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امام جمعه موقت اصفهان درخصوص ارسال نامه عربســتان به ایران مبنی بر دعوت 
برای حج امسال گفت: عربســتان همه ساله برای همه کشــورهای اسالمی نامه ای 
ارسال می کند. حجت االسالم و المسلمین محمدتقی رهبر افزود: این دعوتنامه عام 
به ایران و دیگرکشورهای اسالمی ارسال شده؛ در حالی که مسائل زیاد دیگری بارژیم 
آل ســعود داریم. وی تصریح کرد: هیئتی از طرف ایران برای گفت وگو به عربســتان 
می روند که مذاکرات الزم برای توافق در مورد حج امســال صورت گیرد. رهبر ادامه 
داد: ما ذره ای از آل سعود و اعمالشــان راضی نیستیم و نابودیشان را از خداوند متعال 

طلب می کنیم؛ چرا که آنها...

بایــد  کــه  زمــان  آن 
کشــاورزی و گردشگری 
را افزایــش می دادیم، رو 
به صنعت آوردیم و حاال 
که با کمبود آب و افزایش 
تازه  مواجهیم  آلودگــی 
می خواهیــم به ســوی 

گردشــگری برویم. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان گفت: 
در بســیاری از موارد محیط زیســت 
موافق بــا اقدامات صنعتــی نبوده، از 
جمله ایجــاد بخش هــای صنعتی در 

شــهرک بختیاردشــت 
با صراحت، مخالفت  که 
خود را اعالم کرده است. 
حمید ظهرابی، مدیرکل 
محیــط  از  حفاظــت 
زیست اســتان اصفهان  
در نشســت خبــری با 
خبرنگاران با اشــاره به اینکه اصفهان 
در بحث توســعه موفق عمــل نکرده 
است، اظهار داشــت: باید توجه داشته 

باشیم که نمی توان ...

شهر برای استقبال از مسافران 
نوروزی آماده می شود

اگرحج با ذلت وحقارت باشد
هیچ لزومی به رفتن ندارد

15

شمخا نی:

تا زمانی که دولت سوریه احساس نیاز 
کند، پشت سر این کشور می ایستیم

مدیرعامل کانون بازنشستگان فوالد اصفهان مطرح کرد:

وضعیت درمان بازنشستگان 
ذوب آهن، همچنان نامعلوم است

رییس کمیسیون عمران شورای شهرکرد:

 پروژه »برج های دوقلو« جایگاهی
در کالبد شهرکرد ندارد
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مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه امام صادق)ع( 
اصفهان گفت: در راســتای ابراز همــدردی با مردم 
مظلوم ســوریه بخصوص شــهر حلــب، کمک به 
جبهه مقاومت و مدافعان حــرم، کمک های نقدی 
و غیرنقدی شــامل پتو، انواع لباس زمستانه، کفش، 

مواد خوراکی بــه همراه نان خشــک، جمع آوری و 
به وســیله پنج خودروی وانت به مناطق جنگ زده 
سوریه ارسال شــد. سرگرد پاســدار محمد مرادی 
اظهار کرد: همچنین به همراه کمک های غیرنقدی، 

15میلیون ریال کمک نقدی نیز به آن مناطق...

ارسال کمک های اصفهانی ها
به مناطق جنگ زده سوریه

امام جمعه موقت اصفهان:
 تشکیل اولین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان 

با حضور شهردار؛

ادامه در صفحه 15

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه امام صادق)ع( اصفهان خبر داد:

استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم تقویت بسیج سازندگی گفت: 
طرح های عمرانی روستایی، شهرهای کوچک و مناطق محروم 
باید توسط بسیج ســازندگی صورت گیرد. به گزارش تسنیم، 
به نقل از اداره کل روابط عمومی اســتانداری اصفهان، رســول 
زرگرپور در نخستین جلسه کارگروه استانی اجرای قانون اصالح 
اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی اظهار داشت: تشــکیل این کارگروه 
به منظور ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر اجرای قانون و 
مفاد این آیین نامه و آشنایی با فرهنگ کار و تالش صورت گرفته 
است. وی افزود: بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرای قانون اصالح 
اختیارات سازمان بسیج سازندگی، نیروی دستگاه های اجرایی 
مجازند بخشــی از اجرای طرح ها و پروژه هــای تملک دارایی 
ســرمایه ای خود را با یکی از ویژگی های زودبازده، عام المنفعه، 
کم هزینه، امدادی، فرهنگی و مردم یاری و بهداشت و درمان در 
مناطق محروم، کمترتوسعه یافته، روستاها و شهرهای کوچک 
و مرزی را که پــس از فراخوان عمومی با عــدم وجود متقاضی 
مواجه می شــوند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به سازمان 
بسیج ســازندگی واگذار کنند که تملک و مدیریت طرح های 
مذکور، پس از پایان عملیات اجرایی به دستگاه اجرایی مربوط 
باز می گردد. اســتاندار اصفهان با بیان اینکه از سال 88 تاکنون 
1290 پروژه عمرانی توسط بسیج سازندگی اجرایی شده است، 
گفت: اســتفاده از توان جوانان و اردوهای هجرت و توانمندی 
جوانان در اجــرای این پروژه هــا موثر بوده اســت. وی اظهار 
داشت: براســاس بخش نامه جدید معاون اول رییس جمهور، 
دســتگاه های اجرایی اختیاراتی را به دســت آورده اند و باید به 
سمتی حرکت کنیم که طرح های عمرانی روستایی و شهرهای 
کوچک و مناطق محروم توسط بسیج سازندگی صورت گیرد. 
وی افزود: برای رسیدن به این هدف باید بسیج سازندگی تقویت 
شــود و با توجه به نحوه ارتباط بسیج با مردم و روحیه بسیجی، 
انجام پروژه های مناطق کمترتوسعه یافته می تواند توسط این 

سازمان، با قوت بیشتری پیگیری شود. 

استاندار اصفهان:
طرح های عمرانی روستایی و مناطق 

محروم توسط بسیج سازندگی انجام شود

خبر آخر
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مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

زورآلودگی هوا
بیشتر از توان سازمان  محیط زیست  است

صفحه 12

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان گفت: نمایشــگاه، یک برنــد ترکیبی برای 

شهر و استان اصفهان ایجاد می کند.
به گزارش واحد رســانه شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، رســول محققیان در 
جریان بازدیــد مدیر و اعضای تیــم روابط عمومی 
شــهرداری اصفهان از محل پروژه نمایشگاه بزرگ 
اصفهــان اظهار داشــت: در موضوع برند شــهری 
اصفهــان، اختــالف نظرهایی وجــود دارد؛ برخی 
صنایع دســتی را برند شــهری اصفهان می دانند 
و برخی به موضوع گردشــگری، صنعــت یا فرش 
اصفهان می پردازند و این موضوعات را برند شهری 
اصفهان تلقی می کنند؛ حال آنکه نمایشگاه،تجمیع 
همه صنایع و زمینه ها در کنــار یکدیگر بوده و یک 

برند ترکیبی را برای شهر اصفهان ایجاد می کند.
وی با اشــاره به اینکه بــه عنوان مثال برند شــهر 
فرانکفورت آلمان، نمایشــگاه های این شهر است 
و این شــهر را به برگزاری مهم ترین نمایشگاه های 
جهان می شناســند، بیان داشــت: دنیا به ســمت 
برندهای ترکیبــی پیش می رود و در مورد شــهر 
اصفهان نیز بــا وجود تنــوع و تعــدد ویژگی ها و 

شاخصه ها، می توان به این سمت حرکت کرد.
محققیان، به نقش نمایشــگاه در توسعه شهرهای 
جهان اشاره داشت و با بیان اینکه متاسفانه اصفهان 
10 تا 15 سال از روند توســعه نمایشگاهی بی بهره 
بود، گفت: در ســال های گذشــته با وجود فضای 
فیزیکــی محدود توانســتیم اصفهــان را به عنوان 
یک شهر نمایشــگاهی به ایران و برخی از کشورها 
بشناســانیم؛ اما اگــر ظرفیت های نمایشــگاهی 
در فضایی اســتاندارد و بیــن المللی، بــه موقع به 
کار گرفته می شــد، اصفهان به قطب نمایشگاهی 

خاورمیانه تبدیل شده بود.
وی اذعان داشت: خوشبختانه نگاه مثبت شهرداری 
اصفهان به پروژه نمایشــگاه بــزرگ اصفهان و نیز 
درک باالی آنــان از روابط بین الملــل، به ما کمک 
کرده است که مرکز نمایشگاهی جدید اصفهان را با 

قوت به پیش ببریم.
مدیرعامل شرکت نمایشــگاه اصفهان تصریح کرد: 
این نگاه که نمایشــگاه مسیر رشــد و تعالی شهر و 
صنایع مختلف است، در این دوره از شورای اسالمی 
شهر اصفهان وجود دارد و خوشــبختانه نواندیشی 
مســئوالن شــهر مانند دیگر حوزه ها بــه موضوع 

نمایشگاه نیز تسری یافته است.
محققیان، با اشــاره به عضویت شــرکت نمایشگاه 
 )UFI( اصفهان در انجمــن جهانی نمایشــگاه ها
اظهار داشــت: در جلسه اخیر ســاالنه این انجمن 
در حضور 500 نفر از مدیران نمایشــگاهی جهان، 
اعالم شد که در ســال 2018، 30 هزار مترمربع به 

فضای فیزیکی نمایشــگاه اصفهان افــزوده خواهد 
شد که پس از این جلسه، شاهد هجوم شرکت های 
برگزارکننده نمایشــگاه های جهان برای اطالع از 
جزئیات این پروژه بودیم که انعقــاد قرارداد با یک 
شرکت آلمانی و یک شرکت فرانسوی، از نتایج این 

تعامالت بوده است.
وی همچنین درخصوص نقش نمایشگاه در اشتغال 
گفت: شــهر فرانکفورت به عنوان یکی از مهم ترین 
مراکز نمایشــگاهی جهان، 600 هزار نفر جمعیت 
دارد که بخــش مهمی از اشــتغال ایــن جمعیت 
به صورت مســتقیم یا غیرمســتقیم از طریق 80 
نمایشگاهی که ساالنه در این شهر برگزار می شود، 
تامین می گردد. همچنین پلیس، فرودگاه، هتل ها 
و مدیریت شــهری، بــرای برگزاری هــر چه بهتر 
نمایشگاه ها تالش می کنند؛ چراکه رونق اقتصادی 
حاصل از نمایشگاه را درک کرده اند. از سوی دیگر 
مهم ترین بانک ها و موسســات مالی جهان، شعب 
خود را در این شهر تاســیس کرده اند زیرا مراودات 
تجاری قابل توجهی از طریق نمایشــگاه های این 

شهر صورت می گیرد. 
وی تصریح کرد: در اغلب مراکز مهم نمایشــگاهی 
جهان، شهرداری و اتاق بازرگانی، مالک و سهامدار 
اصلــی نمایشــگاه ها هســتند که ترکیب ســهام 
نمایشــگاه اصفهان نیز بــا ورود شــهرداری و اتاق 
بازرگانی، مطابق با این الگوی جهانی است و این امر 

از تفکر جهانی مسئوالن استان حکایت دارد. 
محققیان، ضمــن تشــریح ظرفیت هــای پروژه 
نمایشگاه بزرگ اصفهان، گفت: این پروژه 47هکتار 
فضای فیزیکــی را دربر می گیرد کــه 17هکتار آن 
مربوط به فاز اول و شــامل 15هزار مترمربع سالن 
نمایشــگاهی، 8 هزار مترمربع فضــای خدماتی و 
بخشی از محوطه سازی اســت و امیدواریم تا نیمه 

اول سال 96 به بهره برداری برسد.
وی همچنین ضمن تقدیر از فعالیت های شهرداری 
اصفهان در حــوزه اطالع رســانی و روابط عمومی 
گفت: روند اطالع رسانی فعالیت ها در سطح شهر، 

متحول و بسیار خالق شده و مردم رضایت زیادی از 
این اطالع رسانی ها دارند. 

پروژه ای امیدبخش برای مردم و شــهر 
اصفهان

همچنین مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان در 
این جلسه گفت: این پروژه اتفاق بسیار بزرگی را در 
سطح شــهر رقم خواهد زد که برگ برنده ای برای 

شهر اصفهان خواهد بود.
هادی نباتی نژاد اظهار داشت: شــاید این پروژه در 
حال حاضر، چنان که باید، برای مردم شهر شناخته 
شده نیست؛ اما بدون شک در آینده از ظرفیت های 
این پروژه مطلع خواهند شــد و شــکی نیست که 
بسیاری از شرکت های مســتقر در پایتخت، راغب 
خواهند بود نمایشگاه های خود را در این محل برپا 

کنند. 
وی به تاثیــر این پروژه در جذب گردشــگر داخلی 
و خارجی، توســعه حمل و نقل، اشــتغال، توسعه 
پایدار، حضور شــرکت های مهم داخلی و خارجی 
در اصفهان و رونق اقتصادی اســتان و به ویژه شرق 
اصفهان اشاره داشت و افزود: یکی از اضالع و زوایای 
مهم شهر خالق، داشــتن یک نمایشگاه بین المللی 
اســت و وظیفه ما حمایت از چنیــن حرکت های 

بزرگ و پروژه های امیدبخش برای مردم است.
 نباتی نژاد اذعان داشــت: همت مسئوالن شرکت 
نمایشــگاه اصفهان به ویژه شــخص مدیرعامل در 
تحقق این پروژه، همیشــه زبانزد بوده و با شــرایط 
فعلی، پیشــرفت این پروژه نیز محســوس و قابل 

توجه است.
گفتنی اســت در ادامه این جلســه، مدیــر روابط 
عمومــی شــهرداری اصفهان بــه همــراه معاون، 
مدیران و کارشناسان اداره روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، شــبکه اطالع رســانی شــهر و سردبیر 
خبرگــزاری ایمنا، از ایــن پروژه بازدید داشــتند. 
همچنین درخصوص اســتفاده از تــوان مدیریت 
شــهری به منظور اطالع رســانی هر چه بهتر این 

پروژه، تبادل نظر صورت گرفت.

در جریان بازدید مدیر و اعضای تیم روابط عمومی شهرداری اصفهان از محل پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان مطرح شد:

نباتی نژاد: پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان، برگ برنده ای برای آینده شهرخواهد بود
  محققیان: نمایشگاه، برند ترکیبی شهر اصفهان است
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پیشنهاد سردبیر:
 برجام، ابلهانه ترین توافقی است که دیده ام

دیدگاهپارلمانواکنشنجومی بگیران

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق برنامه 
ششم با اشاره به مطرح شدن بعضی نظرات درباره حذف 
عبارت هایی مانند »عموم مــردم« و »کارکنان دولت« از 
مصوبه مجلس در خصوص راه اندازی سامانه اعالم عمومی 
حقوق مدیران و کارکنان دولتی گفت: من شــنیده ام که 
یکســری افراد قصد تغییر مصوبه مجلس را در خصوص 
شفافیت حقوق مدیران داشــته اند؛ اما فعال عقب نشینی 
کرده اند. وی گفت: هیچ کس حق ندارد این دو کلمه را که 
توسط مجلس تصویب شده است، حذف کند و بنده با تمام 

قدرت جلوی فرد مذکور خواهم ایستاد.
 حاجی دلیگانی با اشــاره به اینکه در خبرها مطرح شــد 
عبارت کارکنان دولت از مصوبه مجلس حذف شده است، 
گفت: اگر این موضوع صحت داشــته باشــد با تمام توان 
دربرابر آنها خواهیم ایستاد و اگر این کار عمدی بوده باشد 

از آنها شکایت خواهیم کرد.
وی افزود، فعال از افرادی که در این حوزه مسئولیت دارند 
اسمی نمی بریم؛ اما هر کس در این حوزه فعالیت دارد باید 
پاسخگوی عمل خالف خود باشد و قطعا هزینه سنگینی 

را خواهند پرداخت.

حسین امیری خامکانی رییس مجمع نمایندگان استان 
کرمان ، با تجلیل از مردم استان کرمان برای حضور در 
مراسم گرامیداشــت ارتحال آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
در رفسنجان و کرمان گفت: آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
بحق دین خود را به نظام و انقــالب ادا کرد و تا آخرین 
روز عمر بــا برکتش کــه روز کاری هم بــود به معنای 
 تمام کلمه و تا آخرین نفس در خدمت اســالم و انقالب

بود.
وی افزود: آیت ا... هاشمی قطعه ای از تاریخ انقالب و یک 
شخصیت چند بعدی بود و پاداش این همه تالش، صبر 
 و تقید این بــود که چه زیبا رفت و زیبــا مورد قدردانی

 قرار گرفت.
رییس مجمع نمایندگان اســتان کرمان گفت: دغدغه 
حل مشکالت در کشوری که به اسم اسالم و ائمه اطهار 

مشهور است واجب تر از دعواهای سیاسی است.
امیری تصریح کرد: همدلــی و همزبانی به مفهوم کوتاه 
آمدن از مواضع سیاسی نیست و افکار سیاسی هر فردی 
محترم است ولی قواعد بازی سیاسی باید رعایت شود و 

با وحدت ملی به فکر حل مشکالت کشور باشیم.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم:

برخی در تالشند دوباره حقوق 
مدیران محرمانه شود

رییس مجمع نمایندگان استان کرمان:

فضای بعد از رحلت هاشمی
 باید موجب وفاق ملی شود

جواد الریجانی: 

نهایت دستاورد برجام سلفی 
با یک هواپیما بود؟

معاون قوه  قضاییه:

مخالفان دیروز هاشمی 
امروز کاسه داغ تر از آش شده اند

محمدجواد الریجانی معاون وزیر اســبق امور خارجه 
با اشاره به 27 دی ســالروز اجرایی شدن برجام اظهار 
داشــت: انتظار این بــود که نهادهــای ذی ربط، وقت 
بیشتری را برای بررســی متن برجام می گذاشتند و به 

توصیه رهبری دقت می کردند.
وی افــزود: عجله در تصویب برجام، متاســفانه برخی 

فرصت های بازنگری و تجدیدنظر در آن را از ما گرفت.
این کارشــناس مسائل اســتراتژیک تصریح کرد: یک 
ضعف و ضرر بزرگ برجام، این اســت کــه خط پایانی 
بر صنعت هسته ای شــد. من در جایی گفته بودم که 
برجام، ترمز انرژی هســته ای ما را کشید؛ هنوز هم بر 

همین اعتقادم.
الریجانی با اشــاره به اینکه در یک ســال اخیر بعد از 
برجام، تحــول خاصی در عرصه اقتصادی و سیاســی 
کشور ندیدیم و دفاع مسئوالن از برجام عجیب است، 
تصریح کرد: مســئوالن پاســخ دهند نهایت دستاورد 
برجام، آیا ورود یک دستگاه هواپیما به کشور و سلفی 

انداختن با آن بود؟

حجت االسالم والمسلمین  هادی صادقی معاون دستگاه 
قضا با بیان اینکه مقام معظم رهبری و آیت ا... هاشــمی 
رفسنجانی دوستی 59 ســاله داشــتند، گفت: در این 
دوســتی دیرینه و صادقانه تقریبا می تــوان ادعا کرد که 
هیچ کدام از این بزرگواران در مــورد دیگری دچار اغراق 
یا تخریب نشــدند و آنچه که درباره یکدیگر بیان می شد 
اعتقادشان بود، چه در کالم رهبری که می فرمودند هیچ 
فردی از هاشمی رفســنجانی به ایشان نزدیک تر نبوده و 
نیست چه در پایان دوره ریاست جمهوری و چه اخیرا که 
بیان فرمودند و از سوی دیگر آقای هاشمی رفسنجانی هم 

می گفت که رهبری عشق من است.
صادقی با اشاره به افرادی که با آقای هاشمی رفسنجانی 
هیچ وقت رابطه خوبی نداشــتند، گفت: نظیر آنانی که 
وی را در ابتدای مجلس ششــم مجبور به استعفا کردند، 
امروز کاسه داغ تر از آش شده اند؛ اما اگر کسی قبال نقدی 
داشته می تواند در کنار انتقاداتش برای وی طلب مغفرت 
نماید و از نیکی هــا یاد کند چنان که این امر در ســیره 

معصومین)ع( بسیار دیده می شود.

عکس روز

 احتمال معرفی محسن هاشمی 
به عنوان سرلیست اصالح طلبان

هیئت دیپلماتیک حزب حاکم چین 
با محسن رضایی دیدار کردند

 تعرفه های انتخابات شوراها 
در ۷ رنگ چاپ شد

عضو شورای شهر تهران گفت: این احتمال وجود دارد که پس از پذیرش 
استعفای احمد مسجد جامعی برای پنجمین دوره شورای شهر تهران، 
محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان سرلیست اصالح طلبان در دوره 
بعد معرفی شود. اسماعیل دوستی گفت: با توجه به ارائه استعفای احمد 
مسجد جامعی به مهدی چمران رییس شــورای شهر تهران وضعیت 
سرلیست اصالح طلبان برای دوره پنجم شورای شهر در ابهام قرار دارد.

وی افزود: مقرر شده بحث استعفای مسجد جامعی از حضور در شورای 
شهر تهران به منظور پذیرش ریاست کتابخانه ملی در جلسه یکشنبه 
هفته آینده شورای شهر تهران به رای گذاشته شود.عضو شورای شهر 
تهران از مطرح شدن چند سرلیست جدید جهت شرکت در انتخابات 
پنجمین دوره شورای شهر تهران خبر داد و اظهار کرد: در صورتی که 
محسن هاشمی رفسنجانی عالقه ای به حضور در انتخابات شورای شهر 
تهران داشته باشد، وی به عنوان سرلیست اصالح طلبان معرفی خواهد 
شد. وی تاکید کرد: برخی اســامی دیگر نیز برای پذیرش سرلیستی 
اصالح طلبان در دوره پنجم شــورای شــهر تهران مطرح هستند؛ اما 
معرفی محسن هاشمی رفســنجانی به عنوان سرلیست بیش از سایر 

گزینه ها مطرح است.
الزم بــه ذکر اســت کــه افشــین حبیــب زاده عضو شــورای عالی 
سیاست گذاری اصالح طلبان در واکنش به انتشار این خبر گفت: شورای 
سیاســت گذاری هنوز وارد هیچ مصداقی در انتخابات شوراها نشده و 

هیچ بحثی را در این زمینه بررسی نکرده است.

اعضای هیئــت دیپلماتیک حــزب حاکم چین که بــه دعوت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به تهران آمده است، با محسن رضایی دبیر این 
مجمع دیدار و گفت و گــو کردند.هیئت دیپلماتیک حزب حاکم چین 
متشــکل از معاون وزیر ســازمانی حزب حاکم چین و مدیران کل این 
حزب هستند. این هیئت عصر شــنبه 25 دی ماه نیز با امیدوار رضایی 

معاون قوانین مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت و گو کردند.
در این دیدار که با حضور علی اکبر سیبویه، مدیرکل امور روابط بین الملل 
دبیرخانه مجمع برگزار شــد، چی یــو معاون وزارت ســازمانی حزب 
کمونیست چین، ژانگ جیانگ وی معاون مدیرکل غرب آسیا و شمال 
آفریقا و یو وی مدیرکل بخش خلیج فارس اداره کل غرب آسیا و شمال 
آفریقا و جمعی از مدیران امــور بین الملل حزب حاکم چین، در جریان 
روند قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و دیگر فعالیت های 

جمهوری اسالمی ایران برای مبارزه با فساد قرار گرفتند.

هیئت مرکزی نظــارت بر انتخابات شــوراهای اســالمی شــهر و 
روستا و وزارت کشــور در جلسه ای مشــترک نحوه تهیه تعرفه های 
انتخاباتی)برگه های اخذ رای( را مشــخص کردند.در جلســه اخیر 
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شــوراهای اسالمی شهر و روستا و 
وزارت کشــور نحوه تهیه تعرفه هــای انتخاباتی)برگه های اخذ رای( 
مشخص و مقرر شــد و برای استان ها، شــهرها، بخش ها و روستاها 
کــه 21،15،11،9،7،5،3 نماینده در شــورای شــهر دارند تعرفه ها 
با رنگ های مختلف چاپ شــود. که در چند روز گذشــته با حضور 
نمایندگان وزارت کشــور و شــورای مرکزی نظــارت در چاپخانه 
برگه های اخذ رای چاپ شد.به گزارش تسنیم، در جلسه اخیر توافق 
شده حدود 66 هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور کار رای گیری را 
انجام دهند؛ همچنین روی تعرفه های در حال چاپ هولوگرام امنیتی 
قرار داده شده تا از جعل و سوء استفاده جلوگیری شود و امضای رییس 
هیئت نظارت بر انتخابات نیز که در تعرفه های انتخابات گذشته وجود 

نداشته در تعرفه های جدید وجود دارد.

بین الملل

کاربر افشاگر و منتقد معروف آل سعود عربستان در صفحه 
اجتماعی خود نوشت: آیا همزمان با تحلیف ترامپ شاهد 

انتقال قدرت در عربستان خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری دانشــجو، »مجتهــد« در صفحه 
توییتری خود افزود: شــاید روز تحلیف ترامپ، روزی که 
آمریکایی ها به خود ســرگرمند، دوره  انتقال در قدرت در 
عربستان نیز باشــد. آیا اتفاقی مهم در اینجا )عربستان( 
روی خواهد داد؟ بیایید منتظر باشیم.20 ژانویه یعنی روز 
جمعه30 دی مراسم تحلیف دونالد ترامپ رییس جمهور 
جدید آمریکا در واشــنگتن برگزار می شود. برخی منابع 
در ســال های اخیر به ویژه با روی کار آمدن ملک سلمان 
از اختالفات شــدید بین اعضای خاندان آل ســعود خبر 
داده اند. این منابع اعالم کرده اند که اختالف بین »محمد 
بن سلمان«، وزیر دفاع سعودی، جانشین ولیعهد و فرمانده 
عملیات علیه یمــن با »محمد بن نایف بــن عبدالعزیز« 
ولیعهد عربستان به دالیل گوناگون به ویژه تجاوز به یمن 
و در واقع به خاطر آینده نگری دو طرف در مورد جانشینی 

سلطنت در کشور عربستان شدت گرفته است.

تغییر در عربستان همزمان
با مراسم تحلیف ترامپ

به گزارش ایسنا، دریابان علی شــمخانی خاطر نشان کرد: اینکه 
آمریکا یا برخی دیگر از کشورها تالش کنند به جای مردم سوریه 
تصمیم بگیرند یا بگویند چه کسی حق کاندیدا شدن دارد یا ندارد، 

مغایر با اصول دموکراسی و حق تعیین سرنوشت ملت هاست.
شمخانی با اشاره به اینکه امروز آمریکا در کنار کشورهایی مانند 
عربســتان با بهانه قرار دادن حقوق مردم ســوریه در صدد حذف 
سوریه از محور مقاومت هستند تاکید کرد: دموکراسی در سوریه 
در مقایسه با وضعیت سایر کشــورها و استانداردهای خاورمیانه، 

بسیار بهتر از کشورهای مورد حمایت آمریکاست.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی با اشــاره به اهمیــت راهبردی 
پیروزی های ارتش سوریه در شرق حلب گفت: آزادسازی مقتدرانه  
حلب و پاکسازی اطراف دمشق از طریق عملیات نظامی و مصالحه  
سیاسی، گواه موفقیت راهبرد مشترک ســوریه، ایران، روسیه و 

جبهه  مقاومت در برابر ائتالف های تبلیغاتی جبهه آمریکایی است.

وی افزود: جغرافیای سیاســی حلب به گونه ای است که هر طرف 
در آن پیروز شود، قادر است سایر صحنه ها را به نفع خود مدیریت 
و آرام کند. عالوه بر آن، این پیروزی اســرار نهفتــه ای را از کمک 
مستقیم برخی کشورها به جبهه تروریســم آشکار ساخت که تا 
پیش از آن کشورهای حامی گروه های تکفیری از پذیرش آن طفره 
می رفتند. شــمخانی با بیان اینکه جنگ امروز در سوریه از حیث 
حمایت های عربی و غربی، بی شــباهت با جنگ تحمیلی هشت 
ساله علیه جمهوری اسالمی ایران نیســت تاکید کرد: در جنگ 
تحمیلی، دنیا با تمام ظرفیت هایش در کنار صدام بود. در سوریه 
نیز ائتالف هایی از 80 کشــور یا 30 کشــور تحت عناوینی چون 
دوستان سوریه شکل گرفت که از تامین ســالح، پول و برگزاری 

دوره های آموزشی برای گروه های تروریست مضایقه نکردند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه تاکید کرد: به هم ریختگی 
نظم موجود در منطقه، هزینه  همه کشــورها را افزایش داده و به 

دستاوردهای  رژیم صهیونیستی خواهد افزود.
وی در این زمینه یادآور شــد: حمایت از ســوریه و بشار اسد در 
چارچوب راهبرد جمهوری اســالمی ایران برای حراست از جبهه 
مقاومت و مقابله با تروریسم انجام می شــود و تا زمانی که دولت 
سوریه احساس نیاز کند، جمهوری اسالمی ایران پشت سر سوریه 
ایستاده است. شــمخانی افزود: به کارگیری ســالح برای حفظ 
امنیت، از جمله حقوق مصرح دولت هاست، اما استفاده از اسلحه 
توســط گروه های مخالف، مورد تایید هیچ کشور و مرجع قانونی 
نیست از این رو نباید انتظار داشت، نظام سوریه گروه های مسلح 

مورد حمایت کشورهای بیگانه را فقط موعظه کند.
شــمخانی تصریح کرد: بشار اســد از محبوبیت خوبی در سوریه 
برخوردار است و از نگاه مردم این کشور با وجود فشارهای سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی، او توانسته در بحران اخیر ایستادگی کند. اگر 
غربی ها معتقدند بشار اسد پایگاه مردمی ندارد، چرا از کاندیداتوری 
مجدد او نگرانند؟ وی در پاســخ به ســوالی در مورد آینده سوریه 
گفت: نحوه شــکل گیری روندهای سیاســی و تفاهم طیف های 
مختلف داخلی آینده ســوریه را تعیین خواهد کرد. همه طرف ها 
به طور همزمان باید به مهار جریان تروریســم، قطع کمک های 
خارجی به آنها و گفت وگوهای ملی بیندیشــند. مــا این روند را 
بهترین شیوه برای پایان دادن به بحران این کشور ارزیابی می کنیم 

و طی سال های گذشته نیز همین روند را تعقیب کرده ایم.
نماینده مقام معظم رهبری در شــورای عالی امنیت ملی با اشاره 
به وجود طرح هایی از سوی کشورهای غربی برای تجزیه منطقه 
یادآور شد: کشورهایی مانند ترکیه و عربستان سعودی باید تکلیف 
خودشان را روشن کنند، آیا از روند تجزیه در سوریه و کشورهای 
اسالمی استقبال می کنند؟ آیا عربســتان از شعله ور شدن آتش 

تجزیه در منطقه مصون است؟
وی ادامه داد: با وجود برخی از تصورات، جمهوری اســالمی ایران 
نه تنها در پی سقوط آل سعود نیست، بلکه مایل به مهار تالش ها 
برای سرنگونی حکومت عربستان است. سقوط آل سعود هیچگاه 
به معنــای جایگزینی یک حکومت مطلوب نخواهــد بود. در پی 
سقوط آل سعود، به احتمال قریب به یقین عربستان تجزیه و تفکر 
 منحط افراطی داعشــی بر بخش های مهمی از این کشور حاکم 

خواهد شد.

به هم ریختگی 
نظم موجود در 
منطقه، هزینه  

همه کشورها را 
افزایش داده و 

به دستاوردهای  
رژیم 

صهیونیستی 
خواهد افزود

شمخا نی:

تازمانیکهدولتسوریهاحساسنیازکند،پشتسراینکشورمیایستیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: طرح سیاسی چهار ماده ای جمهوری اسالمی ایران برای پایان دادن به بحران جاری در 
سوریه مشتمل بر آتش بس فوری، اجرای اصالحات، شکل گیری گفت وگوهای داخلی و برگزاری انتخابات فراگیر در این کشور 

در گذشته ارائه شده است.

دفتر یاســر هاشــمی فرزند آیت ا... هاشــمی رفسنجانی و 
تعدادی از مشاوران آیت ا... پلمب شد.

ســایت خبری »پایش« با انتشــار این خبر، مدعی شد: تنها 
چند روز پس از درگذشــت رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، دفتر یاســر هاشــمی و مشــاوران آیت ا...هاشــمی 

رفسنجانی در مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشخیص 
مصلحت نظام پلمب شد.

 عــالوه بر پلمــب دفتر فرزند هاشــمی، دفاتــر علی محمد 
بشــارتی، مرتضی الویری، حجج اسالم عباســی فرد، نوری 
شــاهرودی، لطفی، رســتگاری، یونســی و مرادی نیز که 

از مشــاوران رییــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
بوده انـــد، در طبقه هشــتم ســاختمان مرکــز تحقیقات 
 اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام پلمب 

شده است.
یک منبع مطلع در مجمع تشخیص مصلحت در گفت وگو با 
»پایش«، با تایید این خبر، از اینکــه این اقدام با تصمیم چه 

کسی انجام شده است، اظهار بی اطالعی کرد.

۷0 نماینده پای استیضاح
 وزیر راه و شهرسازی

صدیف بدری، سخنگوی کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی شــبکه اطالع رســانی راه دانا؛ در 
خصوص وضعیت استیضاح وزیر راه و شهر ســازی در مجلس گفت: با 
توجه به درگیری مجلس در خصوص بررســی برنامه ششــم توسعه 
کشور قرار اســت بعد از اتمام بررسی برنامه ششــم توسعه به موضوع 
اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی در مجلس بپردازیــم.وی در ادامه 
خاطر نشــان کرد: سه شــنبه هفته گذشــته نیز قرار بود جلسه ای در 
کمیســیون عمران با حضور وزیر راه و شهرسازی تشــکیل شود ولی 
به دلیــل ارتحال آیت ا... هاشــمی رفســنجانی این جلســه به زمان 
دیگری موکول شــد و بعد از هفته سرکشــی نمایندگان به حوزه های 
 انتخابیه و تعطیلی مجلس، اولین کاری که در دســتور کار مجلس قرار 
می گیرد موضوع اســتیضاح وزیر راه و شهرســازی  است.ســخنگوی 
کمیســیون عمران مجلس همچنین با بیان اینکه موضوع اســتیضاح 
آقای آخوندی به قوت خود در مجلس باقی است، عنوان کرد: استیضاح 
آقای آخوندی با 70 رای نمایندگان هنوز به قوت خود باقی است و تعداد 

اندکی از نمایندگان امضا های خود را پس گرفته اند.

مراسم هفتمین روز درگذشت 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی

مراسم هفتمین روز درگذشت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت 
نظام آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی بعدازظهر روز یکشنبه در حرم 
امام )ره( با حضور رییس جمهور،خانواده، مســئوالن و اقشار مختلف 

مردم برگزار شد.

اخبار

 مقاومت اسالمی بحرین 
اعالم بسیج عمومی کرد

مقاومت اســالمی بحرین در واکنش به اعدام ســه جوان 
معارض در این کشور، بسیج عمومی اعالم کرد.

مقاومت اسالمی بحرین »سرایا المختار« ضمن اعالم بسیج 
عمومی،تاکید کرد که دشمن منتظر گلوله مقاومت اسالمی 
باشد. پایگاه النشره گزارش داد که مقاومت اسالمی بحرین 
در بیانیه ای تاکیــد کرد که »طغیان و سرکشــی مافیای 
اشــغالگر از تمامی خطوط قرمز ها، اصول و ارزش ها عبور 
کرده و با اتخاذ تدابیر ســرکوب گرانه و جنایتکارانه مصمم 
برای کشتار تمامی اقشار ملت مســلمان و شجاع بحرین 
اعالم آمادگی کرده؛ اما با ایــن جنایت گور خودش را کنده 
اســت. مقاومت اســالمی بحرین در بیانیه بسیج عمومی 
و عزاداری برای این سه جوان را خواســتار شده و بر هدف 
قرار دادن تمامی مزدوران رژیم و تشکیالت نظامی و امنیتی 
آن تاکید کرده اســت. در این بیانیه آمده اســت: دشمن و 
مزدوران آن باید منتظر گلوله مقاومت اســالمی باشد که 

مرگ آن را نزدیک تر خواهد کرد. 
روز یکشنبه سه جوان شیعه و معارض بحرینی بنا به اتهامات 
واهی دولت این کشور تیرباران شدند، در حالی که مجامع 
عمومی و سازمان های حقوق بشری خواستار عدم اجرای 

حکم اعدام این افراد شده بودند.

البرادعی:

اکنون ایران همه چیز 
دراختیار دارد

محمد البرادعی رییس پیشــین آژانس بین المللی انرژی هسته ای در 
گفت وگو با شــبکه تلویزیونی »العربی«گفت: اکنون ایران همه چیز در 
اختیــار دارد و درباره هر چیــزی علم و آگاهی دارد و بــه هر چیزی که 
می خواست، رسیده اســت. از این رو، وضع کنونی ایران سبب شده که 
جایگاهی بسیار محترم داشته باشــد و از هر گونه نیاز خود بهره برداری 
کرده است.وی در ادامه گفت : اکنون، ایران به طور کامل دانش ساخت 
ســالح اتمی را در اختیار دارد و اگر بخواهد می تواند در مدت اندکی به 

آن مبادرت ورزد.
رییس پیشین آژانس بین المللی انرژی هسته ای با اذعان به اینکه هدف 
غرب و هم پیمانان عربش از راه اندازی جنــگ تحمیلی علیه جمهوری 
اســالمی ایران، نابودی انقالب اســالمی بود درباره مذاکرات هســته 
ای و برجام گفت: غربی هــا اگر حماقت نمی کردند 10 ســال پیش به 

توافق نامه بهتری دست می یافتند.

کافه سیاست

دونالد ترامپ در بخشــی از مصاحبه اختصاصی با نشــریه ساندی تایمز 
انگلیس به موضوع توافق هسته ای ایران اشاره کرد. ترامپ در این مصاحبه 
گفته اســت: من نمی خواهم بگویم کــه قصد دارم با توافق )هســته ای( 
ایران چه کار کنم. من فقط نمی خواهــم با کارت ها بازی کنم. ببینید، من 
سیاستمدار نیستم. من اینطور ظاهر نمی شــوم که بگویم قصد دارم فالن 
کار را انجام بدهم یا می خواهم فالن کار را بکنم. من کاری را که باید بکنم 
انجام می دهم؛ اما به هرحال باید بگویم که از توافق ایران خرسند نیستم.به 
نظرم، این توافق یکی از ابلهانه ترین توافق هایی است که تاکنون دیده ام که 
براساس آن، یکصد و پنجاه میلیارد دالر پول نقد به چنین کشوری می دهند. 
آیا تاحاال یکصد میلیون دالر را به شکل اســکناس های یکصد دالری )به 
صورت یکجا( دیده اید؟. این پول با چندین هواپیما منتقل شــد. وای! یک 
میلیارد و هفتصد میلیون دالر! من نمی فهمم! فکر مــی کنم این پول در 

حساب بانک های سوئیس است.

ترامپ:

 برجام، ابلهانه ترین توافقی 
است که دیده ام

پلمب دفتر پسر و برخی مشاوران آیت ا...هاشمی؟!
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پیشنهاد سردبیر:
وضعیت درمان بازنشستگان ذوب آهن، همچنان نامعلوم است

معاون امور ســاختمان و مســکن وزیر راه از حــذف افراد فاقد 
صالحیت در فرآیند ساخت وساز خبر داد و گفت: ساالنه ۱۵۰۰ 

نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند.
حامد مظاهریان اظهار کرد:  آمار حوادث ناشــی از کار در ایران 
نشــان می دهد ســاالنه ۱۵۰۰ نفر جان خود را بــر اثر حوادث 
ناشــی از کار از دســت می دهند که درصدی از این حادثه ها در 
فرآیندهای تولید ساختمان است. این آمار غیرقابل قبول است 
و تالش هــای مضاعفی باید صــورت گیرد تا ایــن آمار کاهش 
پیداکند.وی با بیان اینکه یکی از مســائلی که در این زمینه باید 
مدنظر قرار گیرد عدم به کارگیری افراد فاقدصالحیت در فرآیند 
ساختمانی است، افزود: مطابق قانون نظام مهندسی ساختمان، 
تنها افراد باصالحیت حق دخالت در ساخت وســاز را دارند. این 
نکته را مدنظر قرار دهیم که واقعا تولید ساختمان به پیچیدگی 
هر مقوله تخصصی دیگر است که ســایر صنوف انجام می دهند.

به گفته این مقام مسئول، کسانی هنوز مبادرت به ساخت وساز 
می کنند کــه فاقد هرنــوع صالحیتی در این زمینه هســتند و 

مهندسان در بسیاری ازموارد کنار گذاشته می شوند.

گزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد؛ نــرخ بیکاری از ۱۰/7 
درصد در پاییز ۹۴ )قبــل از اجرای برجام( بــه۱2/7 درصد در 
تابستان ۹۵ رسیده و شــمار بیکاران در این مدت 7۰۰ هزار نفر 

افزایش یافته است.
به گزارش تســنیم، بررســی آمار اشــتغال زایی دولت در یک 
ســال اخیر نشــان می دهد، طی این مدت نه تنها نرخ بیکاری 
افزایش یافته، بلکــه باوجود تمــام تالش هایی کــه دولت در 
راستای اشــتغال زایی از خود نشان داده اســت، از پاییز ۹۴ که 
آخرین فصل قبــل از اجرای برجــام بوده، تا تابســتان ۹۵ که 
جدیدترین آمار مرکز آمار منتشر شــده، 7۰۰ هزار نفر به شمار 

بیکاران کشور اضافه شده است. 
بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ســال 
۹۴ برابر با۱۰/7 درصد بوده که این رقم در تابستان ۹۵ به۱2/7 

درصد افزایش یافته است.
 همچنیــن شــمار بیــکاران در پاییــز ۹۴ برابر بــا 2 میلیون 
و 6۴6 هزار نفر بوده که این رقم در تابســتان ۹۵ به 3 میلیون و 
337 هزار نفر رسیده است که رشد حدود 7۰۰ هزار نفری شمار 

بیکاران را نشان می دهد.
بر اســاس گزارش مرکز آمار، نرخ بیــکاری ۱2/7 درصدی در 
تابســتان ۹۵ باالترین نرخ بیکاری در ۵ ســال اخیر محسوب 
می شود. تعداد بیکاران در ســال جاری هم در سال های گذشته 
سابقه ندارد. آن هم در حالی که  یکی از کلیدی ترین وعده های 
حســن روحانی رییس جمهور از ابتــدای فعالیتش حل معضل 

بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

ساالنه ۱۵۰۰ کارگر
کشته می شوند

رشد ۲درصدی نرخ بیکاری
در پسابرجام 

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه برنامه ششم ایراداتی داشــت، گفت: برخی از 
مفاد الیحه برنامه ششــم اصال به دلیل اینکه قانون 

نیست، نمی توانند اجرایی شوند.
حجت االســالم ســید ناصــر موســوی الرگانی در 
خصوص بررسی برنامه ششــم توسعه اظهار کرد: در 
برنامه ششــم تخلف اول را دولت مرتکب شــد چرا 
که دولت به جای برنامه، 3۰ حکــم به مجلس آورد 
و مدعی شد که برنامه را خود دولت باید بنویسد، در 
حالی که پنج برنامه قبل از انقالب و پنج برنامه بعد از 

انقالب در ایران را مجلس نوشته است.
 وی افزود: کمیســیون تلفیــق، دقتــی را که باید 
در خصوص برنامه ششــم  به کار می بــرده، لحاظ 
نکرده اســت. در حال حاضر برای برخــی از موادی 
که تصویب شــده، قانــون دائم داشــته ایم و در این 
برنامه قوانین پنج ساله شده و آوردن این موارد وقت 

مجلس را می گیرد.

مدیرعامل اســبق هواپیمایی آســمان با بیان اینکه 
»هواپیمای تازه وارد ایران ایر ممنوع الخروج اســت« 
گفت: ورود این هواپیما بــا دو هدف کوتاه مدت عقب 
انداختن اســتیضاح وزیــر و میان مــدت انتخابات 

ریاست جمهوری انجام شده است.
به گزارش مشــرق، کامبیز بابایی با طرح این پرسش 
که چرا هواپیمای تازه وارد ایربــاس 32۱ نمی تواند 
پرواز خارجی داشته باشــد، اظهار کرد: هواپیماهای 
فوکر ۱۰۰ با ســقف پروازی 2 ســاعت هــم اکنون 
پروازهای خارجی را انجام می دهند پس چگونه است 
که ایرباس 32۱ که می تواند ۵/۵ ساعت پرواز مداوم 
داشته باشــد نمی تواند در پروازهــای خارجی مورد 
اســتفاده قرار گیرد! وی با اشــاره به اینکه پروازهای 
خارجی با هواپیماهای ایربــاس 32۰ و  بویینگ 737 
توســط ایرالین داخلی انجام می شود تصریح کرد: از 
ورود ایرباس به کشور تشکر و قدردانی می کنم چون 
در پروازهای داخلی هواپیمایی نو را سوار می شویم که 
ایمن است. وی در عین حال تاکید کرد: ولی استفاده 
از هواپیمای نو توسط شــرکت های هواپیمایی برای 

پروازهای داخلی زیان ده است.

موسوی الرگانی:

 دولت به جای برنامه
 3۰ حکم به مجلس آورد

»ایرباس« نوی هما 
ممنوع الخروج است

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان:

سرنوشت ریسباف همانند پشم باف، بافناز و زاینده رود نیست

اخبار

مجتبی احمدی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، درباره وضعیت 
بازنشستگان صندوق فوالد و ذوب آهن، اظهارداشت: متاسفانه 
با باالرفتن سن بازنشســتگان، توان جسمی آنها برای پیگیری 
مطالباتشــان در خیابان بــا تحصن و تجمــع مقابل مجلس 
و ... کمتر می شــود. وی با تاکید براینکه برای انجام هر کاری 
در کشور باید قانونی وضع شــود، بیان داشت: ما نیز از مجلس 
انتظار داشــتیم در برنامه ششــم توســعه برای بازنشستگان 
صندوق فوالد، قانونی وضع کند که برای همیشــه مشکلمان 
حل شــود. مدیرعامل کانون بازنشســتگان فوالد اصفهان با 
بیان اینکه مطابق قانونی که مصوب شد، صندوق بازنشستگی 
فوالد همچنان زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی 
خواهد ماند و انتقال آن به وزارت صنعت منتفی شــده است، 

افزود: براین اساس مقرر شد کســری صندوق، محاسبه و طی 
سه ماه نخست ســال ۹6، رقم کسری مشــخص شود و دولت 
آن را در مدت سه سال به صندوق پرداخت کند. وی همچنین 
ادامه داد: از طرفی در این قانون  قرار شد کسری صندوق بابت 
پرداخت حقوق ها در هر ماه برای هر ســال بودجه و از طریق 

بودجه کسری به صندوق داده شود.
وضعیت درمان بازنشســتگان صنــدوق فوالد 

همچنان فلج است
احمدی با ابراز تاســف نســبت بــه اینکه وضعیــت درمان 
بازنشســتگان صندوق فوالد همچنان فلج است، تصریح کرد: 
 شــرکت ذوب آهــن اصفهــان همچنان بــه ایــن موضوع 
بی توجه بوده و بیمه عمر و حادثه همچنان بالتکلیف اســت و 

از خود بازنشستگان کسر می شــود درحالی که مطابق قانون 
باید توســط ذوب آهن پرداخت شــود. به اعتقاد وی، اگر این 
موضوعات روشن نشود در ســال آینده بازنشستگان صندوق 
فوالد دوبــاره حقوقی نخواهند داشــت. به گفتــه مدیرعامل 
 کانون بازنشســتگان فوالد اصفهــان، در حــال حاضر هنوز 
ما به التفاوت  افزایش حقوق چهار ماه ابتدای سال به دلیل نبود 
بودجه به بازنشســتگان صندوق فوالد پرداخت نشــده است. 
وی طلب بازنشستگان صندوق فوالد در ســال جاری را ۱3۰ 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: بازنشستگان صندوق فوالد از 

سال ۹۱ تاکنون نیز ۱۰۰۰ میلیارد تومان طلبکارند.
احمدی، اما تاکید کرد: حقوق ماهیانه بازنشســتگان صندوق 
فوالد حتی با کمی تأخیر پرداخت شــده است. وی همچنین 
با تاکید بر اینکه موضوع درمان و روشن شدن تکلیف آن برای 
بازنشســتگان صندوق فوالد حتی از موضوع پرداخت حقوق 
باارزش تر است، بیان داشت: متاسفانه اکثر بازنشستگان، دچار 
بیماری های صعب العالج هســتند و ذوب آهن نسبت به این 

موضوع توجهی ندارد.
بدهی ۱۰ میلیارد تومانی واحد درمان ذوب آهن به 

بازنشستگان
مدیرعامل کانون بازنشســتگان فوالد اصفهان گفت: متاسفانه 
بازنشستگانی که بیماری صعب العالج داشته و به بیمارستان 
شــهید مطهری فوالدشــهر )که زیرمجموعه صندوق فوالد 
و ذوب آهن اســت(مراجعه می کنند از لحاظ تعرفه ها، دچار 

خسران می شوند.
وی از شرکت ذوب آهن خواست تا دارندگان دفترچه های بیمه 
غیر فوالدی، تکمیلی شــود و همچنین وضعیت دفترچه های 
فوالدی در تهران و شــهرکرد را  که قرارداد نبسته اند مشخص 
کند. به گفته احمدی، واحد درمــان ذوب آهن، نزدیک به ۱۰ 
میلیارد تومان بدهی به بازنشستگان دارد که تاکنون پرداخت 
نشده است. وی با بیان اینکه شــرکت ذوب آهن قرار بود برای 
بازنشستگان صندوق فوالد با چهار بیمارستان قرارداد منعقد 

کند، گفت: متاسفانه این کار هنوز تحقق نیافته است.

پس از انتقال مالکیت کارخانه ریســباف از بانک ملی ایران 
به وزارت راه وشهرســازی بــرای احیا و به ســازی، اعضای 
هیئت مدیره شــرکت مــادر تخصصی عمران وبه ســازی 
شــهری ایران به اتفــاق حجــت ا... غالمی مدیــرکل راه 
وشهرســازی اســتان اصفهان از محل این کارخانه بازدید 

کردند . مدیر کل راه وشهرســازی اســتان اصفهان در این 
باره به خبرنگاران گفت: در شــهر اصفهــان فضاهایی تحت 
عنوان فضاهای ناهمگون شــهری وجــود دارد که از جمله 
آنها کارخانه ریسباف، دخانیات، ســیلو، پادگان ها و مراکز 
نظامی هستند که به سمت وســوی تخریب پیش می روند 

که عمدتا به فضاهای مســکونی و تجاری تبدیل می شــوند 
و این عمل بارگذاری بسیار باالیی به ســطح واگذاری های 
مسکونی استان اضافه می کند و الزم است این روند متوقف 
شــود. حجت ا... غالمی با اعالم اینکه سرنوشــت ریسباف 
مثل، پشــم باف، بافناز و کارخانه زاینده رود نیســت گفت: 
خوشــبختانه با پافشــاری ها وپیگیری هایی که انجام شد 
مراحل مالکیت این کارخانه با موافقت وزارت راه وشهرسازی 

انجام و نگاه سوداگران زمین ومسکن بر آن خنثی شد. 

مدیرعامل کانون بازنشستگان فوالد اصفهان مطرح کرد:

وضعیت درمان بازنشستگان ذوب آهن، همچنان نامعلوم است

متاسفانه اکثر 
بازنشستگان

دچار بیماری های 
صعب العالج هستند 

و ذوب آهن 
نسبت به این موضوع 

توجهی ندارد

مدیرعامل کانون بازنشســتگان فوالد اصفهان با تاکید بر اینکه وضعیت درمان بازنشستگان صندوق فوالد 
همچنان نامشخص است، گفت: طلب بازنشســتگان صندوق فوالد از این صندوق در سال جاری ۱3۰ میلیارد 

تومان و از سال 9۱ تاکنون ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.

خبر روز

نگاه روز
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

ترمیم دندان های آسیب ديده با داروی آلزايمر

 یک تیم محقق در دانشکده کینگز لندن، با استفاده از داروی آلزایمر، 
روش جدیدی برای تحریک تجدید ســلول های بنیادی موجود در 
مغز داخل دندان کشف کرده اند. در اثر ضربه یا عفونت، مغز نرم درون 
دندان ممکن است نمایان و عفونی شود. به منظور حفاظت دندان از 
عفونت، به طور طبیعی یک نوار نازک از عاج تولید می شــود و خمیر 
دندان را مهر و موم می کنــد، اما برای تعمیر حفره بزرگ به طور موثر 
کافی نیســت. در حال حاضر دندان پزشکان برای درمان حفره بزرگ 
و پر کردن سوراخ دندان، از موادی مانند کلسیم و محصوالت مبتنی 
بر سیلیکون استفاده می کنند که توسط انسان ساخته شده است. این 
مواد در دندان باقی مانده و متالشی نمی شود، به این معنی که سطح 
مواد معدنی طبیعی دندان هرگز به طور کامل ترمیم نمی شود. با این 
حال دانشمندانی از موسسه دندان پزشکی در دانشکده کینگز لندن، 
یک شیوه جدید برای تحریک سلول های بنیادی موجود در مغز دندان 
و تولید عاج جدید )مواد معدنی که از دنــدان محافظت می کند( در 
حفره های بزرگ با استفاده از داروی آلزایمر کشــف کرده اند که به 
طور بالقوه نیاز به پر کردن دندان را کاهش می دهد. محققان متوجه 
شدند که با استفاده از داروی Tideglusib می توان این مکانیسم 
طبیعی ترمیمی را تقویت کرد. این دارو پیش از این به عنوان درمانی 
برای اختالل های عصبی مختلف از جمله آلزایمر آزمایش شده است؛ 
همچنین می تواند ســلول های بنیادی موجود در مغز دندان را برای 
ساخت عاج جدید تحریک کند. سلول های بنیادی می توانند به هر 
نوع بافتی در بدن تبدیل شوند. این رویکرد بیولوژیکی نشان می دهد 
که دندان می تواند از توانایی طبیعی خود برای ترمیم حفره های بزرگ 
اســتفاده کند؛ به جای پر کردن با موادی که مستعد ابتال به عفونت 
هستند و اغلب نیاز اســت که چند بار جایگزین شوند. در واقع زمانی 
که مواد پر شــده می شــکند یا عفونت رخ می دهد، دندان پزشکان 
مجبور به حذف آن و پر کردن مجدد منطقه ای می شوند که بزرگ تر 
از قبل بوده و بعد از درمان های متعدد نیز در نهایت ممکن است نیاز 
به کشیدن دندان باشــد. به گفته محققان، در روش جدید، از دارویی 
استفاده می شود که قبال در آزمایش های بالینی برای بیماری آلزایمر 

تست شده و امکان ورود سریع آن به درمانگاه ها وجود دارد.

هپاتیت A یک بیماری خوش خیم اســت که معموال خود به خود 
بهبــود می یابد.این نوع هپاتیت بیشــتر در اطفال دیده شــده و از 
طریق آب و غذا منتقل می شــود. هپاتیت B از نظــر عالئم بالینی 
شبیه هپاتیت A است، ولی می تواند مزمن شده و به عوارض وخیم 
و کشنده ای منجر شــود. راه انتقال بیماری از طریق خون و مایعات 
بدن از جمله تزریق خون، ارتباط جنسی، وسایل تیز آلوده، خالکوبی 
و طب سوزنی است. مطالعات نشــان می دهد هپاتیت B شایع ترین 
علت سیروز و سرطان کبد به شــمار می رود که خوشبختانه واکسن 

آن در دسترس است.
هپاتیت C امروزه باعث آلودگی بسیاری از دریافت کنندگان خون و 
محصوالت خونی شده است. راه انتقال این بیماری عمدتا از طریق 
خون و درصد کمی از تماس های جنســی است. هپاتیت D عمدتا 
به دنبال یا همزمان با هپاتیت B بروز می یابد و به عنوان یک عارضه 
 D از بروز هپاتیت B شناخته می شود؛ واکســن هپاتیت B هپاتیت
نیز جلوگیری می کند. هپاتیت E نوعی هپاتیت اســت که برخالف 
هپاتیت C از راه آب و غذای آلوده منتقل می شود. این نوع هپاتیت 

یک عفونت حاد است، اما خود به خود برطرف می شود.

دستاورد جديد پزشکی؛

ترمیم دندان های آسیب ديده 
با داروی آلزايمر

کدام نوع هپاتیت  خطرناک است؟

زیبایی

مبارزه با جوش فقط در لوسیون هایی که به پوستتان می 
زنید، خالصه نمی شود. اگر چند تغییر ساده در روال روزمره 
خود ایجاد کنید، می توانید شاهد بهبود آکنه پوست باشید.

۵. ضد آفتاب بزنید
در اســتفاده از ضدآفتاب روی صورتتان حساسیت داشته 
باشــید؛ اما بدانید که التهاب ناشــی از آفتاب سوختگی 
می تواند آکنه شــما را بدتر کند یا به لکه های تیره بیشتر 
منجر شــود. به عالوه، ماندن در مقابل نور خورشید بدون 
ضدآفتاب، خطر ابتالی شما به ســرطان پوست را افزایش 
می دهد. هر زمانی کــه در آفتاب هســتید، از ضدآفتاب 
استفاده کنید. لیست مواد تشــکیل دهنده در پشت کرم 
ضدآفتاب را بخوانید و اگر مســتعد آکنه هستید، به دنبال 
مواد شــیمیایی ســبک تر مانند آووبنزون، اکسی بنزون، 
متوکسی ســینامات، اکتوکریلن و اکسید روی باشید. اگر 
آکنه دارید، به دنبال »غیر کومدون زا« روی برچسب باشید؛ 
به این معنا که محصول مد نظر شما نباید منافذ پوستتان را 

مسدود کند.
۶. از طرفداران اسیدهای چرب امگا۳ شويد

مشخص شده که امگا۳، تولید لکوترین B4 )مولکولی که 
می تواند سبوم را افزایش دهد و باعث آکنه التهابی شود( را 
کنترل می کند. امگا۳ می تواند در مکمل ها یا مواد غذایی 
مانند گردو، آووکادو، روغن بذرکتان و ماهی سالمون یافت 

شود.
۷. دو بار در روز، صورتتان را بشويید

دکتــر کارولین یعقوب، متخصص پوســت در شــیکاگو 
می گوید: صورت نســبت به هــر بخش دیگــری از بدن، 
غدد تولیدکننده چربی بیشــتری دارد. فرض کنید روی 
آن با آرایش، عرق، هوای آلوده، گــرد و غبار و گرد و خاک 
پوشیده شــود، در این صورت یک ترکیب مسدود کننده 
منافذ خواهید داشــت که اگر به طور مرتب شسته نشود، 
به داخل پوســتتان نفوذ کرده و منافذ را پــر خواهد کرد و 
درنتیجه منجر به دانه های سرسیاه و جوش می شود. حتی 
اگر دو بار در روز دوش نمی گیرید، مهم است که صورتتان 
را به طور کامل و به آرامی در صبح و شب بشویید. به دنبال 
پاک کننده هایی باشــید که برچســب »غیر کومدون زا« 

دارند.
۸. اليه برداری کنید

مطمئنا غدد چربی بیش فعال مــی توانند منجر به جوش 
شــوند؛ اما در غدد چربی با عملکرد ضعیف نیز این امکان 
وجود دارد. پوســت خشــک دارای ترک هــای کوچکی 
اســت که در آن باکتری ها می توانند رشد کنند. به عالوه، 
پوسته پوسته شدن بیش از حد می تواند به مسدود شدن 

منافذ منجر شود.

درمان آکنه با اين روش ها )2(

مصرف رنگ های خوراکــی مصنوعی طی نیم قرن گذشــته 
500درصــد افزایش داشــته اســت و در این میــان، کودکان 
بزرگ ترین مصرف کنندگان محسوب می شوند. ادعاهایی مطرح 
شده اند درباره اینکه رنگ های خوراکی مصنوعی عوارض جانبی 
جدی از قبیل بیش فعالی در کودکان و همچنین شــکل گیری 
ســرطان و آلرژی ها را به همراه دارند. در مورد ایمنی رنگ های 
خوراکی نظرات متضادی وجود دارد. در ادامه این مطلب تالش 

می کنیم واقعیت را از خیال جدا کنیم.
رنگ های خوراکی چه هستند؟

رنگ های خوراکی نوعی مواد شیمیایی هستند که برای بهبود 
ظاهر مواد غذایی از طریق بخشــیدن رنگــی مصنوعی به آنها 
شــکل گرفته اند. قرن هاســت که مردم رنگ ها را به غذا اضافه 
می کنند، اما نخستین رنگ خوراکی مصنوعی در سال 1856 از 

قطران زغال سنگ تولید شد؛ اما امروزه از نفت تهیه می شوند. در 
طول سال ها، صدها رنگ خوراکی مصنوعی معرفی شده اند، اما 
بیشتر آنها سمی تشخیص داده شدند. تنها تعداد انگشت شماری 
از رنگ های مصنوعی همچنان در مواد غذایی استفاده می شوند. 
تولیدکنندگان مواد غذایی اغلــب رنگ های خوراکی مصنوعی 
را به رنگ هــای خوراکی طبیعی، از قبیل بتــا کاروتن و عصاره 
چغندر ترجیح مــی دهند زیرا رنگ جذاب تر و درخشــان تری 
ارائه می کنند؛ با این وجود، همچنان اندکی بحث درباره ایمنی 
رنگ هــای خوراکی مصنوعی وجــود دارد. تمامــی رنگ های 
مصنوعی که در حال حاضر در مواد غذایی مورد اســتفاده قرار 
می گیرند، آزمایش های مختلف برای بررســی سمیت )سمی 
بودن( را پشت سر گذاشته اند. سازمان های نظارتی مانند سازمان 
غذا و داروی آمریکا و سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا به این نتیجه 

رسیده اند که رنگ های خوراکی مصنوعی خطرات چشمگیری 
برای  سالمتی ایجاد نمی کنند؛ اما همه با این نتیجه گیری موافق 
نیستند. در همین راستا، برخی از رنگ های خوراکی مصنوعی در 
یک کشور امن در نظر گرفته شده، اما در کشوری دیگر استفاده 
انسانی از آن ممنوع شده اســت و از این رو، شرایط برای ارزیابی 

ایمنی آنها گیج کننده می شود.
رنگ های خوراکی ممکن است موجب بیش فعالی 

در کودکان حساس شوند
در ســال 197۳، یک پزشــک متخصص آلرژی ادعــا کرد که 
بیش فعالی و مشکالت یادگیری در کودکان به واسطه رنگ های 
خوراکی مصنوعی و مواد نگهدارنده در مواد غذایی ایجاد می شود. 
در آن زمان شواهد علمی بســیار اندکی برای پشتیبانی از این 
ادعا وجود داشت، اما بسیاری از والدین این فلسفه را پذیرفتند. 
آن پزشــک یک رژیم غذایی حذفی را به عنــوان درمانی برای 
اختالل بیش فعالی و کمبــود توجــه )ADHD( معرفی کرد؛ 
رژیمی که تمامی رنگ های خوراکــی مصنوعی به همراه چند 
ماده مصنوعی دیگر از آن حذف شــده بود. یکــی از مطالعات 
اولیه که در سال 1978 منتشر شــد، تغییری در رفتار کودکان 
)هنگامی که دوزی از رنگ هــای خوراکی مصنوعی به آنها داده 
شد( گزارش نکرد. از آن زمان تاکنون، چندین مطالعه، ارتباطی 
کوچک اما قابل توجه را بین مصرف رنگ های خوراکی مصنوعی 
و بیش فعالی در کودکان نشان داده اند. نتایج یک مطالعه بالینی 
نشــان داد که حذف رنگ های خوراکی مصنوعی به همراه ماده 
نگهدارنده بنزوات ســدیم از رژیم غذایی، به طور قابل توجهی 
نشانه های بیش فعالی را کاهش می دهد. با وجود این، از آنجایی 
که شرکت کنندگان این مطالعات، ترکیبی از مواد تشکیل دهنده 
را دریافت کردند، تشخیص اینکه چه چیزی عامل بیش فعالی آنها 
محسوب می شود، دشوار است. تارترازین )زعفران مصنوعی( با 
تغییرات رفتاری از جمله بی قراری، افسردگی و ایجاد اختالل در 
خواب مرتبط بوده است. افزون بر این، تجزیه و تحلیل 15 مطالعه 
که در ســال 2004 انجام شــد، این گونه نتیجه گیری کرد که 
رنگ های خوراکی بیش فعالی را در کودکان افزایش می دهند. به 
نظر می رسد تمامی کودکان به روشی مشابه درمقابل رنگ های 
خوراکی مصنوعی واکنش نشان نمی دهند. پژوهشگران دانشگاه 
ســاوتهمپتون یک جزء ژنتیکی را کشــف کردند که چگونگی 
تاثیرگذاری رنگ های خوراکی بر یک کودک را تعیین می کند. 
در شــرایطی که آثار رنگ های خوراکــی مصنوعی در کودکان 
مبتال و غیر مبتال به ADHD بررسی شده است، به نظر می رسد 
برخی از کودکان درمقایســه با دیگران، حساســیت بیشتری 
به رنگ ها دارند. با این وجود، هم ســازمان غذا و داروی آمریکا 
و هم ســازمان ایمنی مواد غذایی اروپا اعالم کرده اند که در حال 
حاضر شواهدی مبنی بر ناامن بودن رنگ های خوراکی مصنوعی 
وجود ندارد. با این وجود، شواهد کافی برای شکل گیری برخی 

نگرانی ها وجود دارد.

آنچه در شکل گیری رنگ های درخشان محصوالتی مانند آب نبات ها، نوشیدنی های انرژی زا و محصوالت پخته شده 
نقش دارد، رنگ های خوراکی مصنوعی است. از اين رنگ ها در برخی از مواد غذايی ديگر مانند ترشی، چاشنی ساالد و 

داروها نیز استفاده می شود. به طور خالصه، آنها در هر جايی حضور دارند.

تولیدکنندگان 
مواد غذايی اغلب 

رنگ های خوراکی 
مصنوعی را به 

رنگ های خوراکی 
طبیعی، از قبیل بتا 

کاروتن و عصاره 
چغندر ترجیح 
می دهند زيرا 

رنگ جذاب تر و 
درخشان تری ارائه 

می کنند؛ با اين 
وجود، همچنان 

اندکی بحث درباره 
ايمنی رنگ های 

خوراکی مصنوعی 
وجود دارد

یک متخصص ژنتیــک در خصوص محــدوده ازدواج های فامیلی 
گفت: موضوع ازدواج های فامیلی یکی از مســائلی است که امروزه 
در کشور ما بســیار مشاهده می شــود و آمارها نشــان می دهد در 
شهرهای بزرگ کشــور حدود 20 درصد ازدواج ها فامیلی است اما 
در شهرهای کوچک تر و روستاها به دلیل شرایط فرهنگی و اقلیمی، 
50 درصد ازدواج ها از نوع خویشاوندی تراز اول بوده است.  بنیانگذار 
استاد و مدیر اولین گروه ژنتیک انســانی ایران در دانشگاه بهداشت 
علوم پزشکی تهران ادامه داد: اگر نوعی بیماری خاص در خانواده ای 
رواج دارد و در نسل های مختلف مشاهده شده، الزم است از ازدواج 
خویشاوندی جلوگیری شود، به طور مثال اگر ببینیم در خانواده ای 
8 نفر از بیماری خاصی رنج می برند مسلما احتمال خطر در ازدواج 
فامیلی بیشتر خواهد بود؛ اما اگر این موضوع در خانواده ها مشاهده 
نشــد، این ازدواج مشــکلی ایجاد نمی کند. داریوش فرهود افزود: 
الزم به ذکر اســت که طبق آمار موجود تنهــا 2 درصد ازدواج های 
غیرخویشاوندی در ســطح جهان باعث به دنیا آمدن کودکی شده 
که دارای بیماری ژنتیکی اســت؛ اما در ازدواج های فامیلی احتمال 
ابتال به بیماری 4 درصد است که می توان با انجام مشاوره های ژنتیک 
این خطر را به نزدیک صفر کاهش داد. این ادعا که با اصالح ژن پدر 
و مادر می توان بیمــاری نوزاد را مهار کرد ادعای کذب اســت.  این 
متخصص ژنتیــک درخصوص ازدواج افرادی کــه دارای کم خونی 
هســتند اظهار کرد:  اگر زوجی که دارای کم خونی از نوع فقر آهن 
هستند با هم ازدواج کنند خطری فرزند آنها را تهدید نمی کند و الزم 
است در دوران بارداری، مادر با متخصص تغذیه مشاوره انجام دهد.  
وی گفت: اما اگر آنها دچار نوع خاصی از کم خونی مثل تاالســمی 
ماژور باشند، 25 درصد احتمال دارد که فرزند آنها به کم خونی مبتال 
شــود و از آنجا که این خطر نوزاد را تهدید می کند الزم است برای 
پیشگیری از این بیماری، مشــاوره و آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج 

انجام دهند.

یک کارشناس ارشد طب سنتی با اشاره به خواص زیادی که میوه 
»به« دارد، مصرف آن را در این فصل توصیه کرد و افزود: حتی دانه 

»به« نیز خواص درمانی قابل توجهی دارد.
هانیه ناصری از اثرات مثبت مصرف »به« بــر فکر و ذهن افراد یاد 
کرد و ادامه داد: مصرف »بــه« برای تجدید روحیه و خوشــحال 
شــدن افراد مفید اســت و به عالوه باعث از بین رفتن افسردگی 

ناشی از انواع سردردها خواهد شد.
این کارشناس ارشد طب سنتی، »به« را تقویت کننده قلب، کبد و 
معده دانست و اظهار کرد: مصرف این میوه برای زخم معده مفید 
است و به عالوه اشــتها را نیز تحریک می کند. مصرف »به« برای 
افرادی که مبتال به سرماخوردگی هســتند نیز مفید است و سینه 

را نرم می کند.
ناصری، ادرار آور بودن، کمک به هضم غــذا و از بین بردن بوی بد 

دهان را از دیگر خواص آن برشمرد.
وی با اشــاره به نقشــی که »به« برای جلوگیــری از التهاب پلک 
و کمک به چشمان خســته دارد، یادآور شــد: گذاشتن چند قاچ 

»به«تازه روی پلک، می تواند به تسکین آن کمک کند.

متخصص ژنتیک:

ازدواج فامیلی ممنوع نیست

مصرف »به« ايجاد شادی می کند

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 
مطالعات نشان می دهد؛

تاثیر وزن 
والدين بر روند 

رشد کودکان

یک مطالعه جدید نشــان می دهد کودکانی که پــدر و مادر چاق 
دارند، ممکن است در سن ۳ سالگی، عالمت هایی از تاخیر رشدی، 
مانند مهارت های اجتماعی ضعیف، از خود نشــان دهند. به گفته 
محققان موسســه ملی بهداشت کودکان و توســعه انسانی ایاالت 
متحده، بســته به اینکه مادر، پــدر یا هر دو والدین چاق باشــند، 
مشکالت خاص رشــدی متفاوت به نظر می رســد. ادوینا یونگ 
محقق بخش تحقیقات سالمت جمعیت داخلی موسسه گفت: »به 
طور خاص، چاقی مادران باعث تاخیر در دستیابی به مهارت های 

حرکتی می شود و چاقی پدران با تاخیر در دستیابی به مهارت های 
شــخصی و اجتماعی در کودک همراه است که شامل مهارت های 
الزم برای برقراری ارتباط با دیگران می شود.« وقتی هر دو والدین 
چاق هستند، به این معنی است که زمان بیشتری برای حل مشکل 
تاخیر دســتیابی به مهارت ها نیاز اســت.یونگ توضیح داد: »ما از 
داده های مشاهده ای استفاده کردیم که به خودی خود نمی تواند 
یک رابطه علت و معلولی را اثبات کنــد.« محققان دریافتند که در 
مقایسه با کودک مادرانی با وزن طبیعی، 67درصد بیشتر احتمال 

دارد که کودک مادران چاق، در ۳ ســالگی در آزمون مهارت های 
حرکتی )استفاده از دســت ها و انگشــتان( ناموفق باشند. عالوه 
بر این، حدود 71 درصد بیشــتر احتمال دارد کــه کودک پدران 
چاق، در ۳ ســالگی، در آزمایش مهارت های فــردی و اجتماعی 
)که می تواند نشــانگر ارتباط خوب آنها با دیگران باشــد( شکست 
بخورند. در کودکانی که پدر و مادرشان هر دو چاق هستند، تقریبا 
سه برابر بیشتر احتمال دارد که در ۳ ســالگی، در آزمایش توانایی 

حل مسئله با شکست مواجه شوند.

ســماق از ادویه پرکاربرد در سراســر جهان اســت که 
در طبخ بســیاری از غذاها نیز کاربــرد دارد؛ همچنین از 
ادویه دارویی به شــمار می رود؛ چرا که دارای ترکیبات 
بسیار قدرتمندی است که با بسیاری از بیماری ها مقابله 
می کند. خواص ضد قارچی، ضــد میکروبی، ضد التهابی 
و آنتی اکســیدانی از جملــه مهم ترین خواص ســماق 

محسوب می شود. 
در ادامه، خــواص این ادویــه به طور کامل شــرح داده 

می شود.
برای حفظ سالمت قلب و مغز

سماق سرشــار از ویتامین C و دیگر ترکیبات شیمیایی 
گیاهی است که جزو آنتی اکسیدان های قوی در طبیعت 
به شمار می روند. آنتی اکســیدان ها از ترکیباتی هستند 
که صدمات ناشــی از رادیکال های آزاد در بدن را خنثی 
می کنند. از این رو در پیشــگیری و درمان بســیاری از 
بیماری هــا از جمله بیماری های قلبی، ســکته مغزی و 
دیابت نقــش دارند. از آنجایی که ســماق مانندزردچوبه 
باالترین سطح این ترکیبات را داراست، یکی از مهم ترین 

خواص آن، خواص آنتی اکسیدانی است.
درمان کننده بیماری های التهابی

بروز التهابات در بخش های مختلف بدن مسبب بسیاری 

از بیماری هاســت. بنابراین در صورتی که از این التهابات 
پیشــگیری شــود، خطر ابتال به بســیاری از بیماری ها 
کاهش پیدا می کند. ســماق و عصــاره آن دارای خواص 

ضد التهابی هستند. 
این ادویه بــه کاهش تب نیز کمک مــی کند؛ همچنین 
تاثیــرات مثبت چشــمگیری در تســکین ورم مفاصل، 
کاهش التهاب پوســت و رفع مشــکالت تنفســی مانند 

برونشیت، سرماخوردگی و آنفلوآنزا دارد. 
ضماد ســاخته شــده از برگ های ســماق برای درمان 
خارش پوست استفاده می شــود. جویدن برگ های این 

ادویه برای درمان گلو درد، التهاب لثه و لب موثر است.

اگر به دنبال یک تحرک زمســتانی برای کالری سوزی بیشتر 
هستید، حتما اسکی را امتحان کنید. اسکی نه تنها کالری زیادی 
می ســوزاند، بلکه یک ورزش مفرح است. یک فرد 70 کیلویی 
می تواند با انجام ۳0 دقیقه اسکی 22۳ تا 298 کالری بسوزاند. 
اگر کمی حرفه ای تر عمل کنید و حدود سه ساعت این ورزش را 
ادامه دهید، کالری بیشتری خواهید سوزاند. افراد کم اشتها بعد 

از این ورزش احساس گرسنگی زیادی خواهند داشت.
برطرف کننده افسردگی زمستانی

افسردگی فصلی بســیاری از افراد حتی افرادی با روحیه باال را 
نیز درگیر می کند. این نوع افســردگی در ســال 1984 کشف 
شــد و محققان از آن زمان، به دنبال روش هایی برای درمان آن 
هستند. با وجود اینکه نوردرمانی یکی از رایج ترین روش های 
درمان افســردگی فصلی اســت، اما باید بدانید که یک ساعت 
ورزش تنفسی مانند اســکی در هوای آزاد، به اندازه دو ساعت و 
نیم نوردرمانی در محیط بسته موثر است. به همین دلیل ورزش 
اسکی برای افرادی که از افسردگی زمستانی رنج می برند، بسیار 

مفید است.
تقويت  کننده دستگاه ايمنی بدن

زمستان فصل سرماخوردگی و آنفلوآنزاســت و خیلی از افراد 
در این فصــل، ورزش را کنــار می گذارند؛ امــا محققان مرکز 
مطالعــات ســرطان Fred Hutchinson بــه این نتیجه 

رسیده اند افرادی که به طور مرتب ورزش می کنند کمتر دچار 
سرماخوردگی می شوند.  به عقیده این محققان برای پیشگیری 
از ســرماخوردگی الزم اســت که به طور مرتب و روزانه ورزش 
کنید. همین نتایج علمی، بهترین بهانه است برای اینکه زمستان 

از خانه نشینی پرهیز کرده و به پیست اسکی بروید.
موثر در  سالمت روانی

اسکی سالمت روانی را بهبود می دهد. چون در فصل سرد سال 
که همه در خانه می مانند، شما به دل طبیعت می زنید و از هوای 
آزاد استفاده می کنید. نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد 
که فعالیت های ورزشــی در هوای آزاد، یک روش مناسب برای 

بهبود سالمت روانی است.

سماق؛ معجزه ای برای حفظ سالمتی

 به گفته متخصصان دردهای شکمی بسته به محل درد، می تواند 
دالیل مختلفی داشته باشد؛ مثال در برخی مواقع ناشی از سنگ 
صفرا یا زخم معده بوده و گاهی نیز می تواند به دلیل سنگ کلیه، 
مشکل پانکراس یا حتی یبوست باشد. در مواقعی که فرد دچار 
درد و انقباضات در ناحیه شکم می شــود، ضرورت دارد تا علت 
آن مشخص شــود. این وضعیت می تواند فقط ناشی از ناراحتی 
معده باشد که مشــخصه آن التهاب و ورم بافت جداره معده و 
روده کوچک اســت و در برخی مواقع مصرف مقدار زیادی ماده 
خوراکی و آشــامیدنی دلیل بروز این وضعیت است. همچنین 
از دیگر دالیل احتمالی دردهای شــکمی، عفونت ویروســی یا 
واکنش های آلرژیک به انواع خاصی از مواد غذایی است. مصرف 
مواد الکلی یا غذاهای چرب نیز می توانــد روده را تحریک کند. 
عالئم متداول ناراحتی معده، شامل سوزش معده، حالت تهوع، 

استفراغ، لرز و افزایش حرکت روده می شود.

دبیر علمی ســیزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران گفت: 
اصوال حمله های صرعی و تشــنجی یک تــا 2 دقیقه طول 
می کشــد و اگر ضربه ای به ســر فرد مبتال وارد نشده باشد، 
خطرناک نیستند. اما، نوعی از حمله های صرعی نیز هستند 
که بیش از 15 دقیقه طول می کشــد که به آنها صرع پایدار 
می گوییم و خیلی خطرناک و مرگبار هســتند. دکتر ســاناز 
احمدی با تاکید بر ضرورت تشــخیص دقیق صرع پایدار در 
مراجعات به اورژانس بیمارســتان ها، افزود: هر دقیقه تاخیر 
در تشــخیص این نوع صرع، می تواند با خطر مرگ و عوارض 
خطرناک همراه باشــد. دبیــر علمی ســیزدهمین کنگره 
بین المللی صرع ایران، ادامه داد: عوارض صرع پایدار می تواند 
تکلم، فکر و حرکت فرد را دچار اختالل کند. احمدی با عنوان 
این مطلب که صرع پایدار درمان دارویی دارد، افزود: هر دقیقه 

از روند درمان این نوع صرع، داروی خاص خودش را دارد.

دقیقه های طاليی در تشخیص 
»صرع مرگبار«

چرا به  دردهای شکمی دچار 
می شويم؟

اسکی برای کالری سوزی

ورزش درمانی

رنگ های خوراکی مصنوعی؛ مضر یا بی ضرر؟!
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پیشنهاد سردبیر: 
افزایش پهنای باند کشور به ۱۰ هزار گیگ

کافه اپهوش سنج

شاید به عقیده خیلی ها مسئله چندان مهمی نباشد، اما حقیقت 
این است که تیتراژ ابتدایی یک فیلم، کلیپ یا موزیک ویدیو نقش 

مهمی در جذب مخاطب ایفا می کند. 
در مورد تیتــراژ انتهایی هم همیــن طور اســت، گاهی ترکیب 
 تصویــر و موزیک می توانــد آنقدر جذاب باشــد کــه بیننده را 
تا اتمام تیتراژ پــای صفحه بنشــاند. اگر کلیپ خوبی ســاخته 
 اید و دوســت دارید که از همان ثانیه ابتدایی بیننده را مشــتاق 
اپلیکیشــن شــاید  کنیــد،  انتهــا  تــا  آن  دیــدن   بــه 

Intro Movie Maker خیلی به کارتان بیاید. 
با این اپلیکیشن iOS می توانید برای شــروع و پایان ویدئوهای 
تان بــه لطف افکــت و موزیــک های آمــاده و انیمیشــن های 
 Outro و Intro بسازید. ســاخت Outro و Intro ،جذاب 
 می توانــد کاربردهــای زیادی داشــته باشــد. مثــا از آن ها 
می توانید در شــروع و پایان یک کلیپ برای نمایش عنوان ویدئو 
و نام عوامل ســازنده کمک بگیرید یا حتی پیام یا جمله ای را به 

شکل پویا و جذاب از همین طریق به مخاطبین خود منتقل کنید.
Intro Movie Maker بــرای ســاخت این مــوارد امکانات 
خوبــی در اختیارتــان قــرار داده؛ از انواع افکت هــای ویدئویی 
زنده بگیرید تــا امکان افــزودن متن و انیمیشــن هــای جا به 
Cam�  جایی و البته موزیکی که دوســتش داریــد. ویدئوهای

era Roll در اپلیکیشن پشتیبانی می شــوند تا با به کارگیری 
آن ها بتوانید تیتراژ جذاب تری داشــته باشــید. البته این را هم 
بگوییم کــه در اپلیکیشــن، خبــری از ابزار ویرایــش حرفه ای 
 ویدئو نیســت، لزومی هم به گنجاندن این مــوارد نبوده چرا که

 Outro و Intro صرفا برای ساخت Intro Movie Maker
طراحی شده است. Intro Movie Maker رایگان است ولی 
متاســفانه هم واترمارک روی خروجی ها می اندازد و هم امکان 
اســتفاده از قابلیت هایی مثل افزودن صدا و دسترسی به آرشیو 
کامل اینتروها را از شما گرفته. بنابراین جهت استفاده از امکانات 
کامل باید چهار دالر به شــکل درون برنامه ای به ســازندگانش 
 بپردازیــد. البته اگــر بتوانید با ایــن محدودیت ها کنــار بیایید

Intro Movie Maker حتی در حالــت رایگان هم می تواند 
ابزار مفیدی برای ساخت اینترو باشد. 

 شـــما مـــی توانیـــد بـــرای گرفتـــن ایـــن اپلیکیشـن به
 goo.gl/A3snlE مراجعه کنید.

