پل پوگبا« که در تابســتان گذشته با شکســتن رکورد نقل و 
انتقاالت به ارزش ۳/8۹ میلیون پوند راهی منچستریونایتد شد، 
پس از شــروعی آرام در ابتدای فصل، در ادامه کمک بسیاری به 

تیمش کرد تا به جایگاه ششم جدول دست یابند.
»ژوزه مورینیو« ســرمربی منچســتریونایتد احســاس می کند 
این بازیکن 2۳ ســاله تمام ویژگی های الزم را برای اینکه روزی 
کاپیتان »شــیاطین ســرخ« شــود، دارد.وی گفت: به نظرم او 
شــخصیت، جاه طلبی و روحیه باالیــی دارد و بازیکن حرفه ای 
خوبی اســت، پس فکر می کنم که لیاقت کاپیتانــی را دارد. در 
حالی که جوان اســت و همه ویژگی هــای الزم را دارد، به نظرم 
می تواند از پــس این کار بــر آید.پوگبا در ابتــدای این فصل به 
 خاطر عملکردش مورد انتقاد قرار گرفته بــود؛ اما اکنون در تیم

 جا افتاده و هماهنگی خوبــی با »زالتــان ابراهیموویچ« بر قرار 
کرده است.

مرد پرتغالی در این مــورد افزود: به هر حال عادالنه نیســت که 
بگوییم بازیکن باید همیشه با ثبات باشد. او به طرز شگفت انگیزی 
خوب بازی می کند، شکی در موردش نیست، ولی تیم هم خوب 
بازی می کند. آنچه من انتظار دارم خوب بازی کردن تیم است و 

اینکه پل در سطحی باشد که همیشه بازی کند.

روزبهانی: 

با لجبازی مدال المپیک 
را از من گرفتند

مرد طالیی المپیک 
در جام تختی کشتی می گیرد

مورینیو:

 پوگبا، لیاقت کاپیتانی دارد

. مدافع میلیاردی در استقالل ماندنی شدنویدکیا خبرساز شد
مدافع تیم فوتبال اســتقالل بعد از حضور در 
باشگاه و صحبت با مسئوالن این تیم قرار شد 
به فعالیت خود در این تیــم ادامه دهد. امین 
حاج محمدی مدافع تیم فوتبال استقالل صبح 
شنبه در باشگاه حاضر شــد و با رضا افتخاری 
جلســه ای برگزار کرد. بعد از پایان این جلسه 
مدیربرنامه های امین حاج محمدی که همراه با 
وی به باشگاه آمده بود در مورد اینکه آیا در این 
بازی رضایت نامه خود را دریافت کرده است؟ 
گفت: قرار شد حاج محمدی در استقالل بماند 
و به فعالیت خود در این تیــم ادامه دهد. هیچ 

مشــکلی از این بابت وجود ندارد و او با حضور 
در تمرینات  همانند گذشــته کارش را دنبال 
می کند.قرار نبود حاج محمدی از استقالل جدا 

شود.

تیم فوتبال ســپاهان در مشــهد مقابل پدیده به تساوی یک بر یک 
دســت یافت.ســپاهانی ها در حالی مقابل حریف مشهدی 2 امتیاز 
حســاس را از دســت دادند که هافبک مطرح این تیم یعنی رسول 
نویدکیا حاضر نشد تیمش را در دیدار مقابل پدیده همراهی کند.در 
این زمینه خبر می رســد نویدکیا به خاطر پرداخت نشدن مطالبات 
مالی حاضر به همراهی شاگردان ویسی نشده و گویا تا زمانی که این 
اتفاق محقق نشود، خبری از حضور برادر کاپیتان سابق سپاهان در 
جمع بازیکنان این تیم نخواهد بود؛ البته سرپرست سپاهان همچنان 
اصرار دارد قهر نویدکیا را به مسائل فنی گره بزند؛ اما این اتفاق صحت 
نداشته و تا نویدکیا بدهی قبلی یا وعده ای در این زمینه دریافت نکند، 

55حاضر به بازگشت در جمع سپاهانی ها نیست.
طلسم مهاجم ذوب آهن شکست

 درحالی که بخش هایی از ورزشــگاه پیر آزادی 
رو به فرسودگی گذاشته، مسئوالن این ورزشگاه 
بخش هایــی از آن را بازســازی کردند تا حداقل 
برای لیــگ قهرمانان آســیا آبــروداری کنند. 
ورزشگاه آزادی که درحال حاضر از آن به عنوان 

استانداردترین ورزشــگاه ایران یاد می شود )که 
البته با اســتانداردهای جهانی فاصلــه زیادی 
دارد( سال هاســت گرد پیــری را برچهره خود 
می بیند و مســئوالن هم یکی پــس از دیگری 
می آیند و می روند و اقدام مثبتی برای بازسازی 
آن انجام نمی دهند. همین چنــد روز پیش بود 
که مسعود ســلطانی فر بازدیدی از بخش های 
مختلف این ورزشگاه داشت تا در جریان آخرین 
وضعیت فیزیکی آن قرار بگیــرد. این بازدید هم 
به دنبــال دغدغه های حســن طباطبایی مدیر 
این مجموعه رخ داد که از زمان حضورش تالش 
کرده این ورزشگاه ملی را آبرومندتر از قبل حفظ و 
نگهداری کند. ورزشگاه آزادی که حدود ۴۷ سال 
از عمر آن می گذرد روزهــای نگران کننده ای را 
ســپری می کند و بخش های زیادی از آن دچار 
فرسودگی شده اســت و نیاز به بازسازی و ترمیم 
اساسی دارد. با این حال حسن طباطبایی از زمان 

حضورش تالش کرده بخش های »جلوی چشم« 
این ورزشگاه که با آبروی فوتبال ایران در ارتباط 
است را سروســامان دهد. یکی از بخش هایی که 
طبیعتا مقابل دید همه میهمانان داخلی و خارجی 
قرار دارد منطقه محل مصاحبه )میکسدزون( و 
محل رفت و آمد بازیکنان و کادر فنی تیم هاست 
که در راهروهای زیر سکوها قرار دارد. این منطقه 
سال هاست چهره ای زشــت و ناشایست به خود 
گرفته و ســیمان های روی دیوار آن ریخته و از 
سقف آن نیز آب چکه می کرد. مسئوالن ورزشگاه 
آزادی در بین تعطیالت نیم فصل دست به اقدامی 
شایســته و قابل تقدیر زدند و در آســتانه شروع 
فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا باالخره پس از 
۴۷ سال بخش های مربوط به رفت و آمد تیم ها 
را سروســامان دادند و با بازسازی شیک و مرتب 
برای فوتبال ایران آبــرو خریدند. باید امیدوار بود 
که با همت مسئوالن ورزشــگاه آزادی، سازمان 
لیگ و نهادهای مرتبط وضعیت انجام گفت وگو 
و مصاحبــه های خبــری در این ورزشــگاه هم 
سروسامان بگیرد تا در لیگ قهرمانان آسیا شاهد 

نمایشی آبرومند از فوتبال ایران باشیم.

