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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان خبر داد:

22روززندگیبازایندهرود

اجالس حل بحران سوریه از امروز آغاز می شود؛

قزاقستانآمریکارا
بهآستانهراهداد

۱2روستایهدفگردشگری
درچهارمحالوجوددارد

7

طی چند سال گذشته بازنشســتگان صندوق فوالد کشور به دلیل بی توجهی 
دولت به مطالباتشــان، بارها و بارها مقابل مجلس تجمع کردند تا شاید از این 
طریق مطالبات خود را پیگیــری کنند تا عالوه بر دریافــت معوقات خود به 
وضعیت درمان خود سروسامان بدهند. به گزارش ایمنا، چهارشنبه دو هفته 

پیش بود که برای چندین بار طی سال های گذشته بازنشستگان...

آیاتجمعاتبازنشستگانفوالد
حاللمشکالتشانمیشود؟

معاون تبلیغ حوزه علمیه اصفهان گفت: تبیین سخنان رهبر معظم 
انقالب در راســتای انقالبی ماندن حوزه علمیــه، مهم ترین محور 
برنامه های دهه فجر است. حجت االسالم سید حسین مومنی در 
نشست خبری ستاد و کمیته های دهه فجر انقالب اسالمی استان 
اصفهان، با بیان اینکه انقالب اســالمی ایران هیچ گاه تمام شدنی 
نیســت، تصریح کرد: انقالب ما به دلیل اینکه مبتنی بر آرمان های 
انسانی است تمام شدنی نبوده و تا زمانی که آرمان های اسالمی در 
بشریت بیدار اســت انقالب ما نیز پایدار می ماند. وی بیان کرد: در 
ابتدایی ترین قیام ها تا رهبری امام راحل، روحانیون حضور داشتند، 
برنامه های دهه فجر در حوزه علمیه اصفهان، تبیین سخنان رهبر 
معظم انقالب در راســتای انقالبی ماندن حوزه علمیه اســت و در 
همین راستا اغلب برنامه ها در راســتای بصیرت افزایی و کمک به 
اجرای فرامین رهبر معظم انقالب در حوزه های علمیه است. معاون 
تبلیغ حوزه علمیه اصفهان گفت: ویژه نامه دهه فجر با عنوان آشنایی 
با جریان شناسی جمهوری اســالمی ایران در حال تهیه است. این 
بسته فرهنگی برای مبلغین آماده شده تا با جریان شناسی سیاسی 
جمهوری اسالمی آشنا شوند؛ همچنین  تقدیر از روحانیون مبارز 
اصفهان در دهه فجر و تهیه بســته های محتوای سیاســی برای 

تابلوهای مدارس علمیه نیز از دیگر برنامه ها در حوزه علمیه است.
وی اظهار داشت: تبیین و تدوین جریان های نفوذی با حضور اساتید 
کشوری و انقالبی، مسابقه کتابخوانی با موضوع کتاب های انقالبی 
و سیاسی، جشن انقالب در مناطق مختلف اســتان برای خانواده 
های طالب، تهیه فیلم های مناسب برای دهه فجر به ویژه استفاده 
از فیلم های جشنواره عمار، دیگر برنامه های مقرر شده برای طالب 
است. حجت االسالم مومنی افزود: بازدید از موزه عبرت ها و اردوهای 
سیاســی برای طالب، اکران فیلم یتیم خانه ایران و ســیانور برای 
طالب، برگزاری مسابقات قرآن در روز 14 بهمن در سالن اهل بیت، 
نقد فیلم های ضد انقالب برای بصیرت بیشتر طالب جوان، تشکیل 
جبهه فضای مجازی طالب که نخستین اقدام آن راه اندازی کانال 
اخبار ویژه برای تحلیل های سیاسی بوده نیز از دیگر برنامه های ویژه 

حوزه علمیه اصفهان به شمار می رود.

معاون حوزه علمیه اصفهان:
برنامههایدههفجردراصفهانبامحوریت

»حوزهانقالبی«برگزارمیشود

خبر آخر

معــاون منابع انســانی و بهبــود مدیریــت آبفای 
استان اصفهان گفت: شــرکت آب وفاضالب استان 
اصفهــان، در ششــمین جشــنواره ملــی تجلیل 
 ازتالشــگران کیفیت کشور درســال95 لوح تقدیر

دریافت کرد.
 مجتبی قبادیان افزود: این دستاورد به جهت ارتقا  
وبهبود فعالیت های آبفــا در زمینه های مختلف در 
بخش آب و فاضالب حاصل شــد و ایــن در حالی 
اســت  که هیئــت داوري از طریق نظرســنجي از 
اعضاي جامعه کیفیت در محورهاي 7 گانه، ارزیابي 
تالشگران کیفیت کشــور  را در دستور کارقرارداد و 
این ارزیابی از طریق تعیین میــزان اثر گذاري آنان 
در 7 محور مرتبط با امر کیفیت و 10 گروه مختلف 
صورت گرفت؛ به طــوری که در این مــدل، میزان 
اثرگذاري تالشگران از طریق جمع آوري اطالعات 

و بررسي کارشناسي انجام شد.
وی معیارهای ارزیابی را برشمرد و اعالم کرد:

تالش در جهت ارتقای آگاهــي عمومي، تخصصي 
و فرهنگ سازي کیفیت، مشــارکت در برنامه هاي 
رســانه اي، پنل ها ،نشســت ها، برگزاري مسابقات 

و فعالیت هاي حرفه اي در راســتاي ارتقای سطح 
دانش عمومي، طراحي دوره ها و کارگاه ها و توسعه 
و پیشبرد این گونه فعالیت ها، آماده سازي سمینارها 
و کنفرانس ها، نقش دراستانداردســازي کیفیت و 

مشارکت هاي ملي.
همچنیــن خالقیت و نــوآوري و عرضه شــیوه ها 
و روش هــاي جدیــد و توســعه دانــش کیفیت، 
ارائه دیدگاه هــا و نظریه هاي جدیــد درخصوص 
راهکارهــاي علمي اثــر بخش، طراحي و توســعه 
روش هــا و سیســتم هاي موفــق در زمینــه هاي 
گوناگون مدیریتي، طراحي و برقراري سیستم هاي 
ارزیابي، روان ســازي فنون کیفیــت و ایجاد تغییر 
و تحول ســازماني در راســتاي تعالي ســازمان ها، 

ازجمله محورهای ارزیابی محسوب شده است.  
وی  همچنیــن همــکاري در آمــوزش و ارتقــای 
ســطح مهارت هــاي جامعــه حرفــه اي کیفیت، 
مشــارکت در ارائــه دوره هاي کاربــردي کیفیت، 
نقش در دوره هاي دانشگاهي مرتبط، همکاري در 
پژوهشکده هاي توسعه و اســتانداردها و تحقیقات 
کیفیت، همیاري در تاســیس مراکز آموزش علوم 

کیفیت، فعالیت و همکاري با تشکل هاي تخصصي 
و مشــارکت در فعالیت هــاي حرفــه اي را ازدیگر 

محورهای ارزیابی دانست و تصریح کرد:
مشــارکت ســازماني در زمینه هایــي از صنایع و 
خدمات در راســتاي کاربــرد کیفیــت، نقش در 
هدایت ســازمان هاي تولیدي و خدماتي به پیشبرد 
کیفیــت، ارائه راهکارهــاي ارزنــده و ایجاد ارزش 
افزایي براي ســازمان ها، هدایــت اجرایي فکرهاي 
توسعه و پیشرفت کیفیت، تالش در جهت استقرار 
برنامه هاي کیفیت در آزمایشــگاه ها، مشــارکت 
در استانداردســازي محصوالت و خدمات، اجرا یا 
هدایت برنامه هاي بهبود و اثر بخشــي اجراي این 
برنامه ها در ارتقای فعالیت هــا و به طور کلي میزان 
اثرگــذاري در ارتقای محصــوالت و خدمات بوده 

است. 
قبادیان بیان داشــت: حمایت از موازین حرفه اي 
و نیازهــاي منابع انســاني در بخش هایي از جامعه 
کیفیت، مشارکت در تدوین ضوابط و آیین نامه هاي 
اخالقي و حرفــه اي، نقش ارتقــای جایگاه جامعه 
کیفیت و جلب نظر کارکنــان و طرف هاي ذي نفع 
در عملکردهــا و اثرگــذاري خدمــات حرفه اي، 
فعالیت هاي علمي در راســتاي توســعه کاربردي 
اصول و مباني یا فنون کیفیت تهیه کتب و مقاالت، 
سخنراني ها و هدایت بحث ها، پژوهش در کیفیت، 
عضویت گروه هاي تحقیقاتــي و مطالعات کاربردي 
و زمینه سازي اســتقرار طرح هاي کاربردي نوین و 
نیز  مشــارکت در فعالیت هاي بیــن المللي مرتبط 
با کیفیت شــرکت در اجالســیه ها، کنفرانس ها و 
ســمینارهاي بین المللي مرتبط بــا کیفیت و ارائه 
مقاله، از دیگر مولفه هایی بود کــه منجر به اهدای 
لوح تقدیــر به شــرکت آبفای اســتان اصفهان در 
 ششمین جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت

در سال 95 گردید.

تقدیرازشرکتآبفایاستاناصفهان
درششمینجشنوارهملیتجلیلازتالشگرانکیفیتکشوردرسال95

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

بدهی282میلیاردیتامیناجتماعی
بهدانشگاهعلومپزشکیاصفهان

وقتی جذابیت درآمدهای مالی از ارتقای کیفیت تحصیل پیشی می گیرد؛

تجارتدرحیاطخلوتدانشگاهاصفهان!
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پیشنهاد سردبیر:
مدیرمسئول وقت سایت تابناک مجرم شناخته شد

مصطفی کواکبیــان نماینده مردم تهــران در مجلس 
در حاشیه مراســم ختم والده الیاس حضرتی نماینده 
تهران با اشــاره به حادثه ســاختمان پالســکو گفت: 
متاسفانه دولت یازدهم سه سال است جلسات شورای 

ساماندهی امور پایتخت را تشکیل نمی دهد.
وی ادامه داد: بنده بــه عنوان نماینــده ای که در این 
شورا عضو هستم از وزیر راه و شهرسازی پیگیری هایی 
داشته ام که وی اعالم کرد باید شورای ساماندهی امور 
پایتخت از سوی رییس جمهور یا معاون اول وی برگزار 
شــود. نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه 
حادثه پالسکو یک هشدار به مسئوالن بود، اظهار کرد: 
اگر یک زلزله در تهران رخ دهد، مشــخص نیست، چه 

مصیبتی گریبانگیر مردم می شود.
کواکبیان تصریح کرد: باید هر چه ســریع تر جلســات 
شورای ســاماندهی امور پایتخت تشکیل شود و درباره 
انتقال پادگان هــا و صنایع آالینــده تصمیماتی اتخاذ 
شود.نماینده مردم تهران در مجلس همچنین از برخی 
دستگاه های اجرایی درباره عمل نکردن به وظایف خود 

انتقاد کرد.

علی اکبر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
انرژی اتمی، آمادگی برای غنی سازی صد هزار سو در یک 
سال و نیم را نمونه ای از بازگشت هسته ای به دوره پیش از 

برجام در صورت نقض این توافق از جانب آمریکا دانست.
علی اکبر صالحی در مورد مواضع ضد برجام مقامات دولت 
ترامپ افزود: اکنون نمی خواهم قضاوت پیشاپیشی در این 
خصوص داشته باشم باید صبر کنیم ببینیم دولت جدید 

آمریکا به طور عملیاتی چه تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد.
وی گفت: تاکنون صرفا با حرف و حدیث مواجه بوده ایم ما 
مبنای واکنش خودمان را بر اینگونه اظهارت نمی گذاریم، 
بلکه مبنای واکنش ما، اقدامات و تصمیمات واقعی است؛ 

امیدوارم چنین روزی پیش نیاید.
صالحی تاکید کرد: اگر روزی نظام اراده کند که به شرایط 
قبل از برجام بازگردیم همانطور کــه آقای ظریف اعالم 
کرد آنان شگفت زده خواهند شد؛ البته امیدواریم چنین 
موضوعی پیش نیاید. وی گفت: ما می خواهیم که برجام 
باقی بمانــد زیرا آن را متضمن منافــع ملی، منطقه ای و 
جامعه جهانی می دانیم و نمی خواهیم شاهد اتفاقی باشیم 

که وادار به عکس العمل شویم.

کواکبیان:

 حادثه پالسکو  
 هشدار به مسئوالن بود

صالحی در مورد پاسخ ایران به نقض برجام مطرح کرد:

 غنی سازی صد هزار سو 
ظرف مدت یک سال و نیم 

رییس کمیته تفحص  از صندوق ذخیره فرهنگیان:

 فقط یک قلم از تخلفات
 ۸ هزارمیلیارد است

ایزدی کارشناس مسائل آمریکا:

 ایران، اولویت اصلی ترامپ 
نیست

جبار کوچکی نژاد رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از 
صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت وگو با مهر، درباره آخرین 
وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 
با بیان اینکه رقم تخلــف در صندوق ذخیره فرهنگیان عدد 
باالیی است، اظهار داشت: عدد هشــت هزار میلیارد تومان 
اعالم شده فقط مربوط به بانک سرمایه است و عالوه بر آن، 
بیمه معلم، ماشین ســازی اراک و شرکت ساختمان سازی 
معلم نیز باید تحت بررســی قرار بگیرد؛ چراکه حدود صد 
شــرکت و بنگاه تحت پوشــش صندوق ذخیره فرهنگیان 

وجود دارد.
رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس همچنین با اشــاره 
به بازداشــت مدیرعامل ســابق صندوق ذخیره فرهنگیان 
در جریان تخلفات این صندوق اظهار داشت: عالوه بر آقای 
غندالی، افراد دیگری نیز از مدیران صندوق بازداشت شده اند 
که جرم آنها آشکار است و ما در این رابطه با دستگاه قضایی 
ارتباط داریم. وی خاطرنشــان کرد: عالوه بر پیگیری دقیق 
مفاســد این صندوق، تالش می کنیم تا با اصالح اساسنامه 

این صندوق جلوی تکرار این مفاسد را بگیریم.

فؤاد ایزدی کارشناس مســائل آمریکا در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به ســخنرانی ترامپ در مراسم تحلیف 
ریاســت جمهوری آمریکا با بیان اینکه تمرکز اصلی او 
بر مسائل داخلی بود، خاطرنشان کرد: ادبیات او بیشتر 

حال و هوای ملی گرایی دارد.
ایزدی با بیان اینکه رییس جمهور آمریکا در سخنرانی 
مراســم تحلیف خــود مطالــب زیــادی در رابطه با 
سیاســت خارجی آمریکا ارائه نکرد، گفــت: او به طور 
مختصر در رابطه با مقابله با داعــش صحبت کرد و از 
کلمه »تروریسم اســالمی« نام برد که عالقه بسیاری 
برای اســتفاده از آن دارد، به هر حال نمی توان  نادیده 
 گرفت که ترامپ نگاه های ضد اسالمی و اسالم گرایانه 

دارد.
ایزدی در پایان با بیان اینکه ایران اولویت اصلی ترامپ 
نیســت تاکید کرد: با ایــن وجود برخــی از اطرافیان 
رییس جمهور آمریکا در کنگره تالش می کنند ایران 
را اولویت اصلی ترامپ قرار بدهند ولی هنوز نمی دانیم 

موفق خواهند شد یا خیر.

عکس روز

 وزیر علوم، رییس دانشگاه 
شهید بهشتی را عزل کرد

آخرین اخبار استیضاح
 وزرای » راه و نیرو « در مجلس

 تاجگردون خطاب  به وزیر نفت:

آقای زنگنه نکند منتظر استیضاح 
هستید؟

تشکیل پارلمان آسیایی، مهم ترین 
هدف مجمع مجالس آسیایی است

محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه شهید بهشتی از سوی وزیر 
علوم برکنار شــد.  به گزارش تســنیم، محمد فرهــادی وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، محمدمهدی طهرانچی رییس دانشــگاه شهید 

بهشتی را عزل کرد. 
حجت االسالم پورذهبی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با تسنیم، ضمن تایید این خبر 
گفت: وزیر علوم در تماسی با دکتر طهرانچی پایان فعالیت وی را در 
جایگاه ریاست دانشگاه شهید بهشتی به دلیل پایان حکم ریاستش 
اعالم کرد. وی درباره گزینه های احتمالی سرپرستی دانشگاه شهید 
بهشــتی و جایگزین طهرانچی، خاطرنشــان کــرد: اخباری مبنی 
 بر جایگزینــی دکتر صــدوق از اعضای هیئت علمی این دانشــگاه
  به عنوان جایگزین  دکتر طهرانچی در دانشــگاه شــهید بهشــتی

 مطرح است.

سخنگوی هیئت رییســه مجلس آخرین اخبار استیضاح آخوندی 
و چیت چیان را تشــریح کرد. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رییسه 
مجلس در گفت وگــو با باشــگاه خبرنگاران جوان،گفــت: تاکنون 
گزارشــی مبنی بر اســتیضاح عباس آخوندی و حمید چیت چیان 
وزرای راه و نیرو به هیئت رییســه مجلس ارســال نشــده اســت. 
وی تصریح کرد: معتقدم جمــع بندی های الزم در ایــن رابطه در 
کمیسیون های مربوطه انجام شده، اما گزارش های الزم هنوز تقدیم 

هیئت رییسه مجلس نشده است. 

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
خطاب به وزیر نفت، خواســتار ارائه گــزارش و اقدامات جبرانی این 
وزارتخانه در قبال کشته شدن پنج کارگر شرکت نفت و گاز گچساران 

شد. در نامه غالمرضا تاجگردون خطاب به بیژن زنگنه  آمده است:
جناب آقای مهندس زنگنه، وزیر محترم نفت

 با سالم و احترام
به استحضار می رساند در طول سال جاری به هر دلیل که هیچ کدام 
بالی آسمانی نبود، حداقل پنج کارگر زحمت کش در قلمرو عملیات 
نفتی شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچســاران کشته و برخی نیز 
دچار مصدومیت های شــدید شــدند. در خصــوص بی توجهی به 
امکانات، زیرســاخت ها، فرآیندها و ... یادآور شدم و متاسفانه توجه 
نداشته و حتی وظیفه خود ندانستید از خانواده های این مظلومین که 
البته هیچ کدام از کشته شدگان اخیر، ساکن حوزه انتخابیه اینجانب 
نبودند، عذرخواهی کنید. گویا وزرای محترم تنها به این روش عادت 
کرده اند که همچون حادثه قطار سمنان استیضاح شوند تا به وظیفه 
قانونی و اخالقی خود عمــل کنند. ضمن تذکر و درخواســت اخذ 
گزارش مســتدل فنی و ارائه راهکار جهت رفع مشکل منتظر نتیجه 

اقدامات جبرانی جنابعالی هستم. 