معرفی اپ Intro Movie Maker؛

 تجربه ای متفاوت از ساخت 
کلیپ در آی دیوایس ها

گونه جدید گیاه زنبق 
کشف شد

محققان دانشگاه فردوسی گونه جدیدی از گیاه زنبق را 
کشف کردند که این گیاه با نام » زنبق فردوسی « ثبت 
شد. اعضای هیئت علمی گروه گیاه شناسی )هرباریوم( 
پژوهشــکده علوم گیاهی دانشــگاه فردوسی مشهد 
موفق شدند گونه جدیدی از گیاه زنبق را کشف کنند. 

این گونه گیاهی از جنس زنبق )Iris( و متعلق به تیره 
زنبقیان ) Iridaceae ( است که برای نخستین بار 
از کوه های هزارمســجد و ا... اکبر در شــمال اســتان 
خراســان  رضوی جمع آوری شــده و پس از مطالعات 
 تخصصی گیاه شناســی بر روی نمونه های هرباریومی 
و نمونه های زنده از این گیاه در رویشگاه های طبیعی، 
به عنوان گونه جدیدی برای علم گیاه  شناســی و دنیا 
معرفی شــده اســت. این گونه جدید، به افتخار شاعر 
 بلنــدآوازه ایران زمین، حکیم ابوالقاســم فردوســی، 
 به نام علمی Iris ferdowsii یا » زنبق فردوسی «

نامگذاری شد و نمونه تیپ یا ســند آن، تحت شماره 
۴۵۱۷۰ در هرباریوم دانشــگاه فردوســی مشــهد 
 نگهداری می شــود. رویشــگاه نمونه تیپ این گونه، 
 بــر روی دامنه کوه هــای هزار مســجد و مشــرف 
به روســتای پاژ، زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی قرار 
گرفته اســت. » زنبق فردوســی « در دامنه ارتفاعی 
بین هزار و۴۰۰ تــا ۲ هزار و۷۵۰ متری اســتپ های 
کوهســتانی با شــیب مایم و بســتر ســنگ آهکی 
می روید و از نظر علم رده بندی گیاهی از خویشاوندان 
 وحشی زنبق های زینتی محســوب می شود. با توجه 
به جمعیت های بسیار پراکنده این گونه و نیز تخریب 
زیســتگاه ها بر اثر چرای بی رویه دام، شخم  زنی مراتع 
کوهستانی برای کشاورزی دیم و عملیات جاده سازی، 
این گونه گیاهی بر مبنــای معیارهای اتحادیه جهانی 
حفاظــت از طبیعــت ) IUCN (، گونــه ای درخطر 
انقراض محسوب می شود. گزارش این اکتشاف علمی 
 Phytotaxa در قالب یک مقاله تخصصی در نشریه

که جز نمایه JCR قرار دارد، به چاپ رسیده است.

 دو مخترع ایرانی بعد از کسب مدال طای مســابقات جهانی اینوا در کرواسی 
به خاطر اختراع » سیستم هوشمند داوری مســابقات ورزشی « به دنبال ثبت 
 ملی و بین المللی این نوآوری هستند. » سیروس پالدی « و » جواد دست یافته « 
در چهلمین دوره مسابقات جهانی اینوا در کرواسی باحضور رقبایی از۵۰ کشور 
مدال طای این مسابقات را کســب کردند. وی درباره نحوه داوری اختراع شان 
افزود: این اختراع در مسابقات جهانی کرواسی توسط۱۰ داور بین المللی داوری 
شد و ضمن تصدیق و تایید همه آن ها، اکثرا اذعان کردند که این اختراع ضمن 
ارتقا جذابیت مسابقات ورزشی مخصوصا فوتبال، در اجرای عدالت و جلوگیری 
از اشتباهات داوران نقش مهمی خواهد داشت. این اختراع از ۹ قسمت تشکیل 
 شده و سیستم داوری در مسابقات ورزشــی، مانند فوتبال، والیبال، بسکتبال 
و هندبال را هوشمندتر می کند که می تواند کمک موثری برای قضاوت درست تر 
باشــد. این مجموعه اختراع ها شامل کارت هوشــمند، توپ هوشمند، دروازه 
الکترونیکی هوشمند، سوت هوشمند، مچ بند هوشمند، خطوط هوشمند زمین 

مسابقات، پرچم کمک داور و فواصل ضربات ایستگاهی است.

دستگاه نمایشــگر حیاتی برای ورزشکاران کوهنورد توســط آناهیتا رحمتی 
نجارکائی و الدن ســادات ادهم هاشمی دانشــجویان کارشناسی مهندسی 
ورزش واحــد علــوم و تحقیقــات طراحی و ســاخته شــده اســت. آناهیتا 
 رحمتی نجــار کایی دانشــجوی واحد علــوم تحقیقات گفــت: دمای بدن 
) Body Temperature (، ضربان قلب ) Heart Rate ( و میزان اکسیژن 
اشباع شــده در خون  ) SPO۲ ( از عوامل مهم حیاتی در بدن انسان است. این 
پژوهشگر خاطرنشان کرد: در این پروژه سعی شد تا با کمترین هزینه و با دقت 
باال بتوان تمامی سنسورهای اندازه گیری عوامل حیاتی بدن شامل دمای بدن، 
ضربان قلب و میزان اکسیژن اشباع شده در خون را در قالب دستگاهی با ابعاد 
 بســیار کوچک و قابل حمل ایجاد شــود تا افراد به تنهایی و با سهولت کامل 
از سطح سامتی خود مطلع شــوند. رحمتی عنوان کرد: طراحی این دستگاه 
به صورت دو مرحله ای اســت که در حال حاضر دارای ابعاد بزرگ تری نسبت 
 به طرح نهایی اســت و در مرحله دوم این دســتگاه به صورت نمایشگر مچی 

با کاربری آسان ساخته خواهد شد.

پژوهشگران کشور ربات هوشــمندی برای توانبخشــی اندام تحتانی عرضه 
کردند که فرد بدون حضور پزشــک قادر خواهد بود برنامه درمانی را اجرایی 
کند. محمــد علیزاده، مجری طرح بــا بیان اینکه این طرح بــا عنوان » ربات 
هوشــمند توانبخشــی اندام تحتانی « یا CPMR اجرایی شده است، گفت: 
عملکرد این ربات توانبخشــی اندام تحتانی برای تســریع بخشــیدن سطح 
سامت و بازگرداندن ســامت به افراد نیازمند به توانبخشــی و ورزشکاران 
است. وی ادامه داد: اســتفاده از این ربات موجب تسریع در فرآیند توانبخشی 
می شود و فیزیوتراپی نیز به میزان ســه برابر کاهش پیدا می کند، ضمن آنکه 
دقت آن ارتقا پیدا کرده اســت. وی بــا تاکید بر اینکه این ربــات نمونه ربات 
هوشــمند آلمان اســت، اظهار کرد: ما با الهــام گرفتن از چندین ســاختار 
مکانیکال و پروســه های هوش مصنوعی اقدام به طراحی و ساخت این ربات 
کردیم. علیزاده از حمایت پژوهشــگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی از این ربات 
خبر داد و یادآور شــد: این طرح قرار بود در کانادا به تولید برسد که با حمایت 

این پژوهشگاه، این طرح در ایران اجرایی می شود.

مخترعین ایرانی » سیستم داوری 
هوشمند فوتبال « را طراحی کردند

دستگاه نمایشگر حیاتی 
برای ورزشکاران کوهنورد ساخته شد

توانبخشی اندام تحتانی 
با ربات هوشمند محققان کشور

کدهای IP به همراه اعداد کناری آن، مقاومت محصوالت الکتریکی 
را در برابر گرد و غبار و مایعات مشخص می کند.

در حالی که رقیــب دیرینه اپل در گوشــی اس ۷ خــود گواهینامه 
 IP67 را از آن خود کرد، اکنون خانواده آیفون نیز برای عقب نماندن 
از سامســونگ پر ادعا تاش کرد تا برای جذب مشتری بیشتر آخرین 

گوشی خود را با تکنولوژی جدیدتر IP68 روانه بازار کند.
ادعای مقاومت3۰ دقیقــه ای در عمق ۱/۵ متری زیــر آب، هر چند 
به مذاق کاربران خــوش خواهد آمــد، اما توصیه جانبــی اپل برای 
 آنها همچنان بر عدم اســتفاده از این ویژگی خواهد بــود. اپل باز هم 
از خریــداران آیفون مــی خواهد تــا در حالت عــادی از این ویژگی 

استفاده نکرده و همیشه در فضاهای خشک از گوشی استفاده کنند.

نــام  بــا  اطاعــات  فنــاوری  دنیــای   اولیــن جشــنواره 
» IT WEEKEND « روز پنج شنبه هفته جاری در دانشگاه 

صنعتی شریف برگزار می شود.
این جشنواره3۰ دی ماه با همکاری دانشــگاه صنعتی شریف، 
معاونت علمی ریاســت جمهوری، ســازمان فناوری اطاعات 
ایران، مرکزشــتابدهی و نوآوری پارک فناوری پردیس و مرکز 

تحقیقات مخابرات ایران برگزار خواهد شد.
 دانشــگاه صنعتی شــریف در نظر دارد مجموعــه رویدا هایی 
با عنوان جشــنواره فناوری اطاعات ) IT Weekend ( و با 
تمرکز بر مسائل روز دنیای فناوری اطاعات را به صورت سالیانه 

و در بازه های سه ماهه ) چهار مرتبه در سال ( برگزار کند.
این رویداد سال آینده نیز در بازه های ســه ماهه ) چهار مرتبه 
در ســال ( به صورت تخصصی و در حوزه هــای خاص فناوری 

اطاعات برگزار خواهد شد.
 هفته فنــاوری اطاعــات برگرفتــه شــده از کنفرانس های 
 ) TED ( ولی در حوزه تخصصی فنــاوری اطاعات و با احترام 
بــه ارزش های فرهنگی ایران اســامی و در چارچــوب قوانین 

کشور برگزار می شود.
در این رویداد افــراد سرشــناس در حوزه فنــاوری اطاعات 
 تجربیات خــود را در ســخنرانی ها به مدت۲۰ الــی3۰ دقیقه 
با مخاطبان به اشــتراک می گذارنــد. در این قالــب، نوآوران 
و پیشــوایان اندیشــه و عمل در حوزه  فناوری اطاعات گردهم 
فراخوانده شده تا ایده ها و ماجراهای خود را به اشتراک بگذارند.

هدف اصلی IT weekend معرفی و شناساندن ایده های بکر 
و خاق است.

واتس اپ از جمله محبوب ترین شــبکه های اجتماعی در جهان 
است که درز خبر ناامن بودن آن، می تواند آزادی بیان را به خطر 

بیندازد. 
 WhatsApp فیس بوک مدعی اســت که نفــوذ به برنامــه 
امکان پذیر نیســت و حتی کارکنان این شــرکت نیــز توانایی 
گرفتن محتوای پیام های ایــن برنامه را ندارنــد. اما تحقیقات 
جدید نشــان می دهد که فیس بــوک به دلیل ضعــف امنیتی 
پروتکل مورد اســتفاده برای رمزگذاری ارتبــاط بین کاربران 
WhatsApp، می تواند محتــوای پیام های کاربران را بخواند.

این نقطه ضعف امنیتی یک تهدید بسیار بزرگ برای آزادی بیان 
محسوب می شــود و در دســتان ادارات دولتی، یک ابزار شنود 
کارآمد برای اطاع از مکالمات کاربرانی است که تصور می کنند 
با بهره مندی از حریم خصوصی در حال برقراری ارتباط هستند.

 برنامــه WhatsApp حفظ امنیــت و حریــم خصوصی را 
به عنوان نقطه اتکای خود معرفی می کند و به یک ابزار ارتباطی 
مطمئن برای فعاالن سیاســی، مخالفان رژیم و دیپلمات ها بدل 

شده است. 
شــیوه رمزگذاری WhatsApp مبتنی بــر تولید کلیدهای 
 امنیتــی منحصر به فرد اســت کــه بــا اســتفاده از پروتکل

 Open Whisper Systems محصول شرکت Signal
 تولید می شــوند. این کلیدهای امنیتی بین کاربران مبادله شده 
و امنیت ارتباط را تضمین می کنند و قابلیت شــنود اشــخاص 

ثالث را از بین می برند. 
اما WhatsApp  قابلیت تولید کلیدهای امنیتی جدید را برای 
کاربران آفاین دارد و این قابلیت امکان وادار کردن فرستنده را 
برای رمزگذاری مجدد پیغام با کلید جدید و ارسال مجدد آن را 

فراهم می کند. 
این ارســال تکراری پیغام، امــکان بازخوانی متــن آن را برای 
WhatsApp فراهم می کند، در حالی که فرستنده و گیرنده 

از این موضوع مطلع نمی شوند.

گاهی اوقــات بــرای ثبت نام در یک ســرویس 
اینترنتی و گرفتن یک خدمت کوچک نیاز دارید 
تا یک ایمیل به آن ســرویس معرفی کنید. ماجــرا از همین جا 
شروع می شــود.  اگر این وب سایت از آن دســته از وب سایت ها 
باشد که ایمیل شخصی شما را به تبلیغات چی ها بدهد، آن وقت 

صندوق شما از نامه های اسپم پر می شود. 
 به این منظور یا هــر دلیلی که قصد دارید یــک صندوق ایمیل

  minute mail 10 ۱۰ دقیقه ای داشته باشــید، به سرویس
در نشانی goo.gl/tCpB4J ) حروف کوچک و بزرگ آدرس 

را مثل خود آدرس در مرورگر بزنید ( مراجعه کنید. 
به محض ورود به این وب ســایت، یک آدرس ایمیل برای شــما 
 نمایش داده خواهد شــد که در کنار آن تایمــری۱۰ دقیقه ای 
در حــال شــمارش اســت. ایــن ده دقیقــه وقتی بــه اتمام 
برســد، آدرس معرفــی شــده دیگر اعتبــار نخواهد داشــت. 
شــما می توانیــد بــه دفعــات ایــن ده دقیقــه را تمدیــد 
 کنیــد. وقتــی نامــه ای بــه صنــدوق ایمیــل اختصــاص 
داده شده به شــما برســد، پس از مدت کوتاهی، نامه در همین 
صفحه به شــما نمایش داده می شــود.  شــما می توانید مانند 
صندوق های ایمیل عادی آن را باز کرده، اگر ضمیمه ای داشت 
آن را دانلود کرده و حتی به آن پاســخ دهید یــا آن را فورا وارد 

کنید.

ادعای بزرگ آیفون 8 
برای مقابله با آب

اولین جشنواره » هفته فناوری 
اطالعات « برگزار می شود

WhatsApp آسیب پذیری جدید در

توجه! این صندوق ایمیل 
بعد از ۱۰ دقیقه از بین می رود

اخبار

معرفی

بــــرای گرفتــن 
این نرم افــزار، کد 
روبه رو را اســـکن 

کنید.

محمود واعظی در نشست صبحانه کاری در اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن ایران با اشــاره به اینکــه معتقدم دولت 
باید از تصدی گری کنار بکشــد، گفت: همه امور باید در 
اختیار مردم و بخش خصوصی باشــد و یکی از محورهای 
 مهم اقتصاد مقاومتــی هم، همین اســت. وی ضمن یاد 
از آیت ا... هاشــمی رفسنجانی گفت: 3۷ ســال با ایشان 
همکاری داشــتم و ارتباط نزدیکی داشتیم. آرزوی ایشان 
که در نهایت هم برآورده نشــد، این بود که اقتصاد ایران 
خصوصی شــود و دولت، کمترین نقش را داشته باشد. به 
خاطر دارم که در زمان ریاست جمهوری، ایشان عصبانی 
بودند که بدنه دولــت وارد همه امور می شــود؛ البته آن 
زمان شــرایط پس از جنگ بود. وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات بــا تاکید بر اینکه تمام تاش مــا این بود تا فضا 
و بســتر را در حوزه ICT فراهم کنیم، گفت: ما به دنبال 

این هســتیم که این بخــش در اختیــار بخش خصوصی 
 باشد؛ غیر از دو بخش امنیتی و زیرساختی، تمامی امور را 

در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی قرار دادیم.
واعظی با تاکید بر اینکه مجوزهای که در گذشته نیاز بود 
را کاهــش داده ایم، افزود: ما می خواهیــم که رگوالتوری 
کمتــر در این حوزه دخالت کند، اما مشــکل این اســت 
 کــه بخش خصوصی بــا یکدیگــر تفاهم ندارنــد و پس 
از ۷-۶ ماه به مــا مراجعه کردند و گفتند که شــما برای 
ما مقررات زدایی کنید. وی ادامه داد: معتقدم در کشــور 
همه باید با یکدیگر رشد کنند و وقتی در بخش خصوصی 
فرهنگسازی شود و شرکت ها رشــد کنند، دیگر مشکلی 
نداریم. وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعات در خصوص 
تعدد برگزاری نمایشگاه در این حوزه گفت: ما نیز نسبت 
به اینکه نمایشــگاه ها یــک متولی نــدارد، ناراحتیم؛ اما 

نمی توانیم برای کسی اجبار بگذاریم.
واعظی با اشاره به حمایت از تولید سخت افزار و نرم افزار از 
سوی این وزارتخانه اظهار داشت: به بیش از3۰۰ شرکت 
وام وجوه اداره شده، پرداخت شده است؛ به طوری که در 
دو سال گذشته حدود۱۲۰ میلیارد تومان وام وجوه اداره 

شده با بازپرداخت یک، دو و سه ساله پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه هماهنگی میان تشکل های این بخش 
وجود ندارد، گفت: در هر جلسه ای که یک تشکل را دعوت 
می کنیم، همواره تشــکل های دیگری حضــور دارند که 
نسبت به این موضوع گله مند هســتند؛ بنابراین خواهش 
دارم تا اقدامی انجــام دهید که تکلیف ما هم مشــخص 
شــود.وزیر ارتباطات و فنــاوری اطاعات بــه ضرورت 
شکل گیری استارت آپ ها اشاره کرد و گفت تاش بسیار 
 زیادی کردیم تا این بخش ساماندهی شده و رونق بگیرد 
 و در این مدت،۱۰۰ هزار شــغل مســتقیم و غیرمستقیم 
در این حوزه به وجود آمده است. همچنین تاکنون نزدیک 

به۱۱۰ هزار اپلیکیشن بومی نوشته شده است.
واعظی با اشــاره به اینکه در خصــوص تولید محتوا، یک 
نهضت در کشــور به راه افتاده و ما نیز حمایت می کنیم، 
گفت: ما و شبکه ملی اطاعات بستری را فراهم کردیم که 

هر کسی که توانایی دارد، می تواند وارد این حوزه شود.
وی تصریح کــرد: در ابتدای دولت یازدهــم، پهنای باند 
کشــور ۶۶۴ گیگ بود که اآلن به بیــش از۴۰۰۰ گیگ 
رســیده اســت و تا یک ماه و نیم دیگر به۱۰ هزار گیگ 
می رســد. وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در خصوص 
موضوع ســاماندهی کانال های تلگرامــی گفت: در حال 
حاضر این کانال ها ماننــد مطبوعات عمل می کنند؛ البته 
بخش خصوصی نگرانی  بابت شــایعات ندارد، اما راجع به 
ما و خانواده ما هر روز موضوعات جدیدی شــایع می شود.

واعظی با اشــاره به اینکه ما معتقدیم ایــن کانال ها باید 
هویت خود را در وزارت ارشــاد ثبت کننــد، گفت: اآلن 
خیلی روزنامه ها که مدعی هستند خواننده زیادی دارند، 
به۱۵۰۰ تیراژ هم نمی رسند ولی همین روزنامه  ثبت شده 
اســت؛ بنابراین کانال های تلگرامی بیــش از۵۰۰۰ عضو 
باید در وزارت ارشــاد به ثبت برســند و معتقدم که این 
 اقدام درستی است و جلوی شــایعات و حرف های بی ربط 

گرفته می شود.

در ابتدای دولت 
یازدهم، پهنای باند 

کشور ۶۶۴ گیگ 
 بود که اآلن 

به بیش از ۴۰۰۰ 
گیگ رسیده است 

و تا یک ماه و نیم 
دیگر به۱۰ هزار 

گیگ می رسد

معمای  2۰53
حسن و مینا، با هم خواهر و برادر هستند…

 تعــداد خواهــر و برادرهای حســن با هــم برابرند، 
اما تعداد خواهرهــای مینا نصف تعــداد برادرانش 

است…
در این خانواده حداقل چند پسر و چند دختر زندگی 

می کنند؟
جواب معمای  2۰52 

عدد مورد نظر ۱۶3 اســت. اختاف اعداد داده شده 
به ترتیب ۴و ۱۲و 3۶ اســت بنابراین با توجه به این 
باید اختاف عدد آخر با بعدی ۱۰8 باشد که از جمع 

کردن ۵۵+۱۰8 عدد ۱۶3 به دست می آید.
کســانی که به معمای ۲۰۲۹  پاســخ صحیح 

داده اند: 
- سمانه نجف پور از خمینی شهر.

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.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به اینکه تا یک ماه و نیم دیگر، پهنای باند کشور به ۱۰ هزار گیگ می رسد، 
گفت: کانال های تلگرامی باالی 5۰۰۰ عضو، باید در وزارت ارشاد ثبت شوند.

از شــروع  پنــج ســال پــس   App.net  اپلیکیشــن 
 بلندپروازانــه ای که داشــت، باالخره شکســت را پذیرفت 
 و از عرصــه رقابــت بــا توییتــر خــارج شــد. ایــن طرح 
توانســته بود ســرمایه ای پانصد هزار دالری را جذب کند و 
با دادن وعده شــبکه ای اجتماعی نظیر توییتر و البته بدون 
نمایــش تبلیغات، عــده ای را به ایــن باور رســانده بود که 
می توانــد جایگزین خوبی برای توییتر باشــد. اما شکســت 

خوردن این اپ از مدت ها پیش قابل پیش بینی بود. 
مدیر ارشــد آن، دالتــون کالــدول در مطلبی کــه در این 
 باره نوشــته گفتــه از تابســتان ســال ۲۰۱۴، وارد حالت

Maintenance بــرای app.net شــده بودیم. در آن 
زمان تصمیم گرفتیم اپ را در حالــت اتوپایلوت قرار دهیم 
تا در مصرف منابع مان صرفه جویی کنیم. او همچنین گفته 
درآمد این اپ آنقدری نبوده که بتواند عاوه بر پوشش دادن 
هزینه ها، به سرمایه گذاران نیز ســود مدنظرشان را برساند. 
از تاریخ چهاردهم مارس ۲۰۱۷ ) بیســت و چهارم اســفند 
 امســال (، app.net از دسترس خارج می شــود. امکان 

ثبت نام کاربران جدید از هم اکنون در آن مسدود شده و قرار 
اســت که کد آن به طور عمومی در سایت GitHub منتشر 
شــود. آقای کالدول گفته این اپ هرچند در اوایل کار خود 
توانست نظر مثبت بسیاری از برنامه نویسان را به خود جلب 
کند، اما این موفقیت در نهایت موجب این نشــد که کاربران 
 زیادی نیز به اســتفاده از آن روی بیاورنــد. حال نکته جالب 
در این میان آن است که توییتر، که App.net قصد رقابت 
با آن را داشت نیز روزهای خوشــی را پشت سر نمی گذارد. 
بحران های مالی و مدیریتی پیاپی باعث شــده کمتر کسی 

به آینده ای روشن برای این شبکه اجتماعی امیدوار باشد.

رقیب توییتر  
باالخره شکست را پذیرفت

افزایش پهنای باند کشور به ۱۰ هزار گیگ

زاینده 
رود
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علم پژوهی
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پیشنهاد سر دبیر: 
انتخاب بهترین لباس ها در جشنواره موسیقی فجر

اخبار فرهنگی

فیلم سینمايی »ما همه گناهكاريم« امروز ساعت ١٢ در پرديس 
زندگی برای كودكان كار به نمايش در می آيد.

در اين نمايش خصوصی بازيگران و عوامل پشت دوربین اين فیلم 
حضور خواهند داشت و در پايان مراســم به كودكان، هدايايی به 

رسم يادبود اهدا خواهد شد.
امیر آقايی، نیوشــا ضیغمــی، الهام حمیدی، همايون ارشــادی، 
مهران رجبی، مهدی سلوكی، مجید شــهرياری، بهرام ابراهیمی، 
امیرحســین مدرس، فريبا طالبی، علی عمرانی همراه با هنرمند 

خردسال رايا رحیمی بازيگران »ما همه گناهكاريم« هستند.

احســان علیخانی مجری ، تهیه كننده و كارگردان تلويزيون در 
اينستاگرامش پستی منتشر كرد و از خستگی هايش گفت.

علیخانی نوشت:
خســته ام مثل جوانی كه پس از ســربازی / بشــنود يک نفر از 
نامزدش دل برده/ مثل يک افســر تحقیق شــرافتمندی/ كه به 

پرونده  جرم دخترش برخورده
خسته ام مثل پسر بچه كه درجای شلوغ / بین دعوای پدر مادر 
 خود گم شده است / خســته مثل زن راضی شده به مهر طالق

 / كه پس از بخت بدش سوژه  مردم شده است
خسته مثل پدری كه پســر معتادش/ غرق در درد خماری شده 
فرياد زده/ مثل يک پیرزنی كه شده سربار عروس/ پسرش پیش 

زنش بر سر او داد زده
خســته ام مثل زنی حامله كه ماه نهم/ دكتــرش گفته به درد 
سرطان مشكوک اســت/ مثل مردی كه قســم خورده خیانت 

نكند/ زنش اما به قسم خوردن آن مشكوک است
خســته مثل پدری گوشه آسايشــگاه/ كه كســی غیر پرستار 
سراغش نرود/ خســته ام بیشــتر از پیر زنی تنها كه / عید باشد 

نوه اش سمت اتاقش نرود
خسته ام، كاش كســی حال مرا می فهمید/ غیر از اين بغض كه 
در راه گلو سد شده است/ شــده ام مثل مريضی كه پس از قطع 

امید/ در پی معجزه ای راهی مشهد شده است... .
)علی صفری (

خدايا با همه وجودم احساســت می كنم و به بودنت ايمان دارم 
پس راضی ام به رضای تو، الهی به امید تو.

دومین اركســتر فیالرمونیک جوانان نخســت اصفهــان با نام 
ســمفونی انقالب در ايام ا... دهــه فجر انقالب اســالمی برگزار 
می شــود. مدير اركســتر فیالرمونیک جوانان نخست اصفهان 
گفت: ســمفونی انقالب كه به اجرای قطعاتــی با مضمون و حال 
و هوای سال های پیروزی انقالب اســالمی ايران می پردازد، در 
سال گذشته برای نخســتین بار اجرا شد و امســال نیز پذيرای 

عالقه مندان به هنر موسیقی خواهد بود.
حمید باقری افــزود: در اين اركســتر قطعاتی همچــون فرياد 
آخر، سپیده، واالپیامدار، وطنم، خوشــه چین و ای ايران توسط 

نوازندگان و به رهبری فرشاد امینی اجرا خواهد شد.
وی يادآور شد: اركســتر فیالرمونیک جوانان نخست اصفهان از 
يک گروه 60 نفره از هنرمندان و نوازندگان جوان عرصه موسیقی 
با سازهای كوبه ای، زهی و بادی تشكیل شده است كه اين روزها 
در حال تمرين بوده تا در ايام دهه فجر انقالب اسالمی از ١٢ تا ٢٢ 

بهمن ماه به اجرای برنامه بپردازند.
وی درباره محل اجرای اين اركستر گفت: اركستر در سال گذشته 
در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان به اجرای برنامه پرداخت كه 
با مشكل كمبود فضا مواجه بود، بنابراين امسال تصمیم گرفتیم 

فضای بزرگ تری را به اين كار اختصاص دهیم.
وی ادامــه داد: مكان و ســاعت اجــرای اركســتر فیالرمونیک 
جوانان نخست اصفهان به زودی مشــخص شده و به اطالع عموم 

شهروندان خواهد رسید.

نمايش »كابوس همراه« به نويســندگی و كارگردانی حمیدرضا 
رنجكش، با همكاری كمیته رســانه از 30 دی مــاه در تاالر هنر 
روی صحنه می رود. كارگردان نمايش »كابوس همراه« در مورد 
جزئیات آن گفت: داستان نمايش حول محور تلفن همراه است و 
كاری است كه به نوجوانان اختصاص دارد و از آنان به عنوان بازيگر 
استفاده شده است. در »كابوس همراه« ما به آسیب شناسی تلفن 
همراه می پردازيم و نشــان می دهیم كه مثال اگر موبايل دســت 

شخصیت های تاريخی بود چه اتفاق هايی می توانست بیفتد... .
حمیدرضا رنجكش با اشــاره به اينكه اين نمايش ســال 94 در 
جشنواره تئاتر آموزش و پرورش نیشابور مقام اول نمايش، متن و 
كارگردانی را كسب كرده اظهار داشت: »كابوس همراه« در بیست 
و سومین جشــنواره تئاتر كودک و نوجوان همدان نیز پذيرفته 
شــد و كانديدای دريافت جايزه بهترين متن و كارگردانی در اين 
جشــنواره بود، همچنین گروه بازيگران اين نمايش نیز به عنوان 
گروه برتر لوح تقديری را از اين جشنواره دريافت كردند. وی افزود: 
در اين نمايش امیر حسین عسكری، رسول ماليی، رضا خاشعی، 
محمد مهدی آقــا بابايی، محمد حســن زاده، علیرضــا آقايی، 
اســماعیل صادقی و محمد امین رفاهت ايفــای نقش می كنند 
و افكت كار نیز بر عهده محمد سعادت اســت. عالقه مندان برای 
ديدن اين كمدی اجتماعی می توانند با تهیه بلیت از سايت نوای 
مهر، از 30 دی تــا ١0 بهمن ماه هر روز رأس ســاعت ١9:١5 به 

سالن اصلی تاالر هنر مراجعه كنند.

نمایش »ما همه گناهكاریم«
برای كودكان كار

احسان علیخانی: خسته ام

اجرای »سمفونی انقالب«
 در ایام ا... دهه فجر

از 30 دی تا 10 بهمن ماه؛

»كابوس همراه«
به تاالر هنر می آید

اینستاگردی

اخبار کوتاه
سومین برنامه از سلسله نشست های ماهانه »باغ ايرانی« با محوريت 
الگوهای پايدار باغ ايرانی در موزه حمام علیقلی آقا برگزار می شود. 
مدير موزه حمام علیقلی آقا اظهار داشــت: برنامه »بــاغ ايرانی« از 
سوی موزه حمام علیقلی آقا وابسته به ســازمان فرهنگی تفريحی 
شــهرداری اصفهان، ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهــان، مديريت طــرح ناژوان، انجمــن مفاخر معمــاری ايران 
و موسســه مطالعاتی جهان باغ ايرانیان، به صــورت ماهانه در حال 

برگزاری است. 
وی افزود: سومین نشســت اين برنامه روز پنجشــنبه 30 دی ماه 
ســاعت ١6 در محل موزه حمام علیقلی آقا واقع در خیابان مسجد 
ســید، خیابان آيت ا... بیــد آبادی برگــزار می شــود و ورود برای 

استادان، دانشجويان و ديگر عالقه مندان آزاد و رايگان است.

دوازدهمین دوره طرح ارزيابی و اعطای مــدرک تخصصی به حافظان 
قرآن كريم برگزار می شود.

 به همت دبیرخانه طرح ارزيابی و اعطــای مدرک تخصصی به حافظان 
قرآن كريم مستقر در ســازمان دارالقرآن الكريم، دوازدهمین دوره اين 
طرح برگزار می شود. اين آزمون در راســتای مصوبه جلسه 5۷3 مورخ 
هشتم آذرماه سال ١3۸4 شــورای عالی انقالب فرهنگی، در رشته های 

حفظ ١0و ٢0 جزء و كل قرآن كريم اجرايی خواهد شد.
زمان ثبت نام برای شــركت در دوازدهمین دوره طرح ارزيابی و اعطای 
مدرک تخصصی به حافظان قرآن از دوم بهمن ماه ســال جاری آغاز و تا 
روز ٢۷ اســفندماه نیز ادامه خواهد داشت. همچنین، عالقه مندان برای 
ثبت نام می توانند به پايگاه اطالع رســانی ســازمان دارالقرآن به نشانی 

TELAVAT.COM مراجعه كنند.

بررسی »الگوهای پایدار
 باغ ایرانی«

ثبت نام طرح اعطای مدرک 
تخصصی به حافظان قرآن

نوستالژی نوشت

عصر ايــران: در روزگار نوجوانی ما، مردم هر بــرج زيبا و ويالی 
شیكی می ديدند، جوری كه انگار خودشان سند منگوله دارش را 
به عنوان شاهد معامله، امضا كرده باشند می گفتند: می دونی اين 
مال بچه های هاشمی رفسنجانیه؟! آن زمان حتی شايعه كردند 
كه وقتی مردم نان ندارند بخورند به اسب های فائزه هاشمی توی 
اصطبل هندوانه می دهند! احتماال در ذهن اولین نفری كه اين 
شايعه را ســاخت هندوانه میوه ای الكچری بوده، چون بعدها 
ديدم به اسب های مســابقه نه هندوانه كه معجون های ويژه ای 
مثل پودرهای بدنسازی می دهند و حتی تخم مرغ و عسل! فائزه 
هاشمی البته اين شــايعات را تكذيب كرد و گفت: من نه اسبی 
دارم و نه اسبی داشتم. يک اسبی خانم منتظمی باشگاه دار به من 
هديه داد كه من اصال نبردمش، گفتم برای خودت، خودت هم 
اجاره بده. اصال احساس نكردم كه اين برای من است؛ حتی يک 

بار هم سوارش نشدم، چون من به ندرت می رفتم اسب سواری. 
اما اسب مشهور روزگار ما »مشــكی« بود. اسب اَلِک رمزی پسر 

موبوری كه همه مان حداقل يک بار آرزوی داشتنش را كرده ايم.
اَلِک با آن دندان های درشــت و پوست سفید كک مكی، از هند 
به ســمت انگلیس می رفت كه از آنجا به آمريكا برود. در يكی از 
بندرها اسب وحشــی يک مرد عرب را ســوار كشتی كردند كه 
اَلِک عاشقش شد. كشــتی كه اســمش دراک بود در اقیانوس 

اطلس گرفتار توفان شد.» همه مسافران و خدمه ريق رحمت را 
سركشیدند اما الک و اسب كه اسمش را گذاشته بود »مشكی« با 
زحمات شبانه روزی كارگردان و عوامل تهیه سريال » ماجراهای 
اسب ســیاه«، صحیح و ســالم در يک جزيره بدون آدمخوار به 
ساحل رسیدند و آنجا با هم صمیمی شدند. آنها باالخره با چند 
كشتی به آمريكا رسیدند. حاال اَلِک و مشكی، رفیق فابريک هم 
شــده بودند و ما هم از شبكه سه كه يک شــبكه نوپا بود و تقال 
می كرد خودی نشان دهد ســريال  آن را می ديديم. مشكی به 
هیچ كس جز الک ســواری نمی داد. خیلی ها سعی می كردند 
اين اسب را بدزدند و هر قســمت ما نذر و نیاز می كرديم كه يک 
وقت دزدان نابكار و بدجنس موفق نشوند كه به لطف كارگردان و 
البته هوش سرشار اسب كه يک وقت هايی از اَلِک هم بیشتر بود 
اين اتفاق نیفتاد. مشكی و الک با كمک هنری ديلی پیرمردی كه 
مربی اش بود در همه مسابقات پیروز می شد. )میک رونی بازيگر 

هنری ديلی دو سال پیش درگذشت(
آن روزها آن قدر با اَلِک توی اصطبل و همراه مشكی می پلكیديم 
كه وقتی از پــای تلويزيون بلند می شــديم انــگار بوی علوفه 
می داديم. اين وســط دختر كولی به نام نیكول هم بود كه از قرار 
معلوم نقشش را دوستان پرتالش آن قدر تعديل كرده بودند كه 
بعضی قسمت ها نمی دانســتیم برای چه آمد و برای چه رفت؟ 
نسل ما از ســريال ها و كارتون های تلخ دوران كودكی مان زياد 
نک و نال می كند اما اوضاعمان آنقدرها هم بد نبود. حتی اسب 
هم داشتیم، حاال چه فرقی می كرد ما سوارش بشويم يا سیالس 

و يا الک رمزی؟!

فروش فیلم كمپانی لوكاس فیلم كه از مجموعه »جنگ 
ستارگان« است در نهايت از »در جست وجوی دوری« 
نیز جلو زد. »سركش: داستانی از جنگ های ستاره ای« 
با وجود ســقوط به جايگاه چهارم جدول پرفروش های 
آمريكا، در پنجمین آخر هفته نمايشش آمار فروشش را 

از »در جست وجوی دوری« نیز باالتر برد. 
اين فیلم علمی-تخیلی با فــروش١3/۸ میلیون دالر 
ديگر مجموع فروشــش را در آمريكا به49۸/9 میلیون 
دالر رساند كه بیشــتر از فروش4۸6/3 میلیون دالری 
»در جست وجوی دوری« اســت كه تاكنون به عنوان 
پرفروش ترين فیلم در بــازار آمريكا در ســال ٢0١6 
شناخته شــده بود. در عین حال فیلم »ارقام پنهان« 
فیلمی كه به جوايز پايان سال چشــم دوخته است با 
فــروش٢0/5 میلیون دالر در مجمــوع 54/۸ میلیون 
دالر فروش كــرد و »الال لند« برنده بزرگ گلدن گلوب 
نیز پس از اين فیلم در جايگاه دوم جدول فروش هفتگی 
آمريكا ايستاد. اين فیلم موزيكال با افزايش 333 سالن 
نمايش به ١۸4۸ ســالن  قبلی اش، ١4/5 میلیون دالر 
ديگر بر فروشش افزود تا پس از 6 هفته ۷4/١ میلیون 

دالر فروش كرده باشد. 

كتاب »شعر مدرن« نوشته بودلر تا استیونس با ترجمه 
مراد فرهادپور منتشر شد.

اين كتاب در دو بخش تدوين شــده كــه بخش اول آن 
به 6 نوشتار درباره شعر ناب و شعر مدرن و نقدهايی در 
اين باره و همچنین درباره واالس اســتیونس اختصاص 
دارد. در بخش دوم نیز اشعاری از پانزده شاعر آلمانی از 
قبیل شارل بودلر، آرتور رمبو، پل سالن، راينر ماريا ريلكه 
و ... آورده شده است. اولین نوشتار كتاب با عنوان »ورطه 
شعر مدرن« از اريش هلر است. نويسنده در اين نوشتار 
از خطرات و دشواری های شــعر مدرن در شعر شاعران 
مختلفی چون كانت، الیوت و .... سخن گفته است. سخن 
اصلی نويسنده در اين نوشتار را می توان چنین خالصه 
كرد: بحران شــعر و فرهنگ مدرن محصــول جدايی 
واقعیت از سمبل يا معناست.  نتیجه اين جدايی ظهور 
واقعیتی بی معنا و معنايی غیرواقعی اســت كه هرگونه 
تالش برای ايجــاد رابطه میان زندگــی و هنر را عقیم 
می ســازد.  اين كتاب توســط مراد فرهادپور فیلسوف، 
نويسنده، مترجم، روزنامه نگار و شاعر برجسته كشورمان 
ترجمه شده و ازسوی نشــر بیدگل با قیمت ٢4 هزار و 

500 تومان منتشر شده است.

»مشكی« و اسب های
»سركش« پرفروش ترین  فائزه هاشمی!

فیلم ۲016 شد
»شعر مدرن« نوشته بودلر تا 

استیونس

گیشهتازه های نشر

كارگردان و نویسنده تئاتر كودک در اصفهان؛

سردرگمی هنرمندان تئاتر

سینما

ســاخت موســیقی فیلم »ســد معبر« به كارگردانی 
محسن قرايی و تهیه كنندگی بهمن كامیار توسط رضا 

مرتضوی در آمريكا به اتمام رسید.
موسیقی فیلم سینمايی »ســد معبر« كه در آخرين 
مراحل فنی قرار دارد، توســط رضا مرتضوی ســاخته 
شد و ضبط، میكس و مســترينگ موسیقی اين فیلم 
در آمريكا به انجام رسید تا آخرين مراحل آماده سازی 
آن برای نمايش در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر 
صورت گیــرد. رضا مرتضوی كه پیــش از اين در فیلم 
»خسته نباشید« به كارگردانی مشترک محسن قرايی و 
افشین هاشمی همكاری كرده بود، در ساخت موسیقی 
»ســدمعبر«، به عنوان دومین فیلم بلند ســینمايی 
قرايی از ســازبندی متفاوتی اســتفاده كرده است.  در 
فیلم سینمايی »سد معبر« كه نويسندگی آن را سعید 
روستايی بر عهده دارد، حامد بهداد، باران كوثری، نادر 
فالح، اكبر رحمتی، آوا شريفی، عرفان ناصری، مرتضی 
آقاحسینی، بهرام سروری نژاد، سجاد رحیمی، غالمعلی 
رضايی، فتح ا... طاهری، مهدی میــری و نگار عابدی، 
علیرضا كمالی، گیتی قاسمی، حسام محمودی و بازيگر 
خردســال: رونیكا نعمت ا... با حضور محسن كیايی به 

ايفای نقش پرداخته اند.  

ساخت جديدترين فیلم بلند سینمايی سامان سالور با 
نام موقت »ملكه موريانه ها« به سال آينده موكول شد.