حامد پاکدل، هافبک تیم فوتبال ماشین سازی تبریز که در بازی تیمش مقابل فوالد در 
دقیقه 84 به عنوان بازیکن جانشین و به جای امین قاسمی نژاد به میدان رفت، در پایان 
بازی به شدت مورد انتقاد فرهاد کاظمی قرار گرفت. فرهاد کاظمی که گویا به عملکرد 
پاکدل در یک صحنه به شدت اعتراض داشته و اعتقاد داشت که این بازیکن بایستی 

در آن صحنه به هم 
تیمی اش پاس می داد، 
در حین خروج از زمین 
و حضور در رختکن 
به سمت شاگرد خود 
رفتــه و خطاب به او 
گفت که فردا دیگر 
ســر تمرین نیا و برو 
رضایت نامه ات را از 
باشگاه بگیر که البته 
به نظر می رسد که این 
حرف ها بیشتر از روی 
فشار عصبی پس از 
اتمام بازی روی آقای 

سرمربی بوده است.

قاب   روز خارج از گود

تصمیم احساسی دایی فرهاد

طلســم گل نزدن مهاجــم ذوب آهــن در لیگ برتر پــس از یک 
نیم فصل باالخره در اولین بازی دور برگشــت شکســته شد. این 
فصل برای یاســر فیضی به رویایی ترین شــکل ممکن آغاز شــد 
زیرا این مهاجم گمنام کــه در نقل و انتقاالت تابســتانی از لیگ 
دســته دوم جذب ذوب آهن شــده بود در دیدار سوپرجام فوتبال 
ایران بین قهرمانان لیگ برتر و جام حذفــی گلزنی کرد. با وجود 
این شــروع رویایی اما فیضی در ادامه هیچ گلی در نیم فصل اول 
برای ذوب آهن نزد تا اینکه طلســم این مهاجم 2۴ ساله باالخره 
در اولین هفته از دور برگشت لیگ شــانزدهم در دیدار خانگی با 
سیاه جامگان شکسته شــد. از قضا اولین گل فیضی در لیگ برتر 

یک گل سه امتیازی بود.

اقدام قابل تقدیر در ورزشگاه ملی؛

رخت نو بر تن ورزشگاه آزادی پس از 4۷ سال!

برانکــو ایوانکوویچ بهتــر از هر کس دیگــری می داند که 
تیمش در خط دفاع با کمبود مهره مواجه است از این رو از 
مسئوالن باشگاهش خواسته به هر شکل ممکن شرایط را 

برای سرخپوش شدن شجاع  خلیل زاده فراهم کنند.
 مســئوالن باشــگاه پرســپولیس چند روزی است که به 
طور جدی پیگیر جذب مدافع ســپاهان هستند و با وجود 
مخالفت های پــی در پی مســئوالن و مربیــان این تیم 
اصفهانی به نتایج مثبتی در این زمینه دست پیدا کرده اند. 
مذاکرات پرســپولیس با شــجاع به قدری مثبت بوده که 
مسئوالن این باشــگاه به برانکو قول داده اند این بازیکن به 

زودی پرسپولیسی خواهد شد. مذاکرات پرسپولیسی ها با 
خلیل زاده شاید این نتیجه را در پی داشته باشد که آنها با 
این مدافع برای فصل بعد توافق کنند؛ چرا که سپاهانی ها 
به این راحتی ها حاضر به صدور رضایت نامه این بازیکن در 

این مقطع از فصل نیستند.

سیدمهدی رحمتی با وجود آشتی کردن با محمد خرمگاه 
و دلجویی کردن از نصــرا... عبداللهی و بهتاش فریبا، مقابل 
نفت تهران روی نیمکت نشست تا سید حسینی حسینی در 
ترکیب اصلی باشد.با این وجود رحمتی هیچ اعتراضی نکرد 
و نه تنها پنجشنبه خیلی خونســرد روی نیمکت نشست، 
جمعه هم به آرامی و با روحیه ای خوب در تمرین استقالل 
شرکت کرد و حتی رفتار خیلی خوبی با دستیار منصوریان 
داشــت. ایــن رفتار رحمتــی به همــان اندازه کــه باعث 
خوشحالی هواداران استقالل شــده، منتقدان او را عصبانی 
کرده است. چند نفری که در استقالل یک باند علیه رحمتی 

تشکیل داده اند منتظر طغیان رحمتی هستند تا منصوریان 
را متقاعد کنند کاپیتان را کنار بگذارد؛ اما رحمتی که انگار 
نسبت به قبل خیلی باتجربه تر شــده، دم به تله نمی دهد! 
رحمتی می داند هدف عده ای از تمام این فشارها، عصبانی 

کردن اوست و در مقابل او بسیار عاقالنه رفتار می کند.

 خیز دوباره پرسپولیس
 برای جذب مدافع با تجربه

 آرامش رحمتی 
بهانه دست مخالفان نمی دهد

ما حامی کارلوس 
کی روش هستیم 

و با توجه به 
موقعیتی که 

تیم ملی در راه 
رسیدن به جام 

جهانی 2018 دارد 
تاکید می کنم 

که اعضای 
هیئت رییسه 

پشتیبان سرمربی 
تیم ملی هستند

نایب رییس فدراسیون فوتبال:

باید ناز کی روش را کشید

در روزهای اخیر بحث استعفای  کارلوس کی روش از سوی رســانه های داخلی و خارجی به شدت مورد توجه 
قرار گرفت. استعفایی که جزییات آن همچنان به صورت محرمانه در اختیار مهدی تاج رییس فدراسیون است 
و هنوز هیچ یک از اعضای هیئت رییسه متن کتبی استعفای ســرمربی تیم ملی ایران را ندیده اند. اختالف و 
درگیری کارلوس کی روش با برانکو نیز یکی دیگر از موضوعات حاشــیه ای این روزهای فوتبال کشــورمان 
محسوب می شود. در همین زمینه فارس، گفت وگویی را با علی کفاشیان رییس سابق فدراسیون فوتبال انجام 

داده که در زیر اظهارات وی را می خوانیم:
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پیشنهاد سردبیر: 
بیشتر زمینه سازان ظهور، جوانان هستند