دبیرکل مجمع مجالس آســیایی با تاکید بر اینکه تشکیل پارلمان 
آســیایی از مهم ترین اهداف این مجمع اســت، گفت: کمیته ویژه 
تاسیس پارلمان آســیایی به زودی در پاکســتان تشکیل جلسه 
می دهد. محمدرضا مجیدی افزود: مجمع مجالس آســیایی یک 
سازمان بین المجالس اســت که بنا به ضرورت، جایگزین انجمن 

پارلمان های آسیایی برای صلح شد. 
وی با یادآوری اینکه این انجمن در ســال 1999 میالدی به منظور 
تقویت و گسترش صلح در قاره آسیا تشکیل شده بود، تصریح کرد: 
مجمع مجالس آســیایی هم اکنون 42 عضو دائم و 16 عضو ناظر 
دارد و ما خواهان عضویــت پارلمان های ناظر همچون اســترالیا، 

نیوزلند و ژاپن به عنوان عضو دائم هستیم.
دبیرکل مجمع مجالس آسیایی با تاکید بر اینکه امسال در آستانه 
تاسیس دهمین سالگرد این مجمع هســتیم، گفت: این مجمع در 
سال 2006 میالدی و در نشست انجمن در تهران به ابتکار مجلس 
شورای اسالمی به مجمع مجالس آســیایی تبدیل و دبیرخانه دائم 

آن در تهران مستقر شد.
مجیدی با بیان اینکه تاکنون 9 نشســت مجمع مجالس آسیایی 
تشکیل شده اســت، خاطرنشــان کرد: دو نشست مجمع مجالس 
آسیایی در ایران، دو نشست در پاکستان، یک نشست در سوریه، دو 

نشست در اندونزی و دو نشست در کامبوج برگزار شده است.
وی تصریح کرد: ریاســت مجمع مجالس آســیایی دو ساله  بوده و 
هم اکنون ریاست با کشور کامبوج است و بعد از آن به کشور ترکیه 

تحویل داده می شود.

بین الملل

هیالری کلینتون، نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر آمریــکا در توئیتری از تظاهرات زنــان در مخالفت با 

مواضع ترامپ حمایت کرد. 
در این پیــام توئیتری آمده اســت: من از شــما به خاطر 
ایستادگی، بیان نظرات و تظاهرات به خاطر ارزش هایمان 
تشکر می کنم؛ همچنین از تظاهرات زنان سپاسگزارم. این 
موضوع مهم تر از همیشه است. من حقیقتا معتقدم که ما 

همیشه  با هم  قدرتمندتر هستیم.

کلینتون از تظاهرات مخالفان 
ترامپ حمایت کرد

بهرام قاســمی، در پاســخ به ســوالی در مورد حضور برخی از 
کشورها از جمله آمریکا در مراسم افتتاحیه این اجالس گفت: 
قزاقســتان به عنوان میزبان برگزاری این اجــالس ،از برخی 
کشــورها و نهادهای بین المللی برای حضور در افتتاحیه این 
نشست دعوت کرده   و در همین چارچوب آنها از سفیر آمریکا 
در قزاقستان نیز دعوت کرده اند که در افتتاحیه اجالس آستانه 

حضور پیدا کند.
وی با بیان اینکه » هیئت جمهوری اسالمی ایران به سرپرستی 
حســین جابری انصاری، معاون وزیر امور خارجه به آســتانه 
ســفر کرده و در همین چارچوب نشســت هایی جداگانه بین 
هیئت  ایران با روســیه و ترکیه برای ایجاد هماهنگی های الزم 

 برگزار شده اســت«، اظهار کرد: اجالس آســتانه یک اجالس 
سوری- ســوری است که قرار اســت نمایندگان دولت سوریه 
و مخالفان بــا یکدیگر گفت وگو و رایزنــی کنند.این دیپلمات 
کشورمان با اشــاره به بحران پنج ساله ســوریه، تصریح کرد: 
تاکنون نشست های متعددی در مورد بحران سوریه برگزار شده 
ولی اجالس آســتانه می تواند تحت شرایطی، تاثیرات مثبتی 
را نسبت به گذشته به همراه داشته باشــد؛ چراکه بازیگران و 
کشورهای مهم منطقه ) ایران ،روسیه و ترکیه ( در این فرآیند 
نقش دارند . به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه مستقل رای الیوم 
محمد علوش، رییس هیئت مخالفان مســلح به همراه تعداد 
زیادی از مشاوران حقوقی وابســته به هیئت عالی مذاکرات در 

ریاض و نیز دیگر مخالفان در حالی  روز شنبه وارد آستانه شدند 
که به گفته منابع، بیش از 40 تن هســتند در حالی گفته شده 
جبهه جنوبی وابسته به ارتش آزاد نیز به مذاکرات پیوسته  است.

همچنین هیئت دولت سوریه به ریاست بشار جعفری و عضویت 
احمد عرنوس به عنوان مشــاور، احمد الکزبری عضو پارلمان، 
ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو، امجد عیسی و اسامه علی 
و حیدر علی احمد به عنوان دیپلمات و نیز چند افســر امنیتی 

شنبه  دمشق را ترک کردند.
استفان دی میستورا، فرستاده ســازمان ملل به سوریه نیز به 
همراه تعدادی از معاونانش به قزاقستان وارد شده در حالی که 
اتحادیه اروپا گفته در حد ســفیران خود در این نشست حضور 

دارد.
دســتور کار این نشســت اینگونه اســت که رأس ساعت یک 
ظهر روز دوشــنبه )امروز( به وقت آســتانه جلســه افتتاحیه 
آن با ســخنرانی نــور ســلطان نظربایــف رییس جمهوری 
این کشــور آغــاز می شــود و او به شــرکت کننــدگان خیر 
مقــدم می گویــد. برخی هیئت هــا یعنی رؤســای هیئت ها 
نیز ســخنرانی کوتاهی خواهند داشــت. بعداز  اســتراحتی 
برای غــذا ، اولین جلســات مذاکــرات بین دولت ســوریه و 
هیئت مخالفان مســلح به صــورت مذاکرات غیرمســتقیم 
 آغاز خواهد شــد که این مذاکــرات از طریق دی میســتورا و 

معاونش انجام خواهد گرفت.
از طرف ترکیه نیز معاون وزیر خارجه ترکیه به همراه نماینده 
ســازمان اطالعات ترکیه و نماینده ریاست ستاد ارتش حضور 
خواهند داشت. از جانب روسیه نیز الکساندر الفرنتیف، فرستاده 
ویژه والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه در روند صلح در 
ســوریه و میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه وارد 

قزاقستان شده اند.
اما آمریکا اعالم کرده است که وزارت خارجه این کشور هیئتی 
را به قزاقستان نخواهد فرســتاد بلکه سفیرش در این کشور به 

نمایندگی از آمریکا در این نشست حضور دارد.
وزارت خارجه آمریکا روز شــنبه اعالم کرد که به علت مشغول 
بودن به کارهای گذار قدرت در واشــنگتن هیئتی را به آستانه 
نمی فرستد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: 
جورج کرول، سفیر آمریکا در قزاقستان در این نشست حضور 
خواهد یافت. تونر گفت: در سایه انتصاب دونالد ترامپ و تدابیر 

الزم برای انتقال قدرت هیئتی از آمریکا به قزاقستان نمی رود.

قزاقستان به عنوان 
میزبان برگزاری این 

اجالس ،از برخی 
کشورها و نهادهای 

بین المللی برای 
حضور در افتتاحیه 
این نشست دعوت 

کرده   و در همین 
چارچوب آنها از 
سفیر آمریکا در 

قزاقستان نیز دعوت 
کرده اند

سخنگوی وزارت امور خارجه ،با اشاره به برگزاری اجالس  آستانه در روز چهارم و پنجم بهمن ماه در قزاقستان ، اظهار کرد: این 
اجالس با نظارت سه کشور ایران، ترکیه و روسیه برگزار می شود.

 حضور جان کری در تظاهرات
 زنان آمریکایی علیه ترامپ

به نقل از واشنگتن پست، »جان کری«، وزیر امور خارجه دولت »باراک 
اوباما«، رییس جمهور ســابق آمریکا، به همراه ســگش در جمع بانوان 
معترض به سیاست های ضدزن »دونالد ترامپ«، رییس جمهور جدید 

آمریکا، حضور یافت. 
تظاهرکنندگان که با مشــاهده وزیر امور خارجه سابق آمریکا در میان 

خود، به وجد آمده بودند، فریاد می زدند: »جان، متشکریم.«

اخبار

تبریک »محمود عباس« 
به »دونالد ترامپ«

فراخوان اردوغان برای حمایت 
مردمی از اصالحات قانون

رییس تشکیالت خودگردان فلســطین در پیامی انتصاب 
دونالد ترامپ به ریاســت جمهوری آمریکا را به وی تبریک 
گفت. بر اســاس گزارش خبرگزاری فلســطینی »وفا«، 
عباس در پیام خــود برای تعامل با دولــت جدید آمریکا با 
هدف برقراری امنیت و ثبات در منطقه  پرتنش کنونی ابراز 
امیدواری کرده اســت. این تبریک محمود عباس در حالی 
برای رییس جمهور آمریکا فرســتاده می شــود که ترامپ 
اعالم کرده قصد دارد ســفارت آمریکا را از تل آویو به قدس 
)اشــغالی( منتقل کند؛ اقدامی که به گفته عباس، راهکار 
دو دولتی برای تشکیل دولت مستقل فلسطین بامرزهای 
1967 را که مورد خواست تشــکیالت خودگردان است، از 
بین می برد. ترامپ روز جمعه ســوگند یاد کرد و رسما کار 

خود را به عنوان رییس جمهور آمریکا آغاز کرد.

رییس جمهوری ترکیه از حامیان خود خواســت تا از 
اصالحات قانون اساســی در رفرانــدوم آتی حمایت 
کنند. به نقــل از پایگاه خبری حریــت، رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در جریان افتتاح یکی 
از خطوط متروی اســتانبول گفت: معتقدم که شما با 
تالش شــبانه روزی در کمپین برای آینــده خود گام 
برمی دارید.سخنان اردوغان در پی رای مثبت پارلمان 
ترکیه به الیحه اصالحات قانون اساســی مطرح شد. 
اردوغــان و حامیــان او تاکیــد دارند ترکیــه به یک 
ریاســت جمهوری مقتدر برای جلوگیری از تشکیل 
 دولت های جدید نیاز دارد که بــا موفقیت با چالش ها 

مقابله کنند.

سیاست خارجهبرجاممبارز ه با فساددیدگاه

اجالس حل بحران سوریه از امروز آغاز می شود؛

قزاقستان آمریکا را به آستانه راه داد

کافه سیاست

علی اکبر کساییان ســخنگوی هیئت منصفه دادگاه 
مطبوعات در تشــریح دادگاه دیروز مطبوعات اظهار 
کرد:مدیر مسئول وقت سایت تابناک به اتهام تبلیغ 
علیه نظام به اتفاق آرا مجرم شــناخته نشد؛ اما بابت 
اتهام توهین بــه رییس جمهور وقــت و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با اکثریت آرا مجرم شناخته 
شد.ســخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در 
پایان خاطر نشــان کرد: همچنین این مدیر مسئول 
به اتهام نشــر مطالب خالف واقع با اکثریت آرا مجرم 
شناخته شد، ضمنا هیئت منصفه مطبوعات استان 

تهران با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

محمدعلی ابطحی فعال سیاســی  اصالح طلب در 
کانال تلگرامی خود نوشــت:آقای نتانیاهو با استقرار 
آقای ترامپ بوی کباب شنیده و پیام با ترجمه فارسی 
برای ایرانیان فرســتاده اســت. در طول ســال های 
حکومت او، هروقــت در مورد ایران حــرف زده و یا 
طرحی ارائــه داده، فقط در جهت ایجــاد مانع برای 
توسعه ایران بوده است و دشــمنی مستقیم با مردم 
ایران.در مقابل همیشــه توطئه ها و سخنان نتانیاهو 
قوی ترین عامل وحدت مردم ایران بوده است. یقین 
دارم ترامپ هم با همه عجیب بودنش، آن قدرعجیب 

نیست که گول نتانیاهو را بخورد.

مدیرمسئول وقت سایت تابناک مجرم شناخته شد کنایه تلگرامی یک چهره اصالح طلب به نتانیاهو
محسنی اژه ای در صد و هفتمین نشست خبری خود 
در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه 
درخواست اعاده دادرســی مهدی هاشمی در دیوان 
عالی تایید شده یا خیر و اینکه آیا وی به زندان بازگشته 
است؟ مطرح کرد: مرخصی مهدی هاشمی تمام شده 
اما در حــال حاضر اطالعی از بازگشــت وی به زندان 
ندارم.محســنی اژه ای در خصوص تایید درخواست 
اعاده دادرسی مهدی هاشــمی در دیوان عالی مطرح 
کرد: در حال حاضر با توجه بــه اطالعاتی که از هفته 
گذشته داشته ام، تا هفته گذشته این اتفاق نیفتاده و 

همچنان این پرونده روال عادی خود را طی می کند.

مهلت مرخصی مهدی هاشمی تمام شد

ایســنا : آیت ا... مکارم شــیرازی در جمع طــالب و فضالی 
مدارس علمیه بناب، تهران و کرمان با اشاره به اینکه کسانی 
که در پست های اجتماعی هســتند باید در مسئله برجام که 
این روزها موردتوجه قرار گرفته  دقت کنند اظهار کرد: برجام 
کار خوبی بود که صــورت گرفت؛ اما نباید همه سرنوشــت 
کشور را به برجام گره بزنیم، نباید خیال کنیم همه سرنوشت 

ما به برجام گره خورده است.
 ایــن مرجــع تقلیــد بر لــزوم توجــه بــه مســئله برجام 
تاکید کرد و ادامه داد: اگر مســئله اقتصاد مقاومتی را مورد 
توجه قرار دهیم و به توان داخل تکیــه کنیم، در صورتی که 
آمریکایی ها برجام را پاره کنند مــا همچنان روی پای خود 

می ایستیم.
وی با انتقاد از برخی رسانه ها که تالش می کنند برجام را تنها 
راه نجات کشور معرفی کنند اظهار داشت: این رویکرد عیب 

است، از این جهت که دشــمن از آن به عنوان نقطه ضعف ما 
استفاده می کند، از همین رو نباید از برجام برای خود پاشنه 

آشیل بسازیم.
آیت ا...مکارم شیرازی افزود: تکیه کشــور به برجام و ناتوانی 
در برابر تحریم ها واقعیت ندارد، اگرچــه برجام اتفاق خوبی 
بود و عده ای در این زمینه زحمت کشیدند؛ اما اگر بخواهیم 
بگوییم بدون آن زندگی برای مردم ممکن نیســت، اشــتباه 

است.

آیت ا... مکارم شیرازی: 

برجام کار خوبی بود که صورت گرفت
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پیشنهاد سردبیر:
برای حمایت از پالسکو، پوشاک ایرانی خریداری کنید

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
با اشاره به اســتفاده ترامپ از لفظ پاره کردن برجام 
گفت: با روی کار آمدن رییس جمهور جدید آمریکا 
اگر بنا به بازنویســی و تجدید نظر در برجام باشد، در 

حقیقت کشور ایران طلب دارد نه آمریکا.
حمیدرضا فوالدگر در گفت وگو با فارس با اشــاره به 
یک ســالگی اجرای برجام اظهارکرد: طی یک سال 
گذشــته تعهدات ایران در مقابل کشورهای 1+ 5 به 
صورت کامل عمل شــده اما تعهــدات طرف مقابل 

عملیاتی نشده است.
وی افزود: بجز موارد محدودی که در خصوص برخی 
از تحریم ها در حوزه های حمل و نقل، کشــتیرانی، 
بیمــه و هواپیما بود، درباره مســائل اصلــی که لغو 
تمامی تحریم ها در مســائل بانکی بود هنوز تعهدات 

طرف مقابل انجام نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی 
عنوان کرد: با روی کار آمــدن رییس جمهور جدید 
آمریکا اگر بنا به بازنویســی و تجدید نظر در برجام 

باشد، در حقیقت کشور ایران طلب دارد نه آمریکا.
وی با تاکید بر لزوم بسته شــدن راه های نقض عهد 
آمریــکا در بازنویســی برجام عنوان داشــت: قانون 
تمدید تحریم ها)ایســا( و عدم موفقیت در تشکیل 
کمیســیون مشــترک برجام بزرگ تریــن دلیل بر 

مطالبه گری بیش از پیش ایران در برجام است.
فوالدگــر با اشــاره به احتمــال رویکــرد خصمانه 
رییس جمهــور جدیــد آمریکا نســبت بــه برجام 
خاطرنشــان کرد: نقض برجام توســط دولت جدید 
 آمریکا بیــش از هر چیــز متضرر شــدن ترامپ را

 در پی خواهد داشت.

فوالدگر:

بنا به بازنویسی برجام باشد 
ایران طلب دارد نه آمریکا!