سامان ســالور كارگردان ســینما در خصوص ساخت 
جديدترين فیلم ســینمايی خود با نــام موقت »ملكه 
موريانه ها«  گفت: اين اثر را قبل از »ســال كبیســه« 
خواهم ساخت اما به علت شلوغی و ترافیک بخش تولید 
شش ماهه دوم امسال، ســاخت آن به شش ماهه اول 

سال آينده موكول شد. 
وی افزود: ترجیح می دهیم اوايل سال آينده برای تولید 

و پیشبرد كاری بهتر، با آرامش تولید را آغاز كنیم. 
اين كارگــردان با اشــاره به ســرمايه ســاخت فیلم 
عنوان كــرد: در اين خصوص مشــكلی نداريم و بحث 

مربوط به سرمايه گذار حل شده است. 
گفتنی است؛ سامان سالور پیش از اين آثار بلندی چون 
»ساكنین سرزمین ســكوت«، »چند كیلو خرما برای 
مراسم تدفین«، »ترانه تنهايی تهران«، »سیزده 59« و 

»تمشک« را در كارنامه كاری خود دارد. 

ساخت  موسیقی »سد معبر« 
در آمریكا به پایان رسید

ساخت »ملكه موریانه ها« به 
سال آینده موكول شد

البته »الک قرمز« در متن با اين نقد جدی روبه روست كه تا 
چه اندازه يک كاراكتر ١6 ساله در فیلم می تواند آماج اين همه 
مصیبت و بدبختی قرار گیرد! آيا اصال چنین ظرفیتی برای يک 
نوجوان در اين سن و ســال تعريف منطقی دارد؟ اصوال مگر 
امكان پذير است اين همه بدبختی و فالكت آن هم يكجا بر سر 
كسی خراب شود؟ و سوال هايی از اين دست چیزی است كه 
امیر عبدی در مقام نويسنده اثر نتوانسته جواب های چندان 

قانع كننده ای در طول فیلم به مخاطب خود بدهد.
اما از اين سوال ها و چراها كه بگذريم بايد گفت كه فیلم نامه 
»الک قرمز« از ظرفیت های خوبی نیز برخوردار است و در اين 
فیلم نويسنده توانسته به شكلی هوشمندانه، اثر را از سقوط در 

دام كلیشه های رايج نجات دهد.
بی شــک نقطه عطف »الک قرمز« در فیلم نامه و آن هم در 
پايان خوب، متفاوت و برخالف تلخی بیــش از حد در طول 
روايت قصه، امید بخش بودن پايان بندی فیلم نامه است كه 
اتفاقا با بازی خوبی كه نويسنده با الک قرمز می كند، به شدت 

خالقانه نیز از آب در می آيد.
»الک قرمز« در كارگردانی نیز فیلم خوش ســاختی است و 
سیدجمال سیدحاتمی نشان داده كه در نخستین فیلم بلند 
سینمايی خود، قواعد بازی را به خوبی شناخته و رعايت كرده 
است.اين فیلم ضرباهنگ مناســبی دارد و كمتر با صحنه ها 

و كاراكترهای اضافــی در اثر روبه رو هســتیم و در ادامه نیز 
كارگردان در هدايت بازيگران فیلم برای رســیدن به نقش به 
خوبی عمل كرده است. اما آنچه كه شايد بیش از هر چیز در 
روايت سیدحاتمی برای مخاطب متناسب با فضای فیلم نامه، 

صادقانه جلوه می نمايد، گرفتارنشــدن وی در افتادن در دام 
قاب - تصويرها و میزانسن های خاص و اصطالحا چشم نواز 
است و اين همان چیزی است كه به روايت ساده فیلم كمک 
می كند. نكته ديگر درباره »الک قرمز« اين است كه نمی توان 

اين فیلم را ديد و از بازی های آن سخن نگفت. 
بازی درخشان و باور پذير پانته آپناهی ها كه در فصل جديد 

بازی های خود، نشــان داده 
اســت كه قابلیــت هايش 
منحصــر بــه فــرد اســت. 
همچنیــن بازی تحســین 
برانگیــز پرديــس احمديه، 
شــخصیت اصلی فیلم كه با 
جنس نــگاه معصومانه خود 
بیشــتر از هــر چیــزی اين 
شــخصیت را برای مخاطب 

دوست داشتنی تر می كند.
آنچه به عنــوان نكته پايانی 
درباره »الک قرمز« می توان 
گفــت اين اســت كــه اگر 
عمل  هوشمندانه  كارگردان 

نكرده بود، اين فیلم حتما به فیلمی بد با ســوژه ای تكراری و 
پر از ناامیدی تبديل می شد كه هیچ حرف تازه ای برای گفتن 
نداشت، اما سیدحاتمی نشان داد كه می تواند خود را از افتادن 

در دام كلیشه ها در فیلم سازی نجات دهد.
فیلم »الک قرمز« به كارگردانی ســیدجمال ســیدحاتمی 
داستان خانواده  ای ازهم  پاشــیده است كه به  سختی روزگار 
می  گذرانند. بعد از مــرگ پدر معتاد خانــواده، مادر مجبور 
می شود زندگی را اداره كند. اكرم حاال تالش می كند خانواده 
خود را از مشكالت دور كند. در اين فیلم پانته   آپناهی ها، بهنام 
تشكر، پرديس احمديه، مسعود كرامتی و رسول نقوی ايفای 

نقش می كنند.

يک كارگردان و نويسنده تئاتر كودک گفت: برخی هنرمندان 
فاقد تحلیل و ايد ئولوژی حركــت می كنند به همین دلیل با 
پراكنده گويی نمی توانند مسیر مشخصی را دنبال كنند و اين 
امر سبب سردرگمی خود و مخاطبانشان می شود. به گزارش 
تسنیم، تاالر هنر سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان 
در راستای ارتقای سطح تجربه و دانش هنرمندان و كارگردانان 
با تجربه و جوان تئاتر كودک و نوجوان، سلســله  نشست های 
هم انديشی را با عنوان كارنامه برگزار می كند. اكرم ابوالمعالی، 
يكی از نويسندگان و كارگردانان موفق تئاتر كودک و نوجوان 
اصفهان است كه اين روزها در شــهر اصفهان به فعالیت های 
هنری می پردازد. حضور وی در اين نشست ها، بهانه ای شد تا 
تسنیم گفت و گويی با او داشته باشد كه در ادامه گزيده ای از 

آن را می خوانید.
 به چه دلیل به كارهای كودک روی آوردید؟

كارهای نخســت من اغلب مبتنی بر تصوير بوده و شايد قابل 
چاپ نباشد اما هر چه پیش رفتم خود را در دنیای نگارش ديدم 
تا به اينجا رســیدم. همه پژوهش های من در راستای فضای 
كودک و نوجوان بوده، به شیوه های اجرايی مختلف بسیار نگاه 
كردم و  عقیده دارم كه تئاتر كودک بايد مناســب با سن همه 
كودكان باشد، همه دغدغه ذهنی من افسانه های تخیلی برای 
كودكان بود و حتی پايان نامه خود را نیز در اين زمینه نوشتم. 
در متن ها و اجراهای خود ســعی بر اين داشتم تا با شیوه های 
گوناگون با سنین مختلف ارتباط برقرار كنم و احساس می كنم 
كه قشر نوجوان از ١6 سال به باال بسیار مهجور هستند به اين 
دلیل كه در اين ســن افراد نه كودک و نه بزرگسال شناخته 
می شوند. نوجوانان قرار است آينده خود را بسازند، اين در حالی 
است كه در ســن نوجوانی انتخاب بر عهده فرد نیست  و اين 

مسئله، مشكالت  بسیار ی را به وجود آورده است. 
به نظر شما تئاتر كودک ما برای كودک یا درباره كودک 

كار می كند؟
من برای كودک و نوجوان كار می كنــم، اما هر دو نوع مطرح 
شــده، امروزه در تئاتر ما وجود دارد و در تئاترهايی كه درباره 
كودک هستند كودكان نبايد در سالن حضور پیدا كنند و اين 

را هنرمند بايد مشخص كند. 
 نظرتان را درباره این اقدام تاالر هنر بگویید؟

هدف از برگــزاری كارنامه تبــادل نظر، گفت وگــو و اجماع 
هنرمندان تئاتر كودک و نوجوان است و اينكه مرور كنیم كه 
از كجا شروع كرده و به كجا رســیده ايم. اين موضوع از طرف 
مســئول تاالر نیز بارها گوشزد شــده و اين گونه برنامه ها هم 
مروری بر هنرمند و هم مروری بر تئاتر اســتان است و اينكه 
آيا چشــم اندازی برای آينده داريم كه در ايــن برنامه ها اين 

چشم انداز می تواند به دست هنرمندان تدوين شود.

»الکقرمز«،فیلمیبهدورازشعارزدگی
فیلم ســینمایی »الک قرمز« گرچه با پرداختن به 
موضوع فقر و فالكت، ســوژه چندان بدیعی ندارد 
اما اثری خوش ساخت اســت و این توانایی را دارد 
كه با تمام تلخی خود، مخاطب را امیدوارانه تا پایان 

ترغیب می سازد كه داستان فیلم را دنبال كند.

در این فیلم 
نویسنده 

توانسته به شكلی 
هوشمندانه

 اثر را از سقوط در 
دام كلیشه های 

رایج
 نجات دهد

انتخاب 
بهترین 

لباس ها در 
جشنواره 

موسیقی فجر

دبیر كارگــروه ســاماندهی مد و لبــاس از اعزام 
كارشناســان ايــن حــوزه بــه كنســرت ها در 
سی ودومین جشنواره موســیقی فجر و انتخاب 

برترين لباس  گروهای موسیقی خبر داد.
حمید قبادی، درباره انتخاب بهترين لباس ها در 
جشنواره موسیقی فجر توضیح داد: هنرمندان و 
فعاالن هنری به عنوان گروه های مرجع و موثر در 
جامعه مورد توجه هستند؛ ضمن اينكه گروه های 

هنری يكی از شاخص ها و فعالیت هايشان انتخاب 
لباس موثر است. او افزود: جشنواره موسیقی فجر 
از پیشنهاد كارگروه ســاماندهی مد و لباس برای 
انتخاب  لباس برتر گروه های موســیقی استقبال 
كرد تا با هدف توجه خاص به لباس هنرمندان به 
ويژه در اجراهای بخش موسیقی ايرانی، برترين ها 

شناسايی و به عنوان برگزيده معرفی شوند.
دبیر كارگروه ساماندهی مد و لباس با بیان اينكه 

حوزه لباس ايرانی در بخش موســیقی ســنتی و 
نواحی مد نظر ماســت، گفت: كارگــروه با اعزام 
كارشناسانی به اجراهای ســی ودومین جشنواره 
موســیقی فجر درصدد اســت از بین گروه های 
موســیقی بهترين آنها را كه واجــد ويژگی ها و 
شــاخص های مد نظر ما در حوزه لباس هستند 

انتخاب و معرفی كند.
قبادی دربــاره ويژگی های مد نظــر كارگروه مد 

و لباس توضیــح داد: اســتفاده از طرح ها و پارچه 
ايرانی، تلفیق رنگ و طرح مناسب به ويژه استفاده 
كاربردی و راحتی لباس از شــاخص های انتخاب 
ما هســتند كه مورد توجه كارشناسان اين حوزه 
قرار می گیرد. عكــس لباس  گروه ها تــا روز آخر 
جمع آوری می شود و پیشنهاد ما در اين زمینه تا 
قبل از اختتامیه به ستاد جشــنواره اعالم خواهد 
شد. ازگروه برتر از سوی كارگروه تقدير خواهد شد.
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پیشنهاد سردبیر:
پروژه»برج های دوقلو« جایگاهی در کالبد شهرکرد ندارد

اخبار

به گزارش ایرنا، در دیدار روز یکشنبه استاندار چهارمحال 
و بختیاری با محمدباقر نوبخــت معاون رییس جمهوری 
و رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور، تخصیص به 
موقع و کامل اعتبارات پروژه ها در تکمیل و بهره برداری 

پروژه های این استان مورد تاکید قرار گرفت.
قاسم سلیمانی دشــتکی در این دیدار افزود: تسریع در 
جذب اعتبارات و بهره بــرداری از پروژه های چهارمحال 

و بختیاری از مهم ترین اولویت های کاری استان است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری همچنین در نشســتی 
جداگانه با حجت االسالم والمســلمین سید محمدعلی 
شــهیدی معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران اظهار کرد: رسیدگی به مسائل و مشکالت 
خانواده شــهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران اســتان 
در اولویت قرار دارد. همچنین حجت االســالم شهیدی 
معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد شــهید از اهتمام 
ویژه استاندار چهارمحال به خاطر پیگیری مسائل خانواده 
شــهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران قدردانی کرد. وی 
همچنین در نشستی با مدیران شرکت سی. ای. تی. آی. 
سی »CATIC« چین افزود: چهارمحال و بختیاری برای 

جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی آمادگی دارد.
دشــتکی تصریح کــرد: بــه همیــن منظور شــرایط 
ســرمایه گذاری حــوزه هــای مختلــف در چهارمحال 
و بختیــاری آســان شــده و تســهیالت الزم در اختیار 
ســرمایه گذاران قرار می گیرد. وی یادآور شد: مسئوالن 
این استان برای حضور سرمایه گذاران خارجی با رعایت 
توســعه پایدار و اقتصــاد مقاومتی در این اســتان آماده 
همکاری هســتند. مدیران شرکت ســی، ای، تی، آی، 
ســی »CATIC« چین آمادگی خود را بــرای حضور در 
پروژه های سرمایه گذاری استان به استاندار چهارمحال 
اعالم کردند. استاندار چهارمحال و بختیاری در نشستی 
با مســئوالن مجموعه فرهنگــی یادآفریــن اظهار کرد: 
مدیریت ارشــد اســتان از اجرای پروژه هــای نوین در 
برندسازی شهری، ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگی، 
گردشگری و تاریخی این استان حمایت می کند. سلیمانی 
دشــتکی همچنین در مراســم هفتمین روز درگذشت 
آیت ا... هاشمی رفســنجانی )ره( با حضور در مرقد مطهر 
حضرت امام خمینــی )ره( ضمن ادای احتــرام به مقام 
واالی بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و عرض تسلیت 
به فرزندان و بیت مرحوم رییس فقید مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، تسلیت مردم و مســئوالن چهارمحال و 

بختیاری را به خانواده داغدار ایشان ابالغ کرد.

با حضور معاون رییس جمهوری:

اعتبار پروژه های چهارمحال 
در سطح ملی بررسی شد

با مسئوالن
دانش آموزان و فرهنگیان ســفیالنی در چهارمحال و بختیاری 
یاد و خاطره جان باختگان حادثه آتش ســوزی مدرسه روستا را 

گرامی داشتند .
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ، رییــس آموزش و پرورش 
منطقه خانمیرزا گفت : دانش آموزان روستای سفیالن همراه با 
معلمان، خاطره دانش آموزان جان باخته سفیالن را با حضور بر 

قبور دانش آموزان گرامی داشتند. 
آقای سعیدی با بیان اینکه پس از آن حادثه در روستای سفیالن 
مدرسه جدید ساخته شد افزود : در مراحل ساخت این مدرسه 

تمامی نکات ایمنی رعایت شده است.
ســال 1383 به دنبال وقوع حادثه آتش ســوزی در مدرســه 
روستای ســفیالن از توابع بخش خانمیرزای استان چهارمحال 
و بختیاری13دانش آموز کالس چهارم به همراه معلمشــان در 

آتش سوختند .
و  اینک هم سن و سال هایشــان با حضور بر تربت فاطمه، الله، 
فرشته، زینب، پریسا، الهام، شمسی، رشــید، مهرشاد، محمد، 

میثم، نوذر و جمال یادشان را گرامی داشتند.

مدیــر کل میــراث فرهنگــي، صنایع دســتي و گردشــگري 
چهارمحــال و بختیــاري گفت: صــادرات 250 هــزار دالري 
محصوالت نمد از چهار محال و بختیاري در سال جاري ارزآوري 

خوبي براي این استان داشته است.
بهمــن عســگري ســوادجاني مدیــر کل میــراث فرهنگي 
صنایع دستي وگردشــگري چهارمحال و بختیاري از برگزاري 
اولین هم اندیشــي علمي نمد، در استان چهارمحال و بختیاري 
خبر داد واظهار داشــت: این همایش با محوریت آسیب شناسي 
نمــد چهارمحــال وبختیــاري وبا موضوعــات برند ســازي، 
 بازاریابي بســته بندي صنایع دســتي ،خالقیــت وکارآفریني

برگزار گردید.
بهمن عســگري ســوادجاني با بیان اینکه صــادرات 250هزار 
دالري محصوالت نمدي ازاین اســتان در ســال جــاري انجام 
شده اســت گفت: صادرات نمــد ارزآوري خوبي براي اســتان 
وکشور داشــته وامید مي رود با بهره گیري از تمام ظرفیت هاي 

موجود بتوانیم شاهد افزایش صادرات این محصول باشیم.
در این همایش که با حضور مشــاور عالي معاونت صنایع دستي 
وهنرهاي ســنتي کشور، معاون عمراني اســتاندار، مدیران کل 
دســتگاه هاي اجرایي استان، اســتادان دانشــگاه و هنرمندان 
ودانشــجویان رشــته صنایع دســتي برگــزار شــد، معاون 
صنایع دســتي وهنرهاي ســنتي این اداره کل ازتولید ساالنه 
30تن نمد در این اســتان خبرداد و افــزود: ظرفیت هاي تولید 
 نمد در این استان بسیار زیاد اســت و باید بیش از این تولیدات

داشته باشیم.
در پایان، از صاحبان مقاالت برتر وفعاالن صنایع دســتي استان 

در حوزه هاي صادرات ،رنگرزي وکارآفریني تجلیل شد.

گرامیداشت خاطره دانش آموزان 
جان باخته سفیالن

صادرات 250 هزار دالري محصوالت 
نمد از چهارمحال و بختیاري

به گزارش تســنیم ، محمدرضا بیاتی در نشســت خبری 
شورای اسالمی شهرکرد اظهار داشــت: متاسفانه پروژه 
برج های دوقلوی شــهرکرد در کمیســیون عمران شورا 
مطرح نشد و به طورمستقیم در صحن علنی شورا مطرح 
و بررسی شــد، از همین رو بررســی های الزم و کافی در 

خصوص این پروژه صورت نگرفت.
وی به عدم توانایی مالــی و فنی و جانمایــی غلط پروژه 
توسط شهرداری شهرکرد اشاره کرد و افزود: این پروژه به 

لحاظ معماری و شهرســازی جایگاهی در کالبد شهرکرد 
ندارد.

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی  
شــهرکرد با تاکید بر اینکه ما مخالف برج سازی در شهر 
نیســتیم، بیان کرد: برج را باید بخش خصوصی بســازد 
نه اینکه شــیوه عمل به گونه ای باشــد که شــهرداری با 

برج سازی وظایف ذاتی اش را فراموش کند.
بیاتی خاطرنشــان کرد: این پــروژه 110 میلیارد تومان 

بدهی برای بانک، پیمانکار و دولت ایجاد کرده است بدون 
آنکه حتی یک ریال پول برای ادامه کار داشته باشد.

وی تاکید کرد: این پروژه می توانســت جانمایی خوبی به 
عنوان مثال در اطراف شهر داشته باشد که در این صورت 
عاملی برای ســوق دادن ارزش افزوده به محالت می شد 
ضمن اینکه معضل ایجاد ترافیــک و نبود پارکینگ را هم 

نداشت.
وی عدم توجه مجموعه شهری به وضعیت ساخت وساز را 
عاملی برای ایجاد ترافیک دانســت و خاطرنشان کرد: 97 
درصد پروانه های صادره در شــهر از یک تا 6 طبقه تخلف 
می کنند که همین مسئله کمبود فضا برای پارک ماشین 

را به دنبال دارد.
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی  
شهرکرد خواســتار تدبیر اساســی برای حل ترافیک در 
برخی نقاط شــهر شــد و گفت: در اطراف بیمارســتان 
کاشانی مشــکل ترافیک وجود دارد اما متاسفانه دخالت 
برخی مراجع در کار باعث می شــود بیمارستان از ایجاد 

پارکینگ مورد نیاز خودش خودداری کند.
بیاتی تاکید کرد: همکاری آن گونه که باید در شــهرکرد 
وجود نــدارد و اقداماتی هم که تاکنون انجام شــده تنها 

تسکین دهنده بوده و خیلی موثر نیست.
وی به عدم تناســب ضوابط شهرســازی با ظرفیت های 
شهرکرد اشاره کرد و ادامه داد: کمیسیون ماده 100 قبل 
از آنکه فرصتی برای شــهرداری باشد برای متخلفان یک 

فرصت است.
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی  
شهرکرد یادآور شد: شهرداری متولی ایجاد شغل نیست 
اما باید توجه داشــت که ضایعات ناشــی از نبود شــغل 

گریبان گیر مدیریت شهری می شود.

مدیــر حفظ نباتات ســازمان جهادکشــاورزي اســتان 
چهارمحال و بختیــاري، از بوجاري بیــش از 11هزارتن 
گندم آبي ودیم درســال زراعــي 96-95 خبــرداد. به 
گزارش بام ایران خبر، مهندس شباني مدیر حفظ نباتات 
ســازمان جهادکشاورزي اســتان چهارمحال و بختیاري 
گفت:درســال زراعــي 96-95 دراســتان چهارمحال و 
بختیاري بــه میزان 11181تن گنــدم آبي ودیم،3451 
تن و جوی آبي ودیم بوجاري صورت گرفته است ومیزان 
11075تن بــذور گندم آبي ودیم و نیــز 2167تن جوی 

آبي ودیم با ســموم قارچ کش توصیه شــده بــه میزان 
17401کیلوگرم ضدعفوني گردیده است.

وي با اشــاره به اینکه اگر بذر علف هرز همراه بذر باشــد 
موجب آلوده شــدن مزرعه مي شــود وبــذور علف هرز 
سریع تر ازبذر غالت رشدکرده وموجب ضعف گیاه اصلي 
مي شــود افزود: براي جلوگیري ازحمله آفات وبیماري ها 
دردوره رشــد اولیــه گیاه،بایــد بــذررا ضدعفوني کرد. 
ازجمله بیماري هاي مهم غالت که خســارت های زیادي 
وارد مي آورند انواع ســیاهک ها را مي توان نام برد که با 

انجام عمل ضدعفوني به راحتي مي تــوان آنها را کنترل 
کرد. وي اظهارکرد: با دســتگاه بوجاري مي توان بذر را به 
منظور عاري کردن ازمواد خارجي ازقبیل ســنگ وکلوخ 
وناخالصي هاي دیگر که موجب مســدود شدن نازل هاي 

بذرکاري مي شود تمیز کرد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزي گفت: باتوجه 
به اینکه،خصوصیات گیاهان با بذور کاشــته شده انتقال 
مي یابد براي دستیابي به میزان محصول گندم باکیفیت 
وعملکرد باال، رعایت نکات فني مهمــي ازجمله انتخاب 
بذرهاي خوب وسالم وانجام عملیات بوجاري وضدعفوني 

بذور قبل ازکاشت ازاهمیت خاصي برخوردار است.

این پروژه 110 
میلیارد تومان 

بدهی برای بانک، 
پیمانکار و دولت 
ایجاد کرده است 
بدون آنکه حتی 

یک ریال پول 
برای ادامه کار 

داشته باشد

رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی شــهرکرد در نشست  خبری گفت: پروژه برج های 
دوقلو  از نظر معماری و شهرسازی و به دلیل جانمایی غلط پروژه، جایگاهی در کالبد شهر ندارد.

رییس کمیسیون عمران شورای شهرکرد:

پروژه »برج های دوقلو« جایگاهی در کالبد شهرکرد ندارد

بوجاري بیش از 11هزارتن گندم آبي ودیم درسال زراعي جاري
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ابالغ رای
10/485 کالســه پرونده: 950199 شــماره دادنامه:1199-95/7/15 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فرزاد شاوران 
به نشانی ســپاهان شــهر بلوار غدیر تعاون 3 مجتمع افق واحد A با وکالت 
فائزه رســتگاری به نشــانی نجف آباد خ نظام المک ج ورزشگاه تختی پالک 
20، خوانده: حسین ایهامی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
23/820/000 ریال به انضمام هزینه دادرســی و تاخیر تادیــه،  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 شورای حل اختالف: 
در خصوص دعوای آقای فرزاد شاوران با وکالت فائزه رستگاری به طرفیت 
آقای حســین ایهامی به خواســته مطالبه مبلغ 23/820/000 ریال وجه چک 
به شــماره 618708- 94/11/5 به عهده بانک پاســارگارد به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و سه 
میلیون و هشتصد و بیســت هزار ریال بابت اصل خواسته و 487/300 ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )94/11/5(  تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32119 شعبه 12 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان  )331 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/486 کالســه پرونده: 950198 شــماره دادنامه:1177-95/7/15 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فرزاد شاوران 
به نشانی ســپاهان شــهر بلوار غدیر تعاون 3 مجتمع افق واحد A با وکالت 
فائزه رســتگاری به نشــانی نجف آباد خ نظام المک ج ورزشگاه تختی پالک 
20، خوانده: جمال خســرویان به نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مبلغ 190/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه،  با عنایــت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای فرزاد شاوران با 
وکالت فائزه رســتگاری به طرفیت آقای جمال خسرویان به خواسته مطالبه 
مبلغ 190/000/000 ریال وجه چک به شــماره هــای 148293- 94/4/25 و 
148292-94/3/25 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علــی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون تومان بابت اصل خواسته و 
2/625/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)تاریخ های فوق(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32120 شعبه 12 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان  )333 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/487 کالســه پرونده: 214/95 شــماره دادنامــه:781-95/6/25 مرجع 
رسیدگی: شعبه 35 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا جعفری 

جبلی به نشــانی اصفهان خ جی خ تاالر خ صباحی کوچه آزادی مجتمع گلها 
واحد6، خوانده: امیر خرمیان پور به نشانی مجهول المکان، خواسته: تقاضای 
مطالبه یک فقره سفته به شــماره 434790،  گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
شورا: در خصوص دعوی حمیدرضا جعفری جبلی به طرفیت امیر خرمیان 
پور به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی 
 مصدق یک فقره ســفته مدرکیه به شــماره خزانه داری کل 434790 به مبلغ 
پنجاه میلیون ریال به انضمام مطلق خســارات قانونی و هزینه دادرســی با 
توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواســته و اینکه دفاع خوانده عــدم حضور خوانده بــرای پاره ای از 
توضیحات دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 308 و 309 
 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ صد و ســی و ســه 
هزار و پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه 95/2/23 
قابل محاسبه در واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
و رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شــعبه و پس از 
انقضای مهلت قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:32123 شعبه 35 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان  )263 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

10/488 کالســه پرونده اصلی: 524/95 مرجع رســیدگی کننده: شعبه 41 
شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای محسن اشــراقی جزی فرزند 
امرا... به نشانی اصفهان خ حکیم کوچه باغ قلندرها جنب سرای حسینی پخش 
یاسین،  خوانده: خانم سمیه اسالمی باباحیدری فرزند یوسف مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه مبلغ 53/400/000 ریال وجه چهار فقره چک به شماره های 
990307/24-95/4/30 و 990306/38-95/3/30 و 95/2/30-990305/52  
و 990311/23-94/12/26 به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه، به تاریخ 
95/10/11 شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضا کننده زیر 
تشکیل، پرونده کالسه مفتوح است. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در 
خصوص دعوی محسن اشراقی جزی  به طرفیت سمیه اسالمی باباحیدری 
به خواسته مطالبه مبلغ 53/400/000 ریال موضوع چهار فقره چک به شماره 
هــای 990307/24-95/4/30 و 990306/38-95/3/30 و 990305/52-

95/2/30 و 990311/23-94/12/26  به انضمام هزینه دادرسی و خسارات 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، با توجه بــه محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد 
و دفاعیات بالوجه خوانده در جلسه رســیدگی و اینکه هیچگونه دلیل مدرک 
محکمه پســند در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه 
ننموده، شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً  به مواد  
198- 515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 53/400/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/430/000 
ریال بابت هزینه های دادرســی و خســارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چکها تا زمان اجرای حکم  بر اســاس آخرین شــاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی اســت و ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بعد از آن ظرف مدت بیست 
 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.

 م الف: 32128 شــعبه 41 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان 
)312 کلمه، 3 کادر(  

ابالغ رای
10/490 کالســه پرونده: 950947 شــماره دادنامه:1641-95/10/8 مرجع 
رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن حمزیی به 
نشــانی اصفهان خ معراج روبروی تاالر مهرورزان نبش بن بست میثم دفتر 
ایزوگام اطمینان با وکالت حمید والی فر به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر 
روبه روی بیمارستان صدوقی ساختمان میرداماد طبقه سوم شماره 17 دفتر 
وکالت، خوانده: مرتضی عرب جعفری به نشــانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک،  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 شورای حل اختالف: در خصوص دعوای محسن حمزیی با وکالت 

حمید والی فر به طرفیت مرتضی عرب جعفری محمدآبادی  به خواسته مطالبه 
مبلغ 14/000/000 ریال بخشی از وجه چک به شماره 23629143- 94/4/30 
به عهده پســت بانک ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی بــا توجه  به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند 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 14/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/340/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/4/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32134 شعبه 

5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان  )331 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/489 کالسه پرونده: 950948 ش 5 شماره دادنامه:1640-95/10/8 مرجع 
رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن حمزیی به 
نشــانی اصفهان خ معراج روبروی تاالر مهرورزان نبش بن بست میثم دفتر 
ایزوگام اطمینان با وکالت حمید والی فر به نشانی اصفهان خیابان بزرگمهر 
روبه روی بیمارســتان صدوقی ســاختمان میرداماد طبقه سوم شماره 17 
دفتر وکالت، خوانده: عبدالرضا حســین پور آقایی به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه بخشی از چک 50/000/000 ریال که مبلغ 12/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خســارات وارده قانون اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و سایر هزینه های قانونی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
لغایت اجرای حکم،  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 شورای حل اختالف: در خصوص دعوای محسن حمزیی با وکالت 
حمید والی فر به طرفیت عبدالرضا حسین پور آقایی  به خواسته مطالبه مبلغ 
12/000/000 ریال بخشی از وجه چک به شماره 892/08732860- 95/3/30 
به عهده پست بانک شعبه مرکزی لردگان به انضمام مطلق خسارات قانونی با 
توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علــی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 
313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 1/280/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)95/3/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:32129 شعبه 

5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان  )370 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

10/491 کالســه پرونده: 450/95 مرجع رســیدگی: شــعبه 22 شورای حل 
اختالف اصفهــان، خواهان ها:  شــرکت خدمات فنی رنا بــا مدیریت آقایان 
1- الیاس اسدی فرزند نوذر  2- جواد صناعی فرزند قدم علی با وکالت آقای 
محمود سنجری به نشــانی خیابان امام خمینی رهنان خیابان شریف شرقی 
کوچه 35 ) شــهید رفیعیان( پــالک 194، خوانــدگان: 1- عبدالرحمن مرادی 
درویشی و 2- اصغر درویشــی فرزند ابوالقاســم هر دو به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه، گردشــکار: مطالبه مبلغ 88/738/742 به انضمام 
هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و نهایتا خسارت تاخیر و تادیه که شعبه 
پس از بررسی اوراق پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید. رای شــورا: در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه 
خواهان ها به ترتیب شرکت خدمات فنی رنا با مدیریت آقایان 1- الیاس اسدی 
فرزند نوذر 2- جواد صناعی فرزند قدم علی با وکالت آقای محمود سنجری به 
طرفیت خواندگان به نام های به ترتیب آقایان 1- عبدالرحمن مرادی درویشی 
2- اصغر درویشی فرزند ابوالقاسم به خواسته تقاضای مطالبه 88/738/742 
ریال بابت اصل خواســته به انضمام هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و 
نهایتًا خسارت تاخیر و تادیه را نموده که در ادامه شعبه از توجه به اظهارات 
وکیل مدافع خواهان ها به شرح ســتون و متن دادخواست تقدیمی و صورت 
جلسه دادرسی مورخ 95/7/24 و سپس مالحظه مفاد قرارداد عادی به شماره 
95/1487 مورخ 95/4/6 مبنی بر اعطا امتیاز نمایندگی شرکت خدمات فنی رنا 
به خواهان ها که حکایت از دلیل سمت ایشان در دعوی حاضر را دارد و متعاقبًا 
مالحظه فاکتورهای عادی ابرازی خواهان ها و با عنایت به اینکه خواندگان با 
وصف ابالغ قانونی و رعایت انتظار کافی در جلسه دادرسی حاضر نشده است 
و در مقابل دعوی خواهان ها دفاعی به عمل نیاورده دلیل و مدرکی که حکایت 
از برائت ذمه خویش به میزان اصل خواسته باشد اقامه ننموده و با مالحظه 
اســتعالم شــما ره 7159/39738046 مورخ 1395/5/26 پلیس راهنمایی و 
رانندگی که حاکی از مالکیت خوانده ردیف اول نسبت به خودروی موضوع 
ترافع دارد و از طرفی از آنجایی که خوانده ردیف اول نســبت به مســتندات 
ابرازی خواهان ها ادعای انکار، جعل و تردید ننموده شعبه دعوی خواهان ها 
را وارد دانسته مستنداً به مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی 
مدنی رای بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 88/738/742 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 3/280/460 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام 
پرداخت حق الوکاله وکیل مدافع خواهان به میزان تعرفه قانونی تعیین شــده 
در قانون وکالت که مبلغ آن را اجرای احکام بر مبنای قانون وکالت محاسبه 
از خوانده اخذ و در حق خواهان پرداخت می نماید و محکومیت خوانده ردیف 
اول به پرداخت خســارت تاخیر تادیه بر مبنای شــاخص تورم ساالنه بانک 
مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1395/5/2 الی زمان اجرای مفاد دادنامه 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و در ارتباط با خوانده ردیف دوم نظر 
به اینکه ســمت وی به عنوان رانند خودرو می باشد و دعوی خواهان صرفًا 
متوجه مالک خودرو می باشد و خوانده ردیف دوم سمتی در دعوی مطروحه 
ندارد شعبه دعوی خواهان را در این قسمت و نســبت به خوانده ردیف دوم 
دارد ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آ.د.م را به رد دعوی خواهان نسبت 
به خوانده ردیف دوم صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.  م الف:32138 

شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان  )561 کلمه، 6 کادر(
مفاد آراء

10/492 شــماره: 139560302028000202  هیات موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره 

ثبت کوهپایه
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560302028000200 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبتی حوزه ثبت ملک کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای شکراله هاشمی برزآبادی فرزند رضا به شماره شناسنامه 2 
کدملی 5659451152 صادره از تودشک در ششدانگ یکباب خانه قدیمی به 
مساحت 817/47 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک شماره 98 اصلی 
واقــع در مزرعه خیرآباد بخــش 19 ثبت اصفهان حوزه ثبــت ملک کوهپایه 
خریداری بال واسطه به موجب مبایعه نامه عادی از وراث مالک رسمی آقای 
رضا هاشمی فرزند علی 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 داشــته 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 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: 95/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/13 

 م الف: 32979 اصغر علی خانی کوپایی رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

ویژه

عامــل جنایــت هــای هولنــاک ســحرگاهی اراک درحالــی بــا 
ردیابی هــای ویــژه و درعملیــات ضربتــی کارآگاهــان پلیــس 
شناســایی و دستگیرشــد که تحقیقــات تخصصی نشــان داد انگیزه 
 تیراندازی هــای خونیــن که به کشــته شــدن شــش نفــر انجامید 

با هدف انتقام جویی شخصی بوده است.
درجریــان ایــن ماجــرای خونیــن کــه ســحرگاه چهارشــنبه رخ 
داد، مــرد جوانــی که بــه تازگی و بــا ســپردن وثیقــه200 میلیون 
تومانی درپرونــده منجر به مــرگ آزادشــده بود راهی دوخانه شــد 
وســاکنان بی دفاع را بــی محابا به رگباربســت. درنخســتین جنایت 
یک مامورپلیــس واعضای خانــواده اش کشــته شــدند و درجنایت 
 دوم زن وشــوهری ازپــا درآمدنــد که فرزندشــان ســال گذشــته 
به قتل رســیده بود. عامل قتل عام نیــز یکی ازمتهمــان پرونده قتل 
فرزندشــان بود که به تازگی وبه طورموقت از زندان آزاد شــده بود. سه 
نفر نیزدراین جنایت هولناک مجروح شده اند که دربیمارستان به سرمی 
برند. درحالی که همزمان با وقوع این ماجرای هولناک، گمانه زنی های 
مختلف رسانه ای نیزدرفضای مجازی و از سوی برخی رسانه های داخلی 
و خارجی صورت گرفته بود، فرشید طاهری دادستان عمومی و انقالب 
 اراک که از نخســتین ســاعات پس از وقوع جنایت اطالع رسانی  دقیق 
درایــن بــاره را دردســتورکارقرارداده بود بــه شفاف ســازی درباره 
جزییــات جنایت هــا پرداخــت. دادســتان طاهــری گفــت: عامل 
جنایت ها جــوان 27 ســاله ای اســت که ســال گذشــته درجریان 
 یک درگیری دســتگیر شــده بــود. او درایــن ماجرا فقــط ضربه ای 
 بــه ســرفردی زده بــود، امــا بــرادرزاده اش بــا چاقــو قربانــی را 
 از پادرآورده بــود. به همیــن خاطرنیزدســتگیر و زندانی شــده بود.

تــا اینکه پــس ازانجــام تحقیقــات تخصصــی الزم و اعــالم نظریه 
پزشــکی قانونــی و براســاس رای صــادره از ســوی شــعبه دوم 
 دادگاه کیفــری یــک اســتان مرکــزی، نامبــرده به تحمــل حبس 
و پرداخت دیه ضربــه وارده محکوم شــد؛ با توجه بــه اعتراض متهم 
و قطعی نشــدن حکم صــادره و مطابــق موازین قانونی، او باســپردن 
 قــرار وثیقه تــا زمــان قطعــی شــدن رای در دیــوان عالی کشــور 

به طور موقت آزاد شده بود. 
دادســتان اراک در رابطه با قربانیان جنایت نیز اظهار کرد: خانواده اول 
مربوط به یکی از پرسنل نیروی انتظامی است که سال گذشته در جریان 
دســتگیری این فرد همکاری داشته اســت. این مامور نیروی انتظامی 
 به همراه خواهر، مادر و برادرش به دســت این قاتل به قتل رســیده اند 
 و یکــی از افراد ایــن خانــواده نیز در بیمارســتان بســتری اســت.

دو قربانــی دیگــر نیــز پــدر و مــادر مقتول پرونده ســال گذشــته 
 هســتند. دادســتان عمومــی و انقــالب اراک خاطرنشــان کــرد: 
 این فرد به هیــچ عنوان قاچاقچــی مواد مخــدر و محکوم بــه اعدام 
 نبوده اســت وتمامی شــایعات مطرح شــده درایــن باره از اســاس 

کذب است.

ایســنا: همه چیز از آن یکشــنبه تلخ شــروع شــد؛ یکشنبه 
 22 فروردیــن ٩٥. حادثه ای کــه مثل بمب ترکیــد و زندگی 
دو همســایه قدیمی در خیرآباد ورامین واقع در جنوب شرقی 
تهران را ویران کرد. امیرحسین ١٦ ساله به ستایش تجاوز کرد 
و او را با چاقو به قتل رســاند. خانواده قریشــی عزادار و شوکه از 
سرنوشت تلخ دخترک معصوم آن هم از یکی از اعضای خانواده 
همسایه قدیمی. از همان روزها فاصله این دو خانواده از هم بیشتر 
و بیشتر شد. آنها حتی دیگر مثل قبل دیوار به دیوار هم نیستند. 
خانواده ستایش از آن محل رفتند تا مجبور نباشند هر روز با پدر و 
مادر قاتل دخترشان رو در رو شوند. خانواده امیرحسین هم کمتر 
ازخانه بیرون می آیند تا کمتر نگاه سرزنش آمیز مردم را تحمل 
کنند. دادگاه ستایش خیلی زود برگزار شد. اعدام، حکمی بود که 
دادگاه برای امیرحسین تعیین کرد. پدر ستایش فقط خواهان 
اجرای سریع حکم بود. خانواده امیرحســین از طریق وکیل به 
حکم دادگاه اعتراض کردند تا شاید حکم قصاص امیرحسین را 
تغییر دهند، اما چند روز پیش دیوان  عالی کشور هم حکم قصاص 
امیرحســین را تایید کرد تا خانواده او ناامیدتــر از قبل آینده را 
انتظار بکشند.حاال ٩ ماه از آن روز تلخ و چند روزی از تایید حکم 
اعدام  امیرحسین در دیوان  عالی کشور می گذرد. روزها و ماه های 
سیاه گذشــتند، اما نه از درد خانواده ستایش کم شده است و نه 

خانواده امیرحسین توانسته اند با جنایت پسرشان کنار بیایند.
در این رابطه، » حبیب « پدر امیرحسین و » شیرآقا قریشی « پدر 

ستایش که یک پناهجوی افغان مقیم شهرستان ورامین است، 
گفت وگویی کرده اند که در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید:

پدرستایش:قصاصمیخواهیم
ازتاییدحکمقصاصامیرحســینتوسطدیوانعالی

اطالعدارید؟
از همان اول هم مشخص بود. کاری که او با دختر من انجام داده، 

مجازاتش کمتر از اعدام نیست.
یعنیبهتاییدحکماعداماطمینانداشتید؟

بله، مطمئن بودم که حکم قصاص امیرحســین تایید می شود. 
وکالی دادگستری هم به ما این اطمینان را دادند که دیوان  عالی 

کشور حکم قصاص را تایید می کند.
اینطورکهازصحبتهایشماپیداست،منتظراجرای

حکمهستید.
بله. من بارها گفتم که هیچ صحبتی با کســی ندارم و خواهان 

اجرای حکم قصاص هستم.
دراینمدتکسیازطرفخانوادهامیرحسیننزدشما

آمده؟
نه. ما با کســی حرفی نداریم. من و همسرم فقط اجرای حکم را 
می خواهیم. ســتایش که دیگر زنده نمی شود. زندگی ما هم که 
نابود شــد، اما اجرای حکم قصاص از مرگ ســتایش های دیگر 

جلوگیری می کند. باید درس عبرتی برای دیگران باشد.
مادرستایشهمهمیننظررادارد؟

او که حالش خیلی بــد اســت. از روزی که این اتفــاق افتاده، 
 اعصــاب و روانش به کلی به هم ریخته اســت. وقتی ســتایش 
از پیش ما رفت، او هم حالش خراب شــد. تا اآلن چند بار پیش 
روانپزشک رفته است. هر شــب قبل از خواب یک مشت قرص 

اعصاب می خورد تا بتواند بخوابد.
پدرامیرحسین:همهمیگویندصبورباش

ازامیرحسینخبریدارید؟
٤ ماه است که با او مالقاتی نداشتیم.20 روز امین آباد تحت نظر 

بود. اآلن هم در کانون اصالح و تربیت است.
وقتیخبرتاییدحکمقصاصامیرحســینراشنیدید،

چهدرذهنتانگذشت؟
 قبل از هــر چیز بــه این فکــر کردم کــه این خبــر را چطور 
به همســرم بدهــم. بعــد از آن هــم فقط بــه راهــی برای 
گرفتــن رضایــت از خانــواده ســتایش فکــر کــردم. این 
 چنــد روز همه فکــر و ذکــرم همین اســت؛ اینکــه چطور  
از خانواده ســتایش رضایت بگیرم. کاری که امیرحسین کرده،  
خطای بزرگی است، اما با کشــتن او هم مشکلی حل نمی شود. 
تااآلنبرایگرفتنرضایتباخانوادهســتایشصحبت

کردهاید؟
از آن روزی کــه این اتفــاق افتاده تا اآلن حتــی یک جمله هم 
بین ما رد و بدل نشــده اســت. چند بار واســطه فرســتادیم، 
اما فایده ای نداشــت. یک  بار دخترهایم واســطه شــدند، اما 
خانــواده ســتایش حتــی در را روی آنها بــاز نکردنــد. برادر 
همسرم هم چند بار خواســت وســاطت کند، اما نشد. محرم 
امســال من پدر ســتایش را دیدم، ســالم کردم، جواب سالم 
 من را هم نــداد. هفتــه پیش هم همســرم با مادر ســتایش 
به  طور اتفاقی در امامــزاده خیرآباد همدیگر را دیدند. داشــت 
 دعوا می شــد. مادر ســتایش حتی تحمل دیدن ما را هم ندارد.
کســیازاهالیمحلبــرایرضایتگرفتنپیشقدم

نشدهاست؟
چند ماه اســت که می خواهم برای عرض تســلیت به خانه آنها 
بروم، اما نمی شود. پیش نماز مسجد، ریش سفیدان و حتی وکیل 
امیرحســین می گویند باید صبر کرد تا پدر و مادر ستایش آرام 

شوند. نمی دانم. هر چه خواست خدا باشد.
همسرتانبامادرستایشصحبتنکردهاست؟

تا اآلن نه. البته ما دوســت داریم تــا این ارتباط دوبــاره برقرار 
 شــود، اما پدر و مادر ســتایش اصال به این کار راضی نیستند. 
پدر ستایش وقتی من را درمسجد می بیند، راهش را کج می کند. 