ویژه

سردار قاسم سلیمانی با خانواده ســردار شهید حسین رضایی، از 
شهدای مدافع حرم استان اصفهان و معروف به »ابوحامد«، دیدار 

کرد.
در این دیدار سرزده که روز پنجشــنبه بیست وسوم دی ماه اتفاق 
افتاد، سردار قاسم سلیمانی در جمع خانواده سردار شهید حسین 
رضایی حاضر شــد و با همسر و فرزندان این شــهید به گفت وگو 

پرداخت.
زهرا حاج کاظم همسر سردار شهید حسین رضایی، این دیدار را 
کامال اتفاقی و بدون هیچ اطالع قبلی عنوان کرد و اظهار داشــت: 
حضور سردار سلیمانی در منزل شــهید رضایی آنقدر اتفاقی بود 

که ما غافلگیر شدیم و لحظاتی در شوک این حضور بودیم.
وی در مورد اهم صحبت های سردار ســلیمانی با خانواده شهید 
رضایی گفت: یکی از مهم ترین خواســته های مطرح شده سردار 
سلیمانی، توجه به موضوع تحصیل فرزندانم بود چرا که به عقیده 

ایشان در حال حاضر جوانان نباید سنگر علم و دانش را رها کنند.
همسر شــهید رضایی در ادامه گفت: در این دیدار از سردار سوال 
کردم چقدر با همسرم آشــنایی داشتید و ایشان در جواب گفتند 
که سردار رضایی جزو رزمندگانی بود که در سوریه عالقه زیادی 
به او داشتم و باعث افتخار شخص من بود. وی افزود: در این دیدار 
از سردار سلیمانی خواســتم که اجازه دهند پسر بزرگم علی هم 
به ســوریه برود؛ ولی ایشان گفتند که ان شــاءا... فرزندانتان جور 
دیگری راه پدرشان را ادامه دهند، برای شــما هم همین همسر 

شهید بودن کافی است. 
همسر سردار شهید حسین رضایی افزود: سردار سلیمانی در این 
دیدار، ضمن تشکر از زنان شهدای مدافع حرم که نقش مهمی در 
زنده نگه داشــتن نام همســران خود دارند، فرمودند: زنانی مثل 
شما نمونه اند؛ چرا که ادامه دهنده راه شهدای خود بوده و راه آنها 

را زنده نگه می دارند.
وی، ضمن ابالغ سالم و تقدیر و تشــکر خانواده شهید رضایی از 
سردار سلیمانی به خاطر حضور گرمشان که مرهمی بر دل زخم 
دیده شان بود، گفت: حضور ایشان افتخاری برای من و فرزندانم 
بود؛ افتخاری که هیچ گاه از ذهن ما پاک نخواهد شد! سردار، دل 

خانواده یک شهید را شاد کرد.
وی با بیان اینکه حضور سردار سلیمانی در منزل شهید رضایی از 
گمنامی او کاست، تصریح کرد: همسرم یکی از افتخارات زندگی 

من است؛ او همیشه برای خانواده ما نمونه بود.
علی رضایی فرزند شهید حسین رضایی نیز به توصیه های سردار 
سلیمانی به شــخص خود اشــاره کرد و گفت: زمانی که سردار 
سلیمانی متوجه شدند من درس طلبگی می خوانم، به من گفتند 
شــما باید راه پدر را ادامه دهید، اما نمی خواهد به سوریه بروید؛ 
شما همین جا باشــید و خودتان را برای پاسخگویی به سواالت و 

شبهات مردم آماده کنید.
وی ادامه داد: پدرم قبل از شهادت انگشتری را از سردار سلیمانی 
هدیه گرفته بودند که بعد از رفتنشان در دست برادرم بود؛ اما روز 
گذشته وقتی سردار این انگشتر را در دست علی دیدند، شناخته 

و گفتند این همان انگشتری است که من به پدرتان هدیه دادم. 
وی با بیان اینکه پدرم در سوریه به »ابوحامد« معروف بود، گفت: 
بار اولی که سردار سلیمانی را دیدم، از من سوال کردند شما فرزند 
کدام شــهید مدافع حرم هســتید؟ به محض اینکه گفتم شهید 
حسین رضایی، نگذاشتند حرفم تمام شود و ادامه دادند پس شما 
همان پسر ابوحامد خودمان هســتید. حضور سردار سلیمانی در 
منزل شهید حســین رضایی در حالی خاتمه یافت که ایشان بعد 
از گفت وگو با خانواده این شــهید واالمقام، دو انگشتر به فرزندان 

او هدیه دادند. 
سردار شــهید حســین رضایی چهاردهم بهمن ماه سال 94 در 
ســوریه و در حال دفاع از حرم حضرت زینب)س( به شــهادت 

رسید.

شهردار اصفهان دیروز با حضور در صحن علنی شورای 
شهر، ضمن تقدیم الیحه بودجه 96 شهرداری به رییس 
شورای اسالمی شهر، اظهار کرد: ویژگی بودجه امسال 
تهاجمی بودن آن اســت؛ بدان معنا که بــه پروژه های 
زیربنایی توجه بیشتری شده است. مهدی جمالی نژاد 
افزود: در تدوین این الیحه، از هر گونه سیاســی کاری و 
فعالیت های جناحی به دور بوده و تنها منفعت شــهر را 
در نظر گرفته ایم. وی با اشــاره به مفاد این الیحه گفت: 
بودجه خطوط 2 و 3 قطار شــهری و ساخت ادامه خط 
یک و همچنین بودجه رینگ چهارم ترافیکی، از جمله 
موضوعاتي اســت که به خوبی در این الیحــه در نظر 
گرفته شده است. شــهردار اصفهان ادامه داد: تمام این 
برنامه ریزی ها به دلیل پختگی و بلــوغ فکری اعضای 
شورا و سایر معاونان و مدیران بود که این الیحه به خوبی 
تدوین شد. جمالی نژاد با اشاره به یکی از نقاط قوت این 
الیحه خاطرنشان کرد: در تدوین الیحه بودجه سال 96، 
معیارها و شاخص های چشم انداز اصفهان 1400 به خوبی 
مد نظر قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه این الیحه با 
مشارکت 186 نفر از معاونان و مدیران تدوین شده است، 
گفت: همچنین این الیحه طی 94 جلسه کارشناسی و با 
یک هزار و 900 نفر-ساعت کار کارشناسی تدوین شد. 
شهردار اصفهان با اشاره به دیگر ویژگی های این الیحه 
افزود: این الیحه بر خالف لوایح قبلی، بودجه شهرداری ها 