پارلمان

طی چند سال گذشته بازنشستگان صندوق فوالد کشور 
به دلیل بــی توجهی دولت به مطالباتشــان، بارها و بارها 
مقابل مجلس تجمع کردند تا شاید از این طریق مطالبات 
خود را پیگیری کنند تا عــالوه بر دریافت معوقات خود به 

وضعیت درمان خود سروسامان بدهند.
به گزارش ایمنا، چهارشــنبه دو هفته پیش بود که برای 
چندین بار طی سال های گذشــته بازنشستگان صندوق 
فوالد کشــور برای حل مشــکالت خود و مطالبات خود 

مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.
آنها خواستار الحاق صندوق بازنشستگی فوالد به صندوق 
بازنشستگی کل کشــور بودند چرا که ماه هاست پرداخت 
مطالبات بازنشســتگان فوالد با تعویق و مشکالتی مواجه 
است و همچنین سواالت مکرر نمایندگان مجلس از وزیر 
تعاون در صحن علنی، هنوز مشــکالت این قشر از جامعه 

را حل نکرده است.
این تجمع درست در روزی انجام شد که ماده ای از الیحه 
برنامه ششم توســعه در خصوص بازنشستگان فوالد جزو 
مواد ارجاعی این برنامه در مجلس بود. بر این اســاس در 
هنگام بررســی بندی از ماده 13 مربوط به حل مشــکل 
بازنشســتگان صندوق فــوالد به بحث هــای متعددی 
پرداختند که همگی در این بحث بر لزوم حل مشکل این 

صندوق با ارائه پیشنهادات مختلفی تاکید داشتند.
به دنبال این تجمعات رییس مجلس شــورای اســالمی 
در زمان بررســی ماده ای از الیحه برنامه ششــم مربوط 

به حل مشــکل بازنشســتگان صنــدوق فــوالد، گفت: 
»دلم می خواهد مشــکل صندوق فوالد حل شــود چون 
از آمدن مداوم این پیرمردها )تجمــع کنندگان صندوق 
بازنشســتگی فــوالد( جلــوی مجلــس، آدم خجالــت 
می کشد.« در این بین رییس مجلس پیشنهاد رفع ابهام و 
اصالحیه ای در بند ارجاعی کمیسیون تلفیق را مطرح کرد 
تا بــر اســاس آن صندوق بازنشســتگی فــوالد با حفظ 
موقعیت بــه وزارت کار انتقال یابد تــا نگرانی نمایندگان 
مبنی بر اینکه با این انتقال، ممکن است ماهیت صندوق 
و وضعیــت بازنشســتگان نامعلوم شــود، از بیــن برود.  
الریجانی همچنیــن در واکنش به پیشــنهاد قاضی پور 
یکی از نماینــدگان مجلس که به دنبــال انتقال صندوق 
بازنشســتگان کارکنان فــوالد به صندوق بازنشســتگی 
کشــوری بود، اعالم کرد: صندوق بازنشســتگی کشوری 
»مفلس فی امان ا... « است و باید کاری کنیم که با تامین 
منابع مشــکالت این صندوق رفع شــود. به اعتقاد وی، 
صندوق بازنشستگی کشوری مشکالت خاص خود را دارد 
و این عقالنی نیست که این صندوق زیرمجموعه صندوق 
بازنشستگی کشوری شود و باید تدبیری برای رفع مشکل 

بازنشستگان صنعت فوالد در بودجه سنواتی اتخاذ کرد.
انتقــاد از کاهــش منابع صندوق فــوالد در 

بودجه ۹۶
پیش از این نیز عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس، 
از کاهش اعتبارات صنــدوق فوالد در بودجه ســال ۹۶ 

انتقاد کرده بود و افزود: تخصیــص منابع از محل مالیات 
کاالهای آسیب رســان برای جبران کمبود منابع صندوق 
فوالد درســت نیســت. حمیدرضا فوالدگر  در خصوص 
مالیات کاالهای آسیب رســان، گفت: در بودجه سال ۹4 
حدود 100 میلیــارد از محل درآمد دخانیــات با ردیف 
کسری بودجه برای صندوق فوالد و میزان افزایش حقوق 
کارکنان این صندوق رقمی حــدود 2هزار میلیارد تومان 

برای صندوق بازنشستگی فوالد در نظر گرفته شد.
به گفتــه نماینده مــردم اصفهان در مجلــس، دولت در 
بودجه ســال ۹۶ رقم تخصیصی به صندوق فــوالد را از 
هزار و 800 میلیــارد به هزار و 200 تومــان کاهش داده 
است، بنابراین برای جبران این میزان از سایر بخش ها باید 
برداشته شــود اما تخصیص منابع از محل درآمد وزارت 
بهداشت و درمان و از محل مالیات کاالهای آسیب رسان 
درست نیســت. وی افزود: برای مبارزه با دخانیات، بهبود 
و درمان کسانی که  با اســتفاده از کاالهای آسیب رسان 
متضرر شده اند تخصیص مالیات کاالهای آسیب رسان و 
ســیگار به وزارت بهداشــت و درمان الزم است، از این رو 
در کمیسیون تلفیق بودجه باید به این موضوع رسیدگی 

شود زیرا هر دو نیازمند اعتبارات هستند.
فوالدگر بــا تاکید بــر بهبــود وضعیت مالــی صندوق 
بازنشســتگی فوالد، گفت: در تخصیص اعتبارات به این 
صندوق همــه مالحظات بایــد در نظر گرفته شــود و از 
محل هایی، اعتبــارات تخصیص یابد کــه موجب ضرر و 

آسیب به سایر بخش ها نشود.
صندوق بازنشستگی فوالد زیرمجموعه وزارت 

کار شد
مدیرعامل کانون بازنشستگان فوالد اصفهان در گفت وگو 
با ایمنا دربــاره وضعیت بازنشســتگان صنــدوق فوالد 
و ذوب آهن، اظهار داشــت: متاســفانه با باالرفتن ســن 
بازنشستگان، توان جسمی آنها برای پیگیری مطالباتشان 
در خیابان و تحصــن و تجمع مقابل مجلــس و ... کمتر 
می شود. مجتبی احمدی با تاکید بر اینکه برای انجام هر 
کاری در کشور باید قانونی وضع شود، بیان داشت: ما نیز 
از مجلس انتظار داشــتیم که در برنامه ششم توسعه برای 
بازنشســتگان صندوق فوالد قانونی وضع کندتا مشــکل 
برای همیشه حل شــود. مدیرعامل کانون بازنشستگان 
فوالد اصفهان با بیــان اینکه مطابق قانونــی که مصوب 
شد، صندوق بازنشســتگی فوالد همچنان زیر نظر وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقــی خواهد ماند و انتقال آن 
به وزارت صنعت منتفی شد، افزود: براین اساس مقرر شد 
کسری صندوق محاسبه و طی سه ماهه نخست سال ۹۶، 
رقم کسری مشخص شود و دولت آن را در مدت سه سال 

به صندوق پرداخت کند.
وی همچنین ادامه داد: از طرفی در این قانون  قرار شــد 
کســری صندوق بابت پرداخت حقوق ها در هر ماه برای 
 هر ســال بودجه و از طریــق بودجه کســری به صندوق 

داده شود.

یادداشت

مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی از مردم خواســت 
با توجه بــه ضــرر و زیانی کــه متوجــه فعاالن پوشــاک در 
 ساختمان پالسکو شده است تا شــب عید فقط پوشاک ایرانی

خریداری کنند.
تقــی نوربخــش در برنامه تیترامشــب با اشــاره بــه خدمات 
بیمه تامین اجتماعی به حادثه دیدگان ســاختمان پالســکو، 
اظهارداشــت: ســازمان تامین اجتماعی در بعد امدادی تمامی 
بیمارستان ها را به صورت بســیج درآورده تا تمامی هزینه ها را 
به صورت 100 درصد رایگان پوشــش دهد، شهدای این حادثه 
در فاصله یک هفته احکام مســتمری بدون هیچ تشــریفاتی را 
پشــت ســر می گذارند که از همین مــاه پرداخت می شــود. 
در بحــث بیمه بیــکاری هم، کارگــران تحت پوشــش تامین 
اجتماعی به اداره کار و شــعبه 2۶ ســازمان تامیــن اجتماعی 
 مراجعــه نموده، تشــکیل پرونــده داده و بیمه بیــکاری خود

 را دریافت کنند.
وی افزود: بــا تعامالتی که با بانــک رفاه صــورت گرفته کلیه 
صاحبان مشاغلی که در این حادثه اموالشان تلف شده می توانند 
وامی با ســود ۶ درصد بــا بازپرداخت 3۶ مــاه دریافت کنند و 

کارگران خود را دوباره مشغول به کار کنند.
مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی با اشــاره بــه اینکه در 
ساختمان پالسکو بیش از 3000 نفر کار می کردند، بیان داشت: 
متاســفانه کمتر از 1500 نفر بیمه بودند، این نشــان می دهد 
که باید در بحث های بیمه ای کار شــود. ذتقی نوربخش افزود: 
ما از یکســال قبل برنامه ریزی کردیم تــا مفاهیم بیمه به کتب 
درســی در تمامی مقاطع راه یابد. نوربخش تاکید کرد:  سازمان 
تامین اجتماعی به عنــوان نهادی حمایتی با توجه به وســعت 
حادثه که بیــش از 1500 میلیــارد تومان بــوده و در کنار آن 
ضرر و زیان به کســبه و فعاالن این حوزه وارد شــده اســت، از 
 تمامی هموطنان تقاضا دارد تا شــب عید فقط پوشــاک ایرانی

تهیه کنند.

اوپک و روســیه اعالم کردند که از برنامه ریــزی اجرای توافق 
کاهش تولید با هدف تقویت قیمت نفت، جلوتر هستند.

وزرای کشــورهای تولید کننــده نفت در هنــگام ورود به وین 
گفتند: عربســتان، الجزایر و کویت قبال تولید خود را بیشــتر از 
حد الزم کاهش داده اند و در همین حال، روسیه توانسته عرضه 

نفت خود را بیش از حد پیش بینی کاهش دهد.
به گفته خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، تولید کنندگان 1/5 

میلیون بشکه در روز از عرضه نفت به بازار کاسته اند.
الکســاندر نواک وزیــر انرژی روســیه هم گفت: مــا از جدول 
زمان بندی جلوتر هســتیم و آن را ادامه خواهیم داد. وی افزود: 
ما داریم تمام تالشمان را می کنیم تا مشارکت در اجرای توافق 

را به حداکثر برسانیم.

درخواست مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از مردم؛

برای حمایت از پالسکو، پوشاک 
ایرانی خریداری کنید

عرضه نفت جهان1/5 میلیون 
بشکه کاهش یافته است

آیا تجمعات بازنشستگان فوالد
حالل مشکالتشان می شود؟

اخبار

 متاسفانه با باالرفتن 
سن بازنشستگان، 

توان جسمی آنها 
برای پیگیری 

مطالباتشان در 
خیابان و تحصن و 

تجمع مقابل مجلس 
و ... کمتر می شود
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تازه های پزشکیيادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

شیرکاکائو برای صبحانه کودک ممنوع!

ام اس بیماری التهابی اســت که مشــخصه آن التهاب ناشــی از 
آسیب های مغزی است. از آنجایی که نوع تغذیه در کنترل هر نوع 
بیماری تاثیر دارد در این مورد بخصوص نیز می توانید با در پیش 

گرفتن پرهیزهای غذایی از بروز التهاب ها پیشگیری کنید.
در این مطلب درخصوص این بیمــاری و 5 پرهیز غذایی مهم آن 

بیشتر صحبت می کنیم. لطفا با ما همراه باشید.
گوشت قرمز پرچرب؛ مشکل ساز برای روده ها

گوشــت های قرمز پرچرب حاوی میزان زیادی چربی هســتند. 
برخی از این گوشــت ها در هر 100 گرم حــدود 12 گرم چربی 
دارند که 50 درصد آن را چربی های اشباع شده تشکیل می دهند. 
این نوع چربی ها به دالیل متعددی مشــکل زا هســتند. در واقع 
چربی های اشباع شــده باعث افزایش نفوذپذیری جداره روده ای 

شده و به این ترتیب زمینه ورود سموم به بدن مهیا می شود.
چیپس و هله هوله ها؛ تشديدکننده بیماری

چیپس ها در هــر 100 گرم حــدود 1/8تا 3 گرم نمــک دارند؛ 
درحالی که میزان مصرف روزانه نمک 5 گرم است. در سال 2014 
محققان آرژانتینی انســتیتوی مطالعات نورولوژی بوینس آیرس 
به این نتیجه رســیدند که میزان باالی نمک باعث رشد و تشدید 

بیماری ام اس می شود.
ماهی تن؛ حاوی جیوه زياد

به گفته متخصصان ماهی های بزرگ بیشــترین میزان آلودگی به 
فلزات سنگین را دارند. جیوه بخصوص برای سیستم عصبی سمی 

است و میزان باالی آن، نقش مهمی در بروز ام اس دارد. 
مشروبات الکلی؛ مضر برای مغز و تشديد کننده عالئم

الکل باعث انبساط رگ های خونی و در نتیجه، افزایش آسیب های 
مغزی ام اس شده و عالئم را تشــدید می کند. توصیه می شود به 
جای مصرف این قبیل نوشیدنی ها، از آب میوه ها، آب سبزیجات 

تازه و سرشار از ویتامین ها استفاده شود.
کره؛ تشديدکننده  عالئم

مصرف زیاد کره باعث تشــدید التهاب و عالئم بیماری می شــود. 
کره حاوی 80 درصــد چربی و در واقع یکــی از منابع چربی های 
اشباع شده اســت. مصرف کره همچنین به معنای کاهش مصرف 
روغن های گیاهی اســت. این نوع روغن ها حــاوی میزان زیادی 

اسیدهای چرب غیراشباع هستند. 

تنها بعد از دوساعت از صرف ناهار، نوعی حس گرسنگی در افراد به 
وجود می آید که با مصرف خوراکی های مقوی می توانید عالوه بر 

رفع گرسنگی، تناسب اندامتان را نیز حفظ کنید.
ساعات بعد از ظهر خطرناک ترین زمان برای مصرف تنقالت فاقد 
ارزش غذایی و ابتال به انواع بیماری ها از جمله افزایش قند و چربی 
خون و به ویژه چاقی است، اما برخی میان وعده های مقوی و سالم 
را مــی توانید جایگزین تنقــالت بی ارزش کنید تا هم احســاس 

سیری کنید و هم دچار چاقی و اضافه وزن نشوید.
گفتنی اســت یکی از میان وعده های بســیار مفید برای احساس 
ســیری و جلوگیری از تمایل به خــوردن موادغذایی شــیرین، 
مقداری کره بــادام زمینی و ژلــه با طعم مورد عالقه شماســت. 
مصرف این دو خوراکــی خوش طعم به تنهایی و بدون اســتفاده 
از نان یا کیک، عالوه بر رفع گرســنگی، می تواند باعث ســوختن 

کالری های اضافی بدن شود.
ماســت خامه ای با بادام و گردو نیز به دلیل دارا بودن مواد مغذی 
می تواند باعث تقویت بدن و رفع احســاس گرســنگی شود؛ شما 
می توانید گردو را خرد کرده داخل ماست بریزید و در ساعات بعد 

ازظهر مصرف کنید.
ترکیب پنیر خامه ای با تکه های آناناس هم یکی از میان وعده های 
بســیار لذیذ و با طعمی منحصر به فرد فراموش ناشدنی است که 
می توانید هنگام عصر آن را مصرف کنیــد و از مزه آن لذت ببرید. 
می توانید پنیر را به تکه های ریز تقســیم کرده یا رنده کنید و به 

همراه ورقه های آناناس مصرف کنید.
مصرف آجیل هم یکی دیگر از پیشــنهادهای عالی برای ســپری 
کردن یک بعدازظهر بدون احســاس گرسنگی اســت. می توانید 
مخلوطی از میوه های خشک شــده به همراه پسته، بادام، فندق، 
گردو، بادام زمینی، تخم کدو و تخــم آفتابگردان را مصرف کنید. 
این خوراکی ها عالوه بر احساس ســیری، بسیاری از ویتامین ها و 

امالح مورد نیاز بدن شما را تامین  می کنند.
و در نهایت مخلوط ســیب زمینی تنوری، پخته یا کبابی به همراه 
ماست خامه ای و ســس گوجه تند مشهور به سالســا، می تواند 

احساس گرسنگی را در افراد برطرف کند.

هیچ فردی نباید در زمان رســیدگی به وظایف شــغلی گرســنه 
باشد، چون گرسنگی به راحتی افراد شاغل را به دردسر می اندازد. 
مطالعات نشان داده اند که هم زمان با پایین آمدن سطح قند خون، 
تمرکز هم ضعیف می شود و دامنه حواس نیز محدودتر می گردد. 

چنین مشکالتی واقعا برای ذهن مضر هستند.
از طرف دیگر، اگر معده افراد شــاغل در زمان کاری کامال پر باشد، 
با ایجاد احســاس کســالت و تنبلی، مانع از عملکرد درست آنان 
می شود. با توجه به این نکات، افراد شــاغل باید تغذیه استاندارد 
داشــته باشــند و از افراط و تفریط پرهیز کنند. افرادی که ناهار 
ســنگین و پرچرب می خورند، به اندازه افراد گرسنه با اختالل در 

تمرکز مواجه می شوند.
از اينترنت دور بمانید!

هر کدام از شــبکه های اجتماعی مجازی، ایمیل ها، پیام ها و انواع 
ســرگرمی های اینترنتی، برای ایجاد اختالل در تمرکز افراد کافی 
هستند. مطالعات نشان داده اند که وقتی افراد برای سرک کشیدن 
به شبکه های اجتماعی آنالین می شــوند، خیلی طول می کشد تا 

دوباره به فعالیت کاری خودشان برگردند.
چنین اتفاقی درنهایت تمرکز افراد شــاغل را در محل کار مختل 
می کند. بنابراین، اگر فعالیت کاری شــما به اینترنت نیازی ندارد، 

حتما از فضای آنالین دور بمانید!

بیماری ام اس؛ 

از اين 5 ماده غذايی بپرهیزيد

 با اين میان وعده ها، چربی شکم 
و پهلو را نابود کنید

گرسنه کار نکنید تا به دردسر نیفتید!

دمنوش ها

یک محقق و پژوهشــگر طب ســنتی گفت: دمنوش 
اســطوخودوس نقش موثــری در تســکین و ترمیم 

سلسله اعصاب و تقویت دستگاه گوارش ایفا می کند.
حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: 
اسطوخودوس دارای طبع گرم و خشک و ضد بلغم و 
ســودا بوده و بنا به گفته ابوعلی سینا، بهترین داروی 
پاک کننده ترشــحات و اخالط مغزی است؛ بنابراین 
مصرف آن نقش موثری در کاهش التهابات جســمی، 
روحی و تسکین اعصاب دارد. این محقق و پژوهشگر 
طب سنتی افزود: استفاده از این گیاه در مبتالیان به 
بیماری هایی مانند اسکیزوفرنی، آلزایمر، پارکینسون 

و ام اس مفید است.
عظمایی درخصوص دمنوش اســطوخودوس عنوان 
کرد: ترمیم و بازســازی سلســله اعصــاب، تقویت 
بافت هــای عصبی و سیســتم گوارش، پاکســازی 
مایع مغزی نخاعی از اخالط ســرد بلغمی و سودایی، 
افزایش حافظــه و کاهش ورم هــای بافتی عصبی، از 
خواص این دم کرده محســوب می شــود. وی تاکید 
کرد: مصرف دم کرده اســطوخودوس برای مبتالیان 
به ناراحتی های ریوی و آســم ضروری است. روغن و 
جوشانده اسطوخودوس نیز سبب تسکین التهابات و 
درد مفاصل می شود. مصرف مخلوط اسطوخودوس 
همــراه بابونه و ســنبل الطیب نیز تاثیر بســزایی در 
پیشــگیری از ضعف چشــم دارد، بنابراین گنجاندن 
این ترکیب در برنامه غذایــی مبتالیان به آب مروارید 
ضروری اســت. این محقق و پژوهشگر طب سنتی با 
بیان اینکه مصرف دمنوش اسطوخودوس برای بهبود 
بیماری هایی مانند صرع، وسواس فکری و سردردهای 
میگرنی موثر اســت، تصریح کرد: استفاده از دم کرده 
اســطوخودوس همراه با مصلح آن )کتیرا( نیز سبب 
رفع انســدادهای کبد و طحال می شــود. عظمایی 
یادآور شد: جوشانده اســطوخودوس برای ضدعفونی 
کردن زخم ها اســتفاده می شود. لوســیون این گیاه 
نیز نقش چشــمگیری در رفع لک و جــوش ایفا می 
کند. از آنجایی که اســطوخودوس یک گیاه هوشمند 
محسوب می شــود، مصرف آن در طول روز برای کبد 
و هنگام شــب برای مغز اثر بخش اســت. وی توصیه 
کرد که مخلوط اسطوخودوس همراه با گل گاوزبان و 
سنبل الطیب نیز نقش چشمگیری در بهبود عملکرد 
سیستم مغز و قلب دارد؛ ولی افرادی که داروی اعصاب 
استفاده می کنند باید ازمصرف همزمان این معجون با 

داروهایشان خودداری کنند.

دمنوشی برای کاهش التهابات 
روحی و روانی به دلیل اهمیت ســالمت دهــان و دندان ها، بســیاری از 

پزشکان نســبت به بهداشــت دهان توصیه های فراوانی 
دارند. بــه طور کلــی، باکتری هایی کــه در دهان زندگی 
می کنند ممکن اســت عالوه بر سوراخ شــدن دندان ها، 
التهاب لثه و بیماری های اطــراف دندان ها را ایجاد کنند. 
بنابراین، رعایت بهداشت دهان و دندان اهمیتی ویژه دارد.