با این شرایط چه کار می شود کرد؟
 من حال مادر ســتایش را می فهمم. همســر خــودم هم حال 
 و روز خوبی نــدارد و شــب ها از خواب می پــرد، گریه می کند 
و گاهــی اوقــات بی مقدمــه شــروع بــه جیغ کشــیدن 
 می کند. عصبی شــده اســت. تــا آرام بخش نخــورد، خوابش

 نمی برد. 
اگرباپدرستایشرودرروشوید،بهاوچهمیگویید؟

نمی دانم. دوست دارم از قصاص پسرم گذشــت کند، اما او هم 
 پدر اســت، داغدار است. گاهی اوقات خودم شــرم دارم از اینکه 

با او رو در رو شوم. امیدم به خداست. هر چه او بخواهد.

جزییاتتلخحادثهخونیناراک

پیشنهادسردبیر:
جزییاتتلخحادثهخونیناراک

حوادثجهان

 یــک معلــم زن در آمریکا به جــرم رابطه نامشــروع 
با دانش آموز ١3 ساله اش دستگیر و محاکمه شد.

روزنامه نیویورک پست نوشت الکســاندریا ورا، معلم 
 2٤ ساله مدرسه راهنمایی اســتووال در ایالت تگزاس 
 به رابطه نامشــروع با دانــش آموز ١3 ســاله خود که 
 به بــاردار شــدن او منجر شــد، به حبــس محکوم 
 شده اســت. این روزنامه آمریکایی نوشت: » دادگاهی 
در شهر هوستون این معلم را به١0 سال حبس محکوم 
کرده است. « والدین این دانش آموز وقتی که از قضیه 
رابطه معلم با فرزندشان مطلع شدند، به پلیس شکایت 
کردند. الکســاندریا و دانش آموزش از طریق شــبکه 
اجتماعی اینســتاگرام تصاویر خود را بــرای یکدیگر 
می فرستادند. این رابطه مجازی پس از ٩ ماه به رابطه 
جنسی تبدیل شد. مایکل مک اســپادن قاضی دادگاه 
کیفری ایالت تگزاس اعالم کرد: » الکســاندریا نه تنها 
فردی دارای انحراف جنسی اســت بلکه خطری برای 
 کودکان محسوب می شــود و باید تحت درمان روانی 

قرار بگیرد. «

 عصــر روز یکشــنبه کاروان خودروهــای حامل یکی 
از شــاهزادگان قطری که برای شــکار پرندگان مهاجر 
 کمیــاب در حرکت بود، از ســوی برخی افراد مســلح 
و ناشناس در منطقه » ماشکیل « مورد حمله قرار گرفت. 
رسانه های پاکستان گزارش دادند در این حمله، آسیبی 
به شاهزاده قطری نرسید، اما چند نفر از تیم محافظان 
 پاکســتانی وی که از نیروهای پلیس بلوچستان بودند، 
بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند. پلیس بلوچستان اعالم 
 کرد که تعدادی از مظنونان ایــن حمله از جمله برخی 
از نیروهای امنیتی این ایالت شناسایی شده و تحقیقات 
در این زمینه درحال انجام است. ماه گذشته نیز گروهی 
از شکارچیان عرب متعلق به کشور امارات متحده عربی 
به سرپرستی شاهزاده شیخ صفی بن زاید آل نهیان که 
برای شــکار پرنده های کمیاب به پاکستان سفر کرده 
بودند، در منطقه پنجگور ایالت بلوچســتان از ســوی 
تعدادی افراد مسلح هدف حمله قرار گرفتند، اما به دلیل 
تعداد باالی محافظان آنها، آسیبی به این شاهزاده های 
صیاد نرسید. معموال همه ســاله، تعداد زیادی از اعراب 
منطقه، در این فصل از ســال برای شــکار پرنده های 

کمیاب، به این کشور سفر می کنند . 

معلم»خطرناک«آمریکایی
محکومشد

حملهمسلحانه
بهشاهزادهقطریدرپاکستان

ماباکسیحرفی
نداریم.منو
همسرمفقط
اجرایحکمرا
میخواهیم.

ستایشکهدیگر
زندهنمیشود.
زندگیماهمکه

نابودشد

پدرستایشقصاصمیخواهد،پدرامیرحسین،بخشش؛

آرام نمی گیریم...
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ابالغ رای
10/484 کالسه پرونده: 95-1122 شماره دادنامه: 9509976796201554-

95/9/22 مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
علیرضا حسین زاده به نشــانی اصفهان پل تمدن ابتدای سردار خزائی جنب 
نمایندگی سایپا آهن درب و سپر حســین زاده، خوانده: علی رحم سرلک به 
نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه وجه طبق رسید عادی، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال  به شــرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوای علیرضا حسین زاده 
به طرفیت علی رحم سرلک  به خواسته مطالبه مبلغ 17/997/000 ریال طبق 
رســید عادی مورخه 93/12/13  به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت  
به محتویات پرونــده، اظهارات خواهــان و عدم حضور خوانده در جلســه 
رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب، شورا دعوی 
مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص داده، لذا شــورا به اســتناد مواد  198 و 
515 و519و522 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخــت 17/997/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 1/394/920 ریال بابت هزینه  دادرسی و همچنین خسارت تاخیر 
 تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 95/6/27  لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن  بر اساس نرخ اعالمی از ســوی 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 بیســت روز پس از ابالغ واقعــی به خوانده قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
 قابل تجدید نظــر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
می باشد م الف:32116 شعبه 28 شــورای حل اختالف اصفهان  )269 کلمه، 

3 کادر(
ابالغ رای

10/483 کالســه پرونده:751/95 شــماره دادنامــه:888-95/9/30 مرجع 
رسیدگی: شعبه  25 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان:مهناز بخت آور به 
نشانی اصفهان اتوبان چمران خ مولوی خ بهمن ک بهارستان پالک 7، خوانده: 
علیرضا کریم بیرگانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
 به صدور رای می نمایــد. رای قاضی شــورا: در خصوص دعــوای مهناز

 بخت آور بــه طرفیــت علیرضا کریــم بیرگانی بــه خواســته مطالبه مبلغ 
150/000/000 ریال وجه  سفته ها به شــماره خزانه داری کل 0629147 و 
0644251 و 0644253 و 0644252 و 0644250 و 0644254 بــه انضمــام 
مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مســتندات در ید خواهان که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه 
تعرض و تکذیب شــورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به 
استناد مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 150/000/000  ریال بابت اصل خواسته و 4/200/000 ریال 
بابت واخواست و  4/760/000  ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنین خســارت تاخیر تادیه 
از تاریخ قلم خوردگی واخواست ســفته ها لغایت تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمی از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 
عهده اجرای محترم احکام می باشــد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
 رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ واقعــی به خوانده قابل 
واخواهی در این شورا و ظرف بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظرخواهــی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشــد.

م الف:32111 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )303 
کلمه، 3 کادر(

ابالغ رای
10/482 کالسه پرونده: 95-1197 شماره دادنامه: 9509976794302158-

95/10/1 مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
آقای احمدرضا قاسمی شریف آبادی به نشــانی اصفهان خیابان پروین 24 
متری دوم کوچه هاتف پالک 54 با وکالت حســین محمدیان و نفیســه عرب 
زاده هر دو به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت 

)ارغوان( طبقه ســوم واحد 18، خوانده: آقای حسن ایزدی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 17/500/000 ریال وجه یک فقره چک بانضمام 
مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل،  با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال  به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای احمدرضا قاسمی شریف 
آبادی با وکالت  آقای حسین محمدیان و خانم نفیســه عرب زاده به طرفیت 
حسن ایزدی  به خواســته مطالبه مبلغ 17/500/000 ریال وجه یک فقره چک  
شماره 970013-94/9/23  عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
صدور گواهی عدم پرداخت  توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ قانونی در جلسه حضور پیدا نکرده 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 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و519و522 قانون آ.د.م حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  17/500/000 بابت اصل خواســته و 
1/292/500 ریال باضافه هزینه های نشــر آگهی با احتساب اجرای احکام و 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک موصوف )94/9/23( تا تاریــخ 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:32110 شعبه 13 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )352 کلمه،4 کادر(  
مزایده

10/101 اجرای احکام شعبه ســیزدهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد 
جلســه مزایده ای در خصوص کالســه اجرایی 930531 ج 13 له نصرت اله 
رکاب طالیی علیه علی دیانی مقدم مبنی بر مطالبه مبلغ 1/939/903/125 ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و اجرایی و مبلغ 96/995/165 ریال 
حق االجرای دولتی در روز پنج شــنبه مورخ 95/11/14 ساعت 8/30 صبح 
در محل این اجرا واقع در اصفهان- خیابان شهید نیکبخت- 200 متر پایین تر 
از ساختمان مرکزی به سمت شیخ صدوق- جنب بیمه پارسیان- ساختمان 
اجرای احکام حقوقی اصفهان- طبقه 3- واحد 6 جهت فروش 477/5479 متر 
مربع از باغ ویال به نشانی اصفهانک- انتهای خیابان مسجد جامع- نرسیده 
به کانال آب- کوچه صحرایی که اکنون در تصرف علی دیانی مقدم می باشد 
با وصف کارشناســی ذیل الذکر که مصون از تعــرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نمایــد. طالبین خرید 5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی مذکور 
 مراجعه و از آن بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه به حساب سپرده 
دادگســتری به شــماره 2171290210008 جلسه مزایده شــرکت نمایند. 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناسی: ملک 
 مورد نظر به صورت یک باغ ویال و با مساحت عرصه حدود 1900 متر مربع 
می باشــد. در زمان بازدید مالک و یا خوانده حضور نداشت و ضمن تماس 
تلفنی با نگهبان ملک با شــخصی که خود را مالک معرفی می کرد و اعالم بر 
قولنامه ای بودن ملک می نمود، بازدید از محل با توجه به اطالعات و اظهارات 
ایشان و از بیرون ساختها و بر اساس موارد مشهود انجام گرفت که به شرح 
ذیل می باشد. ورودی باغ در وسط ضلع جنوبی به وسیله یک درب پروفیلی 
آهنی از طرف جاده خاکی می باشــد و داخل باغ به وسیله راهرو سنگفرش 
و محوطه سازی در وســط به عرض حدود 3 متر تا انتهای باغ و دسترسی 
به ســاختمان ویال و محوطه اطراف آن می باشــد و همچنین دیوار محیطی 
باغ با اندود سیمان نماسازی شده است. در قســمت شرقی ضلع جنوب باغ 
ساختمان سرایداری با مساحت اعیان حدود 48 متر مربع با دیواره باربر و 
ســقف تیرآهن و درب و پنجره بیرونی از جنس پروفیل آهنی و قسمت غرب 
ضلع جنوب باغ مســاحتی حدود 220 متر مربع به وســیله 10 عدد ستون از 
جنس قوطی 9 ×9 فلــزی و پلی به صورت خرپا و اجــرای قوطی 3 × 6 جهت 
پوشش سقف، ) پوشش سقف آن اجرا نشده است( می باشد. ساختمان ویال 
در انتهای باغ، قسمت شمال ملک و در وسط ضلع شمالی به صورت یک طبقه، 
)حدود 120 متر مربع( که با سازه دیوار باربر و سقف تیرآهن و طاق ضربی 
و پوشش روی آن به صورت شــیروانیریال، با نمای داخلی اندود گچ و رنگ 

و دیوارکوب، کف ســرامیک، درب و پنجره بیرونی پروفیل آهنی حفاظ دار 
و درب داخلی چوبی، آشــپزخانه با کابینت فلزی و بدنه کاشی، سرویس ها 
کاشی سرامیک، سیستم سرمایش کولرگازی و گرمایش بخاری و آبگرمکن. 
نمای بیرونی آجرنما قرمز می باشد و در قســمت شرقی شمال ملک و ویال، 
آالچیق با سازه اسکلت فلزی )ســتونها قوطی 9×9( و بدنه محیط آن شیشه 
ای و سقف شــیروانی، با مســاحت حدود 19 متر مربع و  استخر آبی نیز در 
جلوی آن با نمای داخلی کاشی و مســاحت حدود 40 متر مربع می باشد. در 
قسمت غربی شمال ملک و ویال اتاقی با مساحت حدود 10 متر مربع با نمای 
بیرونی آجرنما و درب و پنجره پروفیل آهنی حفــاظ دار قرار دارد. محوطه 
باغ نیز به صورت چهار قطعه در طرفین راهرو با مســاحت حدود 850 متر 
مربع درختکاری می باشد. ملک دارای انشعابات برق، گاز )سریال کنترو گاز 
042739605( و چاه آب و از طرف جنوب به گذر خاکی می باشد. با عنایت به 
موارد فوق الذکر، موقعیت و محل ملک، مساحت عرصه و اعیانی و با در نظر 
گرفتن جمیع عوامل موثر در قیمت گــذاری )خصوصًا بازار حاکم بر عرضه 
و تقاضا(، ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیان ملک مذکور در زمان بازدید و 
وضعیت موجود، برابر 8/100/000/000 ریال معادل هشتصد و ده میلیون 
تومان برآورد و اعالم می گردد. با توجه به مبلغ مورد مطالبه و حق االجرای 
دولتی که جمعًا مبلغ 2/036/898/290 ریال می باشــد معادل مقدار 477/79 
متر مربع حد مشاع ملک فوق می باشد. ضمنًا با توجه به اینکه ملک فاقد پالک 
ثبتی می باشد و بنابر اظهارات محکوم له، محکوم علیه به صورت قولنامه ای 
مالک می باشــد. پس از فروش این اجرا تعهدی در خصوص تحویل و انتقال 
نخواهد داشت.  م الف:30515 اجرای احکام شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )751 کلمه،8 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

10/462 شماره: 95/21640-95/10/22 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ســاختمان پالک شــماره 32/1140  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام براتعلی مزروعی ســبدانی فرزند محمود در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/11/21 ساعت 9 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشار: 
95/10/28 م الف: 32644 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)179 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/395 در خصوص پرونده کالســه 1009/95 خواهــان حامد موگویی با 
وکالت خانم مختاری  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت سهراب لک تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/10 ساعت 5/30 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 
26 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: 32130 شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

 10/343  آقــای خســرو مغــزی دارای  شناســنامه شــماره 2762 بــه 
شرح دادخواست به کالسه  5518/95  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران نیک نشان به شناسنامه 
593 در تاریخ 95/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
 آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند پســر و 3 فرزند دختر: 1-سعید مغزی، 
ش.ش 1536 فرزنــد پســر 2- نصیر مغــزی، ش.ش 55021 فرزند پســر 
3- خســرو مغــزی، ش.ش 2762 فرزنــد پســر 4- مهری مغــزی، ش.ش 

1348 فرزند دختر 5- بانو تابــان مغزی، ش.ش 114 فرزنــد دختر 6- مینا 
 مغــزی، ش.ش 54349 فرزند دختر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبــه آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 
31828 شعبه 10 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف استان اصفهان )160 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

10/493  آقــای اســماعیل مومنی دارای شــماره شناســنامه 6  به شــرح 
دادخواست به کالسه 797/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ایران مومنی فرزند محمد باقر به 
شماره شناســنامه 452 در تاریخ 95/03/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- تقی مومنی فرزند اسماعیل، 
ش.ش 16519 صادره از خوانســار 2- مجتبی مومنی فرزند محمد اسمعیل، 
ش.ش 269 صادره از خوانســار 3- مرتضی مومنی فرزند محمد اسمعیل، 
 ش.ش 190 صــادره از خوانســار 4- فاطمه مومنی فرزند محمد اســمعیل، 
ش.ش 4 صادره از خوانسار 5- اســماعیل مومنی فرزند حاجی آقا، ش.ش 
6 صادره ازخوانســار، متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبــت آگهی می نماید تا هر کســی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشــد ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر 
گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 399 شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختالف خوانسار) 172 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

10/502  خواهان خسرو نویدی فرزند ابوالقاسم ســاکن نایین خ پاسداران 
کوچه 1، خوانده: مرضیــه فاتحی فرزند نصراله به نشــانی مجهول المکان، 
ک.پ: 133/95 ش 2  ، خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر دائر 
بر مطالبه چک به شماره 328340 مورخ 94/6/20 به مبلغ 37/000/000 ریال 
عهده بانک ملی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه به این دفتر و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشــریفات قانونی و تعیین وقت رســیدگی برای روز پنج شنبه 
مورخ 95/11/28 ســاعت 10/30 صبح و با توجه به مجهــول المکان بودن 
خوانده به اســتناد ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی 
و انقالب مراتب یک نوبــت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می 
 شود تا نامبرده جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورا مراجعه 
و در وقت رسیدگی تعیین شده در جلسه شورا حضور یابد و اال دادگاه تصمیم 
 مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 335 شعبه 2 شــورای حل اختالف نایین

) 152 کلمه، 2 کادر(  
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

10/501  خواهان خسرو نویدی فرزند ابوالقاسم ســاکن نایین خ پاسداران 
کوچه 1، خوانده: محمد هادیان فرزند محمدعلی به نشــانی مجهول المکان، 
ک.پ: 131/95 ش 2  ، خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق الذکر دائر 
بر مطالبه چک به شــماره 340579 به مبلــغ 50/000/000 ریال عهده بانک 
ملی مورخ 94/10/19 و خســارت تاخیر تادیه به این دفتر و ثبت به کالســه 
فوق و جری تشــریفات قانونی و تعیین وقت رســیدگی برای روز پنج شنبه 
مورخ 95/11/28 ساعت 10/30 و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به 
 استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب

 یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا نامبرده 
جهت اخذ نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به شــورا مراجعه و در وقت 
 رسیدگی تعیین شده در جلسه شورا حضور یابد و اال دادگاه تصمیم مقتضی

 اتخاذ خواهد نمود. م الف: 334 شعبه 2 شورای حل اختالف نایین) 150 کلمه، 
2 کادر(  

احضاریه
10/503  شــماره درخواســت: 9510463638900007 شــماره پرونــده: 
9509983638900579 شــماره بایگانی شــعبه: 950621 احضار شونده: 
مهرداد حبیب الهی فرزند قدم علی، علت احضــار: اخذ توضیح در خصوص 
شکایت علی طاهری علیه شما مبنی بر جعل و ســو استفاده از سند مجعول، 
مهلت حضور: حداکثر یک ماه از تاریخ نشــر آگهی، محل حضور: شعبه دوم 
دادیاری دادسرای عمومی خوانسار. م الف: 404 شعبه 2 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب خوانسار) 67 کلمه، 1 کادر(  

معاون استاندار و فرماندار کاشان در جلسه هماهنگی کمیته های 
15 گانه برگزاری مراســم دهه فجر انقالب اسالمی در کاشان که با 
حضور مســئوالن کمیته ها ، بخشــداران و ائمه جمعه شهرستان 
در سالن جلســات فرمانداری کاشان برگزار شــد گفت: خدمات 
و مجاهدت های حضرت آیت ا... هاشــمی رفســنجانی به انقالب 
اســالمی در مقاطع مختلف و به اذعان همگان کم نظیر بوده و دهه 
فجر انقالب اسالمی بهترین فرصت برای نکوداشت و تبیین خدمات 
این بزرگوار است.حمیدرضا مومنیان افزود: پایداری نظام اسالمی در 
گرو هم افزایی همه گروه ها با هر سلیقه و نظر در چارچوب قانون است 
و متاســفانه در برخی موارد، ناآگاهانه و به دست خود، سرمایه های 
معنوی نظام را آماج افتراها قرار داده ایم که اینگونه رفتارها شایسته 
نظام اســالمی نیســت. وی یادآور شــد: صحبت کردن پیرامون 
شخصیت آیت ا... هاشمی رفسنجانی ســخت و دشوار است؛ پیام 
تســلیت مقام معظم رهبری، علما و حضور باشکوه مردم در مراسم 
تشییع و دیگر مراسم وی در کشور نشان از شخصیت واالی ایشان در 
سطوح مختلف جامعه دارد. فرماندار کاشان افزود: دشمنان، همدلی 
مسئوالن نظام و مردم را نشــانه گرفته اند و به دنبال آن هستند تا 
تفاوت نظرات و سالیق سیاسی را به منازعات احزاب و گروه ها تبدیل 
کنند. مومنیان اظهار داشت: حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی در 
زمان حیات محور وحدت گروه های سیاسی در کشور بودند و  فقدان 
این شخصیت مذهبی و سیاسی نیز باعث وحدت بیش از پیش آحاد 
مردم در کشور شد. فرماندار کاشان تاکید کرد: پذیرش همه گروه ها 
و جناح ها در مسائل و برنامه های کشــور با اهمیت است و پایداری 
نظام در گرو آن بوده و شایسته است در برنامه های دهه فجر انقالب 

اسالمی نیز مورد توجه قرار گیرد.

سرپرســت نمایندگی اوقاف و امور خیریه بــادرود گفت: طرح 
جامع امامــزاده آقاعلی عبــاس)ع( جهت تصویب به شــورای 
عالی شهرسازی کشور ارسال می شــود. حجت االسالم علیرضا 
محلوجی با اعالم این خبر گفت: در دیــدار رییس هئیت امنا و 
مسئوالن آســتان مقدس آقا علی عباس )ع( با معاون عمرانی، 
معاون توســعه مدیریت و منابع مالی، مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری و معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان مقرر شد که طی هفته  آینده طرح جامع 310 
هکتاری این امامزاده واجب التعظیم آمــاده و جهت تصویب به 
شورای عالی شهرسازی کشور ارسال شود.وی اظهار داشت: در 
این بازدید مســئوالن آســتان در دیدار با طرفه معاون عمرانی 
استانداری اصفهان در خصوص تســریع در تصویب طرح جامع 
آستان مقدس در کمیته زیربنایی استانداری اصفهان و انعکاس 
به شورای عالی شهرســازی کشــور مطالبی را بیان کردند که 
معاون عمرانی اســتاندار اصفهــان قول مســاعد در خصوص  

پیگیری و تصویب طرح جامع آستان را ظرف هفته آینده داد.

فرماندار کاشان:

دشمنان، همدلی مسئوالن نظام و 
مردم را نشانه گرفته اند

سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه بادرود خبر داد:

ارسال طرح جامع آقا علی عباس)ع( 
به شورای عالی شهرسازی کشور

با مسئوالن

معــاون فرماندار مبارکه در جلســه ســتاد هماهنگی 
برنامه های دهه فجر این شهرســتان از انقالب اسالمی 
ایران به رهبری امام خمینی )ره( به عنوان یک انقالب 
بزرگ در قرن حاضــر نام برد و افزود: انقالب اســالمی 
ایران، یک انقالب منحصر به فرد و در طول تاریخ چنین 

انقالبی تاکنون به این شکل صورت نگرفته است.
جواد ســلطانی اضافه کــرد: دهه فجر فرصت بســیار 
مناسبی اســت تا دســتاوردها و خدمات ارزنده نظام 
وانقالب برای مردم به ویژه جوانان بازگو شود. وی از همه 
مسئوالن خواست ضمن برنامه ریزی برای برگزاری هر 
چه باشکوه تر مراسم دهه فجر، دستاوردهای انقالب را 

برای مردم بازگو کنند.
 وی اظهار کرد: شکل گیری انقالب خود باوری و اعتماد 
به نفس را برای جوانان ما به ارمغان آورد و امروز نیز باید 
این دســتاورد بزرگ برای جوانان امــروز بیان و تبیین 

شود و امید به آینده را در مردم و جامعه تقویت کند.
معــاون فرماندار بــا تاکیــد براینکه نباید بین نســل 
گذشــته و امروز شــکاف ایجاد شــود، ایجاد شــکاف 
نســلی را بزرگ ترین آفت برای انقالب دانست و خاطر 
نشان کرد: نسل جدید کشــور باید با رشــادت ها و از 
جان گذشتگی های نسل گذشته آشــنا و آنها را الگوی 
رفتاری خود قرار دهند.وی از عموم مردم خواست تا در 
برنامه های دهه فجر حضور فعالی داشته باشند و اینکه 
برنامه های دهه فجر در شهرستان باید با محور مردمی 

برگزار شود.
ســلطانی از دانشــگاه ها و آموزش و پرورش خواست 
کرسی های آزاد اندیشی پیرامون دستاوردهای نظام را 
جزو برنامه های اصلی خود قرار دهند و همکاری الزم را 
با ستاد دهه فجر شهرستان جهت برگزاری برنامه های 

این دهه انجام دهند.
وی با بیان اینکه مراســم 1۲ و۲۲ بهمن ماه باید هرچه 
باشــکوه تر برگــزار شــود، از مردم جهت شــرکت در 

مراسمات دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد.
معاون فرماندار مبارکه همچنین از مسئوالن شهرستان 
خواست برنامه ریزی های الزم در این خصوص را داشته 
باشند. وی با تسلیت ارتحال آیت ا...هاشمی رفسنجانی، 
او را یار دیرین امام)ره( و دوســت و همراه مقام معظم 
رهبری و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دانست 
و افزود: عظمت و بزرگی انقالب اسالمی ایران به برکت 
 امام راحل بــوده و یاد و اندیشــه های ایشــان باید در 

برنامه های دهه فجر گنجانده شود.

مصطفی اباذری با اشــاره به تعهد ۲0 درصدی اداره ورزش 
و جوانان شهرضا، افزود: با توجه به تعهد اشتغال شهرستان 
در سال 95 تاکنون ۲هزارو۲6 اشتغال در سامانه رصد ثبت 
شــده و 50 درصد از تعهد اشتغال شهرســتان عملی شده 
که باید تاکنون 70 درصد از تعهد خود را عملی می کردیم. 
وی با اشاره به اعتبارات مشــاغل خانگی شهرستان در سال 
95، بیان کرد: اعتبارات مشــاغل خانگی به زودی از سوی 
بانک های عامل تجارت و صادرات اختصاص پیدا می کند و 
 براساس عملکرد دستگاه های شهرســتان در سال گذشته

 توزیع می شود. 
رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شــهرضا افزود: نرخ 
بیکاری اســتان 17 درصد و نرخ بیکاری شهرستان شهرضا 
14/۲ درصد بوده که 3 درصد از میانگین اســتانی پایین تر 
است، خشکسالی و مهاجرت از عوامل نرخ رشد بیکاری در 
شهرستان به شمار می روند. وی اظهارداشت: برای ترغیب 

کارفرمایان و کارآفرینــان بخش خصوصــی و تعاونی که 
در برنامه ششم توسعه نســبت به جذب نیروی کار جوان و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی، به 
صورت کارورزی اقدام کنند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما 
برای مدت ۲ سال از تاریخ شروع به کار معاف هستند. اباذری 
با اشاره به ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، بیان کرد: 
فعاالن مشاغل خانگی برای برخورداری از معافیت مالیاتی 
موظف به تســلیم اظهارنامه مالیاتی هستند بنابراین همه 
فعاالن این بخش باید بر اساس دستورالعمل سال 95، اقدام 

به تنظیم و تسلیم اظهارنامه کنند. 
بانک اطالعاتی بیکاران شهرســتان شهرضا 

تشکیل می شود
فرماندار شهرضا در ادامه جلسه با انتقاد از بی اطالعی برخی 
از رؤسای ادارات شهرســتان نسبت به سامانه رصد اشتغال، 
گفت: در چند ماه گذشته چندین کارخانه دوباره راه اندازی 

شــدند و یا فازهای بعدی آن راه اندازی شده است. محسن 
گالبی با اشــاره به راه اندازی فاز ۲ شرکت راک سرامیک در 
بهمن ماه امســال، افزود: باید وام هایی که پرداخت می شود 
رصد شود تا به نتیجه برســد و منجر به ایجاد اشتغال شود. 
وی با بیان اینکه در شهرضا زیرساخت های الزم برای ایجاد 
اشتغال موجود است، بیان کرد: با توجه به تغییر الگوی کشت 
و کاشت زعفران در شهرضا نتایج خوبی به دست آمده و باید 

توسعه پیدا کند. 
فرماندار شهرضا با بیان اینکه اداره راه و شهرسازی بیشترین 
اشتغال را در شهرستان ایجاد کرده اما در سامانه رصد اشتغال 
ثبت نشده، بیان کرد: متاسفانه رؤســای ادارات شهرستان 
گزارش اقدامات انجام شده را ارائه نمی دهند تا مردم اطالع 
داشته باشند. وی با اشاره به اشتغال موقت فروشندگان انار 
در شهرضا، گفت: اداره تعاون، صندوق کارآفرینی امید باید 
تعاونی تشــکیل دهند که در این زمینه اداره صنعت، معدن 

و تجارت می تواند برای ایجاد آن زمین در اختیار قرار دهد. 
گالبی بیان کرد: شهرستان شهرضا و روستاهای آن مناطق 
بکر و دست نخورده ای برای ایجاد منطقه گردشگری و جذب 
توریست دارد؛ اما متاسفانه آن را رها کرده ایم تا افراد غیربومی 
در شهرستان گردشگری ایجاد کنند. وی با اشاره به احیای 
مغازه های بازار قدیمی شــهرضا، گفت: صندوق کارآفرینی 
امید در راستای کشــت زعفران، پرورش شترمرغ و شهرک 
صنایع دســتی تســهیالت به متقاضیان می دهد. فرماندار 
شهرضا اظهارداشت: تا زمانی که از تعداد بیکاران شهرستان، 
سطح سواد و تخصص آنها اطالعی نداشته باشیم نمی توانیم 

ایجاد اشتغال اصولی انجام دهیم. 
وی با اشاره به ضرورت تشــکیل بانک اطالعاتی از بیکاران 
شهرستان شــهرضا، گفت: با تشــکیل این بانک اطالعاتی 
کارخانجات و شــرکت ها می توانند براســاس نیــاز خود از 

بیکاران استفاده کنند.
از ابتدای امســال تاکنون 36 واحد صنعتی  در 

شهرضا پروانه بهره برداری گرفتند
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا در ادامه جلسه 
بیان کرد: از اول ســال تاکنــون 36 واحد صنعتــی پروانه 
بهره برداری گرفتند و 395 اشتغال حقیقی در حوزه صنعت 
ایجاد شده است. محمد ابراهیم خاتمی با اشاره به راه اندازی 
مجدد کارخانه راک سرامیک شهرضا و ایجاد اشتغال جدید، 
افزود: در حوزه اصناف از ابتدای ســال تاکنون 810 اشتغال 
ایجاد شــده اســت.  رییس اداره صنعت، معــدن و تجارت 
شهرضا با اشاره به ساماندهی 57 واحد سیار میوه و سبزی در 
جمعه بازار و ضرورت ایجاد مکان ثابت برای آنها، تصریح کرد: 
اتاق اصناف و خانه صنعت و معدن شهرستان دو بازوی پرتوان 
اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان هستند که گام های 

موثری در جذب نیروی کار داشته اند.

معاون فرماندار مبارکه:

شکل گیری انقالب، برای جوانان 
خودباوری به ارمغان آورد

دیدگاه

خشکسالی و مهاجرت از عوامل رشد بیکاری در شهرضاست

پیشنهاد سردبیر: 
دشمنان، همدلی مسئوالن نظام و مردم را نشانه گرفته اند

تا زمانی که از 
تعداد بیکاران 

شهرستان، 
سطح سواد 

و تخصص 
آنها اطالعی 

نداشته باشیم 
نمی توانیم ایجاد 

اشتغال اصولی 
انجام دهیم

رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شــهرضا در جلسه کارگروه اشتغال و برنامه ریزی شهرستان با اشاره 
به ثبت اشتغال در سامانه رصد از سوی ادارات شهرستان اظهارداشــت: سازمان فنی وحرفه ای شهرضا 40 
درصد، بهزیســتی، میراث فرهنگی، صندوق کارآفرینی امید، کمیته امداد 30درصد، بسیج سازندگی 50 
درصد، صنعت، معدن و تجارت 70 درصد، بنیاد مسکن و دانشگاه علوم پزشکی 90 درصد، جهاد کشاورزی 
110 درصد، ، اداره کل زندان ها 70 درصد و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا 80 درصد،  تعهد اشتغال خود 

را عملی کرده اند.
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كشف 390 ميليون ريال اموال 
مسروقه داخل خودرو

تشکيل مجمع ملی خيرين ازدواج 
در سال آينده

 افزايش 10درصدی مستمری
بيمه اجتماعی از دی ماه

 اصفهان؛  الگويی موفق 
در مبلمان شهری

ریيس پليس آگاهي استان 
دســتگيري  از  اصفهــان، 
ســارق حرفه اي و كشــف 
390 ميليون ریــال اموال 
مسروقه داخل خودرو خبر 
داد. سرهنگ ستار خسروي  
ریيس پليس آگاهي استان 
اصفهان اظهار داشت: در پي 

شکایت چند نفر از شهروندان مبني بر سرقت از داخل خودرو در 
شهر اصفهان، رسيدگي به موضوع در دستور كار كارآگاهان پایگاه 
شرق پليس آگاهي قرار گرفت. كارآگاه خسروي افزود: كارآگاهان 
با انجام یکسري تحقيقات و اقدامات تخصصي موفق شدند سارق 
حرفه اي را شناســایي و با هماهنگي مقام قضائي، حين سرقت از 
خودرویي دســتگير كنند. این مقام انتظامي اظهار داشت: سارق 
در تحقيقات به عمل آمده به چندین فقره سرقت داخل خودرو به 

ارزش 390 ميليون ریال در شرق شهر اصفهان اعتراف كرد.
سرهنگ خسروي بيان كرد: در این زمينه پرونده، تشکيل و متهم 

جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.
ریيس پليس آگاهي اصفهان، در پایان به همشهریان توصيه كرد 
كه وسایل شخصي )كيف و اسناد و مدارک( و اموال با ارزش خود 
را داخل خودرو، به ویژه روي صندلــي، در معرض دید نگذارند و 
هنگامي كه بــراي بازدید فني یــا پنچرگيري از خــودرو خارج 

مي شوند، درهاي خودرو را قفل كنند.

مدیر كل دفتر ازدواج و تعالی خانــواده وزارت ورزش و جوانان 
گفت: تا پایان ســال جاری مجمــع خيرین ازدواج در ســطح 

استان ها و در سال آینده در سطح ملی تشکيل می شود.
ناصر صبحی افزود: اساسنامه و دســتورالعمل اجرایی تشکيل 
مجمع خيرین ازدواج به اســتان های مختلف ابالغ شده است و 

تاكنون دو استان این مجمع را ثبت و راه اندازی كرده اند.
وی در ادامه گفت: ادارات كل ورزش و جوانان استان ها، خيرین 
استان خود را شناسایی و از آنان برای شركت در جلسات  دعوت 
می كنند. مدارک داوطلبان بــرای حضور در مجمع، جمع آوری 
و ليستی از آنان تهيه می شود؛ ســپس انتخابات، برگزار و برای 

ثبت مجمع اقدام می شود.

مدیركل تعهــدات قانونی صندوق بيمه اجتماعی كشــاورزان، 
روســتایيان و عشــایر، از افزایــش 10 درصــدی مســتمری 

مستمری بگيران از دی ماه جاری خبر داد.
سوگند ســهيلی در توضيح این خبر گفت: مســتمری تمامی 
بازماندگانی كه سرپرست خانوارشان تا آخرین روز سال 1394 
فوت شده باشــند و بيمه شدگانی كه بر اســاس رای كميسيون 
پزشــکی تا همين روز از كار افتاده كلی شناخته شده باشند، بر 

اساس تصميم جدید صندوق، 10 درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه مبنای این افزایش مستمری از ابتدای سال 
1395 خواهد بود، تصریح كرد: تمام معوقات 9 ماهه گذشته كه 
به واسطه این افزایش نرخ مســتمری باید به مستمری بگيران 
پرداخت شــود، به صورت یکجا در جریــان پرداخت دی ماه به 

حساب مستمری بگيران واریز می شود.

هر شناختی از ظاهر شروع می شود و به نسبت تالش، همت و انگيزه 
كاوشگران، به الیه های درونی تسری می یابد. نمادهای شهری نيز 
می توانند عاملی برای شــناخت ویژگی هــای اجتماعی، فرهنگی، 

اقتصادی، قومی، تاریخی و حتی خلق و خوی شهروندان باشند.
همان گونه كه با مشاهده و مطالعه آثار هنری و فرهنگی پيشينيان 
به ســبک و ســياق هر دوره تاریخی پی می بریــم و از وضعيت و 
شخصيت مردم آن دوران آگاه می شویم، نمادهای امروزی نيز برای 
شهروندان و گردشگران و همچنين آیندگان، درس آموز و سرشار از 

عبرت است.
توجه به مبلمان شــهری در زمان ما بيش از گذشته اهميت یافته 
است و در بسياری از موارد آن را نشانی از توسعه یافتگی می دانند؛ 
كما اینکه در كشــور ما اگر نمودار توســعه یافتگی را از اصفهان به 
سمت شهرهای كوچک و روستاها رسم كنيم شاهد منحنی نزولی 

آن خواهيم بود.
همه می دانند كه توجه ویژه به توســعه شــهری و از جمله موضوع 
مبلمان شهری در ایران، از اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد و آن 

هم به طور مشخص، از اصفهان آغاز شد.
تركيب مناسب و با انگيزه مدیران اصفهان و عزم جدی آنان در این 
زمينه سبب شــد تا پس از اصفهان، نهضتی برای توجه به توسعه 
شــهری ابتدا از تهران و مراكز اســتان های بزرگ و ســپس سایر 
مناطق آغاز شود؛ به گونه ای كه دستاوردهای ارزنده ای را به دنبال 
داشــت؛ بخصوص كه پس از دوران جنگ تحميلی و تبعات ناشی 
از آن، ظاهر شهرهای ما بسيار نامناســب بود و هر ناظری را متاثر 

می ساخت. 
عضو شوراي اسالمي شــهر اصفهان در این باره می گوید: به گفته 
مدیران شهری، اصفهان از نظر مبلمان شــهري در بين شهرهاي 

كشور زبانزد بوده و به  عنوان شهري خدماتي مطرح است.
عباس حاج رسوليها مبلمان شهري را از نشانه هاي بارز تکریم ارباب 
رجوع و اهميت دادن به مــردم می داند و اظهار مــی كند: یکي از 
بحث هایي كه در زمينه مبلمان شــهري مغفول مانده، حمل و نقل 
عمومي و زیبایي هاي آن بود، به طوري كه مثال زیبایي یک اتوبوس 

شهري در مبلمان شهري قابل توجه است.
عضو شــوراي اســالمي شــهر اصفهان تاكيد می كنــد: امروزه 
كارشناسان و متخصصان بر این باورند كه آرایش معابر در نزدیکي 
محل سکونت مردم، در ميزان نشاط و شادابي شهروندان موثر است. 
وی با بيان اینکه شــهر اصفهان در ســال هاي گذشته در خدمات 
شهري موفق بوده ، به این نکته اشاره می كند كه موفقيت اصفهان در 

مبلمان شهري مي تواند براي دیگر شهرها الگو باشد.