و سازمان های وابسته را یکجا در بر دارد.
كاهش وابستگي به درآمدهاي ناپایدار

جمالی نژاد اضافه کرد: برای تدوین این الیحه از نظرات 
همه افراد ذی نفع و همچنین مردم استفاده شده و اولویت 
بر اتمام پروژه های نیمه تمام است. وی تصریح کرد: در 
این الیحه کاهش وابستگی شــهرداری به درآمدهای 
ناپایدار مانند عوارض ساختمانی مشهود است و در قبال 
آن برای تحقق درآمدهــای پایدار، به خوبی برنامه ریزی 
شده است. شهردار اصفهان گفت: بودجه سال 96، 3هزار 
میلیارد تومان اســت که 80درصد آن به فعالیت های 
عمراني و 20درصد آن به امورات جاري اختصاص یافته 
اســت. جمالي نژاد ادامه داد: در بودجه سال آتي میزان 
درآمدهاي حاصل از عوارض ســاختماني، خودرویي، 
عوارض پاالیشگاه ها و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه 
شده است. وي با اشاره به اهم ردیف هاي بودجه اي سال 
آتي اضافه کرد: اهم این اعتبارات در حوزه عمراني، حمل 
و نقلي، خدمات شهري، فرهنگي، اجتماعي و شهر سازي 

است که رویکرد هاي زیست محیطي هم در این 
الیحه مورد توجه قرار گرفته است.

فرمانده نیروی قدس با خانواده شهید مدافع حرم اصفهان دیدار كرد؛

ارادت سردار سلیمانی به »ابوحامد« 
با حضور شهردار در صحن شورای شهر؛

الیحه بودجه 96 شهرداری 
اصفهان، تقدیم شورای شهر شد

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهارکرد: براساس مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان، 
صدور مجوز در 14 خیابان، ممنوع اعالم شده است و این 
در حالی اســت که به دلیل بی توجهی شهرداری اصفهان 
به این مصوبه، حتی برای عبور عابر پیاده در بســیاری از 

خیابان ها مشکل جدی وجود دارد.
ابوالفضــل قربانی افــزود: یکــی از اهداف ایــن مصوبه 
روان سازی ترافیک بخصوص در محدوده مرکز شهر بوده، 
هرچند که برای آزادســازی این خیابان هــا، هزینه های 
زیادی شــده ولی باید گفت که ایــن خیابان ها از هدف 
اصلی خــود دور شــده اند. وی گفت: حتــی در بعضی  از 
این خیابان ها مشاهده می شــود که پارکینگ واحدهای 

مسکونی، به تجاری تبدیل شده است.
قربانی عنوان داشــت: در روزهای اخیر مشاهده شده که 
برخــی از خطوط تاکســیرانی در اقدامــی متخلفانه، به 
افزایش 10 تا 15 درصدی کرایه اقــدام کرده اند و این در 
حالی است که پیش از آن هم کرایه تاکسی در اصفهان باال 
بوده است. وی تصریح کرد: الزم است سازمان تاکسیرانی 
اصفهان برای برطرف کردن این تخلفات وارد عمل شــده 
و از اجحاف در حق مردمی که بیشــتر، از اقشار پایین تر از 

متوسط جامعه هستند، جلوگیری به عمل آورد.

مدیر کل کمیته امداد استان اصفهان، در دیدار با روحانی 
ارشد ارامنه اصفهان و جنوب ایران، با اشاره به یتیم نوازی 
حضرت عیسی)ع( گفت: کمیته امداد بنابر توصیه های 
بــزرگان ادیان توحیدی و مســئوالن کشــور، در فکر 
برطرف کردن نیاز محرومان جامعه از هر قشر و مذهبی 

است.
حمیدرضا شــیران افزود: کمیته امداد استان به منظور 
کمک به تمامی قشرهای محروم و مستضعف جامعه، 
خواهان تعامل بیشــتر کلیســا با امداد در انجام امور 

خیرخواهانه است.
در این دیدار ســپان کچجیــال روحانی ارشــد ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران هم ضمن تقدیر از فعالیت  های 
ارزنده کمیته امداد درزمینه رفع محرومیت دراین استان 
گفت: فعالیت این نهاد برای ما مقدس است؛ چرا که در 
کتب و فرامین دینی ارامنه، در رابطــه با یتیم نوازی و 

کمک به اقشار بی بضاعت سفارشات زیادی شده است.
وی با اشاره به اینکه کلیسا هم خواهان افزایش روابط با 
کمیته امداد در دستگیری محرومان است تصریح کرد: 
از این پس کلیســا درکمک به ارامنه بی بضاعت استان 
و معرفی خانوارهای مســیحی محروم، با کمیته امداد 

اصفهان همکاری می کند.

لزوم جلوگیری از افزایش سرخود 
كرایه تاكسی در اصفهان

یتیم نوازی و كمک به 
اقشارمحروم؛ رسالت كمیته امداد

کمیته امدادآموزش و پرورشحمل و نقل 

اصفهان ؛تنها تولیدكننده 
كودآلی از پسماندهای شهری

تشدید فرسودگی 60 مدرسه 
تخریبی در استان اصفهان 

مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان اظهارکرد: در 
بعضی از مدارس، اصطالحی با عنوان »مدارس تخریبی« 
داریم که در واقع این مدارس تخریبی در شرایط عادی 
قابل اعتماد هســتند؛ اما ممکن اســت در هنگام وقوع 
زلزله تخریب شوند. محمدحسین سجاد به اتفاقاتی که 
در استان اصفهان افتاده و باعث شده مدارس تخریبی رو 
به فرسودگی بروند و فرسودگی آنها تشدید شود، اشاره 
کرد و افزود: اینها همان مدارس فرســوده قبلی هستند 
که به دلیل خشک شدن زاینده رود و پایین رفتن سطح 
آب های زیرزمینی، فرسودگی آنها شدت یافته و دچار 
ترک خوردگی و نشست شدید شــده اند؛ درنتیجه این 
فرســودگی خود را به صورت عوامــل ظاهری از جمله 

ترک خوردگی در دیوارها و سقف ها نشان داده است.
وی یادآور شد: اخیرا در شورای آموزش و پرورش استان، 
آماری ازمدارس تخریبی اعالم کردم مبنی بر اینکه 60 
مدرسه تخریبی در این استان وجود دارد که فرسودگی 

آنها تشدید یافته است.
سجاد افزود: در 3 منطقه پیربکران، فالورجان و مبارکه 
بیشترین آمار فرســودگی مدارس تخریبی را به نسبت 
دانش آموزان داریم و بعد از آن بیشــترین آمار در ناحیه 