عالوه بر مســواک زدن که باعث زدودن جرم و پالک های 
میکروبــی از ســطح دندان هــا می شــود، بســیاری از 
دندان پزشــکان معتقدند که اســتفاده از دهان شــویه ها 
می تواند شمار زیادی از باکتری های موجود در دهان را از 

بین ببرد و دهان را ضدعفونی کند. 
 PH در واقع، دهان شــویه ها به گونه ای تولید شده اند که
طبیعی دهــان را حفظ می کنند و بــا جلوگیری از قلیایی 
یا اسیدی شــدن محیط دهان، مانع از پوسیدگی دندان ها 

می شوند.
یک نوع از معمول ترین دهان شــویه های قابل اســتفاده، 
دهان شویه های فلورایدی است. فلوراید نوعی ماده معدنی 
است که دندان ها را نسبت به پوســیدگی ناشی از اسید و 

باکتری، محکم تر و مقاوم تر می کند.
اما مراقب باشید که از این دهان شــویه های فلورایدی در 
کودکان زیر شش سال اســتفاده نکنید؛ مگر اینکه پزشک 
معالج بســته به شــرایط کودک، آن را تجویز کند. برای 
اثربخشی بیشتر دهان شــویه، تا حداقل 30 دقیقه بعد از 
اســتفاده، از خوردن و آشــامیدن و شست وشــوی دهان 
خودداری کنید. مقــدار مصرف آن هم به ســن و میزان 

فلورایدی بستگی دارد که در آب حل می کنید.
عوارض آن را جدی بگیريد

دهان شــویه های فلورایدی معموال برای اســتفاده روزانه 
تجویز می شود. اما این دهان شــویه ها در کنار فوایدی که 
دارند، ممکن است در صورت مصرف بیش از حد عوارضی 

را به دنبال داشته باشند.
در صورتی که متوجه تغییر در رنگ یــا ظاهر دندان های 
خود شــدید، حتما به پزشــک مراجعه کنید. این عالمت 
ممکن اســت به دلیل مصرف بیش از حد فلوراید باشــد. 
معموال بروز واکنش های حساســیتی به ندرت مشــاهده 
می شود؛ اما در صورت مشــاهده واکنش های حساسیتی 
ازقبیل جوش، خارش، تورم صورت و زبان و گلو، سرگیجه 
شدید و دشــواری در تنفس، بالفاصله به پزشک و مراکز 
درمانــی مراجعه کنید. در صورتی کــه مبتال به زخم های 
دهانی هســتید پیش از اســتفاده از دهان شویه با پزشک 

مشورت کنید. 
کودکان معموال نســبت به عوارض جانبی دهان شــویه ها 
حساس ترند و باید مراقب باشید که آن را به اشتباه نخورند. 

همچنین اگر در دوران بارداری یا شیردهی به سر می برید 
به دلیل انتقال دارو از طریق شــیر به نوزاد، حتما پزشک 

معالج را در جریان بگذارید.
مصرف بیــش از حــد دهان شــویه فلورایــدی عالئمی 
چون زخم شــدن دهان، استفراغ، اســهال، افزایش بزاق، 
معده درد یا احساس چنگ زدگی در معده، ضعف عضالنی، 
لرزیدن و بروز صرع ایجاد می کند؛ بنابراین مراقب باشــید 
که تنها طبق دســتور پزشــک از آن استفاده 

کنید. 
به خاطر داشــته باشــید که اســتفاده از 
دهان شــویه به تنهایی نمی تواند بهداشت 
دهان و دندان هــا را تامین کند، بنابراین 
باید به مسواک زدن و استفاده از نخ دندان 

ادامه دهید. 
در ایــن میان، برخــی از محققــان بر این 
باورند که میزان باالی الکل در بســیاری 
از دهان شــویه ها ممکن است خطر 
ابتال به ســرطان های دهان 

را افزایش دهد.

دهان شويه الکلی 
بهتر است يا غیرالکلی؟

موجود  دهان شویه های  بیشتر 
در بازار حاوی الکل به ویژه اتانول 
بوده که در ابتدا باعث احســاس 
ســوزش در دهان می شــود که 
احساس ناخوشایندی و خشکی 
دهــان را بــه دنبــال دارد. در 
صورتی که این ســوزش شما را 
آزار می دهد، بهتر اســت از انواع 

غیرالکلی استفاده کنید.
دهان شويه ای طبیعی

آب نمک ســابقه تاریخی دارد و از 
صدها ســال پیش توسط چینی ها 

و رومی هــای باســتان مورد 
می گرفت.  قرار  اســتفاده 
هندی هــای باســتان هم 

از ایــن محلــول برای 
و  دهــان  بهداشــت 
اســتفاده  دندان هــا 
می کردند. امروزه هم 
آب  دندان پزشــکان 
نمــک را برای کاهش 

درد و التهــاب بعد از کشــیدن دندان توصیــه می کنند. 
مطالعات صورت گرفته در ســال 2010 نشان داد که آب 
نمک روش موثری بــرای نابودی باکتری هــای دهان به 

شمار می رود. با وجود اینکه 
ایــن محلول نمکــی یکی 
از روش هــای کم هزینه و 
دم دستی اســت، استفاده 
آن  از  طوالنی مــدت 
می تواند بــه مینای دندان 

آسیب وارد کند.

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 
مهم ترين عوامل 

 شیوع سرطان 
در کشور

رییس انجمــن رادیوتراپی آنکولوژی ایــران بیان کرد: آگاهی بخشــی به 
افراد جامعه درخصوص عوامل ســرطان زا در کاهش شــیوع سرطان تاثیر 
چشمگیری دارد.  محمدرضا قوام نصیری رییس انجمن رایوتراپی آنکولوژی 
ایران اظهار داشت: در بحث پیشــگیری از سرطان باید موضوعات مختلفی 
را مدنظر قــرار داده و از بخش های متعددی اســتفاده کنیــم. وی افزود: 
اطالع رســانی به افراد جامعه از طرق مختلف که توســط وزارت بهداشت و 
رسانه ها انجام می شود، در پیشــگیری از ابتال  به سرطان نقش چشمگیری 
دارد. در این خصوص برنامه های نسبتا خوبی انجام شده اما وزارت بهداشت 

باید با انجمن های دست اندرکار و اداره ســرطان ارتباط وسیع تری داشته 
باشد و در زمینه پیشگیری آگاهی رسانی گســترده تری انجام شود. رییس 
انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران بیان کرد: تغییر سبک زندگی، تغذیه، نوع 
غذا، طبخ آن و استفاده از ویتامین ها در پیشگیری از سرطان نقشی اساسی 
دارد. طبخ غذا با روغن های اشباع و روغن های گیاهی بدون استاندارد، سرخ 
شدن غذا با حرارت باال و مواد نگه دارنده موجود در کنسروها، روی دستگاه 
گوارش فوقانی تاثیر منفی گذاشــته و سبب ایجاد ســرطان مری و معده 
می شود. استفاده از میوه ها و سبزیجات خام یا بخارپز، کاهش مصرف قند، 

شکر، نمک و گوشت، سبب پیشگیری دســتگاه گوارش از ابتال به سرطان 
می شــود. قوام نصیری تاکید کرد: آلودگی هوای ناشی از خودروها احتمال 
افزایش سرطان خون و همچنین سایر سرطان های ناشی از سرب را افزایش 
می دهد که سازمان های مختلف در آن نقش دارند و در این زمینه باید برنامه 
ریزی جدی در جهت کاهش آلودگی آب و هوا انجام شــود. رییس انجمن 
رادیوتراپی آنکولوژی ایران ادامه داد: بحث شناخت شایع ترین سرطان ها در 
مناطق مختلف کشور حائز اهمیت بوده و وزارت بهداشت در سال های اخیر 

فعالیت چشمگیری در این خصوص داشته است.

توت فرنگی آناناســی با ظاهری شــبیه توت فرنگی نارس، 
خواص شــگفت انگیزو منحصر به فردی داشته و طعم و مزه 

آن بسیار خاص و دوست داشتنی است.
توت فرنگی آناناســی )پاینبــری( یا آنانــاس ردبری برای 
نخســتین بار در آلمان، عرضــه و وارد بازار شــد. این میوه 
به ظاهر شــبیه توت فرنگی بوده اما مزه آن به آناناس نزدیک 

است. 
این میوه به تازگی وارد بازار نشــده بلکه عرضه جهانی آن از 
آلمان آغاز شده و در برخی از نقاط جهان از قبل وجود داشته 
است و حاصل ترکیب توت فرنگی ساحلی آمریکای جنوبی 
و توت فرنگی ویرجینیای آمریکای شــمالی بوده و معموال 

بیشتر سال در دسترس است.
توت فرنگی آناناســی غنــی از مــواد مغذی بــوده و یک 

آنتی اکسیدان قوی محسوب می شود.
60 گرم توت فرنگی آناناسی 557 واحد انرژی و 138 کالری 

دارد و فاقد سدیم، کربوهیدرات و قند است.
این میوه سرشــار از ویتامین C و آنتی اکســیدان بوده و با 
تقویت سیســتم ایمنی بدن، موجب می شــود بدن دربرابر 

برخی از ویروس ها مانند آنفلوآنزا خوب مقاومت کند.
تقويت کننده استخوان ها و دندان

این میوه سرشــار از ویتامین A اســت که در استخوان ها و 

حفاظت از دندان بسیار نقش دارد.
بهبودبخش سالمت قلب

توت فرنگی آناناسی غنی از پتاســیم بوده ودر کنترل فشار 
خون تاثیرگذار است که در نتیجه مانع نارسایی قلبی، سکته 

مغزی، حمله و بیماری های قلبی عروقی می شود.
يک آنتی اکسیدان قوی

این میوه با کاهش اکسیداســیون در بدن از بروز  بیماری ها 
بخصوص مشکالت قلبی و سرطان جلوگیری می کند.

اگر بعد از آسیب دیدگی کمر، فعالیت های بدنی خود را کاهش 
دهید، باعث خشکی و سفتی در عضالت می شود. بنابراین باید 
تمرینات ورزشی کششی را برای جلوگیری از خشکی عضله 
انجام دهید. دستیابی به وضعیت نرمال ستون فقرات و بافت 
نرم در بیماران مبتال به کمر درد مزمن، ممکن است چند هفته 
یا چند ماه زمان ببرد اما با افزایــش فعالیت های بدنی بیمار، 
درد به مقدار زیــادی کاهش می یابد. در تمرینات ورزشــی 
کششــی، هدف اصلی باالبردن انعطاف دیســک، عضالت، 
لیگامان ها و تاندون هاست. الزم به ذکر است که حتی سفتی 
و خشکی عضالتی که در نزدیکی کمر قرار دارند نیز می تواند 
باعث افزایش فشار به کمر شود. مثال سفتی عضله پشت ران 
)هامســترینگ(، موجب به وجود آمدن یــا افزایش کمر درد 
می شود و بنابراین کشش عضله پشت ران، یکی از موارد مهم 
یک برنامه ورزشی برای درمان کمردرد است. تقویت عضالت 
ناحیه کمر، می تواند احتمال بازگشــت مجــدد کمردرد را 
کاهش دهد. اگر کمر درد بیش از 2 هفته طول بکشد، باید با 
ورزش های قدرتی مناسب، کمر را تقویت کرد تا بعد از درمان 
کمردرد، از بازگشــت مجدد آن پیشگیری شــود. از جمله 
تمرینات هــوازی که به بیماران مبتال به کمردرد پیشــنهاد 

می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. آب درمانی: در بیمارانی که درد شدید دارند بسیار مفید 

است.
2. پیاده روی: تصور بیشــتر افراد این است که همان مقدار  
پیاده روی که هنگام انجام دادن کارهای روزمره مانند خرید 
انجام می دهند برای حفظ سالمت قلبی تنفسی کافی است 
ولی آنچــه که باعث بهتر شــدن ظرفیت هوازی می شــود، 
پیاده روی پیوســته، حداقل برای 20 تا 30 دقیقه در بیشتر 

روزهای هفته است.
3. دوچرخه ثابت

فشارخون را با توت فرنگی آناناسی کنترل کنید

یک پژوهشگر طب سنتی گفت: مصرف شاهدانه بوداده باعث 
بهبود بیماری آکنه و اگزما می شود. عباس لطفی پژوهشگر 
طب سنتی، با اشاره به اینکه شــاهدانه در کشورهای چین و 
هند بیشــتر یافت می شــود، گفت: این گیاه دارای ریشه ای 
عمودی با ارتفــاع 3 الی 5 متری اســت. وی بــا بیان اینکه 
شاهدانه ضد انگل است، اظهار داشت: مصرف این گیاه باعث 
کاهش بیماری هایی مانند روماتیسم، یبوست و فشار خون 
می شود. این پژوهشگر طب ســنتی با اشاره به اینکه مصرف 
این گیاه از افزایش کلسترول خون جلوگیری می کند، تاکید 
کرد: مصرف بیش از حد شاهدانه باعث تشدید بیماری های 
روحی روانی، ترس، تشنگی، استفراغ، سردرد و سرگیجه در 
افراد می شــود. لطفی به بو دادن تخم گیاه شاهدانه در منزل 
اشــاره کرد و افزود: بو دادن تخم شاهدانه از شدت بیماری ها 

جلوگیری می کند.

مصرف زیاد شیرکاکائو برای کودکان می تواند مشکالت متعددی 
در کودکان کم تحرک ایجاد کند و افزایش پوســیدگی دندان را 
در پی داشته باشــد. مادران برای آنکه فرزندانشان شیر را با میل 
و عالقه بخورند، برای آنها شیر کاکائو تهیه می کنند؛ اما مادران 
همواره باید به خاطر داشته باشند شیر کاکائو تمام کلسیم فواید 
شیر را از بین می برد و برای ایجاد طعم مطلوب در شیر بهتر است 
از عسل، شیر خرما و انگور اســتفاده کرد.  یکی از مواد موجود در 
شکالت و پودر آن با اگزاالت شــیر مغایرت دارد و جذب شیر را 
با اختالل روبه رو می کند. براســاس یکی از نتایج به دست آمده، 
مخلوط شیر با شکر یا قند هیچ گونه ضرری ایجاد نمی کند و تنها 
شیر کاکائو تاثیر مخربی بر کودکان دارد و اگزاالت شیر را تبدیل 
به یک ماده سمی می کند. در تهیه شیرکاکائو، از کافئین، شکر و 
شربت ذرت و ساکاروز استفاده می شود که می تواند تا حدی برای 

سالمتی مضر باشد.

شیرکاکائو برای صبحانه کودک 
ممنوع!

شاهدانه بو داده چه فوايدی 
دارد؟

بهترين تمرينات ورزشی کششی در درمان کمر درد

ورزش درمانی

دهن به دهن دهان شویه ها 
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صنعت خودروســازی بیش از 30 صنعت دیگر را 
درگیر خود می کند و از این لحــاظ می توان این 
صنعت را یکی از صنایع پــر جنب وجوش جوامع 

بشری قلمداد کرد.
از این رو نمایشگاهی هم که به منظور به نمایش گذاشتن صنعت 
خودروسازی و صنایع وابسته آن برپا می شود، شور زیادی را بین 

بازدیدکنندگان ایجاد می کند.
نمایشــگاه های خودرو )محل هایی که به صورت ســاالنه یک یا 
دوبار در ایران و یا سطح جهان تشــکیل می شود(، همیشه یکی 
از رویدادهایی بوده اند که توانســته اند عالقه مندان زیادی را به 

خود جذب کنند.
این گونه نمایشگاه ها که با هدف به نمایش گذاشتن دستاوردها و 
محصوالت جدید شرکت ها یا تجدید خاطرات و جذب مشتری با 
به نمایش گذاشتن خودروهای کالسیک و خودروهای دست ساز 
برپا می شود، حاال دیگر در کشــور ما هم جایگاه ویژه ای در بین 

مردم دارند.
اما در ســطح جهان گفته می شــود که پنج نمایشــگاه در خیل 
عظیم نمایشــگاه های خودرو از اهمیت بیشــتری برخوردارند 
 Big Five که گاهی بــه جمع این نمایشــگاه ها پنج بزرگ یــا
هم گفته می شــود. این پنج نمایشــگاه در فرانکفــورت آلمان، 
جنوا در ســوییس، دیترویت آمریکا، پاریس فرانسه و توکیو در 
ژاپن برگزار می شوند. خودروســازان و صنایع وابسته خودرویی 
پیش از برگــزاری ایــن نمایشــگاه ها هیجان زیــادی دارند تا 
 بتوانند با شــرکت در این رویدادها حاصــل تالش های خود را

به همه نشان دهند.

بــه  شــهری  در  کــه  دیترویــت  خــودروی  نمایشــگاه 
همین نــام در ایالــت میشــیگان آمریــکا برگزار می شــود، 
 از 8 ژانویــه شــروع شــده و تــا 22 ژانویــه هــم ادامــه 
خواهد داشــت. عنــوان این نمایشــگاه، نمایشــگاه خودروی 
North American یــا   بین المللــی آمریــکای شــمالی 
 International Auto show می باشــد کــه بــه اختصار

 naias نام گرفته است. در بررسی سوابق این نمایشگاه، امسال 
هم شــاهد آن هســتیم که نام های بزرگی از سراسر جهان در 
این نمایشــگاه برای به نمایش گذاردن آخرین دســتاوردهای 
خود حضور به هم رســاندند. از هیوندایی، تویوتا و شــرق آسیا 
گرفته تا بنــز و بی ام و و فولکس آلمان و جنــرال موتورز آمریکا. 
فناوری هــای جدید هــم جایگاه ویــژه ای در این نمایشــگاه 
داشت. از این رو در این نمایشگاه شــاهد شرکت استارتاپ های 
متنوعــی در حوزه های مختلف صنعت خودرو هســتیم. از آمار 
قابل مالحظه برگزاری دوره پیشــین )2016( این نمایشــگاه 
می تــوان به مشــارکت 61 خودروســاز مطرح جهــان در این 
نمایشگاه اشاره کرد که هر کدام محصوالتی جدید برای معرفی 
به بازدیدکنندگان داشــتند. در ســال 2016 نزدیک به 5000 
خبرنــگار از بیش از 60 کشــور دنیا برای پوشــش خبری این 

نمایشگاه در محل آن حاضر شدند.