نگاه روز

اخبار

پيشنهاد  سردبير:
اصفهان؛ الگويی موفق در مبلمان شهری

با مسئوالن

اخبار کوتاه 

ریيس مركز توســعه پيشگيری ســازمان بهزیستی كشور 
گفت: طی دو سال گذشته 1350 جنين معلول، شناسایی 
شــده و با هماهنگی پزشــکی قانونی ســقط جنين انجام 
گرفته است، این درحالی اســت كه چنانچه این كودكان به 
دنيا می آمدند و به طور متوسط 18 سال زندگی می كردند، 
هزینه های مادی، اجتماعی و خانوادگــی زیادی بر جامعه 

تحميل می شد.
مجيد رضازاده، در خصوص ســقط قانونــی جنين با تاكيد 
براینکه تنهــا جنين های دارای معلوليت شــدید ســقط 
می شــوند، گفت: به عنوان مثال درصورت نابينایی، جنين  
سقط نمی شود، اما درصورت معلوليت های ذهنی شدید كه 

توان زندگی را از فرد می گيرند، سقط انجام خواهد گرفت.
وی همچنين با بيان اینکه در حال حاضر پس از انجام مشاوره 
ژنتيک در صورت لزوم، سقط های درمانی انجام می شود كه از 
اهميت بسياری برخوردار است، گفت: اگر نتيجه آزمایشات 
ژنتيکی فرد باردار نشان دهد كه جنين وی مبتال به معلوليت 
شدید است، با مجوز ســازمان پزشک قانونی تایيدیه سقط 
درمانی اخذ می شود تا نوزاد مبتال به معلوليت شدید متولد 
نشود. ریيس مركز توسعه پيشگيری سازمان بهزیستی كشور 
با تاكيد براینکه هزینه فایده مشاوره ژنتيک یک به صد است، 

اظهار كرد: در حــال حاضر ۲50 مركز مشــاوره ژنتيک در 
كشــور داریم كه ۲00 مركز آن خصوصی بوده و حدود 45 
مركز دولتی هستند. رضازاده افزود: چنانچه مراكز خصوصی 
تشخيص دهند كه فرد نيازمند آزمایش، بضاعت مالی كافی 
را ندارد، از سازمان بهزیستی یارانه گرفته و مشاوره و آزمایش 

را به صورت رایگان انجام می دهند.
وی همچنين با تاكيد براینکه 1۷ ســال اســت كه سازمان 
بهزیستی كشــور درخصوص پيشــگيری از بيماری های 
ژنتيک فعاليت می كند گفت: در زمينه گسترش آگاهی ها 
در خصوص مســائل ژنتيــک و ارتقــای آگاهی های مردم 
دچار نقص هستيم. ریيس مركز توسعه پيشگيری سازمان 
بهزیستی كشور درخصوص »مشاوره ژنتيک پيش از ازدواج« 
اظهار كرد: در گذشــته افراد یا اصال برای مشــاوره ژنتيک 
مراجعه نمی كردند یا زمانی به مراكز مشــاوره می آمدند كه 
باردار بودنــد كه این زمان برای اقدامات انجام شــده خيلی 
كارآمد نيست؛ درحالی كه بهترین زمان برای انجام مشاوره 
ژنتيک زمانی اســت كه فرد هنوز تصميم به ازدواج نگرفته 
اســت. رضازاده تاكيد كرد: مشــاوره ژنتيک پيش از ازدواج 
به هيچ عنوان مانــع از ازدواج افراد نمی شــود و تنها جنبه 

ا طالع رسانی دارد.

مدیركل دفتر امور زنان و خانواده در استانداري گفت: موضوع 
وزارت خانواده در دیگر كشورها هم وجود داشته و موفق عمل 
كرده است. در این وزارتخانه به تمام مسائل خانواده به صورت 
كلي نگاه مي شود و این امر ساختار خانواده و درپي آن جامعه 
را محکم تر مي كنــد. در وزارت خانواده تمام مســائل خانواده 
اعم از طراحی و برگــزاری دوره های آموزشــی دانش افزایی 
برای زوج های جوان با هدف افزایش رضایتمندی زناشــویی و 
پيشگيری از همسرگریزی، جدایی و طالق و همچنين طراحی، 
مدیریت و هماهنگــی خدمات تخصصی مشــاوره خانواده و 

ازدواج مدنظر قرار می گيرد.
برخی از كشورها مانند تركيه، كانادا و انگلستان، تجربه وزارت 
خانواده یا نهادی در حد وزارت را داشته و موفق بوده اند. وظيفه 
اصلی این وزارتخانه فراهم كردن زمينه های فرهنگی، اجتماعی 

و حمایتی ازدواج بهنگام با رویکرد انتخابی دقيق و آسان است.
در این زمينه مدیــركل دفتر امور زنان و خانواده اســتانداري 
اصفهان به خبرنگار ایمنا گفت: نظر ما در مورد تشکيل وزارت 
خانواده مثبت است. چرا كه در حال حاضر مسائل خانواده جدا 
از هم دیده شده و هر قسمتي از مسائل و موضوعات آن را یک 

سازمان اجرایي انجام مي دهد.
سهيال اثني عشــران در این مورد تصریح كرد: تمام موضوعات 

در خانواده متصل به هم هســتند و نمي توان آنها را از هم جدا 
كرد. در علم جدید هم موضوعات مربوط به خانواده به صورت 

سيستمي دیده شده است.
مدیركل دفتر امور زنان و خانواده در استانداري گفت: موضوع 
وزارت خانواده در دیگر كشورها هم وجود داشته و موفق عمل 
كرده است. در این وزارتخانه به تمام مسائل خانواده به صورت 
كلي نگاه مي شود و این امر ساختار خانواده و درپي آن جامعه 
را محکم تر مي كند. به موجب تشکيل این وزارتخانه، بخشي از 
وظایف دستگاه هاي دیگر وارد آن مي شود و این امر به صورت 

مستقيم بركيفيت خانواده تاثيرات مثبتي خواهد داشت.
 این مقام مسئول حوزه زنان و خانواده در استان گفت: مسائل 
قبل از ازدواج، معيارهاي انتخاب زوج و مشکالت جوانان در این 
راه، مي تواند در این وزارتخانه مطرح شود و از قبل و بعد از ازدواج 
موضوعاتي مانند موفقيت زوجين و ارتباط موثر آنها را دربرگيرد 
و تا مرحله فرزندآوري و تربيت صحيح فرزندان ادامه یابد؛ حتي 
در صورت عدم موفقيت خانــواده، دربرگيرنده بحث طالق و 
آسيب هایي اســت كه وارد حوزه خانواده مي شود؛ همچنين 
بعد از طالق مي تواند خانواده را حمایت كنــد و دركل از قبل 
ازدواج تا زمان مرگ و زماني كه فرد از حوزه خانواده خارج شود، 

ادامه یابد.

رييس مركز توسعه پيشگيری سازمان بهزيستی كشور اعالم كرد:

شناسايی و سقط 1350 جنين معلول
مديركل دفتر امور زنان و خانواده در استانداري اصفهان:

تشکيل وزارت خانواده، ساختار آن را محکم تر مي كند

روان شناسی

ازدواج یکی از تاثيرگذارترین و موثرترین اركان موفقيت در 
زندگی جوانان محسوب می شود.

به اعتقاد كارشناســان امر، ازدواج صحيح و موفق، تکامل 
روحی، روانی، جســمانی و عقالنی افــراد را در پی خواهد 
داشــت و طبيعتا محروم ماندن از آن، باعث بروز انسدادها 

و نارسایی های جدی در این مسير خواهد شد.
مصطفی نریمانی، جامعه شــناس و آســيب شناس حوزه 
اجتماعی، با اشاره به نقش تعيين كننده ازدواج در پيشبرد 
اســتقالل فردی و حتی اجتماعی جامعه گفت: بسياری از 
دستاوردها و موفقيت ها در جامعه به صورت فردی حاصل 
می شود، اما ثمره و خروجی این توفيقات در كنار یکدیگر، 
روح حاكم بر جامعه را در مســير پویایی و بالندگی جمعی 

سوق می دهد.
وی افزود: به عنــوان نمونه، در یک خانــواده پنج نفره كه 
هر یک از اعضــای آن در حوزه هــای گوناگون اجتماعی و 
شغلی به موفقيت نائل می شــوند، كليت خانواده در سایه 
این توفيقات به رشــد، تعالی و تکامل خواهد رسيد كه این 

مدل در سطح كالن تری همچون جامعه نيز مصداق دارد.
نریمانی عنــوان كرد: با چنيــن اوصافــی، هرچه ضریب 
موفقيت در ازدواج ميــان زوجين و متقاضيان تشــکيل 

زندگی مشــترک افزایش یابد، اســاس و بنيان جامعه نيز 
به پيشــرفت و تعالی خواهد رســيد و بالعکس، تشــدید 
شکست ها، انســدادها و نارســایی ها در زندگی مشترک 
زوجين در جامعه، بســتر ســاز ظهور و بروز چالش هایی 
خواهد شــد كه كليت جامعــه را به صورت مســتقيم و 
غيرمستقيم با تهدیدات و آسيب های جدی مواجه خواهد 

ساخت.
جامعه شــناس و آسيب شناس مســائل اجتماعی عنوان 
كرد: هر انســانی در طول حيات اجتماعی خویش، فراز و 
نشيب های متعددی را پشت سر می گذارد كه در بستر این 
تحوالت، نقش ازدواج به عنوان یکی از اركان و مولفه های 
تاثيرگذار در حصول موفقيت فردی و اجتماعی، بی بدیل و 
غيرقابل كتمان به نظر می رســد. وی افزود: طبيعتا تحقق 
یک ازدواج موفق،مستلزم و منوط به تامين پيش نيازهای 
زیادی در عرصه های متعدد فرهنگی، آموزشــی، تربيتی، 

اجتماعی، اقتصادی و غيره خواهد بود.
جامعه شناس و آسيب شناس مسائل اجتماعی عنوان كرد: 
با عنایت به این واقعيت انکار ناپذیر كــه خانواده به عنوان 
نخستين محفلی است كه كودک بعد از گشودن چشم های 
خویش با آن ارتبــاط برقرار می كند، به ایــن واقعيت پی 

خواهيم برد كه ســهم این خرده نهــاد فرهنگی در تحقق 
موفقيت های او بسيار برجسته و نافذ خواهد بود.

نریمانی گفت: نادیده انگاشــتن تاثيرگــذاری خانواده در 
موفقيت فرزندان،جوانان و نوجوانان، به معنای بی توجهی 
به یکی از اركان اصلی تربيتی و آموزشــی جامعه اســت و 
با نگاهی بر پيشــينه خانوادگی انســان های موفق، بيش 
از پيش متوجــه واقعيت های ذكر شــده در این خصوص 

خواهيم بود.
مناســبات درون خانوادگی والدين؛ از صعود تا 

سقوط سرنوشت فرزندان
مریم فضلی، كارشناس و پژوهشــگر اجتماعی، با اشاره به 
الگوپذیری كودكان از والدیــن خویش عنوان كرد: طبيعتا 
آثار و نتایج این الگوبرداری در مقاطــع نوجوانی، جوانی و 
حتی ميانسالی و كهنسالی نيز محسوس و ملموس خواهد 
بود كه این امر مؤید تاثيرگذاری رفتار و كردارهای والدین 
در كيفيت تربيتی و پرورشــی فرزندان است. وی افزود:به 
واقع در نظام تربيتی، پرورشــی و اخالقــی حاكم بر نظام 
خانواده، فرد برای پذیرش مسئوليت های خطيری همچون 

ازدواج و تشکيل زندگی مشترک آماده سازی می شود. 
فضلی عنــوان كرد: به تعبيــری الفبای زندگــی و حيات 
اجتماعی فرد در خانواده، آموخته و سپس در نهاد آموزش و 

پرورش بارور خواهد شد.
كارشناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی عنوان كرد: در چنين 
قالب و بستری، هر آنچه مناسبات ميان والدین و فرزندان 
هوشمندانه و اصولی تر رقم بخورد به همان ميزان، موفقيت 
و توفيقاتی كــه در طــول زندگی او حاصل خواهد شــد، 
تقویت می شود و بالعکس بروز نارســایی در روند تعامالت 
بين والدین یا فرزندان، مسير اشاره شــده را با چالش ها و 

انسدادهای جدی مواجه و همراه خواهد ساخت.
فضلی گفــت: این تاثيرپذیــری نه تنها در خــالل فرآیند 
تربيتی و بلوغ جسمانی و فکری فرد از كودكی تا نوجوانی یا 
جوانی، بلکه در مسير شکل گيری زندگی مشترک و حتی 
بعد از آن نيز مشهود است و موارد بســياری وجود داشته 
كه طی آن، به دليل رفتارهای نادرست والدین اعم از زیاده 
خواهی، توقعات و انتظارات نابجا و دخالت های غير منطقی 
آنها ، زندگــی زوجين با چالش هایی عدیده مواجه شــده 
است. وی در خاتمه یادآور شــد: به واقع سهم قابل توجهی 
از موفقيت جوانان در زندگی مشــترک، مرهــون نحوه و 
كيفيت رفتار والدین با یکدیگر و مناسبات درون خانوادگی 
با فرزندان اســت و طبيعتا ظهور و بروز مشکل و نارسایی 
در این رونــد، زندگی جوانان را در زیر ســقف مشــترک، 

تحت الشعاع آسيب ها و لغزش های جدی قرار خواهد داد.

عشق ورزی ميان زوجين باعث استحکام و تقویت زندگی 
مشترک آنان می شود.

محمدرضا نظامی روان شــناس خانواده، اظهار داشت: 
عشق ورزیدن زوجين به یکدیگر از مهم ترین مهارت های 
زندگی مشترک است و گاهی ناتوانی مردان در مهرورزی، 

باعث ایجاد مشکالتی در زندگی می شود. 
نظامی تصریح كرد: برای خانمی كه از كمبود محبت رنج 
می برد هيچ رابطه ای با همسرش از جمله تامين مایحتاج 
مالی زندگی، رفتن به مسافرت و غيره رضایت بخش نبوده 
و در واقع خألهای عاطفی و درونی وی را پر نمی كند و به 

این دليل قادر به دوست داشتن همسر خود نيست. 
این روان شناس خانواده در پایان گفت: پدر و مادر نقش 
مهمی در آموزش ابراز محبت بــه فرزندان خود دارند؛ به 
طوری كه والدینی كه در ایجاد روابط عاطفی با فرزندان 
خود دچار مشــکل بوده و احساســات آنان را سركوب 
و از محبت خود محروم می ســازند، باعث می شــوند تا 
فرزندشــان از كودكی با معنای محبت و دوست داشتن 
طرف مقابل بيگانه باشــد و در نتيجه در آینده با مشکل 

مواجه شوند.

سارا حسينی روان شناس، با اشــاره به تاثير وسواسی 
بودن شــخص بر ســایر اعضای خانواده، گفت: افراد 
وسواســی گرفتار افــکار و تصوراتی مکــرر، مداوم و 
ناخواسته هســتند؛ مثال دســت های خود را در یک 

زمان چندین بار می شویند. 
وی با بيان اینکه تکــرار این اعمال در نهایت ســبب 
افزایش اضطــراب و نگرانی در فرد می شــود، تصریح 
كرد: فرد شــخصيت قبلی خــود را تخریب می كند و 
اطرافيان و اعضای خانواده به چشــم یــک بيمار به او 

نگاه می كنند.
وی با اشــاره به جایگاه خانواده در رشــد شــخصيت 
وسواســی، اذعان كرد: بــه علت تربيــت تک بعدی 
و انعطــاف ناپذیر، تحقيــر فرزندان، نادیــده گرفتن 
توانایی هــا و بــی ارزش دانســتن نيازهــای فرزند و 
الگو برداری از رفتار پدر و مادرها، جایگاهی مشــخص 
و مطمئن برای رشد شخصيت وسواسی پدید می آید؛ 
بنابراین بــرای بهبود حال این بيمــاران، ابتدا باید به 

درمان والدین توجه كنيم.

محبت؛ كليد خوشبختی 
در زندگی زناشويی

تربيت تک بعدی، باعث 
وسواسی شدن فرد می شود

شرايط اشتغال و بازنشستگی زنان و مردان 
نبايد برابر باشد

 روزانه 350 زوج، به طور توافقی
از هم جدا می شوند!

سبک زندگی دانش آموزان، از تحرک فاصله 
گرفته است

دبير مجمع زنان فرهيخته انقالب اسالمی با اشــاره به مصوبه روز گذشته مجلس در 
مورد بازنشستگی زنان شاغل با حداقل ۲0 سال ســابقه خدمت گفت: یکی از شرایط 
تحقق عدالت جنســيتی این اســت كه آغاز به كار و پایان كار خانم ها و آقایان باهم 

متفاوت باشد.
زهرا ســجادی با اشــاره به مصوبه روز گذشــته مجلس در مورد بازنشستگی زنان با 
۲0سال سابقه خدمت و بدون محدودیت سنی گفت: شغل خانم ها و آقایان با توجه به 
مسئوليت هایی كه بر عهده دارند باید متفاوت بوده و قوانين كار هم بين زنان و مردان 

نباید مساوی باشد.
وی ادامه داد: اگر قرار بر عدالت جنسيتی باشــد، یکی از شرایط تحقق آن، تفاوت در  
آغاز و پایان كار خانم ها و آقایان اســت؛ چراكه خانم ها وظایفی مانند بچه دار شدن و 
نگهداری از فرزندان را بر عهده دارند و بازنشسته شــدن آنها پس از ۲0 سال مصادف 
با زمانی اســت كه دیگر فرزندان آنها به حدی از رشد رسيده اند؛ اما اگر آغاز به كار آنها 

دیرتر باشد مشکلی برای آنها ایجاد نمی كند.
دبير مجمع زنان فرهيخته انقالب اسالمی اظهار داشت: مهم آغاز به كار زنان است كه 
حداقل در زمان فرزندآوری، فرصت هایی  مانند مرخصی ها و دور كاری را به آنها بدهند 

كه بتوانند در كنار فرزندانشان باشند.
سجادی افزود: از ســوی دیگر این طرح بار مالی زیادی را برای دولت ایجاد می كند و 
براســاس این مصوبه، طبق ۲0 روز حقوق و مزایا برای زنان محاسبه خواهد شد و باید 

دید شورای نگهبان با توجه به این موضوع چه تصميمی خواهد گرفت.

در نزدیک به 10 ماه گذشــته از ســال جاری، 138هزار و 353 
واقعه طالق در كشــور ثبت شــده كه از این تعداد، 105هزار و 

533 مورد طالق توافقی بوده است.
معاون ریيــس قوه قضائيــه و ریيس ســازمان ثبت اســناد و 
امالک كشــور با اعالم این خبر، درباره آخرین وضعيت ازدواج 
و طالق های ثبت شــده در دفاتر ازدواج و طالق سراســر كشور 
به تســنيم گفت: از اول فروردین ســال 95 تا ۲5 دی امسال، 

6۷8هزار و ۷36 واقعه ازدواج در كشور ثبت شده است.
 وی اضافــه كــرد: همچنيــن در ایــن مــدت، 138 هــزار و

 353 واقعــه طالق ثبت شــده كه از ایــن تعــداد، 105 هزار 
 و 533 مــورد، توافقــی و 3۲ هــزار و 8۲0 مــورد غيرتوافقی 

بوده است.
به گفته احمد تویســركانی، باالترین و پایين ترین سن طالق در 
ميان مردان به ترتيب 9۲ و 16 ســال و در بين زنان نيز باالترین 

سن طالق، ۷9 سال بوده است.
ریيس سازمان ثبت اسناد و امالک كشور اضافه كرد: باالترین و 
پایين ترین سن ازدواج در بين زنان در 10 ماه گذشته به ترتيب 
85 و 11 سال و در بين مردان نيز باالترین سن ازدواج، 94 سال 

بوده است.

مدیركل دفتر تربيت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان چاق نباید انتظار نمره 
۲0 از درس تربيت بدنی داشته باشند.

حسين بابویی مدیركل دفتر تربيت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، درخصوص نمره درس 
تربيت بدنی دانش آموزان در مدارس اظهار داشــت: اگر دانش آموزی دارای اضافه وزن افراطی باشــد، 

مفهومش این است كه نمره درس تربيت بدنی او ۲0 نخواهد شد.
وی افزود: تمام اهتمام و سياســت دفتــر تربيت بدنــی وزارت آموزش و پرورش این اســت كه همه 
دانش آموزان در تمام دروس نمره های ۲0 دریافت كنند؛ اما اگر دانش آموزی در درس تربيت بدنی نمره 

۲0 می گيرد حتما باید شرایط آن را داشته باشد.
بابویی با اشاره به اینکه باید به ســمت اجرای درس تربيت بدنی در مدارس برویم، خاطرنشان كرد: اگر 
دانش آموزی در مدرسه كم تحرک بوده و در فعاليت های ورزشی شركت نکرده است، خانواده او نباید 

توقع داشته باشند كه از درس تربيت بدنی نمره ۲0 بگيرد. 
وی تصریح كرد: ســرفصل كتاب تربيت بدنی مشخص است و ۲ ســاعت در هفته، این درس تدریس 

می شود؛ با توجه به اینکه دانش آموزان به تربيت بدنی عالقه مند هستند، باید از این شرایط استفاده كنيم.
مدیركل دفتر تربيت بدنی و تندرستی وزارت آموزش و پرورش، با بيان اینکه هنگام خروج دانش آموزان 
از مدرسه باید شرایط جسمی آنها بهبود یافته باشد، گفت: اگر در مسير ترویج شاخص های ورزشی در 
خانواده ها قدم برداریم و در جهت سالمت جسمی و روحی دانش آموزان فعاليت هایی انجام دهيم، باعث 

افزایش فعاليت های ورزشی می شود.
وی اضافه كرد: سبک زندگی دانش آموزان امروز از تحرک فاصله گرفته است و تنها جایی كه می توانيم 

دانش آموز را به تحرک وادار كنيم، داخل مدرسه و زنگ ورزش است.

ناديده انگاشتن 
تاثيرگذاری 

خانواده در موفقيت 
فرزندان،جوانان و 

نوجوانان، به معنای 
 بی توجهی به 

يکی از اركان اصلی 
تربيتی و آموزشی 

جامعه است

ازدواج موفق يکی از مهم ترين عوامل تعيين كننده در حصول خوشــبختی و بالندگی زوجين محســوب 
می شود كه تحقق آن مســتلزم تامين مولفه های متعددی اســت و بخش قابل توجهی از آن به مناسبات 

رفتاری والدين در نظام خانواده باز می گردد.

ازدواج شوخی نيست!

 نقش والدین در حصول ازدواج های موفق چقدر است؟
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حماسه پیشنهاد سردبیر: 
تواضع سردار سلیمانی در پیشگاه امام رضا)ع(

چند قدم با شهید سردارحسین رضایی؛

شهید مدافع حرمی که در سوریه 
مشاوره خانواده راه انداخت 

» مشرق« با همسر شهید حســین رضایی ) از شــهدای مدافع حرمی که مزار پاکش در گلستان 
شهدای اصفهان است( گفت و گویی انجام داده تا از زبان همسر این شهید، گذری کوتاه از زندگی 
سردار  حسین رضایی پیش چشم مخاطبان قرار بگیرد. گزیده ای از صحبت های همسر این شهید 

بزرگوار را بخوانید:
 همسرم از فامیل های دورمان بود، ما یکدیگر را ندیده بودیم. یک روز ایشان به همراه خانواده شان 
برای تفریح به پارکی نزدیک خانه ما می آیند، پیک نیک یادشان می رود بیاورند. مادرشان می گوید: 
» اینجا خانه دختردایی من اســت، برو یک پیک نیک از آنها بگیر.« حسین به در خانه ما آمد. آن 
روز کسی خانه نبود. در را باز کردم. حسین من را همان موقع دید و پسندیده بود. بعدها مادرشان 
می گفتند: » وقتی حسین برگشت، دیدیم آن حسین قبلی نیست! هر قدر گفتیم حسین! دیدیم 

نه این انگار دیگر در این عالم نیست.« 
بعد از خواســتگاری قرار شــد آزمایش خون برویم. جواب آزمایش که آمد، به ما گفتند: » شما 
نمی توانید باهم ازدواج کنید.« چون هردوی ما کم خونی شدید داشتیم. خانواده و آشنایان خیلی 
با شوهرم صحبت کردند » فردا بچه هایتان مریض می شوند« ولی خیلی مصمم روی حرفش ماند 
و گفت: »من عقب نمی روم و نذر کردم و به امام رضا)ع( متوسل شدم. استخاره هم کردم، خوب 

آمده، حتی اگه بچه دار هم نشوم، پای عهدم ایستاده ام.«
وقتی ما عقد کردیم، حسین هنوز شش ماه از سربازی اش مانده بود. سربازی که تمام شد، رفتیم 
خانه خودمان و این در حالی بود که هنوز نه دانشگاه رفته بود و نه شغلی داشت. حسین شب ها در 
یک بیمارستان نگهبانی می داد. روزها هم وقت های بیکاری در یک کتابخانه درس می خواند. از 
همان اول عقد به من گفت: » بیا تا جایی که امکان دارد درسمان را ادامه بدهیم.« تا اینکه سپاه 
آزمون استخدام گذاشت، حسین امتحان داد و قبول شد. من پسر اولم را باردار شدم. مطمئن 

بودیم بچه مان سالم است، چون حسین به امام رضا)ع( توسل کرده بود.
بعد از دنیا آمدن حامد، حسین دانشگاه تهران قبول شد و چهل روز اصفهان نبود. تقریبا تا 2 
سالگی پسرم، حسین تهران بود و از لحاظ مالی تحت فشار بودیم. حتی حسین نمی توانست 

کتاب های درسی اش را بخرد. 
دفعه اول که رفت سوریه، بعد از سه ماه حضور در منطقه به خانه آمد، او را نشناختم. همسرم 
پیر و شکسته شده بود. گویي 50-60ساله شده باشد. با گریه پرسیدم : » چی شده که چنین 
پیر و شکسته شده اي؟«  گفت: »تازه متوجه شدم که بعد از عاشورا چه بر سر خانم حضرت 

زینب)س( آمده است. وقتي حضرت زینب )س(  به خانه اش بازگشت یک موي سیاه در سر 

ایشان نبود و همسرش ایشان را نشناخته بود.« حســین مي گفت :»دوري از 
عزیزان و دلتنگي یک طرف و دیدن پیکر دوستانت که در مقابل چشمانت شهید 
شده اند، طرف دیگر. وقتي مي بینم برسر مســلمانان مظلوم چه بالهایي مي آید، 
وقتي بعد از عملیات پیکر شهدایی را مي بینم که تحت نظر من آموزش دیده اند و 

حاال... برایم سخت است.«
ده روزی که اینجا بود مدام جلســه و درگیــر کار بود  و دوباره راهی شــد. بعد که 
می خواست برود به من گفت : » خواب دیدم شهید می شوم. اگر شما راضی نشوید، 
من قدم از قدم بر نمی دارم! امکان دارد جنازه ها نیاید. سرها را می برند و...« داشت 
من را آماده می کرد. گفت : »من خواب شهادتم را دیدم، ولی اگر شما ناراضی هستی، 
بگو که من اصال نروم!« گفتم: » من ناراضی نیســتم، ولی شما نباید فکر شهادت را 
بکنی.« بعد از آن به خانه مادرشــان رفتیم ، حسین دست و پای مادرشان را بوسید، 
گفت : » مادر، از من راضی باش قرار است دوباره به سوریه بروم.« مادرشان اول گفت : 
» نه! شما سه ماه رفتی! اگر وظیفه و تکلیفی هم بوده، ادا کردی. این همه جوان دارد 
مملکت، چرا شما دوباره بروی؟« حسین گفت : » باشد، نمی روم ولی خودتان جواب 
حضرت زهرا)س( را بدهید. بگویید بچه ام برایم عزیز بود، نگذاشتم بیاید. علی اکبر)ع( 
که برای امام حسین)ع(، عزیز نبود! ولی بچه من برایم خیلی عزیز است و نمی توانم.« 
فردا صبح که می خواســتیم برگردیم، مادرشان گفت : » من راضی هســتم... برو به 
سالمت...« یکی از همکارانشان به من می گفت: من از حسین بزرگ تر بودم، ولی خیلی 
درس ها از حسین یاد گرفتم،حسین وقتی از شما ، اسم می بردند، از عشق و عالقه ای که 
به شما داشتند با ما حرف می زدند و ما را نصیحت می کردند که با خانم هایتان باید با 
محبت باشید و من از حسین یاد گرفتم چطور با خانمم برخورد کنم که وقتی برگشتم 
و این تغییر رفتار را خانمم در من دید، می گفت : » اگر می دانستم بروی سوریه ،این طور 
تغییر می کنی، زودتر فرستاده بودمت.«  آخرین تماسشــان دو روز قبل از شهادت بود. 
شب با من تماس گرفت و حال بچه ها را پرســید و مرا مدیر خانه خطاب کرد و سفارش 
کرد که مراقب بچه ها باشم. هروقت من یا بچه ها می پرسیدیم کی برمی گردید می گفت : 
» ا...اعلم.« ولی آن روز من پرسیدم کی برمی گردی؟ گفت: »حتما جمعه تهران هستم.« 
و جمعه پیکر شهید به تهران رسید. در استان حلب 94/11/14 به وسیله اصابت گلوله تک 
تیرانداز به شهادت رسید. همسرم در وصیت نامه اش خطاب به فرزندانش نوشت : والیتي 
باشــید و پیرو خط رهبر، نکند قدمي جلو یا عقب تر از ایشان حرکت کنید. همه کارتان با 
رهبري باشد. خدا را شــاکرم که در زمان امام خمیني )ره(  به دنیا آمده ام و خدا را شاکرم 
 که در زمان امام خامنه اي به وظیفه ام عمل مي کنم و افتخار من این اســت که در زمان 

سید علي به این شهادت دست پیدا مي کنم.

رد پای عشق

دوســت دارم بروم زیارت. مردم 
روستایمان گروه گروه می روند 
کربال، ولی من پول ندارم که 
بروم. زمان جنگ پاســدارها 
می خواهیــم  می گفتنــد 
بفرســتیمت مکه ولی من 
می گفتــم االن وقتــش 
نیست، باشد برای وقتی 
دیگــر. حاال 
دوســــت 
دارم بروم.
سکینه 

جمشیدی بســیار شکسته 
شده، بسیار شکســته تر از تاریخ 
تولد شناســنامه  اش که 70 سال 
را نشــان می دهــد و خودش 
می گوید متعلق بــه خواهری 

بوده که چند سال پیش از به دنیا آمدن  از دنیا رفته است. زنی شصت 
و چند ساله از صفر تا صد جنگ را به یاد دارد، نه با اسامی و تاریخ های 
دقیق که همچون تکه های یک پازل که وقتی به هم می چســبند، 

می شوند خاطرات او از هشت سال دفاع مقدس.
ننه سکینه اصالتا اهل روستای کهک محالت است، ولی ازدواجش 
درکودکی او را کشاند به روســتای َورِ اولیای محالت؛ جایی که قد 
کشید، مادر شد، طعم جنگ را چشــید، پسرها را راهی خط مقدم 
کرد و به یک پای پشــتیبانی جبهه ها تبدیل شد. نانوای جبهه ها؛ 
شاید این لقب خوبی برای او باشد، زنی با استقامت که هشت سال 
بی خســتگی هرروز نان پخت و به جبهه ها فرســتاد. ننه سکینه 
شیرین بیان و بی ادعاســت، زنی با رد صدها تاول روی دستش که 
 سوغات سال ها ایستادن پای تنور و ســینه به سینه هرم داغ آتش 

دادن است.
چقدر شکسته شده اید!

مگر من کم سختی کشــیده ام؟ خدا می داند چه داغی توی سینه  
ماست!

چه تصویری از جنگ در ذهن شما مانده؟
همه  اش شیون و گریه بود، جانباز و اسیر می دادیم، روزی چند شهید 
می آوردند، غصه شــهدا را می خوردیم و خودمان ازاین آبادی به آن 

آبادی، دنبال کارخانواده هایی که شهید داده بودند، آواره بودیم.
حادثه ای تلخ تر از همه بوده که یادتان مانده باشد؟

پسر برادرشوهرم را جزغاله آوردند.

این حتی دردناک تر از جانبازی پسرتان بود؟
از هر دوی اینها صدمه خوردیم، فرقی نمی کرد.

پسرتان چطورجانباز شد؟
ســه پســر من زمان جنگ در جبهه ها بودند، ولی اصغر که جانباز 
است، همه هشت ســال را درجبهه بود، به جز روزهایی که زخمی 
می آمد. روزی هم که پایش قطع شــد، در حال خنثی کردن مین 
بود که منفجر شد و ترکش های آن در بدنش ماند. نمی دانم چطور 
ولی وقتی مین منفجر شده، پای قطع شده  اش را برمی دارد و روی 
سینه سر می خورد و خودش را به تویوتایش می رساند وخودش هم 

رانندگی می کند تا بیمارستان کردستان.
ظاهرا پسر جسوری بوده؟

خیلی زیاد، اصغر بی باک بود. وقتی به جبهه رفت 17ـ  16 ســالش 
بود، زمانی که هنوزاعزام نشــده بود حدود یک سال کارش این بود 
که در روستا می چرخید و هرکسی را که ترانه گوش می داد، راضی 

می کرد پولی بگیرد و نوار را به او بدهد.
مردم قبول می کردند؟

بعضی ها بلــه، خیلی ها هم نه. خیلی ها دشــمنش شــده بودند و 
می گفتند بیا فالن جا تا جوابت را بدهیم.

با نوارها چه کار می کرد؟
از بین می بردشان.

وقتی همه این اتفاقات در حال رخ دادن بود، شما در روستای 
خودتان، وراولیا مشغول نان پختن بودید، درست است؟

بله، من هشت ســال هر روز و بی وقفه نان پختم، بیشتر وقت ها از 
این شب تا فردا شب. شاید در این هشت سال فقط یکی دو روز نان 

نپختم که یا برای استراحت بود یا برای اینکه آرد برسد.
چرا تصمیم گرفتید برای جبهه ها نان بپزید؟

چون دوست داشتم، سهمی در دفاع از کشور داشته باشم. ما قبل از 
انقالب هم اهل مشارکت بودیم، اصال وراولیایی ها همیشه در صحنه 

حاضرند، چه االن، چه در گذشته.
 این همه آرد از کجا تامین می شد؟

مردم آرد می آوردند. وراولیایی ها خیلی دیندارند. مردم روستاهای 
اطراف هم کمک می کردند. مردم روســتای کهــک چون یکی از 
پسرهایشان را ســربریده بودند، دیگر نیرو به جبهه نمی دادند ولی 

هرکاری که از دستشان برمی آمد، انجام می دادند.
از داعش نمی ترسید؟

اصال! چیزی نیستند. حتما جلویشان می ایستم. آدم یک بار به دنیا 
می آید و یک بار هم می میرد. من نمی ترسم چون خیلی چیزها به 

سرم آمده.
از جنگ چیزی هم عایدتان شــد؟ منظورم پول و امکانات 

است.
همان زمان که برای جبهه نان می پختم، پاسدارها می گفتند الاقل 
دستمزدی بگیر ولی من حاضر نمی شــدم و می گفتم، بابت کاری 
که می کنم، یک قران از کسی نمی خواهم. حاال هم اگر به مسئوالن 
بگویم، به من همه چیز می دهند ولی نمی گویم. من بچه هایم را با 
زحمت بزرگ کرده ام و با چراغ موشی، قالی بافته ام. باز هم می توانم 

نان حالل دربیاورم.
می دانم همسرتان به تازگی از دنیا رفته. این روزها چطور 

امرارمعاش می کنید؟
برای مردم نان می پزم و دســتمزد می گیرم. سالی یک بار هم که از 

بنیاد به دیدنم می آیند 50 )هزار( تومان سرتاقچه می گذارند.
ولی بعضی ازمردم فکر می کنند آدمی مثل شما کلی پول از 

جاهای مختلف می گیرد.

خدا می داند که نمی گیرم. من روزی را از باال سری می خواهم. پسرم 
که جانباز اســت، با آن همه بیماری و نقص عضو فقط حقوق کمی 
می گیرد. حتی برای بچه هایش به کســی رو نمی اندازد و تقاضایی 

از بنیاد ندارد.
با این حال ته دلتان هیچ آرزویی ندارید که مسئوالن بتوانند 

برآورده کنند؟
دوســت دارم بروم زیارت. مردم روســتایمان گروه گروه می روند 
کربال، ولی من پول ندارم که بروم. زمان جنگ پاسدارها می گفتند 
می خواهیم بفرستیمت مکه ولی من می گفتم االن وقتش نیست، 

باشد برای وقتی دیگر. حاال دوست دارم بروم.

ننه سکینه که 8 سال برای جبهه ها نان پخت، این روزها فقط یک آرزو دارد:

دوست دارم بروم کربال

سردار سلیمانی در مراســم غبارروبی ضریح حرم مطهر امام رضا)ع( حضور 
یافت.

 ضریح حرم مطهر امام رضا)ع( در مراســمی با حضور تولیت آســتان قدس 
رضوی و امام جمعه مشــهد و جمعــی از علمــا و مســئوالن، غبارروبی و 

عطرافشانی  شد.

جنبش اسالمی نیجریه اعالم کرد تالش های زیادی برای جلوگیری از آزادی 
شیخ ابراهیم الزکزاکی و همسرش از زندان در جریان است.

درحالی که تنها چند روز به پایان مهلــت 45 روزه دادگاه عالی نیجریه مبنی 
 بر آزادی شــیخ زکزاکی رهبر شــیعیان این کشور و همســرش باقی مانده، 
عده ای در داخــل و خارج از ایــن جنبش در تالش برای تحریک شــیعیان 
 به منظور انجام اقداماتی هســتند تا به بهانه آن، آزادی شــیخ و همســرش

 اتفاق نیفتد.

به گزارش جام نیـــوز، ساماندهی و تخریب مزار شهدا در شهرستان زرقان استان 
فارس ســر و صدا به پا کرد! چند روزی اســت که خبر شروع یکســان سازی مزار 
شهدا از شهرستان زرقان استان فارس شنیده می شود که موجب اعتراض خانواده 
شهدا و دوستداران شهدا شده اســت. در تصویری که از این ماجرا در فضای مجازی 
پیچیده است مشخص شده که متاســفانه یادگارهای شــهدا در ویترین و حجله 
 درســت جمع آوری نشــده و برخی از دلســوزان اقدام به جمع کردن یادگارهای 

شهدا کرده اند.

یادبودسوژه روزخبر روز عکس روز

تواضع سردار سلیمانی 
در پیشگاه امام رضا)ع(

پرویز پرستویی در سالگرد یک مدافع حرم تخریب قبور شهدا در زرقان استان فارس نمی گذارند »شیخ زکزاکی« آزاد شود
سخنرانی می کند

اولین سالگرد شهادت مدافع حرم، ســردار شهید حاج سعید سیاح طاهری برگزار 
می شود. سخنران این مراسم حجت االسالم شــیرازی، نماینده ولی فقیه در سپاه 
قدس بوده و پرویز پرســتویی به عنوان همرزم فرهنگی او به بیان سخنانی خواهد 
پرداخت. حاج امیر عباسی نیز در این مراســم مداحی خواهد کرد.  اولین سالگرد 
شهید حاج سعید سیاح طاهری پنجشنبه 30 دی ماه بعد از نماز مغرب و عشا در 

مسجد القرآن واقع در تهران، اتوبان شهید محالتی، بلوار شاهد برگزار خواهد شد.
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پیشنهاد  سردبیر:
زور آلودگی هوا بیشتر از توان سازمان محیط زیست است شکارچیان » پاشلک «

در برابر میز محاکمه

تخفیف برای کتاب هایی با موضوع 
» محیط  زیست «

 دو متخلف شــكار و صيد به همراه الشــه پرنده » پاشــلک « 
در اراضي حاجي آباد شهرستان شــاهين شهر و ميمه دستگير 
شدند. الشه يک پرنده پاشــلک به همراه دو اسلحه ساچمه زني 
از دو متخلف شــكار در اراضي حاجي آباد شاهين شهر كشف و 

ضبط شد.
با همــكاري اداره حفاظت محيــط زيســت و مامورين نيروي 
 انتظامي شهرســتان شــاهين شــهر، دو اسلحه ســاچمه زني 
از متخلفان شكار كشف و ضبط و متخلفان به همراه الشه پرنده 

به مراجع قضايي معرفي شدند.
پرنده پاشلک با نام گيلكی » نی يشک ) Ni  yeshk ( « در ايران 
مشهور است و پرنده ای جنگلی و نسبتا تک زی است. اين پرنده 
 منقاری بلند و باريک دارد كه به كمــک آن در زمين های گلی 
به دنبال بی مهرگان می گردد و از پرهايی نقشــدار كه اســتتار 
خوبی را برای آنــان فراهم می آورد، برخوردار اســت. اين پرنده 
مهاجر است. به اســتناد ماده۱۰ قانون شــكار و صيد، هرگونه 
شــكار و صيد جانوران  وحشــي  عادي  بدون  پروانه،  مشــمول 
مجازات نقدي  از يک صد هزار تا يــک  ميليون  ريال  يا  از يک  ماه  
تا شش  ماه  حبس است. همچنين بر اســاس آخرين نرخ بهاي 
جانوران وحشــي به لحاظ مطالبه ضرر و زيــان وارده به محيط 
زيست جريمه قابل پرداخت از بابت صيد و شكار غير مجاز پرنده 
پاشــلک معادل دو ميليون ريال تعيين شده است كه متخلفين 
عالوه بر جنبه كيفري جرم، مي بايست مبلغ مذكور را به حساب 
دولت واريز كنند. الزم به ذكر است با عنايت به شيوع آنفوالنزاي 
فوق حاد پرندگان دركشور، هرگونه شكار و زنده گيري پرندگان 
در كشور ممنوع بوده و تا اطالع ثانوي هيچ گونه پروانه جديدي 
صادر نخواهد شد و در صورت مشــاهده هر گونه شكار و تخلف 

برخورد قانوني با متخلفين به عمل مي آيد.