4 آموزش و پرورش شهر اصفهان است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اظهار کرد: 
هدف سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان برای 
حضور در این نمایشــگاه، تبیین استفاده از کودهای آلی 
و تسهیل دسترســی این محصوالت به کشاورزان است. 
به گفته امیرحســین کمیلی، اصفهان تنها شهری است 
که کل پســماند آن به کارخانه تولید کود آلی فرستاده 
می شود؛ در حالی که عمده شهرهای کشور، زباله ها را به 

طور مستقیم دفن می کنند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
مدعی است که هیچ شرکت دیگری از زباله مواد غذایی، 
کود آلی تولید نمــی کند؛ بلکه ممکن اســت آنها برای 
تولید کود به ســراغ ضایعات چوب یا باغبانی بروند. وی 
جمع آوری کلیه پسماندهای سطح شهر را یکی از وظایف 
اصلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان دانست 
و گفت: روزانه هزار تن پســماند در اصفهان جمع آوری 

می شود که  600 تن آن مواد آلی است.
کمیلی در ادامه به تشریح فعالیت کارخانه تولید کود آلی 
در اصفهان پرداخت و عنوان کرد: در این کارخانه مراحل 
پردازشی مختلفی روی پسماندها انجام می شود؛ به این 
صورت که در ابتــدا تفکیک مواد آلی صــورت گرفته و 

سپس پسماندها را وارد خطوط تولید کود آلی می کنند.

مدیریت پسماند 

شهرداری

اســتاد اخالق حوزه گفت: مهم تریــن وظیفه جــوان بندگی 
خداســت، پس جوانان باید به خوبی با خدا ارتباط برقرار کنند، 
 آگاه باشــید و تقوی را حفظ کنیــد تا به وســیله تقوی حفظ 

شوید.
آیت ا... محمد علــی ناصری در جمع قشــرهای مختلف مردم 
در مســجد کمرزرین، درخصوص ارزش و اهمیت دوره جوانی 
گفت: یکی از نعمت های بزرگی که خداونــد به بندگانش عطا 

می نماید، نعمت جوانی است.
وی افــزود: آیات فراوان قــرآن و روایات متعــدد در این زمینه 

نشان دهنده اهمیت آن است.

آیت ا... ناصری با بیان اینکه با بررســی آیات قرآنی در می یابیم 
کــه خداوند خیلی بــه جوانان بها داده اســت، اظهار داشــت: 
پیامبــر)ص( نیز در بســیاری از زمینه ها و حتــی میدان ها به 

جوانان بها داده و اعتماد کرده اند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: طبق روایات وارده، یاران حضرت 
مهدی)عج( و کسانی که زمینه سازی ظهور آن حضرت را مهیا 

می کنند، بیشتر از زمره جوانان هستند.
 آیت ا... ناصری با تاکید بــر اینکه جوانی نعمت بزرگی اســت 
که باید قدر آن را دانســت اظهار داشــت: چرخ های اقتصاد هر 

مملکتی به تالش جوانانش متکی است.
آیــت ا... محمد علــی ناصری با اشــاره بــه  اینکــه حضرت 
نُــوا بَِهــا. امیرالمومنیــن)ع( فرمودنــد: »أاََل َفُصونُوَهــا َو تََصوَّ

)نهج البالغه، ص  284(« آگاه باشــید و تقــوی را حفظ کنید 

تا به وســیله تقوی حفظ شــوید، بیان کردند: شــما در جمیع 
اعمال و رفتار و کردارتــان، تقوا را رعایت کنید، تقوا هم شــما 
را حفظ مي کند؛ یعنی آداب و رســومی که شــرع مقدس برای 
من تعیین کرده اســت، رعایت بکنم؛ در نتیجــه تقوا هم روح و 
جســم من را محافظت مي کند؛ روح من را از انحراف و آلودگی 
 و حجاب هــای ظلمانی حفظ مي کنــد و نمی گذارد آســیبي

به آن برسد.
استاد برجســته اخالق حوزه علمیه، در پایان با بیان اینکه باید  
در جامعه بــه جوانان بها داد اظهار داشــت: جوان نیــز باید به 
وظایف خود به خوبی عمل کند و مهم ترین وظیفه جوان بندگی 
خداست؛ پس جوانان باید به خوبی با خدا ارتباط برقرار کرده و 
پس از آن واجبات و محرمــات را در زندگی روزمره خود رعایت 

کنند.

آیت ا... ناصری: 

بیشتر زمینه سازان ظهور، جوانان هستند 

به گفته رییس شورای اســالمی شهر اصفهان، 29دی ماه روز 
هوای پاک، بهانه ای اســت که مردم بیشــتر از وسایل نقلیه 

عمومی استفاده کنند.
رضا امینی در جلســه علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان 
اظهار کــرد: با توجه بــه بحران آلودگی هوای کالن شــهرها 
29دی ماه به نام روز هوای پاک اعالم شــده است؛ امیدواریم 
این مناسبت بهانه ای باشــد تا مردم از وسایل نقلیه عمومی، 
بیشــتر اســتفاده کرده و همه دســتگاه ها به این مهم توجه 

بیشتری داشته باشند.
وی در ادامــه با اشــاره به واقعــه تلخ و ناگوار فــوت مجاهد 
نســتوه و یار دیرین امام)ره( و رهبری گفت: آیت ا... هاشمی 
رفســنجانی، قبل و بعــد از انقالب خدمات خاصــی به نظام 
کردند و تا آخرین لحظه های عمر هم بر حفظ وحدت تاکید 

داشتند.
وی به نقش دشــمن داخلی وخارجی برای تخریب حکومت 
اسالمی در ایران پرداخته و عنوان کرد: دشمنان می خواستند 
از فوت آیت ا... هاشمی رفســنجانی هم برای زیر سوال بردن 
وحدت بین مردم و مسئوالن سوءاستفاده کنند که این امر با 

حضور پر شکوه مردم در خاکسپاری ایشان محقق نشد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به پایبندی همه 
اقشار جامعه بر حفظ اصول انقالب افزود: مردم همواره اصل 
حاکمیت نظام را برای خود در اولویت قرار داده و هرگز اجازه 

سوء استفاده به دشمنان نخواهند داد.
امینی در ادامــه صحبت های خــود، به دیــدار مقام معظم 
رهبری با مردم قم اشــاره کــرده و گفت: از قیــام مردم در 
19دی ماه می توان نتیجه گرفت که هر اقدامی باید در زمان 