یکی از جذابیت های نمایشــگاه خودروی دیترویت در تقســیم 
شــدن آن به بخش های مختلف برای بازدید مراجعه کنندگان 
است. جالب آنکه این بخش ها در قالب روزهایی برای هر بخش 
تعیین شده اســت؛ به این معنی که هر بخش در چند روز از کل 

مدت نمایشگاه قابل بازدید است. این بخش ها به قرار زیر است:
  بخش گالری: بخش گالری مختص بــه خودروهای لوکس 
ســازندگان خودرو اســت. در نمایشــگاه naias 2017 این 
بخش در روز هفتم ژانویه برگزار شــد. بر اساس روال سابق این 
نمایشــگاه در هتل بــزرگ MGM  دیترویت برگزار می شــود. 
گفته می شود میهمانان این نمایشــگاه توانستند از نمایشگاهی 
که نزدیک به 7 میلیون دالر خودرو در آن به نمایش گذاشــته 
شده بازدید کنند. این خودروها از آِن شرکت هایی مانند استون 
مارتین، فــراری، المبورگینــی، بنتلی، پورشــه و رولز رویس 
بودند. همچنیــن طراحان و مدیران اجرایی این شــرکت ها در 
 این نمایشگاه حضور داشــتند تا به ســواالت بازدیدکنندگان

پاسخ دهند.
  بخش جدید Automobili-D: این بخش که به تازگی به 
این نمایشگاه اضافه شده است، پاســخی به روند رو به گسترش 
خودروهای الکتریکی و خودروهای برقی اســت. پس از آنکه در 
چند سال گذشته برگزاری نمایشــگاه دیترویت، حجم زیادی 
از شــرکت کنندگان حوزه های جدید ماننــد خودروهای برقی 
و خودروهای الکتریکی به نمایشــگاه آمدنــد، برگزارکنندگان 
این نمایشگاه تصمیم گرفتند بخشــی جدا را به این فناوری ها 
اختصــاص دهنــد. Automobili-D همــان واحــد جدای 
نمایشــگاهی دیترویت برای حوزه های جدید خودرویی مانند 
رانندگی خــودکار، فناوری های ماشــین های متصــل به هم، 
ماشین های الکتریکی، سرویس های حمل و نقل و حمل و نقل 
شهری است که از 8 تا 12 ژانویه 2017 برگزار شدند. این بخش 

مشارکت بیش از 100 شرکت ریز و درشت را به خود دید.
  بخش خبرگزاری ها: بخش خبرگزاری ها که با مشــارکت 
750 خودرو به منظور رونمایی و معرفی و همچنین خبرنگاران 
مختلف کامل می شــود بین روزهای 9 و 10 ژانویه در نمایشگاه 

خودروی دیترویت برگزار شد.
  بخش صنعت: در این بخش ارتبــاط صنعت گران با یکدیگر 
مهیا می شــود. این بخش که در روزهای 11 و 12 ژانویه برگزار 
شــد بیش از 35000 متخصص حوزه خودرو را کــه از بیش از 
2000 خودروســازی دنیا در آنجا حاضر شــده بودند، گرد هم 

آورد. هزینه خرید بلیت این بخش 110 دالر اعالم شده است.
  بخش عام المنفعه: جالــب آنکه نمایشــگاه دیترویت یک 
بخــش عام المنفعه هم دارد. هزینه شــرکت و خریــد بلیت در 
این بخش 400 دالر عنوان شــده است که عایدات آن به صورت 
مســتقیم به خیریه های حامی کودکان می رسد. گفته شده که 
از ســال 1976 تا کنون بیش از 106 میلیون دالر در این بخش 

برای اهداف خیرخواهانه جمع آوری شده است.
  بخش نمایش عمومی: این همان بخشــی است که بازدید از 
آن برای عموم آزاد اســت. هزینه خرید بلیت برای افراد بالغ 13 
دالر و برای افراد مســن و کودکان 7 دالر بــه ازای هر نفر اعالم 

شده است. در این بخش برای هر سلیقه ای عنوانی وجود دارد.

نمایشگاهی پر از شور و هیجان

دیترویت امروز کار خود را تمام 
خواهد کرد

روزهایی که تقسیم می شوند

یادداشت

از نمایشگاه چه خبر؟

خودروســازی صنایع زیادی را در 
یک کشــور درگیر خود می کند که 
برخی از این صنایع، از دسته صنایع مادر هستند 
و برخی در ســطوح بعدی قرار دارنــد. تمام این 
مجموعه مانند زنجیری مشاغل زیادی را در یک 
کشــور ایجاد می کنند که نمی توان خیلی راحت 
جایگزینی برای پتانسیل های آن ایجاد کرد، این 
همان دلیلی اســت که تا کنون خودروســازهای 
دولتی کشــور ما با وجود کار ضعیفشان تا کنون 
ســرپا مانده اند و اگــر همین دلیل ســاده را هم 
در نظر بگیریم، ایجاد انحصار توســط آنها کمی 
منطقی به نظر می رســد. قصد دفاع از کار ضعیف 
خودروســازهای داخلی و ایجادانحصارشــان را 
نداریــم، چیزی که بــرای خودمان هم مســئله 
شده این اســت که در همین نمایشگاه خودروی 
دیترویت یک شــرکت نوپای دولتی خودروساز 
چینی به نــام GAC چگونه توانســته این گونه 
بدرخشــد؟ منکــر ایجــاد محدودیــت بــرای 
شــرکت های داخلی به منظور ورود به بازارهای 

جهانی و توســعه کسب و کارشــان نیستیم. اما 
چرا باید کیفیت ســاخت خودروهای داخلی تا به 
این حد پایین باشــد؟ در یکی از همین شرکت ها 
در یکی از برندهایش تمام خودروهای تولیدی بال 
استثنا، در عقب سمت شاگرد هنگام بسته شدن 
مشکل دارد. انگار در خط تولید مشکل را هم تولید 
می کنند! یا همین ماشین در اطراف دستگیره های 
بیرون بدنه ماشــین دچار اعوجاج اســت و یا در 
ماشــین دیگری در کارخانه دیگرمان وقتی پدال 
گاز را فشار می دهید عقربه بنزین حرکت می کند 
یا در یک ماشــین اصال دنده عقب وجود ندارد! و 
بسیاری از مشکالت دیگر و این یعنی اینکه هیچ 
اهتمامی برای بهبود کیفیت وجــود ندارد. ما در 
پروسه ساخت مشکل داریم چه برسد به طراحی. 
جنبه دیگر ماجرا این است که در تمام دنیا شنیده 
می شود که محصوالت تولیدی یک خط به خاطر 
پیدایش مشکلی در طراحی، Recall یا اصطالحا 
دعوت به برگشت محصول کرده اند. متاسفانه در 
کشور ما در روز روشن ماشــین هایمان به خاطر 

اشتباه خودروسازی آتش می گیرند اما خودروساز 
کاری برای جبران خطایش انجــام نمی دهد. آیا 
 Recall سراغ دارید که خودروسازهای ما تا کنون
کرده باشند؟ به لحاظ قیمت گذاری هم متاسفانه 
چه در خودروهای داخلی و چــه در خودروهای 
وارداتی مشــکالت زیادی وجود دارد. قیمت یک 
خودروی داخلی به قدری زیاد اســت که باور آن 
واقعا مشکل است. اگر قطعات این خودرو را دانه به 
دانه از یدک فروشی تهیه و سرهم کنیم، آیا معادل 
هزینه تمام شــده در کارخانه می شود؟ متاسفانه 
روند فعالیت خودروســازها در کشور ما به شدت 
غلط است و باید اصالح گردد. این را همه می دانند 

اما چرا عمل و اصالح به آن این قدر سخت است؟!

بر اساس اطالعات موجود از ویکی پدیا، 60 
درصد نفتی کــه از دل زمین بیرون می آید، 
صرف تولید انواع ســوخت مانند گازوئیل، 
انواع بنزین خــودرو و ســوخت هواپیماها 

می شود.
دنیا در حال گذار اســت. خودروهای برقی 
پیش از این رویا بود و االن در آمریکا، اروپا، 
ژاپن و حتی چین، نمونه این محصوالت به 
مشتریان فروخته می شود. ِرنج گسترده ای 
هم برای ایــن محصوالت تعریف شــده و 
االن هم در حال تعریف اســت. برای مثال 
از سازنده های کشــنده های مختلف مانند 
ولــوو و نیکوال گرفته تــا خودروهای حمل 
و نقل شــهری مانند اتوبــوس، مینی بوس 
و ون، وســایل حمل و نقل شــخصی مانند 
موتورســیکلت ها و دوچرخه هــا و در آخر 
خودروهای ســواری در کالس های مختلف 
مانند هاچ بک، ســدان و غیره همه در حال 

تولید پیشرانه های برقی هستند. طرح هایی 
هم حتی بــرای تولیــد موتورهــای برقی 
هواپیما وجود دارد. پیش از این هم قطارها 
برقی شده بودند. همه اینها یک معنی دارد 
و آن اینکه دنیا در حال حذف آن 60 درصد 
از نیاز نفت اســت. اگر چنین اتفاقی بیفتد 
آن گاه می توان انتظار داشــت که 60 درصد 
یا چیزی در این حدود از قیمت نفت بیفتد. 
از این رو شــاید بتوان این طــور پیش بینی 
کرد که اقتصادهای نفتی برای تامین منابع 
ارزی خود دچار مشــکالت فراوانی شوند. 
دولت های این کشــورها به نظر اگر چاره ای 
برای تامین منابع مالی خــود نکنند حتما 
مجبور خواهند شد فشــار مضاعفی را روی 
بخش هــای مالیاتــی ایجاد کننــد. خیلی 
معلوم نیست که دقیقا چه زمانی جایگزینی 
خودروهای سوخت فســیلی با خودروهای 
برقی اتفاق می افتد اما این مســئله قطعی 
است و شــاید دو سال دیگر شــاهد اضافه 
شدن شــارژر خودروها به وســایل خانه ها 

باشیم!

نسخه اقتصادهای نفتی پیچیده می شود؛خودروساز دولتی که خوش درخشید

شاید دو سال دیگر

زاینده رود

معرفی نمایشگاه

فولکس ترسیم کرد؛
یک نما ازآینده خودرو

مدت زمان زیادی است که صفی بلند 
از ون هــای مفهومی که هیچ کــدام به تولید 
انبوه نرســیده اند، در رویداد های خودرویی 
معرفی می شــوند. در این میان فولکس واگن 
نیز خــودروی مفهومــی I.D. Buzz را در 
نمایشگاه خودروی دیترویت 2017 رونمایی 
کرد. این خــودرو نگاهی تازه بــه احیای ون 
و مینی بوس هــا )اتوبوس هــای کوچــک( 
خواهدداشــت؛ البته نمی توان ضمانت کرد 
که آن را به زودی در جاده ها ببینیم. شــاید 
چند بخشــی بودن و امکان تجزیه و ترکیب 
پلتفورم MEB نقطه عطف I.D. Buzz باشد. 
این پلتفورم توانمند، امــکان ایجاد تغییرات 
گسترده ای در بخش های مختلف خودرو دارد 
و بنابراین ممکن است آنچه تا به حال طراحی 
شده است، به نفع خودروی I.D. Buzz  در 
آینده دستخوش تغییر گردد. گفته می شود 
تولید این خــودرو در ســال 2020 یا بعد از 
 I.D.  آن انجام خواهد شد اما در حال حاضر
Buzz در حد طرحی مفهومی قرار دارد و باید 
مشــخصات آن  را به عنوان گمانه زنی هایی 

خوش بینانه در نظر گرفت.

حتما متوجه شــده اید که ظاهــری جذاب، 
هــدف ایــن خــودروی مفهومی نبــوده و 
بهره وری فضای داخلی در این خودرو هدف 
 Buzz قرار گرفته اســت. هدف خــودروی
نمایــش انعطاف پذیری پلتفــورم MEB و 
شایســتگی آن به عنوان یک وســیله نقلیه 
چهارچــرخ محــرک اســت. فولکس واگن 
Buzz دارای طول کلی معادل 494 در عرض 
197/6 در ارتفاع 196/3 سانتی متر و فاصله 
بین دو محور جلو و عقب 3/3 متر است. ابعاد 
I.D. Buzz دقیقا بین خودروی T6 با فاصله 
بین دو محور کوچک و همان خودرو با فاصله 
 Buzz بین دو محور بزرگ قرار می گیرد؛ البته
تنها کمی عریض تر اســت، همچنین فضای 
قرارگیری در داخل خودرو به صورت تئوری 
طولی برابر با 4/1 متــر دارد و حتی فضای بار 
در بخش جلوی خودرو به حجم172/7 لیتر 
نیز وجود دارد. )فضای بار جلوی این خودرو 
مانند آنچه که در فولکس بیتل و پورشه 911 

دیده می شود، طراحی شده است(

بر اساس اظهارات، سیســتم تولید و انتقال 
قــدرت الکتریکــی I.D. Buzz توانایــی 
تولید 369 اســب بخار را دارد که باتری های 
آن با هر بار شــارژ می توانند ایــن خودرو را 
434 کیلومتر حرکت دهنــد. Buzz از یک 
موتورالکتریکی در جلو و دو موتور الکتریکی 
در عقب خــودرو بهره می بــرد. فولکس ادعا 
می کند ایجاد یک نســخه دیفرانسیل  عقب 
از این خــودرو تنها با اســتفاده از موتورهای 
الکتریکــی عقــب به ســادگی امکان پذیر 
خواهدبود. بســته باتری معرفی شــده برای 
Buzz یک واحد 111 کیلووات  ساعتی است. 
فولکس همچنین ادعا می کند به لطف وجود 
چهار اسکنر لیزری توکار، سنسورهای ما فوق 
صوت، سنسورهای راداری، دوربین های دید 
 Buzz ،جانبی و یک دوربیــن در بخش جلو

می تواند خودران باشد.

زومیــت نوشــت، از نقطــه نظــر طراحی، 
فولکس واگن تاکید می کند که Buzz طراحی 
سنتی نخواهد داشــت. بدنه خودرو از بخش 
عقب تا جلوی خودرو به صورت دو رنگ است 
و لوگوی فولکس واگن در انــدازه ای بزرگ در 
جلوی خودرو قــرار گرفته تــا ادای احترامی 
مســتقیم به مینی بــوس T1 کرده باشــد. 
جذابیت این خــودرو برای بیننــدگان قابل 
 ،Buzz توجه اســت؛ امــا چراغ های جلــوی
توانایی جلب نظر بیننده ها را به خوبی ســایر  
بخش های دیگــر خودرو ندارنــد. با این حال 
چراغ های عقب بسیار باریک و ظریف هستند 
و طرح زیبایی را به تصویر می کشــند. به جای 
نوارهای زینتی در دور خودرو از جنس کروم، 
Buzz  از خطوط روشنایی که به خودرو جان 

می دهند، استفاده کرده است.

در داخل خودرو ادوات و الگوهای بســیاری 
از هاچ بک مدل پیشــین .I.D وجــود دارد 
و همچنیــن تجهیزاتــی مجــذوب کننده 
برای افراد به صورت خــودکار در قالب مدل 
اســتاندارد، ماننــد صندلی قابــل تنظیم، 
فرمان جمع شــدنی و یــک صفحه نمایش 
روبه روی راننــده و در تعامل بــا او نیز وجود 
دارد. خوشــبختانه صندلی های عقب امکان 
تبدیل بــه یــک تخت خــواب را دارند که 
ویژگی استاندارد برای مدل های پیشین ون 
و مینی بوس ها به حســاب می آیــد و ویژگی 
بســیار مفیدی برای رفتن به کمپ اســت. 
صندلی های جلو هم کامل می چرخند و رو به 
صندلی های عقب قرار می گیرند تا با همراهی 
یک میز وسط، اتاق جلســه ای شیک را برای 
شــما فراهم کنند. احتمــال دارد در همین 
حال که در حال مدیریت یک جلســه کاری 
هستید، ماشــین بتواند برای شما تا مقصد 

مورد نظرتان رانندگی کند.

از هر آنچه در اختیار
دارید، بهینه استفاده کنید

نیروی برق و
هوش مصنوعی در یک ون

طرحی که به ریشه های 
سنتی احترام می گذارد

فرمان را فراموش کنید!

فولکس واگن برنامه ای گسترده  برای عرضه خودروهای برقی در سال های آینده دارد 
و در نظر دارد 25 درصد محصوالت خود را تا سال 2020 به قوای محرکه برقی در کنار 
ظاهری جدید مجهز کند. در همین راستا شاهد معرفی نمونه های مفهومی الکتریکی 

زیادی از غول خودروسازی آلمان هستیم. 

12345

علیرضا
مظاهری

سقفی پانورامیک از جنس شیشه بدون ستون های جانبی، 
آینه های جانبی دوربینی، نمایشگر بزرگ جلوی داشبورد، 
فرمان الکتریکی مربعی شــکل، تنها و تنهــا یک دکمه 
فیزیکی برای روشن و خاموش کردن ماشین، در هایی که 
در جهت عکس یکدیگر باز می شوند، چراغ های LED جلو 
وعقب و استفاده از فیبر کربن در سقف و بدنه» وی موشن« 
آن را خاص کرده اســت؛ این مدل مفهومی اســت و قرار 

نیست به تولید انبوه برسد.

در کالس شاسی بلند ظاهری اسپورتی و خشن دارد، چراغ 
عقب نواری LED  که در تمام بدنه گســترده شــده است، 
موتوری هیبریدی شــامل بنزین و برق که بدون بنزین با 
شــارژ کامل 60 کیلومتر و با باک پر و شارژ کامل می تواند 
990 کیلومتر را بی وقفه طی کند. این غول آهنی مصرف 
2/3 لیتری به ازای صد کیلومتر دارد. داشــبورد آن کامال 
لمسی است و برای افراد با جثه های بزرگ هم کامال راحت 
است. هوش مصنوعی این ماشین برای کنترل حرکت در 

جاده مثال زدنی است.  2018 منتظر Q8 باشید.

استینگر محصولی از کیا بوده که به کمک مهندس آلمانی 
که قبال برای آئودی کار می کرده، طراحی شــده اســت. 
طراحی داخلی آن شبیه بنز و بی ام و، جعبه دنده اتوماتیک 
هشت ســرعته کیا، دیفرانسیل عقب اســت در حالی که 
موتور در جلو قرار گرفته است، فضای بزرگ صندوق عقب، 
چراغ های LED، موتور 2 لیتری در حال توسعه کیا با توان 
تولید 255 تا 353 اسب بخار در دو مدل، شتاب صفر تا صد 
5/1 ثانیه ای، پدال های تعویض دنده پشت فرمان و صفحه 
نمایش لمسی از خصوصیات ویژه این ببر کیا می باشد که 

تابستان سال آینده متولد می شود.

ونی از هوندا که ســه ردیف صندلی دارد که صندلی های 
ردیف دوم روی ریل جابه جا می شوند. جعبه دنده 9 و 10 
سرعته، موتور 280 اسب بخاری، سیستم ارتباط راننده با 
سرنشینان ردیف ســوم، انواع و اقسام سیستم های ایمنی 
حرکتی، شارژر بیسیم لوازم الکترونیکی، تهویه مطبوع سه 
نقطه ای، گرم کن فرمان و صندلی راننده، نمایشگر لمسی، 
سکوت مطلق کابین، امکان ارتباط با اپل کارپلی و اندروید 
اتو و موارد متع-دد دیگر از خصوصیات نسل پنجم اودیسه 

هوندا ست. بهار سال آینده منتظر آن باشید.

اودیسه ماشین خانوادهببر خفته کیایک کیو دیگر به آئودی اضافه شدنیسان حرکت زد
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پیشنهاد سر دبیر: 
چرا در سینمای ایران قهرمان نداریم؟

اخبار فرهنگی

نمایشگاه نقاشی »لوکیشن2« در گالری ســایان درحال برگزاری 
است.

در نمایشگاه نقاشی »لوکیشن2« آثاری از »ریحانه امین الساداتی« و 
»المیرا امین الساداتی« نمایش داده شده است.