يک كتابفروشــی بــه مناســبت » روز ملی حمايــت از حقوق 
حيوانات « و » روز ملی هوای پاک « بــا هدف ترويج كتابخوانی 
 ميان كودكان و نوجوانــان، كتاب های محيط  زيســتی خود را 

با۱۰ درصد تخفيف ارايه می دهد.
فروشــگاه اينترنتی كتاب هدهد كتاب های محيط  زيستی خود 
را  از ۲۶ دی ماه تــا يكم بهمن ماه ۱۳۹۵ بــا۱۰ درصد تخفيف 
ارايه می كند. ۲۶ دی ماه به عنــوان » روز ملی حمايت از حقوق 
حيوانات « و ۲۹ دی ماه به عنوان » روز ملی هوای پاک « مطرح 
 است. فروشــگاه كتاب هدهد با هدف گراميداشــت اين دو روز 
و آشناسازی هرچه بيشــتر كودكان و نوجوانان با محيط  زيست 
و تشويق به حفظ آن و همچنين با هدف ترويج كتابخوانی، اين 

تخفيف را به مدت يک هفته در نظر گرفته است.
عالقه منــدان می توانند بــه دو روش خريد حضــوری و خريد 
آنالين، كتاب های مورد نياز خود را از اين فروشــگاه خريداری 
كننــد، همچنين برای خريــد اين مجموعه كتاب ها و كســب 
اطالعات بيشــتر به ســايت www.hodhod.com مراجعه 

كنند.

اخبار

 مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهان گفت: 
در بســياری از موارد محيط زيســت موافق بــا اقدامات 
 صنعتــی نبــوده، از جملــه ايجــاد بخش هــای صنعتی 
در شــهرک بختياردشــت كه با صراحت، مخالفت خود را 

اعالم كرده است.
حميد ظهرابی، مديركل حفاظت از محيط زيســت استان 
اصفهان  در نشســت خبری با خبرنگاران با اشاره به اينكه 
اصفهان در بحث توســعه موفق عمل نكرده اســت، اظهار 

داشــت: بايــد توجه داشــته 
 باشــيم كه نمی توان اقدامات 
 صورت گرفتــه در اصفهان را 
به عنوان توسعه تلقی كرد بلكه 
می توان از آنها به عنوان رشــد 
نام برد چرا كه معنای توســعه 
 توجه به تمــام زوايای زندگی 

و ارتقای آن است.
وی با اشــاره به اينكــه برای 
بارگذاری صنايــع در  اصفهان 
 حداكثــــر ظرفيــت ديــده 
شده است و اين امری  اشتباه 
تلقی می شود، اضافه كرد: بايد 
توجه داشته باشيم كه چنانچه 
حداقل  ظرفيت در نظر  گرفته 
شــده بود، امروز شاهد توسعه 
متوازن در شهر اصفهان بوديم.

ظهرابی  با اشــاره بــه اينكه 
دولــت تدبير و اميد  بودجــه ســال ۹۶ و همچنين برنامه 
ششم توسعه محيط زيســت را در اولويت برنامه های خود 
قرار داده اســت، اضافه كــرد: از اين رو ضروری اســت كه 
 محيط زيســت در  همه تصميمات اصلی نظــام، مداخله 
داشته باشــد تا آسيب های زيســت محيطی بيش از آنچه 

هست، نشود.
مديركل حفاظت محيط زيست استان اصفهان خاطرنشان 
كرد: اشــتباهی كه در موضوع آب و هوا داشتيم اين بود كه 
باالترين امكان توليد يک اكوسيستم را مالک برنامه ريزی 
 خود در گذشــته قــرار داده ايم، در حالی كــه بايد حداقل 

يا متوسط توان محيط را در نظر می گرفتيم. 
در موضــوع آب توســعه ای كــه در بخش هــای مختلف 
 كشاورزی و صنعت داشتيم متناسب با شرايط پرآبی بوده 
و نتيجه آن اين شد كه در شرايط خشكسالی آن ظرفيت را 

در حال حاضر نداريم و با مشكالت مواجه شده ايم.
در بســیاری از موارد، محیط زیســت موافق 

با اقدامات صنعتی در استان نبوده است
وی تصريح كرد: اندازه ظرفيت آلودگی ما در محيط شهری 
بايد متناســب با روزهای ســكون هوا باشــد و اگر حداقل 
ظرفيت را در رشــد بخش های مختلف ديــده بوديم اين 
اتفاقات رخ نمی داد، ظرفيت اســتان ما توسعه گردشگری 
بوده در حالی كه اســتان ما مدتی صنعــت و مدتی ديگر 

كشاورزی را محور توسعه خود قرار داده است.
 ظهرابــی بــا اشــاره بــه وظايــف ســازمان حفاظــت 
محيط زيست بيان كرد: در بسياری از موارد محيط زيست 
موافق بــا اقدامات صنعتــی نبوده، محيط زيســت موافق 
 ايجاد بخش های صنعتی در شــهرک بختياردشت نبوده 
و با صراحت مخالفت خود را اعالم كرده، بسياری از كسانی 
كه روزی به مخالفت سازمان محيط زيست توجه نكردند، 

امروز متوقع محيط زيست شده اند.
خواسته های زیست محیطی اولویت دولت است

وی افزود: امروزه خواســته های محيط زيســت در اولويت 
دولت قرار گرفته و در برنامه ششــم توســعه توجه ويژه ای 

به مسائل زيســت محيطی شــده، بايد از امروز برای حل 
مشكالت زيست محيطی اســتان تالش كنيم و در اين راه 
مردم می توانند نقش بسياری داشته باشند، فرهنگ سازی 
 در حوزه محيط زيســت از ضروريات ماســت و ما نيز آن را 

در اولويت برنامه های خود در سطح استان آورده ايم.
 مديركل حفاظت محيط زيســت اســتان اصفهان با اشاره 
به اقــدام صــورت گرفتــه در راســتای فرهنگ ســازی 
 خاطرنشــان كــرد: حــدود هــزار معلم تحــت آموزش 
محيط زيســت قــرار گرفته اند تــا با حضــور در مدارس 
موضوعات زيست محيطی را به صورت جدی پيگيری كنند. 
وی تصريح كرد: با توجه به تمديــد برنامه كاهش آلودگی 
هوا در سال گذشته، جلسات كنترل آلودگی هوای اصفهان 
به صورت مرتب برگزار و ادارات كنترل می شوند، از ابتدای 
دولت، دو مصوبه داشتيم كه اجرای اين مصوبات در دستور 

كار قرار گرفته و در حال پيگيری است .
ظهرابی با اشــاره به نظارت بر واحدهای صنعتی بيان كرد: 
يكــی از ديگر اقدامــات، پايش و نظارت بر صنايع اســت، 

برخی واحدهای صنعتی اگر رها شوند روز و شب متفاوتی 
دارند، در ســال ۹۲ تعداد پايش  واحدهــای صنعتی يک 
هزار و ۲۵۳ مورد بود كه اين عدد امســال به 7 هزار و4۶۰ 
 مورد رسيده اســت، بر اســاس آمار عملكرد پايش شبانه 

محيط زيست اصفهان در كشور رتبه نخست را دارد.
وی گفت: تعــداد اخطارهای صادر شــده در ابتدای دولت 
 ۳8۲ مورد بــوده و در ۹۳ به7۰۰ مورد و ســال گذشــته 
 به ۱44۲ و امســال نيــز تا كنــون بيــش از۱۵۰۰ مورد 
بوده است، در ســال ۹۲ حدود۱7۰ واحد، سال ۹۳ حدود 
۳۲۵ واحد، سال گذشــته 7۱۲ واحد و در ۹ ماهه نخست 
 امســال ۵۱۵ مــورد واحد صنعتــی به داليــل مختلف 

زيست محيطی تعطيل شده اند.
دســتگیری شــکارچیان غیر مجاز در سطح 

استان
 مديــركل حفاظــت محيــط زيســت اســتان اصفهان 
با اشاره به دستگيری شــكارچيان غيرمجاز اظهار داشت: 
در ۹ ماه نخست سال جاری ۱۱۶ ســالح را از شكارچيان 
جمع آوری كرده ايم، از اين تعداد ۳7 ســالح غيرمجاز بوده 
كه اين محصول گشت و كنترل شديد همكاران در محيط 
 زيست بوده، اغلب شكارها در شهرســتان كاشان و فريدن 
بوده اســت. وی با اشــاره به اقدام صورت گرفته در حوزه 
 ســوخت و مصرف بهينه انــرژی افزود: مصــرف مازوت 
با گوگرد سه درصد از چرخه مصرف دو نيروگاه مجاور شهر 
اصفهان را تشــكيل داده كه از ابتدای سال ۹۳ حذف شده، 
با اين اقدامات طی ســال های اخير از تير مــاه ۹۳ تا كنون 
با حذف مصرف حدود ۱۲/۵ ميليون متر مكعب ســوخت 
مازوت در دو نيروگاه از توليد و انتشار بالغ بر ۱4۶ هزار تن 

انواع آالينده جلوگيری كرده ايم.
ظهرابی با اشــاره به جايگزينی بنزين يورو 4 به جای يورو 
 ۳ در اصفهان خاطرنشــان كــرد: تاميــن و توزيع بنزين 
و گازوئيل يورو 4 در منطقه اصفهان توســط شركت  پخش 
فرآورده های نفتی و پااليشــگاه اصفهان صــورت گرفت، 
جايگاه های سوخت استان نيز با نمونه برداری های مختلف 

كنترل شده اند.
 مديــركل حفاظــت محيــط زيســت اســتان اصفهان 
با بيان اينكه مســئوالن اصفهانی نســبت به اداره محيط 
 زيســت كم لطفی كرده اند، گفت: اغلب مقامات كشــوری 
 در مصاحبه هــای خــود، اصفهــان را بهتريــن اســتان، 
 در عملكرد محيط زيســتی می دانند در حالــی كه اداره 
 محيط زيســت در اســتان اصفهان مورد بی مهــری قرار 

گرفته  است. 
وی با اشــاره به عملكــرد دســتگاه ها  در حــوزه محيط 
 زيســت بيان كرد: شــركت گاز اســتان، پليــس راهور 
 و فرآورده هــای نفتی عملكرد بســيار خوبی داشــته اند 
 و پليس راهور به نوعی در دو ســال اخير با شــتاب خوبی 
در برخورد با خودروهــای دودزا عمل می كند، ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت آن طور كه بايد رضايت ما را كسب 

نكرده است.

آن زمان که باید کشــاورزی  مریم یاوری
افزایــش  را  گردشــگری   و 
می دادیم، رو به صنعت آوردیم و حاال که با کمبود 
 آب و افزایش آلودگی مواجهیم تازه می خواهیم 

به سوی گردشگری برویم.

با توجه به تمدید 
برنامه کاهش 

آلودگی هوا 
در سال گذشته، 

جلسات 
کنترل آلودگی 
هوای اصفهان 

به صورت مرتب 
برگزار و ادارات 
کنترل می شوند

مدیرکل حفاظت محیط زیست اصفهان:

زورآلودگی هوا بیشتر از توان 
سازمان  محیط  زیست  است
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
صدایش صبح بلند می شود

خوشبختی از درون شما سرچشــمه می گیرد و به هیچ 
عامل بیرونی بستگی ندارد .

 بخش ناراحت کننده آن این است که هیچ وقت هنر شاد 
 زیســتن را به ما یاد نداده اند. این هنر بسیار ساده است: 
 » خوب یا بد بودن آن لحظات را قضــاوت نکنید، فقط 
از آنها لــذت ببرید. قدردان نعمت ها و داشــته های تان 
باشــید. مثبت ها و خوبی های زندگی تــان را با دیگران 
 قسمت کنید و نگرشی مثبت به زندگی داشته باشید. «

اگر نتوانید از همــان لحظه ای که در آن هســتید لذت 
ببرید مطمئنا از لحظه بعدی هم نخواهید توانست. 

زیرا همین لحظه است که وضعیت شما را در لحظه بعد 
تعیین می کند. بنابراین اگر می خواهید در آینده نزدیک 

شاد باشید، باید در همین لحظه هم شاد باشید. 
عالوه بر این، لذت بردن از زندگی خودش یک هنر است. 

بیشــتر آدم هــا نمی داننــد چطــور لحظات شــان را 
خاطره انگیز کنند. آنها در این توهم زندگی می کنند که 
اگر خانه و ماشــین خوب و یک عالم پول داشته باشند 
آن وقت می توانند بنشینند و از زندگی لوکس شان لذت 
ببرند. زندگی شــان به همین ترتیب می گذرد و بعد یک 
روز می میرند بدون اینکه بفهمند شــاد بودن چه طعم و 

لذتی داشته است.
 یادتان باشــد، هر کــه هســتید، هر جا که هســتید 
و موقعیت تان هرچقدر بد هم که باشد، باز هم می توانید 
شاد باشید. زیرا خوشبختی و شــادی به عوامل بیرونی 

بستگی ندارد. شادی ذات درونی شماست. 
اگر واقعا بخواهید شاد باشید، شاد خواهید بود.

- تفریح همانا خوشبختی کسانی اســت که قادر به تفکر 
نیستند. 

- دل آدم عین یک باغچه پر از غنچه اســت. اگر با محبت 
غنچه ها را آب دادی باز می شــوند، اگر نفــرت ورزیدی 
غنچه ها پالسیده می شوند. آدم باید بداند که نفرت و کینه 

برای خوبی و زیبایی نیست، برای زشتی و بی شرفی است. 
- شرم سپری محکم در برای نگاه های ناپاکان است. 

- ارزشی ندارد که آدمی برای مبارزه با کوته فکران خود را 
آزرده سازد، زیرا پیروزی بر آن ها، هیچ ارزشی ندارد!

 - عشــق مانند آن بوته خاری اســت که هر چه بیشــتر 
 در کندن آن از زمین تالش شود آن خارها بیشتر در جسم 

و گوشت طرف مقابل نفوذ و رسوخ می کند.

 در روزگاران گذشته، دزدی وارد شــهر بزرگی شد، گشتی 
در بازار شــهر زد و فهمید مردم این شهر دادوستد پررونقی 
دارند و روزانه پول زیــادی در بازار ردوبدل می شــود. دزد 
تصمیم گرفت شب که همه در حال استراحت هستند و بازار 
خلوت است با شــاه کلیدش قفل یکی از مغازه ها را باز کند. 
به این امید که با این کار پول خوبی می تواند به دســت آورد.

 وقتی شب شــد و مغازه ها یکی بعد از دیگری تعطیل شدند 
کم کم بازار خلوت شد و دزد توانست دکانی را زیرنظر بگیرد، 
پس وســایلش را جمع کرد و نیمه های شــب به در دکان 
موردنظرش رفت. دسته کلیدش را درآورد و مشغول امتحان 
کردن کلیدهایش شــد تا ببیند با کدام کلید می تواند قفل 

مغازه را باز کند.
 ولی هرچه کلیدهایش را امتحان کرد، موفق نشد قفل دکان 
 را باز کند. دزد که با چشــم خود دیده بود یکی از خریداران 
در این مغازه چقدر پــول به صاحب مغــازه داده و احتمال 
می داد که حداقل مقداری از این پــول در دکان مرد بازاری 
باقی مانده باشــد با خود گفت: هر جور شــده باید قفل این 
دکان را باز کنم. او وســایلش را دوباره نگاه کرد و اره  باریکی 

 را دید و تصمیم گرفت با آن اره  نــازك آرام آرام قفل را ببرد 
و در مغازه را باز کند و کارش را شروع کرد.

طبقه باالی دکان در بازار اتاقی بــود که تعدادی از کارگران 
بازار آنجا زندگی می کردند. کارگران بیچاره که تمام روز را به 
سختی کار می کردند شب ها به خواب عمیقی فرو می رفتند. 
نیمه های شب یکی از این کارگران صدای آرام و یکنواختی 
را شنید. سرش را از پنجره بیرون برد و خواب آلود نگاهی به 
محل گذر بازار انداخت و مردی را دید که روی سکوی جلوی 
دکان نشسته، از همان باال از او پرسید: عمو چه کار می کنی؟ 
دزد که حواســش به گذر بازار بود ولی توقع نداشت از باالی 
 سرش کسی چنین ســوالی از او بپرسد، سرش را باال گرفت 
و دید فردی که از او سوال می پرسید: کارگر ساده  بازار است. 
گفت: هیچی، عموجان اینجا نشســته ام یاد بدبختی هایم 

افتاده ام و در دل شب دارم تار می زنم.
کارگر خواب آلوده پرسید: تار می زنی؟ پس چرا صدای خش 

خش می دهد. دزد جواب داد آن هم از بدبختی من است. 
از دیشب تا حاال دارم کوکش می کنم بلکه تا صبح کوك شود 
و فردا صدایش درآید. کارگر بیچاره که خســته تر از این بود 

که بخواهد از حرف های او ســردربیاورد. گفت: خوش باش. 
و رفت تا بخوابد.

دزد با خیال راحت کارش را ادامه داد، قفل را برید و توانست 
خود را به داخل دکان برساند. او همان طور که نقشه کشیده 

بود پول زیادی را برداشت و فرار کرد. 
 فردا صبح مرد صاحب مغازه به در مغازه اش آمد و خواســت 
تا قفــل آن را باز کند ولی در کمال تعجــب دید، قفل بریده 
شــده، مرد دکان دار در را باز کرد و وارد مغازه شــد. وقتی 
متوجه شد مقدار زیادی از اموالش را دزد با خود برده شروع 
کرد به داد و بیداد که ای وای، دزد نامرد دیشب به دکان من 

دستبرد زده و دارایی هایم را برده است.
با این ســروصدا کارگرانی که در طبقه  باالی دکان خوابیده 
بودند سراسیمه خود را به پایین رساندند و در کمال ناباوری 
دیدند که دزد دیشب به دکان این مرد آمده و بیشتر اموالش 

را با خود برده است.
کارگری که شب گذشــته خواب آلود به دم پنجره آمده بود 
یادش آمد وقتی مردی را دیده بود که روی ســکوی جلوی 
دکان نشســته بود و صدای یکنواخت در دل شب به گوش 
می رسید از او پرسید این صدای چیســت؟ پاسخ داد: دارم 

تار می زنم اآلن صدایی ندارد فردا صبح صدایش درمی آید.

لذت زندگی

دانستنی ها

- زنان سر خورده و ناکام، برای رهایی از احساس پوچی به کنجکاوی 
و دخالت در زندگی زنان دیگر می پردازند و هر زمان شــخص مورد 
نظر را سرخورده تر از خود پیدا کردند، احساس آرامش و کامروایی 

بیشتری می کنند. 
- ماری در آفریقا وجــود دارد که زهر آن نه تنها باعث لخته شــدن 
خون شما می شود بلکه باعث می شود خون از محل گزیدگی جاری 

شود. نام این مار بومسلنگ است. 
-استرس مغز شما را می کشد. مطالعات نشان می دهد که مواجهه 
طوالنی مدت با استرس باعث از بین رفتن نورون های مغز می شود 
که این موضــوع بر روی یادگیــری، تصمیم گیری و حافظه شــما 

تاثیرگذار است. 
 - افرادی که بینایی شــان را قبل از ســن پنج ســالگی از دســت 
داده اند، معموال در بزرگســالی خواب های بصری ندارند، اما با این 
حال خواب می بینند. با وجود این کــه نابینایان تصویری ندارند، اما 
خواب هایشان به همان پیچیدگی و زنده بودن خواب افراد بیناست. 

موفقیت

روی اهداف اصلی تمرکز کنید
وقتی همه نیروهای جســمی و ذهنی متمرکز شــوند، توانایی فرد 

برای حل مشکالت به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود. 
چرا به من حقوق مــی دهند؟ این یکی از مهم ترین پرســش هایی 
 اســت که باید در تمام مدتی که به کاری مشــغول هســتید مرتبا 

از خودتان بپرسید. 
واقعیت این اســت که بیشــتر مــردم کامال مطمئن نیســتند که 
چرا به آنها حقوق می دهند، اما اگر برای شــما کامال روشــن نباشد 
که چرا به شــما حقوق می دهند و برای دســتیابی به چه نتایجی 
 شما را اســتخدام کرده اند به سختی خواهید توانســت کار خود را 
 به بهترین نحو انجام دهید، حقوق خود را باال ببرید و ســریع تر ارتقا 

پیدا کنید. 
ساده ترین پاسخ به این پرسش این است که شــما را برای رسیدن 
به اهداف به خصوصی استخدام کرده اند. دستمزد یا حقوق عبارت 
 اســت از مبلغی که برای کمیت و کیفیتی معیــن از کاری پرداخت 
 می شــود که در ترکیب با کارهای دیگران محصــول یا خدمتی را 
 به وجود می آورد که مشــتری ها حاضرند به خاطر آن پول بدهند. 
 در هر کاری اهــداف اصلی مورد نظر را به ندرت مــی توان در بیش 

از پنج تا هفت زمینه دسته بندی کرد. 
این اهداف همان هایی هستند که شــما برای انجام مسئولیت های 
خود و داشتن حداکثر مشارکت با ســازمان خود به آنها دست پیدا 

کنید. 
اهداف اصلی مورد نظر شــبیه به کارکردهای حیاتی بدن هســتند 
مانند کارکردهایی که به وسیله میزان فشــار خون، سرعت ضربان 
قلب، آهنگ تنفس و میزان فعالیت امواج مغزی نشان داده می شود. 
فقدان هر یک از این فعالیت های حیاتی منجر به مرگ ارگانیســم 

خواهد شد. 
به همین طریق، عدم موفقیت ما در دســتیابی به هر یک از اهداف 
اصلی مورد نظر نیز منجر به این خواهد شد که شغل تان را از دست 

بدهید.

قورباغه ات را قورت بده!

داستان های کوتاه
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 پســر کوچکی براي مــادر بزرگــش توضیح 
مي دهد: آه چگونــه همه چیزها ایــراد دارند 

مدرسه، خانواده، دوستان و...
دراین هنگام مادربزرگ مشــغول پختن کیک 

است، از پسر کوچولو مي پرسد:
 آیا کیک دوســت دارد و پاســخ کوچولو البته 
 مثبت اســت. روغن چطور؟ نه! و حــاال دو تا 

تخم مرغ ؟ نه! مادربزرگ.
آرد چي، از آرد خوشت مي یاد؟ 

از جوش شیرین چطور؟
نه مادر بزرگ! حالم از آنها به هم مي خورد.

بله همه این چیزها بد به نظر مي رسند. 
 اما وقتي به درســتي بــا هم مخلوط شــوند، 

یک کیک خوشمزه درست مي شود. 
خداوند هم به همین ترتیب عمل مي کند. 

خیلي از اوقات تعجب مي کنیم که چرا خداوند 
باید بگذارد ما چنین دوران سختي را بگذرانیم.  
اما او مي داند که وقتي همه این سختي ها را به 
درستي در کنار هم قرار دهد، نتیجه، همیشه 
 خوب اســت! ما تنها باید بــه او اعتماد کنیم،

در نهایت همه این پیشــامدها بــا هم به یک 
نتیجه فوق العاده مي رسند.

 در یک جزیره ســر ســبز و خرم تمامی صفات نیکو 
و پلید انســان با هم زندگی می کردند؛ صفاتی چون: 

دانایی، غرور، ثروت، شهوت، عشق و ... .
در روزی از روزهــا دانایــی همه صفــات را در یکجا 
جمع کرد و گفت قرار است ســیل عظیمی در جزیره 
 جاری شــود و هر کس لوازم ضروری خــود را بردارد 

و در قایقش بگذارد و آماده سیل شود. 
 همــه ایــن کار را کردند و باران شــدیدی شــروع 
به باریدن کرد و سیل بزرگی به راه افتاد. همه در قایق 
خودشــان بودند تا اینکه صدای غرق شــدن و کمک 

خواستن یکی از صفات آمد، آن محبت بود.

عشــق بی درنگ به کمک محبت شتافت و قایق خود 
را در اختیار محبت گذاشت ولی چون قایق جای یک 
نفر را بیشتر نداشت محبت سوار شد و عشق در سیل 

گیر افتاد.
 به دورو بر خود نگاه کرد ثروت را در نزدیکی خود دید 
از او کمک خواســت ولی ثروت در پاسخ گفت: آنقدر 
طال و جواهر در قایــق دارم که دیگــر جایی برای تو 
نیست و قایق سنگین است. عشق نا امیدانه به اطراف 
نگریست غرور را دید و از غرور کمک خواست. غرور در 
جوابش گفت: تو خیس هســتی و اگر من به تو کمک 
کنم خود و قایقم خیس می شویم.آب همین طور باال 

می آمد و عشق بیشتر در آب فرو می رفت. 
دانایی و بقیه در دور دست بودن و کسی صدای عشق 
را نمی شنید تا اینکه شهوت به نزدیکی عشق رسید. 

عشق از او کمک خواست ولی شهوت گفت:
چندین سال اســت که منتظر یه همچین لحظه ای 

بودم تا از بین رفتن تو را ببینم.
هر جا که تو بودی جایی برای من نبود و همیشــه تو 

برتر از من و موجب تحقیر من بودی.
عشق دیگر نا امید از زندگی آنقدر آب خورد که از حال 
رفت. وقتی چشــم باز کرد دیگر از سیل خبری نبود و 
خود را در خانه دانایی یافت. دانایــی به او گفت اآلن 
 دو روز است که بیهوشی. ســیل تمام شده و آرامش 
به جزیره بازگشــته است. عشــق بدو ن توجه به این 
حرف ها در پــی این بود که بداند چه کســی نجاتش 
داده است؛ از دانایی پرسید و دانایی در جوابش گفت: 
 زمــان، آری فقط زمان اســت که مــی تواند عظمت 

و جالل عشق را درك کند.

سود وکو

چطور از لحظه لحظه  زندگی 
لذت ببریم

کیک بهشتی مادربزرگ

صدایش صبح بلند می شود

عشق

تلنگری بر روح 

هایالیت 

شش گانه های شادمانی ط مثل طلب کن 
 این پند دیرآشــنا را می شناســیم که بســیار گفته اند: طلب کن 
تا پیدا کنی، شــاید در مرحله نخســت بپرســیم: این پند با منطق 
 عمل کردن، سازگار نیست؛ چرا که سیســتم استدالل های ما از ما 
می پرســند که مگر با طلب کردن مــی توان پیدا کــرد؟ مگر پیدا 
کردن مراد و خواســته دل ما منوط به همت و پشــتکار و ممارست 
 پیوســته و برنامه ریــزی دقیق و هدفمند نیســت؟ پــس چگونه 
می تــوان این اصــول محتــرم و الزم را نادیده انگاشــت و فقط به 
بخش نخســت بســنده کرد و گفت طلب کــن تا بیایــی؟ آیا این 
 پند کــه در قالب ضــرب المثــل از دوران طفولیت تا بلــوغ مدام 
به پویندگان و دانش جویان و صاحبان مشــاغل مختلف از زبان عام 
و خاص ابراز می شود، نوعی ســهل انگاری محسوب نمی شود؟ آیا 
این فرمان انگیزشــی نمی تواند بار منفی در ناخــودآگاه مخاطبان 
ایجاد کند و موجب سســتی رای و همت عالی رهروان شــود؟ آیا 
این مقوله نوعــی فریب کاری و دغــل بازی با کلمات نیســت؟ آیا 
احتمال ســوء برداشــت از این توصیه به ذهن متبادر نمی شــود؟ 
آیا تاثیرات این جمله قادر اســت از اهمیت عمل گرایی بکاهد و ما 
 را به ســمت انتزاعی اندیشیدن ســوق بدهد؟ این پند آیا می تواند 
به منفعــل بودن افــراد یــک جامعه کمــک کند؟ به نظــرم این 
 پرســش ها به حق اســت و ما باید بتوانیم پاســخی قانــع کننده 
 برای شــان بیابیم، اما اگر عمیقا بــه این پند توجــه کنیم، متوجه 
می شویم این کالم بســیار ژرف عصاره تفکر و حاصل عملکرد افراد 
 موفقی اســت که هوشــمندانه پس از وصول به خواسته های شان 
 و فتــح قلــه هــای آرمان هــای شــان به یــک نقطه مشــترك 
رســیده اند و آن نقطه و مرکز مشــترك به این جمله ختم شده که 
طلب کردن نیمی از راه رفتن است و انسان طالب در همان دمی که 
با تمام قوای خواســته اش را طلب می کند گویی همه قوای خود و 
بخشی از قوای طبیعت و نیروهای ناشناخته را در جهت رسیدن به 
خواســته اش متحد و متمرکز می کند و راز اهمیت طلب کردن در 
این است که در خود خواستن نیرویی بسیار عظیم به شکل پتانسیل 
مستتر است که به شــکل یک فنر فشرده، مهیای یک اشاره از طرف 

ماست تا به سمت خواسته ما بجهد و به سرعت حرکت کند. 

شادمانی 

موضوع شــادمانی آن قدر ارزشمند و مهم است که هر قدر 
برای آن قدم برداریم، باز هم جای دانســتن بیشــتر برای 
رســیدن به آن وجود دارد. افرادی که فلسفه زندگی شان 
 سختگیری و رنج بردن نیست، در برابر مصائب و مشکالت 

و سختی ها قدرتمندتر عمل می کنند. 
2- پیاده روی 

پیــاده روی یکــی از بهتریــن ورزش های دنیاســت که 
عمال هزینه ای ندارد و فقط کافی اســت کمی وقت برای 
آن بگذاریم، گذشــته از تاثیرات جســمی این مقوله که 
 اکثر پزشــکان بر آن تاکید دارند، به واسطه تغییراتی که 
 پیاده وری در سیســتم غــدد درون ریز ایجــاد می کند، 
می تواند در بهبود خلق و خوی افراد موثر باشد؛ پس روزی 

 45 دقیقه تا یک ســاعت پیاده روی با ســرعت مناسب، 
 نه خیلی ســریع مانند دویــدن و نه بســیار آرام که به آن 
پیاده روی هدفمند می گویند می تواند به مرور به تغییرات 

زیبایی در حال و هوای شما بینجامد. 
در این مورد دونکته وجود دارد که می تواند پیاده روی شما 
را اثر بخش تر کند، اول اینکه ســعی کنید در فضای سبز 
مانند پارك ها و بوستان ها به پیاده روی بپردازید چون به 
واسطه وجود گل ها و گیاهان انرژی بیشتری در این فضاها 

وجود دارد و موثرتر از پیاده روی در جاهای دیگر است. 
دوم اینکه در طول پیاده روی، مدیریــت ذهن را فراموش 
نکنید. اگر ذهن شــما مشــغول پرداختن به امور منفی، 
یادآوری ناراحتی ها و افکار منفی و رویدادهای ناخوشایند 
 باشد، تاثیر شــیمیکال پیاده روی شــما کمتر خواهد بود

 و عمال فقط جسم شما مشغول فعالت می شود. 

 بارها به خودیــادآوری کنید که من برای حــال خوبم راه 
 می روم و هر قدمی که بر می دارم بــه افزایش حال خوب 
و انرژی من کمک می کند. اســتفاده از جمالت تاکیدی 
مثبت نیز در حین پیاده روی بســیار حائر اهمیت اســت. 
جمالتی مانند هم اکنون حال من عالی عالی اســت یا من 
غرق شادمانی و انرژی هستم و یا در پناه خدا رها و شادمانم 
و صدها جمله کوتاه تاکیدی و مثبت که می توانید بسازید 
و از آن ها اســتفاده کنید.  این جمالت اگر تکرار شوند و در 
 ذهن شــما نقش ببندند، افکار منفی جایی برای بروز پیدا 
نخواهند کرد. از طرفی همراه شدن این جمالت با پیاده روی 
به مرور شما را شــرطی می کند و باعث می شود مغز شما 
بین پیاده روی و جمالت مثبت تاکیدی و حال خوب رابطه 
 برقرار کند و این موضوع باعث افزایش تاثیر راه رفتن شما 

بر خلق و خوی تان خواهد شد. 

کاریکاتور

همسرم دیگر آنقدر عصبی بود که هر چیزی را بهانه می کرد 
تا عصبانیتش را سر من خالی کند. این وضع به جایی رسید 
 که او مرا مســبب تمام بدبختی ها و گرفتــاری های خود 
می دانســت و معتقد بود که زندگی مشترك ما عامل تمام 

این سختی ها و بدبختی هاست. 
مینا این اتفاقات را در حالی که اشک هایش بر گونه روان بود 

برایم تعریف کرد و ادامه داد که: 
اکنون دیگر مدت هاست که من و نادربه ظاهر زیر یک سقف 
زندگی می کنیــم، اما همانند دو غریبه، روزگار را ســپری 
می کنیم و کاری به کار هــم نداریم. نــادر بارها گفته چه 
 غلطی کرده که ازدواج کرده و فشارهای اقتصادی کمرش را 

خم کرده است؟!
 این اتفاق باعث شــده بود تا مینا از زندگی خســته شــود 

و احساس یاس و ناراحتی بکند. 
برای ورود به این ماجرا نیاز داشتم تا نادر را هم ببینم و با او 
نیز صحبت کنم. مینا در ابتدا دوست نداشت تا نادر بفهمد 
که همســرش به نزد روان شــناس آمده، اما به او اطمینان 
دادم که هیچ مشــکلی صورت نخواهد گرفت و باالخره این 
 وظیفه را خود بر عهده گرفتــم و باالخره این وظیفه را خود 

بر عهده گرفتم و به نادر زنگ زدم.
 راســتش در همان ابتدا از این که نادر بــرای آمدن به نزد 

روان شــناس واکنش منفی از خود نشان بدهد یا پافشاری 
کند، فکر کرده بودم. اما وی وقتی متوجه ماجرا شد بر خالف 
تصور من خیلی راحت پذیرفت و قبول کرد که عصر همان 
 روز به دفتر بیاید. گویی که او نیز خود دلش می خواســت 

تا برای کسی درد و دل کند. 
حوالی ساعت پنج عصر بود که نادر آمد. پسری تکیده و الغر 
اندام با موهایی بلند و ریشی پروفسوری و عینکی گرد. چند 
 دقیقه ای طول کشــید  تا نادر خود را به شرایط عادت داد 
و وقتی که مطمئن شدم دیگر معذب نیست، با او وارد بحث 
شدم. نادر در ابتدا منکر هر حرفی می شد و دلیل رفتارهای 
سردش را سختی زندگی و کار زیاد و مشکالت اقتصادی اش 
 بیان کرد. اما یقین داشــتم که موضوع پیچیــده تر از این 
حرف هاست و به همین جهت با او شــروع به بحث کردم. 
بزرگ ترین مشکلی که سر راه من برای ورود به روح و روان 
نادر وجود داشت این بود که او فکر می کرد من روان شناس 
 همســرش هســتم و هر آن چیزی را که وی به من بگوید 

من به مینا منتقل خواهم کرد. 
 برای جلب اعتمــاد نادر چند جلســه ای وقت گذاشــتم 
تا او متقاعد شد که من نه فقط مشاور مینا که حاال مشاور او 
هم به حساب می آیم و قرار نیست حرفی از کسی به دیگری 

بگویم. 
 ایــن روش خیلی زودتــر از آن چیزی که فکــر می کردم، 
 جــواب داد و نادر که میل به درد و دل و مشــاوره داشــت 

سفره دلش را پیش من باز کرد. 

حدودا بیست و یک ساله بودم که با شیدا آشنا شدم. 
با هم در یک رشته درس می خواندیم و او نیز در دانشگاهی 
دیگر گرافیست بود. در یک همایش برحسب ماجرایی او را 
 دیدم و خیلی زود متوجه شــدم که نقاط اشتراك فراوانی 
با هم داریــم.  با آمدن او بــه زندگی من، حــال و هوایم به 
 شدت عوض شد، انگیزه کار و زندگی در من چند برابر شده 

و با تمام تالش و توان به آینده امیدوار بودم. 
اما درست یک ســال بعد بود که اتفاقی رابطه ما را دگرگون 
ساخت. شیدا می خواست با خانواده اش به خارج مهاجرت 
 کند و در ایــن میــان از من خواســت تا بــرای نرفتنش 
به خواســتگاری اش بروم. اما با کدام پول؟ با کدام شــغل؟ 
 با کدام پشــتوانه؟ آن شــیدایی که وضع مالی خانواده اش 
به مراتب بهتر از من بود. تازه در کنــار این موارد بر این باور 
بودم که برای ازدواجم هنوز خیلی زود هست و فعال جا دارم 

تا از زندگی مجردی خود لذت ببرم. 
 خالصه در این گیر و دار از این درخواســت شیدا سرباز زدم 

و رابطه ما به همین دلیل به پایان رسید. 
شیدا مرا متهم به ترسو بودن و فرار از زیر بار مسئولیت کرد 
و در نهایت به اتفاق خانواده اش برای همیشه از ایران رفتند. 
با رفتن شــیدا دچار شکست عاطفی بدی شــدم و شدیدا 
احساس خال کردم. این فکر که شــاید واقعا ترسو بودم مرا 
آزار می داد و دچار عذاب وجدان شــدم. تا مدت ها خود را 
 به خاطر این که قدمی پیش نگذاشــتم سرزنش می کردم 

و همین آغاز دوران افسردگی شدید من شد.

تردید ) قسمت دوم (
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پیشنهاد سردبیر: 
آقای تاج! لطفا پاسخ دهید

فضای مجازیک

ســپاهان در اولین هفته از دور برگشت لیگ شــانزدهم در مشهد 
به مصاف پدیده رفت. طبیعتا بازیکنان و کادر فنی ســپاهان از این 
فرصت برای زیارت مرقد امام هشتم شــیعیان استفاده کردند. در 
همین راستا، رافائل فوگاگیرو تصویری در صفحه شخصی خود در 
اینستاگرام منتشر کرد که این بدنساز برزیلی را همراه با جالل الدین 
علی محمدی، احسان حاج صفی و حسین پاپی در حرم امام رضا)ع( 
نشــان می دهد. فوگاگیرو از حضور خود در حرم امــام رضا )ع( به 

عنوان »یکی از مهم ترین تجارب زندگی اش« نام برد.

یکی از مهم ترین تجارب 
زندگی آقای بدنساز 

مستطیل سبز

آندرانیک تیموریان و سرور جپاروف، 2 بازیکنی هستند 
که با قطعی شدن قراردادشان باید برای استقالل در نیم 
فصل دوم به میدان بروند؛ اما جالب است بدانید فعال آنها 
به صورت قانونی نمی توانند قرارداد خود را ثبت کنند. 
با توجه به اینکه روزبه چشمی به جای آرش افشین به 
لیست استقالل اضافه شده، اســتقالل در لیست خود 
جای خالی ندارد و میثم مجیدی و امین حاج محمدی 
2 بازیکن خروجی این تیم هم هنوز با باشگاه برای فسخ 

قرارداد به توافق نرسیده اند.

با وجود اینکه پرسپولیس در فصل جابه جایی زمستانی 
سامان نریمان جهان و سروش رفیعی را جذب کرد اما به 
نظر می رسد که فعالیت سرخ پوشان در فصل جابه جایی 
هنوز تمام نشده است. برانکو ایوانکوویچ به دنبال جذب 
بازیکن در خط دفاعی است. ســایت عربی کوره اعالم 
کرد که پرسپولیس مدافع نیروی هوایی عراق را مد نظر 
دارد و به دنبال جذب او است.جاسم کاطع، عضو هیئت 
مدیره باشگاه نیروی هوایی عراق در گفت وگویی که با 
سایت عربی کوره داشــت، گفت : » باشگاه پرسپولیس 
ایران درخواست رسمی را به باشگاه ما ارسال کرده و در 
آن خواستار جذب سعد ناطق است. به زودی با سرمربی 
تیم و خود سعد ناطق جلسه ای را برگزار خواهیم کرد تا 

تصمیم نهایی خود را در این زمینه بگیریم.« 

با پایان یافتــن هفتــه هجدهم لیگ برتر، کشــور 
هلنــد، تیــم منتخب ایــن هفتــه اعالم شــد که 
نام لژیونر کشــورمان نیــز در آن دیده می شــود. 
علیرضاجهانبخش در بازی این هفته مقابل عقاب ها، 
یک پاس گل داد و دو گل نیز به ثمر رساند تا تیمش 
در یک بازی بیرون از خانه 3بر1 پیروز شــود و او نیز 
با نمره 9.6 دومین بازیکن تیــم منتخب لیگ هلند 
باشــد. جهانبخش در این18 بازی، 12بار به صورت 
بازیکن اصلی در ترکیب تیم اِی زد آلکمار قرار گرفته 
و 6گل هم برای تیمش به ثمر رســانده است.آلکمار 
در حال حاضر با 31امتیــاز در رده پنجم لیگ هلند 

قرار گرفته است.