خود انجام شده تا نتیجه مناسبی داشته باشد.
امینی با تاکید بر اینکه آمریکا در رأس دشــمن خارجی قرار 
دارد، تاکید کرد: بزرگ ترین دشــمن داخلــی بی حوصلگی 
و تنبلی اســت که مســئوالن نباید اجــازه بــروز آن را در 

فعالیت های خود بدهند.
وی رهبری و فرهنــگ دینی را رمز پیــروزی های بزرگ در 
طول تاریخ ایران اسالمی دانســت و ادامه داد: موفقیت های 
نهضت مشــروطه با حضور شــیخ فضل ا... نوری، ملی شدن 
صنعت نفت و پیروزی انقالب اســالمی و دفاع مقدس از این 

جمله است.
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه حرکت 
ســریع علمی، پیشــرفت اقتصادی، حل مشــکالت مردم و 
حفظ عزت ملی در مذاکرات بین المللی بســیار مهم اســت، 
خاطرنشان کرد: باید به قشــر جوان و دانشگاهی برای تحقق 
اهداف و آرمان های انقالب اسالمی بیشتر اهمیت داد و تالش 
کرد تا دشــمنان بیش از پیش از دســت اندازی به جمهوری 

اسالمی ایران ناامید شوند.
ساماندهي مشاغل شهري، عزم همه دستگاه ها 

را مي طلبد
عضو شــوراي اســالمي شــهر اصفهان نیز در این جلسه با 
اشــاره به لزوم ساماندهي مشــاغل شــهري اظهار کرد: در 
نظرســنجي هایي که از سوي معاونت پژوهشــي شهرداري 

انجام شد، ساماندهي مشاغل شهري و انتقال مشاغل مزاحم 
نیز مدنظر قرار گرفت.

وحید فوالدگر افزود: با این حال متاسفانه در حل این مشکل 
موفق نبــوده ایم چراکه حل مشــکالت این حــوزه نیازمند 

مشارکت همه دستگاه هاست.
عضو شــوراي اســالمي شــهر اصفهان اذعان کرد: برخي از 
مشــاغل به نحوي فعالیت دارند که آالینده هــاي زیادي را 
تولید مي کنند و باید به شــعاع 50 کیلومتري شهرها منتقل 

شوند.
فوالدگر اضافه کــرد: البته برخي از این مشــاغل به گونه ای 
هستند که نیازهاي اساسي مردم را پاسخگو بوده ولي به دلیل 
ســاختارهاي نامناســب مکاني، مزاحمت هایي را به وجود 

آورده اند.
وي با اشاره به چالش هایي که این مشاغل به وجود آورده اند 
گفت: بســیاري از این مشــاغل مجوز الزم را بــراي فعالیت 
ندارند و بســیاري هــم با وجود داشــتن مجوز، به مســائل 

زیست محیطي توجهي نمي کنند.
عضو شــوراي اســالمي شــهر اصفهان تصریح کــرد: نبود 
زیرساخت هاي ســخت افزاري مناسب، باعث شــده تا این 
مشکالت تشدید شود؛ همچنین ساختار مدیریتي مشخصي 

براي رسیدگي به این مسائل وجود ندارد.
فوالدگر با اشاره به اینکه سازمان میادین و ساماندهي مشاغل 
شهري شــهرداري اصفهان به دلیل حجم کاري نمي تواند در 
این باره فعالیت خوبي داشته باشــد گفت: اگر این سازمان از 
لحاظ نیروي انساني تامین باشــد، مي تواند اقدامات خوبي را 
در این راســتا انجام دهد، اما در حال حاضر تمام تمرکز این 

سازمان بر میادین میوه و بازارهاي کوثر است. 
وي با بیان اینکه اکثر فعاالن این مشــاغل جزو قشر متوسط 
جامعه هســتند، گفت: اگر قرار است این مشــاغل به حوالي 
شهر منتقل شــوند باید تسهیالت مناســب بانکي هم به این 
افراد داده شود تا توان جابه جایي و تامین هزینه هاي خود را 

داشته باشند.
عضو شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: موضوعي که مهم به 
نظر مي آید این اســت که با جابه جایي این مشاغل به حوالي 
شــهر، ممکن اســت هزینه هاي خدمات و تولید هم افزایش 

یابد. 
فوالدگــر در ادامه توضیــح داد: براي جلوگیــري از افزایش 
هزینه هاي تولید و ارائه خدمــات، باید مدیریتي تحت عنوان 
ساماندهي مشاغل شهري در معاونت خدمات شهري تشکیل 

شود تا بتواند ساماندهي این مشاغل را به عهده گیرد.

باید به قشر جوان 
و دانشگاهی برای 

تحقق اهداف و 
آرمان های انقالب 

اسالمی بیشتر 
اهمیت داد و تالش 

كرد تا دشمنان 
بیش از پیش از 

دست اندازی به 
جمهوری اسالمی 
ایران ناامید شوند

رییس شورای اسالمی شهر:

بزرگ ترین دشمن داخلی، تنبلی و بی حوصلگی است

مدیرمنطقه 3 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 65 درصدی
احیای بازار مسعودیه

مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان خبرداد:

كلنگ زنی سالن جدید گلستان 
شهدا طی چند روز آینده

مدیرمنطقه 3 شهرداری اصفهان اظهار کرد: در گذشته به دلیل 
فرسایش بازار مســعودیه در خیابان عبدالرزاق، تمام سقف های 
آن تخریب شــده بود؛ در همین راســتا احیای بازار در دستور 
کار قرار گرفت. حســین کارگر افــزود: احیای ســقف بازار در 
 راسته شمالي- جنوبي به مســاحت 180 مترمربع و در راسته 
شــرقي- غربي بازار به مســاحت 400 مترمربع بــا پي کني و 
آرماتوربندي فونداسیون آن در حال اجراست که با ستون فلزي 

و نماي طاق و چشمه آجري انجام مي شود.
مدیرمنطقه 3 شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه احیای بازار 
مســعودیه تاکنون 65 درصد پیشرفت داشته است، خاطرنشان 
کرد:  این پروژه بــا اعتبار 5 میلیارد ریال اجرا می شــود. کارگر 
با بیان اینکه احیای بازار مســعودیه به همت ســازمان نوسازي 
و بهسازي انجام می شــود، بیان کرد: پس از احیای سقف بازار، 

عملیات حفر کانال تاسیسات و سنگ فرش بازار انجام می شود.