گالری سایان نخستین سالگرد افتتاح خود را با برگزاری این نمایشگاه 
هم زمان کرده تا به نمایش آثاری برگرفته از فضای داخلی و معماری 
این گالری بپردازد که نام لوکیشــن هم به همیــن دلیل برای این 
نمایشگاه انتخاب شــده است. در این نمایشــگاه تعداد  34  تابلوی 
نقاشی از آثار ریحانه امین الساداتی که در اندازه ها و ابعاد مختلف و با 
تکنیک های رنگ و روغن، آکریلیک و ترکیب مواد طراحی شده اند، 
نمایش داده شده است. همچنین المیرا امین الساداتی هم به ارائه 19 
اثر نقاشی در این نمایشگاه پرداخته است. عالقه مندان برای بازدید از 
این نمایشگاه می توانند همه روزه ساعت 16 تا 20 به گالری سایان 
واقع در خیابان آذر، بن بست شماره ســی و دوم)امین(، شماره 17 

مراجعه نمایند.

سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان 
از برگزاری مســابقه سراســری کتابخوانی آنالین داستان 
نیکوکاری از کتاب »داستان راستان« استاد شهید مرتضی 
مطهری با همکاری دبیرخانه جشــنواره ملــی فیلم کوتاه 
حســنات خبر داد. امیر هالکویی با اشــاره به مشارکت و 
همکاری شکل گرفته میان اداره کل کتابخانه های عمومی 
اســتان و دبیرخانه جشــنواره ملی فیلم کوتاه حســنات 

اصفهان اظهار داشــت: هــدف از برگزاری این مســابقه، 
کتابخوانی و ترویج فرهنگ احســان و نیکوکاری از طریق 
مطالعه و کتابخوانی است. وی با بیان اینکه مسابقه در سطح 
ملی برگزار می شــود، افزود: عالقه مندان برای شرکت در 
مسابقه می توانند با مراجعه به سایت جشنواره حسنات به 
نشانی hasanatfilm.ir و اداره کل کتابخانه های عمومی 
استان به نشانی isfahanpl.ir نسبت به شرکت در مسابقه 
اقدام کنند. هالکویی تصریح کرد: این مسابقه از یکم لغایت 
30 بهمن ماه جاری از طریق آدرس های اینترنتی فوق و از 
طریق پیامک 100045014برای مخاطبان و عالقه مندان 

به شرکت در این مسابقه قابل دسترسی است.
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان یادآور شد: 
به 20 نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی نفیس به همراه 
محصوالت فرهنگی اهدا می شــود. وی تاکید کرد: شماره 
تلفن های 32126150 و 32220070 داخلی 130 آماده 

پاسخگویی به مراجعه کنندگان خواهد بود.
هالکویی مطرح کرد: شــرکت در این مســابقه، هیچ گونه 
محدویت سنی ندارد و همه شــرکت کنندگان می توانند 
ازطریق پیامک و یا به صورت اینترنتی و یا حتی به صورت 

ارائه پاسخ حضوری در این مسابقه شرکت کنند.

 شــرایط انتخاب و خرید کتاب های گویا از ســوی دبیرخانه هیئت 
انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم شد.

دبیرخانه هیئــت انتخاب و خریــد کتاب وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی با صدور اطالعیه ای شرایط انتخاب و خرید کتاب های گویا 

را اعالم کرد.
در متن این اطالعیه آمده است:

با توجه به اهمیت کتاب های شنیداری در حوزه کتاب و کتابخوانی و 
کاربرد قابل توجهشان در زمینه های مختلف به ویژه مصرف فرهنگی 
نابینایان، نوآموزان زبان فارســی و ســالخوردگان، به اطالع عموم 
موسسات تولیدکننده کتاب های گویا می رساند که هیئت انتخاب و 
خرید کتاب از این پس نسبت به دریافت این محصوالت و خریدشان 

پس از بررسی در جلسات کارشناسی مبادرت می ورزد.
بر این اساس از تمامی موسسات ناشــر این کتاب ها دعوت می شود، 
در صورتی که محصوالتشان مجوز رســمی تولید و توزیع از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته باشد، یک نسخه از آنها را به دبیرخانه 
این هیئت )ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه دوم، اتاق 237، تلفن 
3۸513049( تحویل دهند تا در جلسات کارشناسی مورد بررسی 

برای خرید قرار گیرد.
نتایج جلســات، مانند روال متعارف اعالم مصوبــات این هیئت، در 
سایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به نشانی 
http://mof.farhang.gov.ir/fa/home/book  اعـــــالم 
خواهد شــد. کتاب گویا به عنوانی اطالق می شــود که شامل متن 
شفاهی کتاب های چاپی ضبط شده روی لوح های فشرده با صدای 

نویسنده کتاب و یا یک گوینده است. 
بدیهی اســت در صورتی که ملحقات افزوده بر این معیار، )همچون 
موسیقی و سایر افکت های صوتی و یا بصری( بر خود متن اصلی غالب 
باشند، در این تعریف جای نخواهند داشت و در هیئت، مورد پذیرش 

قرار نمی گیرند.

عضو هیئت انتخاب نوزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی، 
با بیــان اینکه بهتریــن راه ارتباط کــودکان بــا پدربزرگ ها و 
مادربزرگ هــا قصه گویی اســت، گفت: جشــنواره بین المللی 
قصه گویی کانون پرورش فکری،  این فرصت را برای بزرگ ترها و 

کودکان فراهم می کند.
علی خانجانی اظهار داشــت: از حضور بزرگ ترها در جشــنواره 
دو هدف عمده را می توان دنبال کرد یکی جلوگیری از گسست 
نســل ها و دیگری جنبه نمایشــی و اطالع رســانی به منظور 
نشــان دادن و معرفی انــواع روش های به کارگیــری گویش و 

قصه گویی است.
وی در خصــوص مالک هــای ارزیابــی آثــار انتخابــی بخش 
پدربزرگ  ها و مادربزرگ های جشــنواره افــزود: داوران ناظر بر 
تناسب قصه با ارزش های فرهنگ اســالمی ایرانی، برخورداری 
قصه از پیام متناسب با گروه ســنی مخاطب، بهره مندی قصه از 
قابلیت های روایی و زبان تصویری قوی و کشش و جذابیت قصه 

برای مخاطب تاکید دارند.
وی ادامه داد: توانمندی قصه گو در فضاسازی متناسب با هدف 
و محتوا، تدبیــر در جمع بندی، مهارت در بیان قصه متناســب 
با نیاز و درک و فهم مخاطب، اســتفاده  درســت از لحن و کالم، 
احاطه و اشراف بر قصه و پوشش مناســب انتظاری است که از 
تمام قصه گویان می رود اما در کنــار آن معیارهای دیگری چون 
خالقیت در سازماندهی و پرداخت قصه، استفاده از زبان بدن و 

تعامل با مخاطب نیز مدنظر قرار دارد.
نوزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان از 27 بهمن تا اول اســفند 1395 در مرکز 

آفرینش های فرهنگی هنری برپا خواهد شد.

 دومیــن ســوگواره »شــعر کبود« بــا موضــوع مــدح و مرثیه 
حضرت زهرا )س( برگزار می شود.

حامد خاکی شــاعر جوان و خوش آوازه و دبیر این سوگواره ضمن 
اعالم این خبر افزود: این ســوگواره که برای دومین سال پیاپی در 
حال انجام امور ابتدایی خود به سر می برد، از سوی موسسه فرهنگی 
هنری اعراف نور برگزار می شــود. وی ادامه داد: دومین ســوگواره 
»شــعر کبود« در قالب های غزل، ترانه و محاوره برگزار می شود و 
عالقه مندان در این ســه قالب می توانند اشعار خود را به دبیرخانه 
ارسال نمایند. خاکی به جوایز این برنامه نیز اشاره کرد و بیان داشت: 
جوایز خوبی برای برگزیدگان ســوگواره در نظر گرفته شده که به 
نفرات اول تا سوم در هر قالب به ترتیب 15 میلیون ریال، 10 میلیون 

ریال و 7 میلیون و 500 هزار ریال جایزه نقدی اهدا می شود.
دبیر سوگواره »شعر کبود« خاطرنشــان کرد: عالقه مندان تا 15 
te�بهمن سال جاری فرصت دارند که آثارشان را به شناسه تلگرام 
kaboodpo� یا نشانی ایمیل legram.me/kaboodpoem

em@araf.ir ارسال کنند. قرار اســت اختتامیه این سوگواره، 
پنجشنبه 5 اســفندماه مصادف با ایام شــهادت حضرت فاطمه 
زهرا)س( و از ساعت 16 تا 1۸ در سالن فرهنگی رفاه واقع در تهران، 

میدان بهارستان، خیابان مردم برگزار شود.

تا 13 بهمن ماه برپاست؛

نمایشگاه نقاشی »لوکیشن2« 
در گالری سایان

توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

شرایط خرید کتاب های گویا
 اعالم شد

برپایی مسابقه ملی کتابخوانی 
با همکاری »حسنات«

قصه گویی؛ بهترین راه ارتباط کودکان 
با پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

فراخوان سراسری دومین سوگواره 
»شعر کبود« منتشر شد

تصویربرداری فصل دوم »لیسانسه ها« به کارگردانی سروش صحت 
و به تهیه کنندگی رضا جودی در لوکیشــن مرزداران و خانه حبیب 

کلید می خورد. 
آیدا نامجو در نقش »شــادی« در فصل جدید سریال به گروه اضافه 

می شود و با قصه ای فانتزی جلوی دوربین صحت خواهد رفت. 
تصویربرداری فصل اول ســریال »لیسانســه ها« در 2۸ قسمت در 
لوکیشــن های مختلفی در غــرب و جنوب تهــران از جمله میدان 
قزویــن، میرداماد، پردیس زندگــی، معین مال، آموزشــگاهی در 
غرب تهران، سعادت آباد، پارک شــقایق، جالل آل احمد، تهرانسر، 
بیمارســتان فرهیختگان، بیمارستان طالقانی، ســیمین بولیوار و 
... انجام می شــد و در حال حاضرگروه کار را بــرای فصل جدید در 
لوکیشن اصلی )مرزداران( آغاز کرده که با چند لوکیشن اصلی دیگر 

تا 60 قسمت ادامه دارد.

مهدی گلستانه از زمان پخش »عاشقانه« و اکران »نقطه کور« خبر داد.
 مهدی گلستانه تهیه کننده و کارگردان سینما و تهیه کننده مجموعه 
»عاشــقانه«، در خصوص آخرین وضعیت تولید و پخش این اثر گفت: 
9 قسمت از مجموعه »عاشقانه« آماده است و ظرف ده روز آینده توزیع 
می شــود. وی درباره پایان فیلم برداری این مجموعه بیان کرد: حدود 
هجده جلسه از فیلم برداری باقی مانده و تدوین نیز به صورت هم زمان 
انجام می شود. گلستانه در خصوص اکران »نقطه کور« عنوان کرد: این 
روزها زمان مناسبی برای اکران فیلم نیســت و ترجیح می دهیم سال 
آینده آن را اکران کنیم. گفتنی اســت؛ محمدرضا گلزار، ســاره بیات، 
پانته آ بهرام، بهاره کیان افشــار، حمیدرضا پگاه، فرزاد فرزین، علیرضا 
زمانی نسب، )با حضور( حســین یاری، مسعود رایگان و هومن سیدی، 
)با معرفی( ســارا رســول زاده و )با حضور( مهناز افشار در نقش گیسو 
بازیگران اصلی »عاشــقانه« را تشــکیل می دهند. ایــن مجموعه 15 

قسمتی برای پخش از شبکه نمایش خانگی تولید خواهد شد.

فصل دوم »لیسانسه ها« در 
مرزداران کلید می خورد

»عاشقانه« ظرف 10 روز 
آینده توزیع می شود

با مسئوالن

رییس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، از اجرای بیش 
از 500 برنامه ویژه جشــن انقالب اسالمی در ۸0 نمایندگی 

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 60 کشور خبر داد.
ابوذر ابراهیمی ترکمان در نشست خبری اعالم فعالیت های 
کمیتــه امور بیــن الملل ســتاد مرکزی دهه فجــر انقالب 
اسالمی در شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی افزود: این 
برنامه ها با برگزاری هفته های فیلم، نمایشــگاه های کتاب، 
ســخنرانی های مختلف، نمایشــگاه صنایع دســتی، اعزام 

هنرمندان و اجرای برنامه های هنری همراه بود. 
برگزاری هفته های فیلم ایران

رییس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی افزود: هم زمان 
با ایام دهه مبارک فجر در کشورهای بلغارستان، صربستان، 
بنگالدش، غنا و نیز شــهرهای دمشــق و الذقیه ســوریه، 
 هفته فیلم ایــران برگــزار می شــود. ابراهیمــی ترکمان 
خاطرنشان کرد: در بیش از 25 نمایندگی فرهنگی ایران در 

اروپا و آسیا نمایشگاه های کتاب نیز برپا خواهد شد. 
اعزام بیش از 100 هنرمند به خارج ازکشور

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان 
خود از اعزام یکصد هنرمند هم زمان بــا ایام مبارک دهه فجر 
به 25 کشــور خبر داد و گفت: این هنرمندان در رشــته های 

گوناگون هنری اعم از تجســمی، صنایع دســتی، موسیقی و 
نمایشی با همکاری ادارات کل اســتان های وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، بنیاد رودکی و وزارت خارجه اعزام خواهند شد.

برگزاری نمایشگاه های عکس و پوستر
ابراهیمی ترکمان همچنین از برگزاری نمایشــگاه عکس و 
پوستر در 23 کشــور خبر داد و گفت: ونزوئال، قرقیزستان، 
عراق، غنا، چین، جمهوری آذربایجان، فیلیپین، افغانستان، 
اسپانیا، ارمنســتان، پاکستان، ســوریه، لبنان و بلغارستان 

میزبان این نمایشگاه ها خواهند بود.
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی 

رییس ســازمان فرهنــگ و ارتباطات اســالمی از برگزاری 
نمایشگاه صنایع دســتی، کتب تاریخی و گردشگری ایران 
به منظور معرفی جاذبه ها و ظرفیت های توریســتی کشور 
در تعداد زیــادی از کشــورها خبــر داد. ابراهیمی ترکمان 
از پاکســتان، ونزوئال، قرقیزســتان، غنا، قطر، افغانســتان، 
جمهوری آذربایجان، اســترالیا، اســپانیا، ارمنستان، هند، 
تونس، آلمان، فرانسه، بلغارستان، صربستان، اتریش، قبرس، 
سوئد، ترکیه، تانزانیا، سوریه، قزاقستان، ترکمنستان، مالزی 
به عنوان کشورهای میزبان برپایی نمایشگاه صنایع دستی و 

کتب تاریخی و گردشگری ایران نام برد.

مدیر گروه کودک و نوجوان شــبکه دو گفت: قرار است 
برنامه »بهترین شــو« در 15 قســمت برای پخش در 
روزهای جمعه تهیه شود و در بهار سال آینده روی آنتن 
شبکه 2 ســیما برود. آذرمیدخت آذرهوش اعالم کرد: 
برنامه »بهترین شــو« یک برنامه اســتعداد یابی برای 
بازگشت فیتیله ای ها با »بهترین شو« به شبکه 2 شبکه 
مخاطبان نوجوان اســت که اکنون در مرحله فراخوان 

قراردارد و این فراخوان از شبکه 2 سیما پخش می شود.
وی گفت: نوجوانان برای شــرکت در ایــن برنامه هیچ 
محدودیتی ندارنــد و می توانند از تمام اســتعداد های 
ورزشی، فرهنگی و... خود ویدئویی تهیه کنند و برای این 

برنامه  بفرستند. 
آذرهوش ادامه داد: کارهای ویــژه این نوجوانان در چند 
مرحله غربال می شود و در نهایت استعداد های برتر در 
برنامه حضور پیدا می کنند و جلوی چشم داوران و مردم 

به اجرای استعدادشان می پردازند.
مدیر گروه کودک و نوجوانان شبکه 2 سیما افزود:  برنامه 
فیتیله یک کار نمایشی بود اما »بهترین شو« یک مسابقه 
استعداد یابی است و قطعا ساختار و شکل این دو و نحوه 

ظاهر شدن عموها در آنها با هم متفاوت است.

این جملــه را بارهــا شــنیده ایم که فالنــی چقدر 
خودشیفته است، اما آیا تابه حال این موضوع را درباره 

شخصیت خودمان بررسی کرده ایم؟
پدیده خودشیفتگی که از حیث روان شناسی یکی از 
صفات اخالقی مهم و قابل توجه شــناخته می شود، 
امروزه بیــش از هر زمان دیگري در طــول تاریخ، در 
میان اعضاي جوامع مختلف در حال گســترش است. 
والدینی که بیش از حد خواســته های فرزندانشان را 
اجابت می کنند، فرهنگی که بر شهرت و معروف شدن 
پایه گذاری شــده، ظهور انواع شــبکه هاي اجتماعي 
و افزایش روزافزون اعضاي آنها بــرای جذب پیروان 
بیشــتر براي صفحه هاي شــخصي، ارج نهــادن به 
ویژگي هاي کاذب جذابیت فردي، مراجعات فزاینده 
براي جراحي هاي زیبایي و حتي ُمد شدن عکس هاي 
سلفي، همگی باعث انتشار و تشــدید خودشیفتگی 
می شــوند و حتی این خطر وجود دارد که این مشکل 

به تدریج به عنوان نوعی رفتار طبیعی تلقی گردد.
نشــر ارجمند این کتاب خواندنی را با قیمت 15 هزار 

تومان در دسترس عالقه مندان قرار داده است.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

500 جشن انقالب در60 کشور برگزار می شود
بازگشت فیتیله ای ها با 

»بهترین شو«
»تأملی بر خودشیفتگی« 

نوشته اسماعیل نوری

تلویزیون تازه های نشر

تئاتر یعنی نگاه به 
زندگی از دریچه ای 
متفاوت

ما در اصل به عنوان کســی که از زاویه دیگر به 
جامعه اش نگاه می کند، نمایشی را روی صحنه 
می بریم. محمد صــادق نصیــری کارگردان 
نمایــش »جــی«؛  در خصــوص محوریت 
این نمایش  و هدف خود از اجــرای آن گفت: 
موضوع اصلی نمایش، بحــث درباره معضالت 
اجتماعی اســت.  ما در اصل به عنوان کســی 
که از  زاویه دیگر به جامعــه اش نگاه می کند، 
نمایشی را روی صحنه می بریم؛ در واقع کار ما 

در حکم یک هشدار است.  نصیری در خصوص 
ســابقه فعالیت های هنری خود بیان کرد: من 
فارغ التحصیل هنرهای نمایشــی از یزد و نیز 
فارغ التحصیل رشــته طراحی صحنه از تهران 
هســتم وتقریبا چیزی حدود ســیزده سال 
اســت، کار تئاتر انجام می دهــم. کارگردان 
نمایش»جی« پیرامون ســالن اجرای نمایش 
تصریح کرد: متاســفانه ســالن آن طوری که 
باید کارشناسی می شد، نشــده است. ما برای 

طراحی صحنه به مشــکل برخوردیم و مجبور 
شــدیم، تغییراتــی در آن بدهیــم و این یک 
معضل برای ما  بود. نصیری پیرامون استقبال 
مخاطبان از نمایش »جی« اظهار داشــت: ما 
چون گروه ناشناخته ای هستیم و از شهرستان 
آمده ایم، طبیعی است اگر استقبال پرشوری 
نداشته باشــیم؛ اما امیدوارم با اجرای خوبمان 
این را اثبــات کنیم که بچه های شهرســتان 
چیزی کم ندارند.کارگــردان نمایش »جی« 

پیرامون احساس خود از حضور این نمایش در 
جشنواره تئاتر فجر تصریح کرد: حس خاصی 
اســت. هرچند من دفعه دوم یا سوم است که 
در جشنواره حضور دارم ولی باز هم برایم لذت 

بخش است و حس خوبی دارد. 
 محمدصادق نصیری در پایــان گفت: با تمام 
کمبودهایی که وجود دارد باز هم از تمام دست 
اندرکاران و برگزار کنندگانی که با تمام وجود 

تالش می کنند، تشکر می کنم.