مشکل عجیب استقالل؛ 

خریدها را نمی توانند ثبت کنند

مدافع عراقی انتخابی 
برانکو کیست؟

لژیونر ایرانی، بهترین هافبک 
لیگ هلند شد 

منهای فوتبال

بیایید یک بار دیگر این گفته هــای اخیر محمد دادکان را 
مرور کنیم. او در گفت و گوی اخیرش بــا روزنامه قانون، 
جمالتی به زبان آورده که اگر هر جای دیگر از فوتبال دنیا 
بود، بدون درنگ تمام این اســامی را به دادسرای عمومی 
احضار و بازجویی می کردند؛ امــا اینجا تنها به عنوان یک 

برگ از سند مدیریتی موفق عرضه شده است!
عالی ترین مقام وقــت فوتبال یک کشــور درباره اعطای 
رشــوه به داوران لیگ برتر فوتبال ســخن گفته است. از 
سوی تیمی که همان ســال قهرمان لیگ برتر شده است 
و جالب اینکه حاال رییس هیئت مدیــره آن تیم ، رییس 
فدراســیون فوتبال و مدیر وقتش، رییــس تیم های ملی 
فوتبال ایران اســت. آن قهرمانی حاال بعد حدود 14 سال 

زیر سوال رفته است.
رییس وقت باید به این پرســش جواب دهــد که چرا به 
رغم اینکه دبیرکلش به یقین رسیده به داوران سکه داده 
بودند، پرونده ای برای ماجرا تشــکیل نشده و اسناد حکم 

صادره اش به فیفا ارسال نشده است!
دادکان در بخشــی از مصاحبه اش 

ســکه دار  گزهای  دربــاره 
باشگاه ســپاهان سخن 

گفته است:» االن آقای 
تاج رییس فدراسیون 
اســت، اگــر چیزی 
بگویم، می گویند که 
می خواسته علیه من 

بگوید.به  سخن 

شما خیلی راحت می گویم که این اتفاق در اصفهان افتاده 
و سکه الی گز گذاشته و به داوران ما دادند.

آقای دانشور)دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال( این مطلب 
را کشــف کرد. خودم او را فرســتادم. من به آقای دانشور 

گفتم بدون آنکه کسی متوجه شود به اصفهان برود. 
او هم در رختکن جعبه های گز را گرفت و دید که داخلش 
سکه است.تاج یک شب در فدراسیون نزد من آمد و گفت 
که ما این کارها را نکردیم و افــراد دیگری این کار را انجام 

داده اند. 
گفتند من در جریان نیســتم ولی ایــن کارصورت گرفته 
است. گفتم دیگر مســئله را ببندید و اجازه ندهید شرایط 

بدتر شود. 
من هم نمی گویم شــما این کار را کرده ایــد، باالخره در 
اصفهان در جعبه گز داوران ما ســکه بوده اســت، ما هم 
گرفتیم و همین کار را هم در مشــهد کردیــد. نمی توانم 
بگویم چه کســی در اصفهان این کار را کرد؛ اما ما این را 
در اصفهان دیدیم که در گز، سکه گذاشــتند و به داوران 

دادند. 
هیچ وقت نیامدم الپوشــانی کنم. ولی اینکــه بگویم چه 
کســی این کار را کرد، نمی توانم. هرچند شک می کردم 
ولی ممکن بود منکر شوند و بگویند که معاون یا مدیر من 
این کار را کرده ولی مهم این اســت که در جعبه گز، سکه 

گذاشتند.«
شــاید اعترافی به این صراحــت برای اینکــه کل پرونده 
قهرمانی یــک فصل رو بیاید و از همه اعضای فدراســیون 
وقت و مسئوالن وقت تیم اســم برده شود و کل تشکیالت 
داوری بازجویی فنی شوند برای خیلی ها کمتر از این بود 

که در ایتالیا ، کالچوپولی ایجاد شود. 

فیفا در بگیر و ببندهای اخیرش ، چنین اعترافات صریحی 
نداشت و همه چیز بر اساس یک گمانه زنی بود.

ســند وجود داشــته، وقوع جرم مشــخص بوده و رییس 
تشکیالت فوتبال می گوید صراحتا گفته مسئله را ببندیم. 
بگذاریم مسئله بیش از این باز نشــود. در قوانین اخالقی 
فیفا، دانســتن از احتمال تبانی یا پرداخت رشوه و پنهان 
کردنش، مجازاتی برابر با دســت داشــتن در تخلف دارد. 
اینکه شخص رییس، دستور عدم بررسی پرونده را بدهد، 

این مجازات را چند برابر می کند.
همین چند سال قبل بود که فدراسیون فوتبال آلمان داور 
سرشناســش را به جرم اینکه پیشنهاد رشــوه را که حتی 
نگرفته بود اما آن را بعد از پایان مســابقه اعالم کرد، برای 
همیشه از داوری کنار گذاشت. با عامالن دیگر پرونده هم 
برخوردی جدی داشــت؛ اما در اصفهان و در زمان محمد 
دادکان،رییس فدراسیون برایش اعطای رشوه از سوی هر 
کسی به تیم داوری مسجل شــده؛ اما دستور داده پرونده 

مختومه شود.
همین حاال هم دیر نیســت. چنین ادعایی مطرح شــده و 
حاال که ماجرا باز شده، بر اساس قانون رایج فیفا، اعضا را به 
دادگاه بکشانید و همه را دســتگاه قضایی صالحه که اتفاقا 
بنایش برخورد بــا ناپاکی ها در فوتبال اســت، به محکمه 

دعوت کند و از آنها بازجویی انجام دهد. 
این ایــراد اتهام بــه گرداننــدگان اصلی ایــن روزهای 
 فوتبال، شــاید بزرگ ترین لطمه به پیکره فوتبال کشــور 

است.
حاال مشــروعیت فدراســیون فوتبال و صداقت مدیرانش 
هدف قرار گرفته شــده و چه خوب اســت شــخص تاج 
چنیــن  تشــکیل  خواهــان 
محکمه ای شود تا روشن 
شود شائبه ایجاد شده، 
و  نـــدارد  واقعیــت 
حداقــل فوتبال از زیر 
بار اتهام فساد خارج 

شود.

دربی هندبال اصفهان زیر سایه صدرنشینی؛

 پیروزی به نفع اصفهان است

شوک ناباورانه محمد دادکان به فوتبال و ماجرای پرداخت رشــوه ، اتهامی است که به نظر می رسد سیستم 
قضایی باید حتما به آن ورود کند.

هفته نخست دور برگشت لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور ازامروز 
پیگیری می شــود که در مهم ترین دیدار این هفته، دو تیم سپاهان و 
شهرداری کاشان دربی هندبال استان را برگزار می کنند. تیم شهرداری 
کاشــان که با علیرضا حبیبی در لیگ حضور یافته است، در نیم فصل 
نخست یکی از مدعیان اصلی قهرمانی بود که رقابت نزدیکی را با تیم 
نفت و گاز گچساران داشت و با یک امتیاز کمتر از این تیم به تعطیالت 
رفت. تیم سپاهان نیز با محسن طاهری در لیگ حضور یافت که شروع 
ضعیفی داشت و انتقادات زیادی متوجه مدیرعامل سپاهانی ها شد اما 
این تیم به مرور توانست با چند برد متوالی، به جمع صدرنشین ها برسد 
و با سه امتیاز کمتر از صدرنشــین، نیم فصل را به پایان ببرد. در دیدار 
رفت، دو تیم به تساوی دست یافتند اما برای بازی برگشت، حساسیت 
بیشــتری از بابت نتیجه وجود دارد زیرا هر دو تیم در کورس قهرمانی 

هستند و تقسیم امتیازات، به سود تیم صدرنشین خواهد بود.

رونمایی دوباره از سکه های الی گز؛ 

آقای تاج! لطفا پاسخ دهید

شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان
آگهی مناقصه عمومی شماره 944-95 » دو مرحله ای«

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان اصفهان

م الف: 17149

دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان) ارقام برآورد و تضمین به ریال(

محل تأمین مبلغ تضمینبرآورد دستگاهصالحیتعنوان مناقصهردیف
اعتبار

تهیه مصالح و اجرای خط 1
انتقال آب به مجتمع مشهد 

اردهال و احداث مخازن 
1000 و 500 متر مکعبی 
همراه با اجرای حصار 

کشی و احداث حوضچه ها 
و ایستگاه پمپاژ روستای 

سرچنار

حداقل رتبه 
5 حقوقی در 

رشته آب

عمرانی )اسناد  31/254/503/9691/5262/800/000
خزانه دولتی(

*  محل دریافت اسناد مناقصه: اداره امور حقوقی و قراردادهای شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان واقع 

در میدان جهاد

* محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: دبیرخانه شرکت آبفار اصفهان تلفن 32363066 دورنگار 32369023 

* تاریخ فروش اسناد: از تاریخ 95/10/29 لغایت 95/11/04 

* آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات: ساعت 13 مورخ 95/11/16 

* تاریخ جلسه مناقصه: تاریخ گشایش پاکت الف) تضمین شرکت در مناقصه( و پاکت ب) اسناد ارزیابی 

فنی و بازرگانی( مناقصه روز یکشنبه مورخ 95/11/17 ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات شرکت و تاریخ 

گشایش پاکت ج ) پیشنهاد مالی( در جلسه گشایش پاکت های الف و ب اعالم خواهد شد.

تبصره: اعتبار طرح از محل اعتبارات عمرانی سال 1396 و به صورت اسناد خزانه اسالمی تأمین و پرداخت خواهد شد.

ضمناً آگهی در ســایت شرکت به نشــانی www.Abfar-isfahan.ir و پایگاه اطالع رســانی مناقصات به نشانی 

IETS.MPORG.IR درج گردیده است.
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پیشنهاد سردبیر: 
شهر برای استقبال از مسافران نوروزی آماده می شود

ویژه

حجت االســام و المســلمین مجید انصــاری معــاون حقوقی 
رییس جمهــوری، طی پیامی، بــه دلیل آنکه در پــی تاخیر پرواز 
نتوانست در مراسم بزرگداشت آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جمع 

مردم اصفهان حضور یابد، از آنها عذرخواهی کرد.
حجت االسام انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری، در این پیام 
در صفحه اینســتاگرام خود اضافه کرد: درود بر شما مردم شریف و 
انقابی اصفهان که در اجتماع عظیم، کم سابقه و حماسی خود در 
مصای بزرگ اصفهان، مراتب قدرشناســی و احترام خویش را به 
یاردیرین امام)ره( و رهبری، قهرمان مبارزه با استبداد و استکبار و 

معمار سازندگی، به منصه ظهور رساندید.
مراسم یادبود آیت ا... هاشمی رفسنجانی، روز شنبه با حضور مقام 
های کشوری، لشکری و اســتانی و اقشارمردم در مصای اصفهان 

برگزار شد.
قرار بود حجت االسام انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری در 
این مراسم ســخنرانی کند؛ اما به دلیل تاخیر در پرواز، حضور وی 
در این اجتماع منتفی شــد. بنابراین، عصر شنبه در جمع مدیران 
استان اصفهان حضور یافت و در وصف آیت ا... هاشمی رفسنجانی 

سخنرانی کرد.

عذرخواهی معاون حقوقی 
رییس جمهوری از مردم اصفهان

رییس اداره اوقاف و امور خیریــه ناحیه 2 اصفهان، با 
اشــاره به برگزاری پنجمین دوره طــرح ملی تربیت 
حافظان قرآن کریم اظهار کرد: امســال در پنجمین 
دوره طرح ملی تربیــت حافظان قــرآن کریم ناحیه 
2 شهرســتان اصفهان، حدود شــش هزار قرآن پژوه 
شــرکت کردند. حجت االسام والمســلمین ســید 
محمدهــادی روح االمینی توضیــح داد: این دوره نیز 
همچون سال های گذشــته در 11 رشته حفظ قرآن 
کریم، معارف قرآن کریم و حفظ موضوعی قرآن کریم 
در رده های سنی مختلف و با حضور خواهران و برادران 
در 65 کاس و همکاری و مشارکت 57 مربی مجرب 

قرآن کریم شهر اصفهان برگزار شد.
وی بابیــان اینکه 11 مــاه کاس هــای قرآنی برای 
قرآن پژوهــان برگزارشــده بود، گفــت: از اول لغایت 
بیســت و هفتم بهمن ماه، آزمون شفاهی قرآن کریم، 
در شش مکان مختلف شهر اصفهان برگزار می شود که 
شامل امامزاده ابوالعباس)ع( خوراسگان، امامزاده شاه 
زید)ع(، زندان مرکزی اصفهان، زندان نسوان اصفهان، 
بهارستان و گلستان شــهدا بوده و نفراتی که موفق به 
کسب نمره قبولی در این آزمون شوند به آزمون نهایی 

و کتبی این دوره راه پیدا می کنند.

مشــاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی و مسئول 
دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مســاجد استان 
اصفهان، در نشســتی با معاون مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اســتان اصفهان، به خدمات ارزشمند 
کمیته امداد به جامعه اشاره کرد و افزود: این نهاد انقابی 
که مزین به نام بنیانگذار فقید انقاب اســت، اگر وجود 

نداشت جای خالی آن مشخص بود.
 حجت االسام رمضانعلی معتمدی، در ادامه به اهمیت 
ارتباط با مســجد اشــاره کرد و افزود: اگر همه نهادها 
فعالیت های خود را با محوریت مســجد و در ارتباط با 
امام جماعت آن برنامه ریزی کنند، نتایج روشنی به بار 
خواهد آمد.  وی ادامه داد: کمیته امــداد نیز در ارتباط 
با مســاجد می تواند از ظرفیت های خیرین فرهنگی 
استفاده کند.  حجت االسام معتمدی به اهمیت ارتباط 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد با مساجد اشاره 
کرد و اظهار داشت: مساجد دارای ظرفیت بسیار باالیی 
اســت که برخی از این آنها نیاز به پژوهش کارشناسان 
و احیــا دارد. وی فقر مــادی و معنــوی را موجب بروز 
آسیب های فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: از جمله 
برکات ارتباط با مساجد، کاهش آسیب های فرهنگی و 

اجتماعی در جامعه است.

حضور۶ هزار اصفهانی در آزمون 
طرح ملی حافظان قرآن 

کاهش آسیب های اجتماعی
در پی ارتباط با مساجد

خبربنیاد شهیداوقاف 

مقاوم سازی بناهای تاریخی 
در دستور کار قرار گیرد

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
اولویت نخست بنیاد است

کارگاه آموزشي اجرایي مســکن و امور گلزارهاي بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران شهرستان هاي استان اصفهان، 
با حضور مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 

اصفهان برگزار شد.
داریوش وکیلي در این جلســه گفت: فعالیت هاي بنیاد 
به سه بخش مهم تقسیم بندي مي شــود که دو بخش 
آن فرهنگي و بخــش دیگر آن خدماتي اســت؛ بعد از 
موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که اولویت نخست 
بنیاد اســت، اولویت  دوم پیگیري بحث درمان جامعه 
هدف اســت و اینکه مبادا خانواده شهید یا جانبازي در 
شهرستان ها در خصوص مباحث درماني گایه اي داشته 
باشد. وکیلي اظهار داشت: باید از فضاي مجازي به عنوان 
یک فرصت بهره مند شــویم و اجازه ندهیم این فرصت 
تبدیل به تهدید شود. وي با تاکید بر لزوم پیگیري بنیاد 
جهت تامین اشتغال جامعه ایثارگران تصریح کرد: این 
موضوع با پیگیري حوزه اشتغال بنیاد، تا نیمه بهمن ماه 

سال جاري حل خواهد شد.
وکیلي با بیان اینکه اشتغال و مسکن، اولویت هاي سوم و 
چهارم بنیاد است، عنوان داشت: باید به جایي برسیم که 
فرزندان شاهد و ایثارگر، تخصصي را یاد بگیرند تا توانمند 

و صاحب شغلي مناسب شوند.

 رییس کمیســیون معماری و شهرســازی شورای شهر 
اصفهان، با اشاره به لزوم توجه شهرداری و سازمان میراث 
فرهنگی درخصوص فرونشســت زمین در شهر تاریخی 
اصفهان اظهار داشت: باید بیش از اینها از فضاهای موجود 

در این شهر حفاظت شود.
عبدالرسول جان نثاری با اشــاره به اینکه در کنار حوادث 
غیر طبیعی، حوادث طبیعی نیز بناهای تاریخی اصفهان را 
تهدید می کند، اضافه کرد: از جمله این تهدیدها می توان 
به خشکسالی های اخیر اشــاره کرد که منجر به کاهش 
آب های زیر زمینی شده است. وی با تاکید بر اینکه کاهش 
سفره های آب زیر زمینی، فرونشســت زمین را با خود به 
همراه دارد، تصریح کرد: در این راســتا باید توجه داشته 
باشیم که این پدیده همه ساخت و سازها و به ویژه ساخت و 

سازهای تاریخی را تحت الشعاع قرار داده است.
جان نثاری با اشاره به اینکه در نخستین گام، تدوین طرحی 
جامع برای ساماندهی بناهای تاریخی برای جلوگیری از 
هر گونه آسیب به دنبال فرونشست زمین امری ضروری 
است، تصریح کرد: باید در این طرح، همه بناهای تاریخی 
موجود، شناسایی و  مقاوم سازی آنها شناسنامه دار شود و 
متناسب با شرایط هر کدام، اولویت بندی برای مقاوم سازی 

در دستور کار قرار گیرد.

شورا

شهرداری

دیدگاه

امام جمعه موقت اصفهان:

اگر حج با ذلت و حقارت باشد
هیچ لزومی به رفتن ندارد

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان:

اطراف منارجنبان، با همکاری بخش 
خصوصی ساماندهی می شود

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۶0 درصدی اصالح 
هندسی میدان گلستان

ویژه برنامه روز هوای پاک
در منطقه 10 برگزار می شود

امام جمعه موقت اصفهان درخصوص ارســال نامه عربستان به 
ایران مبنی بر دعوت برای حج امسال گفت: عربستان همه ساله 

برای همه کشورهای اسامی نامه ای ارسال می کند.
حجت االسام و المسلمین محمدتقی رهبر افزود: این دعوتنامه 
عام به ایران و دیگرکشورهای اسامی ارسال شده؛ در حالی که 

مسائل زیاد دیگری بارژیم آل سعود داریم. 
وی تصریــح کرد: هیئتــی از طرف ایــران بــرای گفت وگو به 
عربســتان می روند که مذاکرات الزم برای توافق در مورد حج 

امسال صورت گیرد.
 حجت االسام رهبر ادامه داد: ما ذره ای از آل سعود و اعمالشان 
راضــی نیســتیم و نابودیشــان را از خداوند متعــال طلب می 
 کنیم؛ چرا که آنها جنایتی کردند کــه در تاریخ، باید با جنایات 
اسرائیلی ها مقایسه شود. عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس، 
با تاکید بر رعایت ارزش های انســانی در حج امســال افزود: اگر 
عزت و مصلحت نظام در حج امســال رعایت شــود، حق مردم 
 اســت که به حج بروند؛ ولی اگر قرار باشد حج با ذلت و حقارت و 
بی توجهی به ارزش های انســانی و ارزش های حج باشد، طبعا 

هیچ لزومی به رفتن ندارد. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: سال گذشته مذاکراتی درخصوص 

اعزام حجاج انجام شد؛ ولی به نتیجه نرسید.

مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان اظهارکرد: در گذشته برای تحقق 
طرح ساماندهی اطراف منارجنبان، قرار شد بابت مدارس اطراف آن، 
معوض هایی به آموزش و پرورش داده شــود تا یک مجموعه فاخر 

فرهنگی- تجاری در اطراف منارجنبان شکل بگیرد. 
عباس روحانی افزود: تملک های الزم در ایــن نقطه و مذاکرات با 
اداره اوقاف به عنوان مالک بخشــی از اماک اطراف منارجنبان و 
سازمان میراث فرهنگی انجام شــد؛ اما با توجه به مشکاتی که به 

وجود آمد، این کار نهایی نشد.
مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: خوشبختانه 
طی تعامات اخیر با ســازمان میــراث فرهنگی و ســرمایه گذار 
 بخش خصوصــی، طراحی های مورد نظر بــرای احداث مجموعه 
فرهنگی- تجاری در اطراف منارجنبان به اتمام رسیده؛ همچنین 
تفاهم نامه ای با سرمایه گذار امضا شــده و امیدواریم تا قبل از پایان 
سال جاری، کلنگ این پروژه به زمین بخورد. وی تاکید کرد: با توجه 
به اینکه منارجنبان دردانه ای در جهان به شمار می رود، ساماندهی 
اطراف آن در دســتور کار شــهرداری قرار گرفته است. روحانی در 
ادامه، با اشاره به احداث بازار کوثر در خیابان آتشگاه توسط بخش 
خصوصی، گفت: در خیابان قدس یا بهشت هم به زودی برای تامین 

رفاه حال شهروندان، یک بازار روز کوثر احداث خواهد شد.

مدیرمنطقه 13 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: اصاح هندسی 
میدان گلســتان در بلوار شــفق - میدان گلســتان در دســت 
اجراســت. ســیدرضا مبلغ با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 
60 درصد پیشرفت داشته اســت، افزود: اصاح هندسی میدان 

گلستان تا پایان ماه آینده تکمیل می شود.
مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های 
منطقه ادامه داد: احداث ســاختمان بازیافت در خیابان قائمیه با 

زیر بنای 75 مترمربع در دست اجراست.
مبلغ با اشــاره به اینکه این پروژه تاکنون 95درصد پیشــرفت 
داشته است، افزود: ســاختمان بازیافت قائمیه نیز ظرف یک ماه 

آینده تکمیل می شود.

ویژه برنامه»روز هوای پاک« با عنوان »دوباره آســمان آبی« با 
همکاری خانه ســامت معاونت فرهنگی اجتماعی شــهرداری 
منطقه 10 برگزار می شــود. عبدالرسول امامی مدیرمنطقه 10 
شــهرداری اصفهان در این باره می گوید: در ایــن ویژه برنامه، 
همایش دوچرخه ســواری ویژه کارمندان منطقه 10 شهرداری 
اصفهان نیز برگزار می شود و طی آن، از شرکت کنندگان پایش 

رایگان قندخون به عمل می آید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری استان اصفهان در 
دیدار با مستندسازان شبکه ZDF آلمان و همچنین دانشگاهیان ایرانی مقیم 
آلمان اظهار داشت: با توجه به اینکه امروزه بسیاری از مردم جهان، اصفهان 
و میراث فرهنگی فاخر آن را می شناسند، لزوم معرفی میراث فرهنگی کمتر 
شناخته شده این شهر بزرگ تاریخی در کنار میراث ناملموس آن، بیش از 
گذشته احساس می شود. فریدون الهیاری افزود: با همکاری اصفهان و آلمان، 
مستند بین المللی ناشناخته های میراث فرهنگی اصفهان در گذر تاریخ تولید 
می شود. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: با ساخت این 
مستند تاش داریم تا با معرفی این آثار، به جذب هر چه بیشتر گردشگر در 

سال 2017 میادی نائل آییم.

مسئول بسیج ســازندگی ســپاه ناحیه امام صادق)ع( اصفهان گفت: در 
راستای ابراز همدردی با مردم مظلوم سوریه بخصوص شهر حلب، کمک 
به جبهه مقاومت و مدافعان حرم، کمک های نقدی و غیر نقدی شامل پتو، 
انواع لباس زمستانه، کفش، مواد خوراکی به همراه نان خشک، جمع آوری و 

به وسیله پنج خودروی وانت به مناطق جنگ زده سوریه ارسال شد.
سرگرد پاســدار محمد مرادی اظهار کرد: همچنین به همراه کمک های 

غیرنقدی، 15 میلیون ریال کمک نقدی نیز به آن مناطق ارسال شد.
مسئول بسیج سازندگی ســپاه ناحیه امام صادق)ع( اصفهان افزود: اقام 
فوق توسط بسیجیان و مسئوالن بسیج سازندگی در سطح حوزه، پایگاه و 

مساجد شهر اصفهان جمع آوری شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

مستند ناشناخته های میراث فرهنگی اصفهان ساخته می شود
مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه امام صادق)ع( اصفهان خبر داد:

ارسال کمک های اصفهانی ها به مناطق جنگ زده سوریه

اولین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان با 
حضور شهردار و مســئولین کمیته ها و ستادهای اجرایی، 
برگــزار و پیرامون موضوعات اولیه آماده ســازی شــرایط 
برای اســتقبال و میزبانی مطلوب از مسافران بحث و تبادل 
نظر شد. مهدی جمالی نژاد شــهردار اصفهان در سخنانی 
با بیان اینکه شــهر اصفهان به دلیل دارا بودن شرایط ویژه 
گردشــگری، قطعا هرســاله بیش از پیش مورد استقبال 
گردشــگران قرار خواهد گرفت، اذعان داشــت: امســال 
نیز شــهر اصفهان به طــور حتم میزبان خیــل عظیمی از 
گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود که این امر مستلزم 
برنامه ریزی های اصولی و کارشناسانه بوده و همت جمعی 
مدیران و مسئولین مربوطه را در تمامی بخش ها می طلبد. 
وی افزود: شــهر اصفهان هرســاله بنابر برنامه ریزی های 
انجام شده در ستاد هماهنگی خدمات سفر، شرایط مطلوب 
و مورد رضایت گردشگران و مســافران نوروزی را به انجام 
رسانده و امروز نیز مجددا این ســتاد تشکیل شده تا مسیر 
خدمات رسانی مطلوب به گردشــگران نوروز 96 در شهر 

اصفهان همچنان ادامه داشته باشد.
شــهرداراصفهان در ســخنان خود با تاکید بــر نوآوری و 
خاقیــت در برنامه های نــوروزی خطاب به مســئولین 
کمیته ها و ســتادهای اجرایــی تصریح کرد: این ســتاد 
به عنــوان متولی میزبانــی از مســافران نــوروزی برای 
ایام نــوروز 96، بایــد نــوآوری و فعالیت هــای خاقانه و 

جدید را در دســتور کار خود قرار داده و شــرایط میزبانی 
از این قشــر را به بهترین شــکل ممکن فراهم ســازد. وی 
خواستار تشکیل جلسات منظم ســتاد هماهنگی خدمات 
سفر شــهرداری اصفهان شــد و تاکید کرد: ضروری است 
که با تشکیل جلســات مشــترک و برگزاری هیئت های 
اندیشــه ورز، برنامه ها و اقدامات مورد نیــاز در این زمینه، 
شناســایی و تا قبل از شــروع ایام نوروز جمع بندی نهایی 
شــود. جمالی نژاد، همچنین به آماده سازی شهر اصفهان 
ویژه ایام نوروز اشــاره کرد و افــزود: امیدواریم از امروز که 
جلسات ســتاد هماهنگی  خدمات ســفر در شهر اصفهان 
کلید خورده، زمینه ای برای میزبانی مثمرثمر و موردپسند 
و رضایت خاطر میهمانان نوروزی در شــهر اصفهان باشد. 
وی همچنین بــه برنامه ریزی های اصولی برای گســترش 
سطح خدمات نوروزی اشــاره کرد و ادامه داد: باید شرایط 
به گونــه ای تعریف شــود که نــه تنها گردشــگران بلکه 
شــهروندان نیز بتوانند در آن ایام از برنامه های فرهنگی، 
گردشگری و بانشــاط بهره مند شوند و ســطح خدمات به 
کلیه جامعه هدف تعمیم پیدا کند. شهردار اصفهان به نحوه 
اسکان مســافران نوروزی نیز اشــاره کرد و افزود: ضروری 
اســت در وهله اول اسکان مســافران نوروزی در هتل ها و 
مسافرخانه های سطح شهر برنامه ریزی شود و پس از آن در 
صورت لزوم، شــرایط برای ایجاد اسکان های موقت فراهم 

گردد.

رییس شورای اسامی شهر اصفهان، با حضور در دبیرخانه 
جشنواره  زنده رود گفت: در شرایط کنونی شاهد آن هستیم 
که یک موسسه خصوصی، با دغدغه ای که در زمینه اجرایی 
شدن شعار ســال از ســوی مقام معظم رهبری دارد، وارد 
عرصه شده و این مسئله، نویدبخش ورود به عرصه اجرایی 

منویات مقام معظم رهبری با زبان هنر است.
رضا امینی اظهــار کرد: مقــام معظم رهبری ســال های 
متمادی اســت که دغدغه خودشان را مســائل اقتصادی و 
معیشــت مردم قرار داده و بر اقتصاد مقاومتی تاکید دارند، 
متاسفانه این مسئله در ایران مغفول مانده است و برگزاری 
چنین جشنواره هایی می تواند در این زمینه کمک کننده 

و راهگشا باشد.
امینی ادامه داد: اســتفاده از کاالی خارجی و بازگذاشــتن 
درهای کشور به روی کاالهای لوکس، دو آفت مهم به همراه 
دارد که یکی ترویج زندگی اشرافی گری است و دیگری نیز 
عدم حمایت از تولید داخلی که این موضوع خطرناک تر از 

اولی است و می تواند اقتصاد کشور را فلج کند.
رییس شــورای اســامی شــهر اصفهان با انتقاد از اینکه 
هر روز یک مدل ماشــین خارجی و جدید در خیابان های 
شهر مشاهده می شــود، ادامه داد: امروز حتی خود آمریکا 
که معتقد به اقتصاد با درهای باز بــود و می گفت باید برای 
توسعه اقتصادی به دیگر کشورها دست اندازی کرد، متوجه 

سیاست های اشتباه خود شده است.

وی افزود: بر عکس آمریکا، کشــور ژاپــن معتقد به اقتصاد 
با درهای بسته بود و افق 50 ســاله ای را برای خود در نظر 
گرفت و امروز به یکی از قطب های اقتصــادی دنیا تبدیل 

شده است.
امینی بیان کرد: پیش از ایــن نیز مقام معظم رهبری بر این 
مسئله تاکید داشتند که نسخه اقتصاد مقاومتی، بومی سازی 
شده نســخه های موفق دنیاســت و می تواند برای توسعه 

اقتصاد ایران موثر باشد.
رییس شــورای اسامی شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه 
انتقال موضــوع از طریق هنر بــه ویژه فیلم بــا محوریت 
مســائلی که مردم درگیر آن هســتند بســیار موثر است، 
تاکید کرد: امیدوارم در آینده ای نزدیک رشــد و بالندگی 
 این جشــنواره را در حد و اندازه یک جشــنواره بین المللی

شاهد باشیم.
وی اضافه کرد: شاید بسیاری از ما با شخصیت های مذهبی 
مانند امام علی)ع(، امام حســن مجتبی)ع(، امام رضا)ع(، 
مختار)ره(، یوسف نبی)ع( و... آشنایی داشته و حتی درباره 
زندگی آنها کتاب هایی نیز مطالعه کــرده بودیم، اما وقتی 
زندگی این افراد به تصویر کشیده شد، باعث شد نقش آنها 
در زندگی بشر در ذهن بینندگان حک گردد و این بخشی از 

نقش فیلم و هنر در انتقال پیام است.
نخستین جشنواره ملی فیلم کوتاه و مستند زنده رود، بعد از 

ظهر دیروز در گلستان شهدا افتتاح شد.

تشکیل اولین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان با حضور شهردار؛

شهر برای استقبال از مسافران نوروزی 
آماده می شود

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

زبان فیلم، گویاترین زبان هنری عصر 
حاضر است

مقام معظم رهبری 
بر اقتصاد مقاومتی 
تاکید دارند،  ولی 
متاسفانه این 
مسئله در ایران 
مغفول مانده است 
و برگزاری چنین 
جشنواره هایی می 
تواند در این زمینه 
کمک کننده و 
راهگشا باشد

ضروری است که با 
تشکیل جلسات 
مشترک و برگزاری 
هیئت های 
اندیشه ورز، برنامه 
ها و اقدامات مورد 
نیاز در این زمینه، 
شناسایی و تا قبل 
از شروع ایام نوروز 
جمع بندی نهایی 
شود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی
کتاب »اخراجی ها« برای دومین بار چاپ و روانه بازار نشر شده است. 
این کتاب در  سال 1383 منتشر شد که به خاطر توجه به ویژگی های 
خاص از نظر شخصیت شهید و نوع نگارش از استقبال بسیار خوبی در 

میان مخاطبان برخوردار شد.
»اخراجی ها« پیش تر از آن فیلم مشــهور و در ســال 83  متولد شد و 
عمر کمی هم داشت. بی  آنکه این و آن به هم مرتبط باشند، به گونه ای 
که اخراجی ها روایــت دگرگونــه ای دارد. روایتــی از حقایق ناگفته 
که به ندرت دیده یا شنیده  شده اســت. برای ما که عادت کرده ایم به 
روایت های »حاجی سیدت رو کشتن« یا بی تفاوتی های ناجوانمردانه 
به حادثه جنــگ، اخراجی ها غنیمت اســت. اما چرا؟ چــون روایتی 
صادقانه اســت و نویســنده و راوی تالش نمی کنند حقیقت را فدای 
مالحظات کننــد. اخراجی ها، روایت جنگی اســت که همچون باقی 
جنگ ها، رزمنده داشــت، رزمنده هایش آدم بودند، آدم هایش کشته 

و زخمی می شــدند و یا می کشــتند، ممکن  الخطا بودند و هنوز هم 
هستند.

اخراجی ها تصویری از خود جنگ اســت، بی آرایش و آالیش. روایت 
شفاهی بخشی از تاریخ این کشــور، بخش مهمی از تاریخ این کشور و 

شاید مهم ترین بخش تاریخش!
این کتاب به نویســندگی »غالمرضا قلی زاده« و به کوشش بی دریغ 
»موسی غیور« منتشــر شــده اســت که در مقدمه آن می خوانیم: 
درخواستم را به آســانی نپذیرفت وقتی هم پذیرفت، بیشتر از دو نوار 
یک ساعته پای ضبط صوت کوچکم ننشست. برای پر شدن نوار سوم، 
چهار سال صبر کردم. عصرهای گرم تابستان 1376، با نوارهای خالی 
زنگ در خانه اش را مــی زدم. اغلب خودش عصا به بغل به پیشــوازم 
می آمد. ضبط را روشن می کردم و تا دوباره آن را خاموش کنم، بارها از 

ته دل خندیده بودم و بارها اشک هایم را پاک کرده بودم.

دمنوشبِه

لبخندک

گوناگون

اندرحکایاتطبسنتی

موادالزم  
یــک قاشــق ســوپ خوری به 
خشک،یک لیوان آب جوش،یک 
قاشــق چای خــوری زعفــران 
دم کــرده،2 عــدد هــل ســبز 
درسته،یک عدد چوب دارچین، 

به میزان الزم نبات یا شکر
طرزتهیه

  به را خوب بشویید تا پرزهایش 
برود و با رنده درشت فلزی رنده 

کنید، سپس روی وسیله گرمازا با حرارت مالیم مثل شوفاژ خشک کنید. 
پس ازاینکه کامال خشک و شکننده شــد، در یک تابه چدنی داغ شده آن را تفت دهید 

تا قهوه ای رنگ شود.
اکنون بگذارید خنک شود و درون ظرف شیشه ای در یخچال نگهداری کنید.

  یک قاشــق غذاخوری از به خشــک را به همراه هــل و دارچین در یــک لیوان آب 
جوش درون قوری چینی بریزیــد و بگذارید به مــدت 20 دقیقــه روی بخار آب دم 
 بکشــد، بعد آن را صاف کرده و یک قاشــق چای خوری زعفران دم کرده به دم نوشتان

 اضافه کنید.
نکته: اگر به شیرین باشد، نیازی به اضافه کردن نبات یا شکر نیست اما در صورت 

تمایل می توانید آن را شیرین کنید.

دانشجویانچگونهتقلب
میکنند؟)1(

خدا را شــکر که بــه جــای توصیه های 
طب ســنتی این طب ســوزنی نیست که 
در این شــبکه های اجتماعی دســت به 
دست می شــود وگرنه همه ما تا حاال شــبیه جوجه تیغی شده 
بودیم و هر کس که از راه می رسید ســوزنی فرو می کرد تا درد 
و مرض هایمان را درمان کند! یک ســوزن به پشت گوش، یک 
سوزن به قوزک پا یکی هم به پس کله، حل شد آقاجان بلند شو 
برو معده دردت خوب شد! گفتم معده درد، یادم افتاد که امروز 
از صبح دلم درد می کند، انگار یک جانور شــب رو توی شکمم 
النه کرده و همین طور که آفتاب پاییــن می رود این جانورجان 
از النه اش بیرون می آید تا شکار کند. شــکارش هم البد آستر 
معده من بیچاره اســت که گویی دارد به آن چنگ می زند. باور 
کنید چند دقیقه پیش چنــان دردی گرفت که فکر کردم قطع 
به یقین دارد اثنی عشــرم را می جود! این شد که رفتم در یکی 
از این گروه های خانوادگی و یک کلمه نوشــتم که معده ام درد 
می کند. هنوز جمله را نفرســتاده بودم که پیــام های زیر برایم 
رســید:»عرق نعنا بخور با نبات!«، »پوســت کیــوی و آناناس 
بخور!«، » اینا چیه شــما میگین؟ بایددم نوش زنجبیل با عسل 
بخوری!«، »به شــکمت روغن ســیاه دونه بمال! زیر پنج دقیقه 
خوب میشی!«، »الکی خودتو چرب نکن خاله جان! گشنیز رو با 
بومادران دم کن، داغ داغ بخــور!«، »این زنجبیل که دایی گفت 
خیلی خوبه با پودر موز بخور تضمینیه!« پودر موز؟ االن ساعت 
11 شب اســت من پودر موز و بومادران از کجا بیارم؟! و فامیل 
هنوز دارند بحث می کنند. فعال زنجبیل و نعنا از بقیه شش هیچ 
جلو هســتند! ســرم را زیر پتو می کنم، فقط امیدوارم که فردا 

صبح سر این جنگ معده تلفات نداده باشیم!

اخراجیها

انداممتناسببانوشیدنیهایطعمدار!
خوردن زیاد آب پوســتتان را شفاف می کند، هم برای ســالمتی تان مفید است و هم 
باعث کمتر غذا خوردن می شــود ولی متاســفانه ما همچنــان از آب خوردن فراری 
هستیم، پس بهترین راه این اســت که از آب های طعم دار خانگی استفاده کنیم، آن 

هم از طریق مواد غذایی که خودشان نیز برای الغری و تناسب اندام مفید هستند.
1.لیموترش

دو عدد لیمو ترش را خوب شســته و با پوســت برش بزنید. آنهــا را داخل یک پارچ 
آب ریخته و چند قطعــه یخ و همچنین چند برگ نعناع اضافــه کنید. پارچ را برای 3 
ساعت داخل یخچال بگذارید سپس هر زمان که تشنه شدید این نوشیدنی خوشمزه 

و فوق العاده سالم را میل کنید.
2.هندوانه

برای این نوشیدنی احتیاج به دو برش هندوانه داریم. هندوانه ها را ضخیم برش بزنید 
و دانه ها را جداکنید، آن گاه برش ها را داخل یک پارچ آب گذاشته و چند برگ ریحان 
نیز اضافه کنید. پس از سه ســاعت ماندن در یخچال، می توانید این نوشیدنی خنک و 

خوشمزه را نوش جان کنید.
3.خیار

خیارها را بــرش زده و در یک پارچ آب بیندازید، بالفاصله قطعــات یخ را اضافه کنید 
تا خیارها در سطح آب شــناور نمانند. بگذارید شــب تا صبح در یخچال بماند تا فردا 

بتوانید آن را میل کنید. 
فراموش نکنید که این نوشــیدنی خوشــمزه را حتما همان روز میل کنید، زیرا   

بیشتر ماندن آن در یخچال اصال مفید نیست.

نداشاهنوری

 »درس بخوانیــد برای اخذ مدرک نــه برای درک  
مطلب« این جمله شــاید این روزها به بزرگ ترین 
مانیفست بچه محصل  های سرزمینمان تبدیل شده 
باشد تا جایی که همه افراد، تالششان در مدرسه و 
دانشــگاه را منعطف به گرفتن نمره می کنند و هر 
از گاهی کار را به جایی می رســانند که دیگر برای 
خیلی هایمان مهم نیست که هدف وسیله را توجیه 
می کند یا نه، برای همین می تــوان گفت تقلب در 
ایام امتحانات تنها راه میان بری اســت که می تواند 
برای بســیاری حکم نجات از مهلکه مردود شدن را 
داشته باشد و از این رو دانش آموزان و دانشجویان 
ایرانی همیشــه در صدد این هســتند کــه برای 
موفقیت هر چه بیشتر دســت به راه ها و سبک های 
متفاوتی بزننــد، به همین بهانه و با ســپری کردن 
ایام امتحانات به ســراغ راه و روش هــای متفاوت 
تقلب رفتیم، روش هایی که هر کدامشــان با اینکه 
یک تخلف محســوب می شــوند ولی درکنارش به 
خالقیت دانش آموزان و دانشــجویان ایرانی پهلو  

می زنند.
فرمولرادرماشینحســابمهندسی

نوشتیم
دانشــجویان مختلــف هرکدامشــان بســته به 
رشــته هایی که در آن درس می خوانند روش های 
 متفاوتی بــرای تقلب کردن در امتحــان در پیش 

می گیرند. 
 علــی و امین که هــر دو از دانشــجویان  رشــته 
مهندســی هســتند می گویند در کنار روش های 
سنتی  که بین دانشــجویان تمام رشته ها متداول 
اســت یکی از روش هایی که شــاید بیشتر مختص 
بچه های ریاضی و فنی باشــد کاربرد و استفاده از 

ماشین حساب است.
» خیلی ها می دانند که در رشــته های مهندسی و 
فنی بردن ماشین حساب سر جلسه امتحان ممنوع 
نیســت و همه دانشــجویان می توانند سر جلسه 
از آن اســتفاده کنند اما یکــی از ویژگی هایی که 
ماشین حساب مهندسی نسبت به بقیه دارد حافظه 

آن است .
 یعنی شما می توانید به اندازه دو تا سه صفحه ورقه 
امتحانی در ماشین حسابتان فرمول بنویسید و  بعد 
از آن اســتفاده کنید مثال یک بار یکی از استادهای 
ما  گفته بود که از 23 ســوال مشخص در جزوه سه 

سوال برای امتحان می دهد.
 مــن 21مــورد  از آن 23 ســوال را در حافظــه 
ماشین حســابم جا دادم ولی از شانس بدم دو مورد  
از سه سوالی که اســتاد در امتحان داده بود دقیقا 
همان هایی بود که در حافظه جا نشده بود و من آن 

امتحان را افتادم. 
 این شد که ترم بعد ماشین حساب بهتری خریدم!«

12
-4

8
-7

امام باقر)علیه السالم(:
ثواب صله رحم سريع تر از هر كار خیرى به انسان می رسد.
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