مدیر منطقه 6 شــهرداری اصفهان اعالم کرد: به زودی کلنگ 
احداث سالن جدید گلســتان شــهدا به زمین زده خواهد شد. 
منصور نجفی اظهارکرد: احداث ســالن اجتماعات و پارکینگ 
عمومي در جنوب غربي گلســتان شــهدا، یکــي از پروژه هاي 

شاخص منطقه 6 محسوب مي شود.
وي با اشــاره به اینکه ســالن و پارکینگ عمومي گلستان شهدا 
به مســاحت ۷ هزار مترمربع و در 2 طبقه احداث خواهد شــد، 
اظهارکرد: طبقــه همکف پارکینگ، براي برگزاري مراســمات 

معنوي در نظر گرفته شده است.
مدیر منطقه 6 شــهرداري اصفهان عنوان کرد: بــا احداث این 
پارکینگ، ترافیک معابر اطراف گلســتان شــهدا ســاماندهي 
مي شــود. نجفي با اشــاره به دیگر پروژه هــاي منطقه گفت: 
زیرسازي آســفالت محله هاي ردان، فیزادان و دنارت با اعتبار 

2میلیارد و 500 میلیون ریال تکمیل شد.
مدیر منطقه 6 شــهرداري اصفهان، از پیشــرفت 85 درصدی 
ســاماندهي کتابخانه کوي امام خبــر داد و اظهارکــرد: براي 
ساماندهي کتابخانه کوي امام 400 میلیون ریال در نظر گرفته 

شده و تاکنون 85 درصد پیشرفت داشته است.
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »از عاشورا بیشتر بدانیم« تألیف» ســید حسن فاطمی« به 
زبان فارسی و در قالب ۷۲ پرســش و پاسخ درباره عاشورا و براساس 

»دانش نامه امام حسین علیه السالم «منتشر شد.
 بی تردید حماسه عاشورا حادثه ای بی نظیر در تاریخ بشریت است؛ 
حماسه ای شبیه قرآن که کاویدن بیشتر آن، نکاتی جدید را فراروی 

ما قرار می دهد. محتوای کتاب در شش بخش سامان یافته است:
بخش اول: پیش از عاشــورا. در این بخش، وقایعی پیش از عاشورا 

گرد آمده که زمینه ساز آشنایی با واقعه عاشوراست.
بخش دوم: هدف امام حسین)ع(؛ با تبیین دیدگاه های مختلف در 

مورد هدف امام حسین)ع(، برترین دیدگاه ارائه شده است.

بخش سوم: عاشورا؛ حادثه عاشورا به استناد منابع معتبر بیان شده 
تا خواننده، تصوری درست از این ماجرا داشته باشد.

بخش چهارم: شــهیدان؛ ویژگی های شــهیدان و عملکرد مسلم 
توضیح داده شده و نیز شهیدان از اصحاب پیامبر)ص(، اصحاب امام 

علی)ع(، اهل بیت)ع( و پیک های شهید معرفی شده اند.
بخش پنجم: زنان و عاشــورا؛ پــس از بیان تفــاوت عملکرد زنان 
و مردان در قضیه عاشورا، نقش زنان تبیین شــده و نمونه هایی از 

فداکاری های آنها نقل شده است.
بخش ششم: پس از عاشــورا؛ این بخش عهده دار بیان چگونگی 
خاک ســپاری شــهیدان، آثار اجتماعی واقعه عاشــورا، قیام های 
اثرپذیر از عاشــورا، سرنوشــت فاجعه آفرینان کربال و… است. در 
پایان، اهمیت زیارت امام حسین)ع( به ویژه به صورت پیاده رفتن و 

زیارت اربعین آمده است.

گشنیزماهی

لبخندک

گوناگون

فصلگیالس

موادالزم:شیر ماهی1 کیلوگرم، 
فلفل ســیاه1 قاشــق مرباخوری،پودر  
زیره نصف قاشق چای خـــوری، پودر 
زنجــــبیل 1 قاشق چای خوری، پودر 
گشنیز1 قاشق چای خوری، پودر سیر و 
فلفــل قرمــز از هر کــدام1 قاشــق 
چای خوری،روغــن زیتــون4 قاشــق 
غذاخوری، ســیر2 حبه،گوجه فرنگی 
مقــدار  بــه  عدد،آبلیمــو  بــزرگ4 
الزم،گشــنیز ســاطوری خرد شده1 

پیمانه،روغن و نمک به میزان الزم
طرزتهیه:ماهی هــا را به صورت 

مکعبی خرد کرده، ادویه ، روغن زیتون و سیر خرد شــده را به آن افزوده و به مدت پنج 
الی شش ساعت در یخچال می گذاریم. 

یک ربع قبل از پخت، نمک و  آبلیمــو را به ماهی اضافه کرده، بعد در تابه ای مناســب 
روغن ریخته و ماهی ها را در آن سرخ می کنیم.گوجه  فرنگی ها را پوست گرفته و نگینی 
خرد می کنیم و به همراه نیمی از گشــنیز به ماهی افزوده و به مدت ده دقیقه ســرخ 

می کنیم.
 در هنگام سرو، مابقی گشنیز و آبلیمو را می افزاییم.گشــنیز ماهی با پلو و یا بدون پلو 

قابل سرو می باشد.

اسناد علمی و دست نوشته هایی که از دانشمندان به 
جا مانده است همواره ارزش زیادی دارد و موزه ها و 
کلکسیونرها ترجیح می دهند برای آن هزینه زیادی 
پرداخت کنند. بازار این اسناد خطی در سال 2016 
بسیار داغ شــد و تعداد زیادی از آنها بین موزه ها و 

افراد مختلف خرید و فروش شد.
در اینجـــا لیــــست با ارزش تریـــن اســـناد و 
دست نوشته هایی آورده شده است که در یک سال 

گذشته به فروش رسیده اند.
توضیحاتمربوطبهکشــورمصر: این کتاب 
خطی در تاریخ 15 نوامبــر 2016 به قیمت 398 
هزار و 410 دالر فروخته شــد. این کتاب در چند 
نسخه بین ســال های 1809 تا 1830 میالدی در 

مورد مردم مصر و فرهنگ آنها نوشته شده بود.
دستنوشــتههایگالیلئوگالیلــه:گالیله 
دانشــمند مشــهور ایتالیایی که بین ســال های 
1564 تــا 1642 میــالدی زندگی می کــرد، این 
دست نوشــته ها را با موضوع کره زمین نوشته بود و 
13 ژوئیه 2016 دست نوشته ها به قیمت 415 هزار 

و 464 دالر فروخته شد.
سفرنامهساموئلدیچمپلین: این کتاب که در 
آن برخی اکتشــافات جدید در کره زمین مشاهده 
می شود، یکی از 50 کتاب علمی ثبت شده در تاریخ 
اســت. کتاب مذکور در تاریخ 5 آوریــل 2016 به 