جشنواره

میثم یوسفی نمایشی را به ســفارش کانون پرورش 
فکری کودک و نوجوان در ســاختاری عروسکی به 

اجرا در آورده است.
میثم یوســفی کارگــردان نمایــش »هفت خوان«، 
پیرامون مضمون و ســاختار این اثر نمایشــی گفت: 
نمایش »هفت خوان« به ســفارش کانــون پرورش 
فکری کودک و نوجوان در ساختاری عروسکی تولید 
شده است. یوسفی، پیش از این توانسته در جشنواره 
عروسکی حضور داشــته باشــد و با معرفی مرضیه 

برومند به جشنواره بین المللی فجر راه پیدا کند. 
وی در ادامه با بیان اینکه قصه نمایش »هفت خوان« 
برگرفته از داســتان اســطوره ای شــاهنامه است، 
درخصوص محتوای داســتانی و جلــوه های بصری 
این اثر نمایشی اظهار داشت: نمایش »هفت خوان«  
به نوعی تصویر سازی شده قصه  شــاهنامه است که 
با عناصر نمایشــی چون؛ نقالی، ماســک های بزرگ 
نمایشی، در ســاختاری از ترکیب بازیگر و با کمک 

ماسک های بزرگ به روی صحنه می رود. 
یوســفی افزود: ایده و شــکل گیری اصلــی نمایش 
»هفت خوان« در وهله اول به عنوان تئاتر مدرســه 
و برای دانش آمــوزان بود و با مفاهیم درســی قابل 
ارتباط و درک اســت. ما پیش از این »هفت خوان«  
را در قالب فیلم های ســینمایی، انیمیشن و روایت 
داستانی داشتیم و این قصه به بلوغ شخصیتی کامل 
رسیده است و امروز نســخه گونه نمایشی آن هم در 

حال اجراست. 
وی در ادامه با بیــان اینکه تمام جشــنواره ها نقاط 
ضعف و قوتی دارند، درباره برگزاری و ارزیابی ســی 
و پنجمین جشنواره بین المللی فجر بیان کرد: همه 
جشنواره های دنیا با یک سری از نقاط مثبت و منفی 
همراه است و نکات منفی هر جشنواره ویترینی برای 
جشنواره است که در کنار آثار راه یافته و تعاملی بین 
گروه های نمایشی رخ می دهد که  اتفاق خیلی بدی 

هم  نیست. 
وی با یادآور شدن ســاختار نمایشی »هفت خوان« 
در خصــوص تغییرات ایــن نمایش برای رســیدن 
به جشــنواره تئاتر فجــر عنوان کرد: نــگارش اولیه 
با ترکیبی از ماســک و بازیگران است که با بازنگری 
مجدد، تعداد دیگری بازیگــر اضافه کردیم و در کنار 
اجرای تصویرســازی قصــه »هفت خوان«، ســعی 
کردیــم زبانی شــیوا و قابل فهم را بــرای مخاطبان 

داشته باشیم.

 رسیدن نمایشی با گذر از
 هفت خوان به جشنواره  فجر

جبار آذین منتقد و مدرس ســینمای کشــور، در خصوص 
نبودن قهرمان درفیلم نامه ها گفت: قصه بدون قهرمان دیگر 
قصه نیست، شخصیت دراماتیک، یک قصه قهرمان است. اگر 
این قهرمان به درســتی در یک اثر پرداخت نشود آن اثر فاقد 

جنبه های دراماتیک خواهد بود و مخاطب را جذب نمی کند.
وی ادامه داد: در واقعیت علی رغم وجود شخصیت های واقعی 
قهرمان در جامعه ما، این قهرمانان در آثار سینمایی ما به تصویر 
در نمی آیند، اگر هم این کار انجام می شــود به شکل ناقص و 

ناکارآمد عرضه شده است.
وی عنوان کرد: ایران اسالمی پر از قهرمان است، قهرمانانی که 
بستر خیزش آنها دوران انقالب و دفاع مقدس است. هر کدام 
قصه و غصه ای دارند و در راه اهداف و آرمان های ملی، دینی و 

ارزشی شهید، جانباز یا آزاده شده اند.
 نیاز اســت در عرصه هنر به ویژه ســینما به ایــن قهرمانان 
بپردازیــم اما بــه دلیل غفلت مدیــران ســینما و کم کاری 
فیلم ســازان همچنین بازار ســینما از فیلم های سطحی و 
تجاری  اشباع شده و تغییر ذائقه مخاطب به سوی فیلم هایی 
است که جایگاه فرهنگی مناســبی ندارند و آثاری بر مبنای 
شــخصیت های قهرمانان در سینما ســاخته نمی شود. این 
 مجوزی نیســت که بگوییم کوتاهی و کــم کاری مدیران ما

موجه اســت. وی افزود: دلیل اصلی این است که برای احترام 
و ارج به قهرمانان راستین ســینمای ما که فاقد قهرمان است 
جایگزین کردن این نــوع قهرمانان راســتین جامعه در آثار 
ســینمایی می تواند عالوه بــر اینکه قهرمــان را وارد قصه ها 
می کنــد، فیلم های واقعــی قهرمانانه بر اســاس رویدادها و 
رخدادهای جنگــی انقالبی را  ســامان دهــد و این فیلم ها 
 در صورت ســاخته شــدن در حــد اســتاندارد مخاطب را

جذب خواهد کرد. منتقد ســینما تصریح کرد: در این مدت 
فیلم های اندکی ســاخته شــده اســت اما تنها یک یا دو اثر 

مخاطب را جذب کرده است و به دلیل ضعف پژوهش و تحقیق 
درباره این شخصیت های واقعی و همچنین صنف کارگردانی 
و بازیگری این کارها موفق نبوده اند از ایــن رو، برای رفع این 
کمبود نیاز است مدیران و فیلم ســازان با همکاری یکدیگر با 
تحقیق و نگارش فیلم نامه بر مبنای واقعیت های جامعه تولید 
این نوع محصوالت را در دســتور کار قرار دهنــد. وی افزود: 
متاسفانه سال هاست که تولید فیلم های انقالبی و دفاع مقدس 
از دستور کار مدیران سینما خارج شده است و این نقص بسیار 
بزرگی است که نشــان دهنده دوری مســئوالن و برخی از 
سینماگران از ارزش ها و قهرمانانی اســت که جای آن در آثار 

سینمایی خالی است.
آذین به عنوان مدرس و منتقد ســینما، مصــداق خود را در 
خصوص ساخته شدن یک فیلم نامه عنوان کرد: به هر حال ما 
شخصیت های فراوانی داریم که می توان آنها را تبدیل به آثار 
سینمایی کرد. شخصیت های بزرگی مثل شهید همت، و دیگر 
عزیزان  که می توان درباره آنها آثار سینمایی خوبی ساخت. در 
میان فیلم های ساخته شــده »چ« حاتمی کیا و »ایستاده در 
غبار« را داریم؛ آنها نشان دادند که می توانیم فیلم های قهرمانان 
راستین را بسازیم و مخاطب را جذب کنیم قهرمانان بزرگ ما 
کم نیستند، بلکه فیلم های کوچک زیاد  هستند، اگر فیلم های 
بزرگ شــاخص و تاثیرگــذار می خواهیم بایــد  حول محور 
 قهرمانان واقعی دوره های مختلف انقالب و دفاع مقدس فیلم

ساخته شود.
ایــن منتقد ســینما در خصوص بیــرون رفتــن از این فضا 
اظهارداشــت: به زمان، همت و عزم ســینماگران نیاز داریم. 
همچنین باید ســینماگران و مســئوالن فرهنگــی به ویژه 

وزارت ارشــاد و تمامــی 
دســتگاه ها کــه در زمینه 
ســاخت فیلم های ارزشی 
فعال هســتند با همکاری 
 یکدیگر آثاری در این زمینه

تولید کنند.
وی در خصوص ســاخت 
فیلم هـــــای اجتماعی بر 
مبنای قهرمانان تصریح کرد: 
قهرمانان واقعی کشور فقط 
در عرصه نبرد با دشــمن 
حضــور نداشــتند  بلکه 
در میــان شــخصیت های 
و  تاریخــی  دینــی، 
اجتماعی  ما نیز قهرمانان 
بســیاری بوده و هســتند 

که الزم اســت در سینما به تصویر کشیده شــوند. متاسفانه 
قهرمانــی آنهــا در جبهــه و مســائل اجتماعــی آن گونه 
که باید بــه تصویرکشــیده نمی شــود و در هــر دو زمینه 
 می توان آثــار خوبی را بــرای نشــان دادن قهرمانــی آنها 

ساخته شود.

منتقد و مدرس سینمای کشور:

چرا در سینمای ایران قهرمان نداریم؟
یکی از منتقدان سینما از کم کاری سینماگران در 

ساخت فیلم های قهرمان پرور گفت.

متاسفانه سال هاست
 که تولید فیلم های 

انقالبی و دفاع مقدس 
از دستور کار مدیران 

سینما 
خارج شده است 

و این نقص
 بسیار بزرگی است 
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پیشنهاد سردبیر:
محرومیت در کنار عظیم ترين سرچشمه آبي کشور

اخبار

بهمن عسگری ســوادجوانی مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری، در 
کنگره علمی تاریخ معماری و شهرسازی در چهارمحال 
وبختیاری با اشاره به اینکه ۱۲ روستای هدف گردشگری 
در چهارمحــال و بختیاری وجود  دارد، اظهار داشــت: 
این روستاها دارای معماری قدیمی  با تکیه بر معماری 
ایرانی - اسالمی هستند. وی عنوان کرد: در این روستاها 
معماری قدیمی را می توان مشــاهده کــرد. مدیر کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری ادامــه داد: روســتاهای تاریخی با معماری 
ایرانی اسالمی از ظرفیت های گردشگری به شمار می 

روند که باید زمینه حفظ این روستاها فراهم شود.

به گــزارش »علیرضا رحمانی« خبرنــگار زاینده رود در 
بلداجی، برای اولین بار در شــهر بلداجی یک خیابان به 
نام خیابان مالیات نام گذاری شــد.  شــهردار بلداجی با 
اعالم این خبر گفت: نشســت مشترکی با حضور  جناب 
آقای بیگدلی مدیــرکل اداره کل امور مالیاتی اســتان 
وجناب آقای آیت ا... امیری معاونت پشتیبانی این اداره 
کل وآقای عالی کارشــناس روابط عمومی این اداره کل، 
مهران کیوانی رییس اداره امورمالیاتی شهرستان بروجن 
و بهمن جهانی رییس گروه مالیاتی بخش بلداجی در دفتر 
شهرداری این شهرستان برگزار شد. بیگدلی طی سخنانی 
در خصوص مالیات گفت: پرداخت مالیات مساوی است 
با توســعه پایدار شــهری و در خصوص فرهنگ سازی 
مالیات برای حاضران به تفصیل ســخن گفــت و افزود: 
 پرداخت مالیات مشــارکت در عمــران و آبادانی منطقه 
می باشــد. در ادامه این نشســت شــهردار بلداجی از 
نام گذاری خیابان ۱6متری جنب اداره امور مالیاتی بخش 

بلداجی به نام خیابان مالیات خبر داد.

۱۲ روستای هدف گردشگری 
در چهارمحال وجود دارد

نام گذاری يک خیابان به نام 
»مالیات« در بلداجی

شهرستان

کارگاه آشــنایی با مفهــوم، مبانی و مکاتب نقد از ســوی واحد 
پژوهش و آموزش حــوزه هنری انقالب اســالمی چهارمحال و 

بختیاری در خانه هنرمندان شهرکرد برگزار شد. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از روابط عمومی حوزه هنری 
چهارمحال و بختیاری، مســئول واحد پژوهش و آموزش حوزه 
هنری چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به برگــزاری کارگاه 
آموزشی آشــنایی با مفهوم  و مبانی نقد، گفت: برگزاری چنین 
کارگاهی می تواند زمینه تقویت دانش تئوری هنرمندان استان 

را فراهم کند.
وی اظهار داشت: یادگیری صرف تئوری ها و نظریه ها به تنهایی 

منجر به خلق اثر و پرورش هنرمند نمی  شود.
مســئول واحد پژوهش و آمــوزش حوزه هنــری چهارمحال و 
بختیــاری عنوان کرد: تئوری هــا و نظریه ها پایه های اساســی 
 و شــکل گیری هنر هســتند و باید شــناخت هر چه بهتر آنها 

فراهم شود.
وی ادامه داد: متاسفانه پایه های بسیاری از این مباحث جدی و 
مهم تئوری در بخش های مختلف هنری و ادبی در بین بسیاری 

از هنرجویان و هنرمندان رشته های مختلف ضعیف است.

مدیر کل آموزش وپرورش اســتان چهار محــال وبختیاری از 
فعالیت ۹۵6 مدرسه غیر دولتی در استان خبر داد.

به نقل از مرکز اطالع رســانی وروابط عمومی آموزش وپرورش 
اســتان چهار محال وبختیاری، بهروز امیــدی اظهارکرد: ۹۵6 
مدرســه غیر دولتی در قالــب ۷۳۵ مرکز پیش دبســتانی، ۸۹ 
مدرســه ابتدایی، ۱۱۱مدرسه دوره متوســطه اول و دوم و ۲۱ 

هنرستان فنی و حرفه ای  و کار و دانش در استان فعالیت دارند.
مدیــر کل آموزش وپرورش اســتان چهار محــال وبختیاری با 
اشــاره به اینکه تعداد ۲۹ هزارو 6۴6 دانــش آموز در یک هزارو 
۷۴۷ کالس درس مــدارس غیر دولتی مشــغول بــه تحصیل 
 هســتند، افزود: این تعداد۱6 درصد کل دانش آموزان استان را 

شامل می شوند.

هنگامه صفاتی بلداجی ورزشــکار استان چهارمحال و بختیاری 
عازم اردوی تیم ملی فوتبال بانوان شد. به نقل از روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان، اولیــن اردوی انتخابی تیم 
ملی زیر ۱۹ سال بانوان، از ســوم بهمن ماه در محل کمپ تیم 
های ملی آغاز می شــود و ۲۸ فوتبالیســت از سراسر کشور در 
این اردو شرکت خواهند کرد. بر اساس دعوت فدراسیون فوتبال 
کشورمان، هنگامه صفاتی، ورزشــکار چهارمحالی برای حضور 
در این اردو عازم تهران خواهدشــد و تمرینــات خود را زیر نظر 

مربیان تیم ملی آغاز می کند.

برگزاری کارگاه آموزشی آشنايی با 
مفهوم و مبانی نقد در شهرکرد

 فعالیت۹۵۶ مدرسه غیر دولتی 
درچهار محال وبختیاری 

بانوی ورزشکار چهارمحالی راهی 
تیم ملی فوتبال شد

حضرت امام خمیني)ره( بنیان گذار جمهوري اســالمي ایران 
در همان ســال هاي نخســت، محرومیت  زدایي را، راه و رسم 
نظام جمهوري اسالمي دانســتند و این در حقیقت یعني ارائه 
راهکار انقالبي براي مسئوالن و کارگزاران نظام که مي بایست 
دنبال شــود تا به هدف مهم خود دست پیدا کنند. مقام معظم 
رهبري)مدظله العالي( نیز تاکید دارند که بایستي به دنبال یک 
مدل و الگو از اقتصادي باشیم که بتوانیم آن را اقتصاد مقاومتي 
نام گذاري کنیم و در حقیقت یکــي از چالش هاي پیش روي 
اقتصاد مقاومتي برداشــت هاي مختلف افراد از آن اســت که 
روش و ابزار درست اجرایي کردن آن را نمي دانند. این گزارشي 
از بیداد محرومیت در روستاهاي شهرستان کوهرنگ از استان 
چهارمحال و بختیاري اســت و نمونه اي از زندگي مردمي که 
با نداري خو کرده اند. شــنیدن درد دل ساکنان این خانه هاي 
فرسوده و دیدن مشکالت این مردم غیور و نجیب بختیاري، دل 

سنگ را هم آب مي کند.
شهرســتان کوهرنگ شامل منابع سرشــارآبي وچشمه هاي 
فراوان  از جمله چشــمه دیمــه، تونــل اول و دوم کوهرنگ و 
رودخانه بازفت اســت. سرچشــمه کوهرنگ بــا جریان آب 
بســیار زیاد از دامنه هاي زردکوه آغاز می شــود و به دریاچه 

ســد کوهرنگ مي ریزد و از تونل اول کوهرنگ وارد زاینده رود 
مي شود و در واقع سرچشــمه اصلي زاینده رود است اما با این 
وجود صورت هاي رنگ پریده و ســختي کشیده اي که از سوز 
سرما ســیاه و شکسته شــده است نشــان از فقر و تنگدستي 
مردمان این خطــه دارد. در یکي از این خانه ها در روســتاي 
ملک آباد در نزدیکي مرکز شهرســتان، سرپرست خانواده به 
دلیل پیوند روده،  قاد به امرارمعاش نیست و به همراه ۴ فرزند 
خود در انباري یکي از اقــوام زندگي مي کند. او درخواســت 
کمک برای ســاخت یک اتاق کوچک در یــک تکه زمین که 
یکي دیگر از اقوام در اختیارش قرار داده، نموده ولي متاســفانه 
با مشکل نداشتن مصالح ساختماني مواجه شده است. آنها چند 
خانواده هستند که در یک حیاط کوچک زندگي مي کنند؛ هر 
خانواده یک اتاق دارد که هم آشپزخانه است و هم اتاق خواب، 
نشیمن و هم حمام کودکان. درون هر اتاقي که سر مي کشیم 
اســباب و اثاثیه هر خانــواده اصال جوابگوي زندگي نیســت 
حتي یک وســیله برقي هم که در حد ضرورت زندگي باشــد 
به چشــم نمي خورد. اتاق به اندازه اي نمناک اســت و سقف و 
دیوارها  آن قدرخیس خورده که به ســختي مــي توان نفس 
 کشید. پسربچه هاي ۱۵ و ۱۲ ســاله و دختر ۸ و ۲ ساله چطور