قیمت 425 هزار دالر فروخته شد.
ســفرنامهتئودوردیبِی: این شــخص بین 
سال های 1528 تا 1598 میالدی زندگی می کرد و 
سال 1587 که به انگستان سفر کرده بود،  سفرنامه 
خود را تدوین کرد. این ســفرنامه در تاریخ 5 آپریل 

2016 به قیمت 545 هزار دالر فروخته شد.
اطلسگروتن: این کتاب که در اصل نقشــه نقاط 
مختلف کره زمین را به نمایش می کشــد توســط 
شخصی به نام »یوهانس بلیو« نگاشته شده است. 
این کتاب در تاریخ 28 آوریل 2016 به قیمت 567 

هزار و 366 دالر فروخته شد.
کتابتشریحجهاناثرکلودیوسپولِمیوس: 
این نســخه که در تاریخ 5 آوریل 2016 به قیمت 
725 هزار دالر فروخته شد، یکی از کپی های اصلی 
کتاب بود که حدود 600 سال قبل منتشر شده بود.

باارزشتریندستنوشتههای
تاریخیجهان)1(

ما یه دبیر زیســت داشــتیم کــه هر موقع 
حواســمون از درس و بحث پرت می شــد 
می گفت: »فالنی باز حواســش رفت پیش گیــالس ها!« حاال کار 
نداریم که توی سرمای چله زمســتون 20 سال پیش گیالس که 
هیچ، میوه کاج هم به زور روی شــاخه می موند! واقعیتش اینه که 
درس خوندن به تمرکز احتیاج داره و فرقی نمی کنه حواس شــما 
پیش گیالس باشه یا موبایلتون، همین که سر جاش نیست کافیه تا 
یک ساعت به صفحه زل بزنین و هیچی یاد نگیرین. هر کس به شیوه 
خودش تمرکز می کنه. شما حتما تا امروز متوجه شدین که کجا و 
در چه حالتی حواستون جمع تره. بعضی ها دوست دارن جایی که 
درس می خونن، سکوت مطلق باشه. برای همین اگه توی کتابخونه 
کنارشون نشســته باشــید فقط کافیه یه تکون کوچک بخورین 
تا صدای این عزیزان بلند شــه. حاال دیگه اگه بخواهید کتابتون رو 
تند تند ورق بزنین، یا چیزی تایپ کنین یا سیب بخورین که دیگه 

واویال! شانس بیارید کار به زد و خورد نکشه. 
برعکس، یه عده دوســت دارن که موقــع درس خوندن حتما یه 
صدایی بیاد، رادیو، موسیقی یا حتی سر و صداهای توی خونه، فرقی 
نمی کنه مهم اینه که خیلی ســاکت نباشــه، چون در اون صورت 
کسل می شن و خوابشــون می بره. دسته سوم هم کسانی هستند 
که باید بلند بلند درس بخونن و صدای خودشون رو بشنوند تا بتونن 
تمرکز کنن. برای شــما هم پیش اومده که توی روزای امتحان یه 
گروه موسیقی جدید رو کشف کنین و از شنیدن ترانه هاشون سیر 
نشــین؟ یا یهو دلتون بخواد که کال ترک تحصیــل کنین و برین 
کاردستی درست کنین؟ یا به آشــپزی عالقه پیدا کنین؟ یا حس 
کنین که قدرت دستتون زیادتر شــده و حاال بهتر می تونین توی 
والیبال ســرویس بزنین؟ این خاصیت شــبای امتحانه که وقتی 
می رســن آدم دلش می خواد هرکاری بکنه بجــز درس خوندن! 
کنار گذاشــتن موبایل برای یک روز کامل تقریبا غیرممکن است. 
این طوری همش فکرتون پیش گوشیتونه و همین باعث میشه که 
احساس بی قراری کنین. از روی مباحث سرسری بگذرین تا تموم 
بشه و بتونین برگردین ســر کار اصلی تون. بهتره برای استفاده از 
گوشــی زمان بذارید یا وقتــی موضوعی را کامل یــاد گرفتین به 
خودتون 10 دقیقه بازی یا خوندن صفحه مورد عالقه تون رو جایزه 
بدین. به قانون های خودتون احترام بذاریــد و برای فکر کردن به 

گیالس صبر کنین تا فصلش برسه!

ازعاشورابیشتربدانیم

مبتالیانبهاماسخوردناینغذاهاراکناربگذارند
حیدر عظمایی پژوهشــگر طب ســنتی گفت: اصلی ترین عامل بروز بیماری ام اس 
به هم ریختگی و اختالل شدید سیستم عصبی اســت. وی افزود: استفاده بی رویه از 
غذاهایی با طبع ســرد مانند برنج، ماست و ترشــی جات می تواند به مرور زمان باعث 

ضعف سیستم ایمنی شود.
این پژوهشــگر طب ســنتی بیان کرد: یکی از مهم ترین علل ایجــاد بیماری ام اس 

یبوست های مزمن و دراز مدت و ضعف شدید سیستم عصبی است. 
کمبود ویتامین های بدن و افزایش طبع سرد در بدن، رســاندن پیام های عصبی به 

مغز را به دلیل سردی و رسوب بیش از حد مغز با اختالل روبه رو می کند.
عظمایی تاکید کرد: طبیعت مغز ســرد و تر است  و ســردی بیش از حد مغز می تواند 
 منجر به بیمــاری های گوناگونی مانند ام اس شــود یــا فرد را تا حالــت اغما پیش 

ببرد .
وی اضافه کرد: پاک ســازی بدن و اســتفاده از مواد غذایی که موجب رفع یبوســت 
می شــود، همچنین مصرف دمنوش های آرام بخش و تقویــت کننده اعصاب، دوری 

کردن از محیط ها و رفتارهای تشنج آمیز در این افراد توصیه می شود.
این پژوهشــگر طب ســنتی با بیان اینکه عمده غذاهای مبتالیان به MS باید دارای 
طبع گرم باشــد، تصریح کرد: مصرف زعفران، زنجبیل، دارچین، ســیاه دانه و عسل 

فوق العاده برای افراد مبتال به ام اس مفید است.
عظمایی با اشــاره به اینکه خون در بدن افراد با توجه به نوع تغذیه ســاخته می شود، 
یادآور شد: استفاده از غذاهای با طبع سرد و خشــک خصوصا در افراد باالی 40 سال 

مضر است چرا که در این سنین طبع افراد غالبا روبه سرد شدن می رود.

نداشاهنوری
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امام علی)علیه السالم(:
بزرگ ترين گرفتارى و بدبختی ، شیفتگی به دنیاست.
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