 مي توانند در این اتاق درس بخوانند و استراحت کنند؟! یکي 
دیگر از اهالي این خانــه، مادر خانواده بر اثر نشــتي گاز دچار 
حادثه ســوختگي مي شــود که حدود ۲ ماه در بیمارســتان 
سوختگي اصفهان بستري شــده و خرج بیمارستان را با قرض 
از اقوام پرداخت مي کند. بعد از بهبود زخم هایش االن پاهایش 
گوشــت اضافه آورده و خیلي اذیت اســت و باید هرچه زود تر 
عمل کند ولي هزینه اي براي عمل مجدد ندارد بعد از مراجعه 
به بیمارستان و شــنیدن هزینه عمل منصرف شــده و بر مي 
گردد. وقتي پاي صحبتش مي نشینیم دیگر از درد زخم هایش 
نمي گوید، او بیشــتر نگران ۳ فرزند خویش اســت به نام هاي 
شادمهر، شادي و باران که به ترتیب 6 ســاله، ۴ ساله و ۲ ساله 
هستندکه وقتي مي خواهد بچه هایش را حمام کند باید فرش 
کهنه اتاقش را باال زده و در تنها اتاقشــان، فرزندانش را درون 
تشت حمام کند که بر اثر سرماي هوا، همیشه سرما خوردگي 
دارند.  نمونه هــاي زیادي از ایــن خانواده ها در شهرســتان 
کوهرنگ چه در مرکز شهرســتان و چه در روستاهاي اطراف 
به چشم مي خورد که شناسایي شده اند اما حکایت سرچشمه 
بزرگ آب کشور و محرومیت در شهرستان کوهرنگ همچنان 

ادامه دارد و  بیداد مي کند.
علت محرومیت در سرچشمه آب کشور چیست؟

کســي نمي داند علت حضور توأمان سرچشــمه آب درکنار 
محرومیت، چیست ولي این قصه اغلب شــهرها و روستاهاي 
استان چهارمحال و بختیاري اســت که در کنار ثروتي عظیم، 
محروم هستند. استان ما با وجود ظرفیت هاي فراوان در حوزه 
آب و منابع طبیعي از لحاظ فقــر اقتصادي، فرهنگي، بیکاري، 
طالق و خودکشي آمار باالیي دارد و این براي مسئوالن ما جاي 
تأمل دارد البته به آنچه گفته شــد باید این را هم اضافه کرد که 
اشــتغال، قصه پر غصه  جوانان تحصیل کرده کوهرنگي است؛ 
در این شهرستان کافي  است پای درددل هر خانه و خانواده اي 
بنشینی تا بفهمي که بیکاري چگونه زندگی جوانان این منطقه 
را فلج کرده و آنها را در آتش شــغل هاي کاذب مي ســوزاند.  
متاسفانه به علت سرماي شدید در بسیاري از نقاط این استان، 
کشــاورزي رونق خوبي ندارد و دامداري هم بر اثر نبود علوفه با 
مشکالت زیادي روبه رو شده، از این رو بسیاري از افراد به  منظور 
امرار معاش به شــغل هاي کاذب روي آورده اند و این ســوال 
که چرا مردم  این منطقه با وجود  داشــتن منابع سرشارآبي، 
چشــمه هاي فراوان، منابع ملي و توریستي بزرگ و همچنین 
سرچشــمه رودخانه هاي بزرگ کشــور باید در اسف بارترین 
وضعیت  قرار داشته باشند؟ چرا باید جوانان آن از بیکاري رنج 
ببرند؟سخت اســت مردمي را ببینیم که در تمام فعالیت هاي 
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سیاســي اســتاني و کشوری 

حضور دارند اما در چنین شرایطی روزگار مي گذرانند!

 اين گزارشي 
از بیداد محرومیت 

در روستاهاي 
شهرستان کوهرنگ 
از استان چهارمحال 

و بختیاري است 
و نمونه اي
 از زندگي
 مردمي 

که با نداري
 خو کرده اند

کوهرنگ خبر: شهرستان کوهرنگ با داشتن پتانسیل هاي فراوان و جاذبه هاي گردشگري و طبیعي زياد يکي 
از محروم ترين مناطق کشور است که 8 درصد آب کشور را تامین مي کند اما خود مشکالت فراواني دارد.

فقر و محرومیت بیداد مي کند؛

محروميت در کنار عظيم ترين سرچشمه آبي کشور
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روایتی تلخ از پالسکو این بار به زبان کسی که ماند تا سوز دلش 
آوازه ای بر شرح ماجرا شود. صبح پنجشنبه بود که انتشار یک 
خبر تلخ، آرامش را از قلب همگان ربود. رسانه ها یک به یک از 
وقوع حادثــه ای خبر می دادند. حادثــه ای از جنس آتش، آوار 
و ایثار...، چشــمان منتظر مردم اینک بیش از هر زمان دیگری 
خیره به رسانه ها بود. انتظاری که هر لحظه رنگ نگرانی به خود 
می گرفت. هر لحظه که از وقوع حادثه می گذشــت، استرس و 
تالطم بیش از پیش در دل مخاطبان زبانه می کشید.ساعت 8 
صبح پنجشنبه بود که خبر آتش سوزی ساختمان پالسکو در 
تمامی رسانه ها منتشر شد. حادثه از این قرار بود که ساختمان 
پالسکو از طبقه هشتم دچار آتش ســوزی شد که هم زمان با 
وقوع این حادثــه عملیات امــداد نیز آغاز شــد  طبق گفته 
سخنگوی آتش نشانی هم زمان با اعالم این حادثه ماموران 10 
ایستگاه آتش نشانی به همراه وسایل و تجهیزات به محل حادثه 
اعزام شدند که با 15 تانکر آب به همراه 200 آتش نشان عملیات 
اطفای حریق را شروع کردند. اما پس از گذشت چند ساعت از 
وقوع حادثه، حدود ساعت 11 پیش از ظهر روز پنج شنبه بود 
که این ساختمان قدیمی به یکباره فرو ریخت و حدود 20 نفر 
از آتش نشانان که برای عملیات وارد طبقات زیرین ساختمان 
شده بودند، محبوس شدند. آتش و ویرانه ها هر لحظه تعدادی 
را در خود می بلعیدند.در این میان 5 نفر از آتش نشــانان حین 
انجام عملیات اطفای حریق مصدوم شدند که فوری به مراکز 
درمانی اعزام شدند.متاسفانه یکی از آتش نشانان به نام »بهنام 

میرزاخانی« با 70  درصد ســوختگی به درجه رفیع شهادت 
نائل شــد اما باقی مصدومان در بیمارستان ها بستری و تحت 
مداوا قرار گرفتند. در میان مصدومــان، »امیر مهدیانی« یکی 
از آتش نشانانی اســت که در حال حاضر در بیمارستان کسری 
بستری اســت. »فارس« به سراغ این آتش نشــان رفته و این 
حادثه را این بار از زبان وی جویا شــده که در ادامه گزیده ای از 

آن را می خوانید:
از شلوغی داخل محوطه بیمارســتان، خودمان را به اتاق این 
آتش نشــان رســاندیم. به محض ورود به اتاق با استقبال گرم 
همسر این آتش نشان روبه رو شدیم؛ همسری که اینک شادی 
ســالم بودن همســرش، اضطراب خبر تلخ مصدومیت وی را 
در خود فروخــورده بود. پس از لحظاتی گفــت و گو با خانواده 

مهدیانی، با کسب اجازه به انجام مصاحبه ای با وی پرداختیم.
»امیر مهدیانی« که به نظر می  آمد خستگی روحش، کوفتگی 
بدنش را به فراموشی سپرده است، با چشمانی خسته و صدایی 
که از شــدت غم، چندان به گوش نمی رســید، این حادثه را 

این گونه تشریح کرد:
»روز پنجشــنبه بود که وقوع یک آتش ســوزی در ساختمان 
پالسکو به ما گزارش شد. من و همکارانم حدودا ساعت 8 صبح 
بود که با پوشیدن لباس آتش نشانی وارد حریق شدیم. از طبقه 
7 و 8 شــروع به عملیات خاموش ســازی آتش کرده و جهت 
بازگشایی راه برای رفتن به طبقه 11 تالش می کردیم. در همان 
راهروهای طبقه یازدهم بودیم که صدای شکســتگی مهیبی 

را شــنیدیم. ناگهان دیدیم دو طبقه از ساختمان فرو ریخت و 
تعدادی از همکارانمان که در آن طبقات مشغول انجام عملیات 
بودند، زیر آوار گیــر کردند که در همان لحظــه بعضی از آنها 
شهید شدند و برخی نیز زنده ماندند. در همان لحظه نیروهای 
آتش نشانی شروع به کنار زدن آوار کردند و توانستند دو نفر از 
آتش نشــانان محبوس در زیرآوار را بیرون بکشــند. هم زمان 
با بیرون آوردن آن دو آتش نشــان، ناگهــان صدای فرورفتگی 
ساختمان به گوشمان رسید که در همین حین بخش دیگری 
از ساختمان فرو ریخت و کســانی که زیر آوار بودند در اثر این 
فروریختگی به پایین سقوط کردند. در همان لحظه من و دیگر 
همکارانم تا جایی که توانستیم، تالش کردیم بقیه نیروها را که 
زیر آوار مانده بودند نجات دهیم. ســعی کردیم تا از راهروهای 
طبقه نهم راهی را به سمت بیرون پیدا کنیم اما راهروهای طبقه 
نهم پر بود از وســایلی نظیر کارتن که اجازه عبور از راهروها را 
نمی داد.در همین لحظه من و آقای امینی)یکی از آتش نشانان( 
سعی کردیم بچه ها را توسط باالبر و نردبان از صحنه خارج کنیم 
و به پایین بفرستیم. نیروها را به پایین فرستادیم، تنها چهار نفر 
مانده بودیم. برای مطمئن شدن از اینکه آتش نشان دیگری باقی 
نمانده باشد، یکی از همکارانم از راهروهای طبقه دهم شروع به 
جست وجو کرد و مطمئن شد که دیگر کسی باقی نمانده است.

آنجا دو باالبر وجود داشــت: یکی در قسمت غربی ساختمان و 
دیگری در قسمت جنوبی. علی)یکی از آتش نشانان( به سمت 
باالبر جنوبی رفت و من نیز به سمت باالبر غربی رفتم تا از این 
طریق از ساختمان خارج شویم. اما وقتی به باالبر غربی رسیدم 
متوجه شــدم که ســاختمان در حال حرکت است؛ به طوری 
که هر لحظه از باالبر فاصله می گیــرد. در همین حین به یکی 
از همکارانم که همراهم بود گفتم داخــل باالبر برو. با رفتن او، 
دیدم فاصله ساختمان از باالبر هر لحظه بیشتر و بیشتر می شود، 
تنها کاری که آن لحظه انجام دادم این بود که پایم را لبه پنجره 
گذاشتم و خود را پرت کردم تا سبد و مانیتور را بگیرم. از پنجره 
آویزان بودم که دیدم ســاختمان فروریخــت، موجی از گرد و 
خاک بلند شد؛ سنگ و بتن ســاختمان بود که بر سر و صورتم 
می خورد. آوار که تمام شــد نیروهای آتش نشانی جهت نجات 
ما باالبر را به سمت دیگری چرخاندند و هرطوری بود توانستند 
ما را بیرون بیاورند. این آتش نشــان نفس عمیقی می کشد و با 
چشمانی پر از اشــک ادامه می دهد: من نجات پیدا کردم ولی 
تمام عزیزانم رفتند و پر کشــیدند؛ در این قسمت از گفت وگو 
ناگهان سکوتی سرسام آور اتاق را فرا گرفت! به احترام وی اندکی 
ســکوت کردیم و در ادامه از او در رابطه با تعداد آتش نشانانی 
پرســیدیم که با وی همراه بودند و اکنون از آنها خبری نیست. 
این آتش نشــان بیان کرد: آمار دقیقی از تعدادشان ندارم اما با 
چشــمانم نظاره گر زیر آوار رفتن حداقل 10 نفرشان به هنگام 
فروریختن ســاختمان بودم. وی ادامه داد: هنــگام انفجار اول 
در طبقه نهم بودیم و هنگامی که به طبقه یازدهم رســیدیم 
ساختمان به طور کامل فروریخت و در همان زمان بود که دیگر 
خبری از همراهانــم نبود...« گفت و گو کــه پایان یافت، قطره 
اشکی از گوشه چشمش ســر می خورد؛ حال این آتش نشان 

می ماند و غم فراق دوستانی که دیگر نیستند...

 پیشنهاد  سردبیر: 
من ماندم و غم فراق دوستانم...

روایتی جدید از حادثه پالسکو از زبان یکی از آتش نشانان مصدوم:

من ماندم و غم فراق دوستانم...

حوادث جهان

تصادف و خروج قطار از ریل در ایالــت آندرا پرادش در 
هند 33کشــته و 50زخمی برجا گذاشــت. به گزارش 
ایران آنالین به نقل از بی بی سی نیوز، عصر روز شنبه یک 
قطار مسافربری هندی در نزدیکی ایستگاه »کنورو« در 
منطقه »ویزیاناگارام« از ریل خارج شده است. به دنبال 
این حادثه، بسیاری از امدادگران درحال کمک رسانی 
به آسیب دیدگان هستند و سعی دارند مردم را از میان 
آهن پاره ها بیرون بکشند. این قطار مسافربری به سمت 
اوریسا در حال حرکت بوده که دچار سانحه شده است و 

افراد زخمی به نزدیک ترین بیمارستان منتقل شدند.

مرگ 33 هندی 
درتصادف قطار هند

خودکشی یک مرد پس از قتل 
همسرش

ورود پلیس ضدشورش به زندانی 
در برزیل

من نجات پیدا 
کردم ولی تمام 
عزیزانم رفتند 
و پر کشیدند؛ 
در این قسمت 

از گفت وگو 
ناگهان سکوتی 

سرسام آور اتاق را 
فرا گرفت

حوادث ایران

زن و مــرد ســارقی که با جعــل عنــوان پلیس از شــهروندان 
کرمانشاهی اخاذی می کردند، دستگیر شــدند که از پلیس زن 
قالبی، دو قبضه اســلحه کلت و یک دستگاه بی سیم پالستیکی 

کشف شده است.
به گزارش رکنا، سرهنگ رضا شیرزادی، رییس پلیس شهرستان 
کرمانشــاه گفت: به دنبال دریافت اخباری از ســوی شهروندان 
مبنی بر اینکه زن و مرد جوانی با اســلحه کلت و بی سیم خود را 
به عنوان مامور، معرفی و از مردم اخاذی و ســرقت می کنند، لذا 
باتوجه به حساسیت موضوع، بررسی و رسیدگی به صورت ویژه 

در دستور کار نیروی انتظامی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مامــوران با اقدامات اطالعاتی و کنترل نامحســوس، 
موفق شــدند طی یک عملیات غافلگیرانه، این زن و مرد سارق 
را حین اخاذی از شــهروندان، در یکی از خیابان های فرعی شهر 

کرمانشاه، دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کنند.

 پرسه های زن و مرد مسلح 
در کرمانشاه

بر اثر وقوع آتش ســوزی در یک منزل روســتایی در شهرستان 
رامسر، زن و مردی به علت شدت جراحات وارده جان باختند.

در ســاعت های پایانی شنبه شب در پی کســب خبری از مرکز 
فوریت های پلیســی 110 شهرســتان رامســر مبنــی بر وقوع 
آتش سوزی منزلی در یکی از روســتاهای حومه این شهرستان، 
ماموران پلیس ســریعا به محل حادثه عزیمت کردند. ماموران با 
حضور در محل حادثه در بررســی های اولیه دریافتند که منزل 
شــخصی به علت نامعلومی دچار آتش سوزی شــد که با حضور 
ماموران آتش نشانی حریق مهار شد. براساس این گزارش، در این 
حادثه دو نفر به شــدت دچار سوختگی شــده و با حضور عوامل 
اورژانس 115 به بیمارســتان منتقل شدند. مصدومان با توجه به 
تالش پزشکان به علت شدت جراحات وارده جان باختند که علت 

حادثه آتش سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

زن 32 ســاله پس از زایمان در بیمارستان کوثر قزوین با خوردن 
مایع جرم گیر دست به خودکشی زد. همسر این زن جوان گفت: 
پنجشنبه 23 دی ماه، همسرش از طریق ســزارین زایمان کرده 
اســت. وی در تشــریح جزئیات این حادثه اضافه کرد: همسرش 
به دلیل افســردگی پس از زایمان، دوبار به خواهرش گفته بود که 
می خواهد خود را خفه کند. شــوهر این زن می گوید همسرش را 
به دلیل فشار خون باال به بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان 
)آی سی یو( منتقل می کنند. وی ساعت ۶ صبح شنبه در تماس 
تلفنی از شوهرش خواست که وسایل شخصی اش را بیاورد. همسر 
این زن اضافه کــرد: در زمان مالقات، متوجه شــدم که خون باال 
می آورد و وقتی علت را جویا شــدم همســرم گفت که با خوردن 
مایع جرم گیر در دستشویی بیمارستان دست به خودکشی زده 
اســت. به گفته وی، براثر خوردن مایع جرم گیر، مری همسرش 

سوخته است.

بالی نامعلومی که بر سر زن و مرد 
رامسری آمد

خودکشی در بیمارستان

مرد هندی در پی درگیری با همسرش بر سر حضور در 
شبکه های اجتماعی، پس از قتل وی خودکشی کرد. 
برادران زن قربانی پس از ورود به خانه این زوج، اجساد 
آنها را یافته اند. به گزارش پلیس منطقه قاتل »راکش« 
34 ساله همسر خود »سونالی« 28 ساله را خفه کرده 
و پس از نوشتن یادداشــت خودکشی و قتل فجیعش، 
خود را در آپارتمانشان در منطقه »هاداپسار« در شرق 
هند حلق آویز کرده است. قاتل در یادداشت خود خاطر 
نشان کرده که مدت هاســت با همسر خود بر سر چت 
کردن با دوستان و مردان غریبه در فضای مجازی بحث 
و جدل داشــته اســت و همین موضوع سبب شده که 

همسرش را به قتل برساند.

پلیس ضد شــورش برزیل وارد زنــدان »الکاکوز« در 
نزدیکی شهر »ناتال« شــده که در طول هفته گذشته، 
صحنه قتــل حداقل 2۶ تن در جریــان درگیری های 

خشونت بار میان زندانیان بوده است. 
به گزارش ایسنا، این زندان که در شمال شرقی برزیل 
واقع شده، پس از شروع درگیری ها به تصرف شورشیان 
درآمده بود.درگیری های زنــدان الکاکوز، میان دو باند 
تبهکار موارد مخــدر رخ داده و طــی آن صدها زندانی 
عالوه بر درگیر شــدن بــا ماموران، به جــان یکدیگر 
افتاده اند. به گفته پلیس، بسیاری از قربانیان درگیری ها، 
زندانیانی هســتند که حاضر به پیوســتن به باندهای 

تبهکار رقیب نشده اند.

احضاریه
10/611  نظر به اینکه در پرونده کالســه 950361 این شــعبه آقای علی سیاوشی 
فرزند اســماعیل متهم اســت به ارتکاب بزه توهین از طریق ارسال پیامک موضوع 
 شکایت خانم خدیجه جعفری و با توجه به مجهول المکان بودن متهم، لذا به نامبرده

 اخطار می گردد تا ظرف مهلت یک ماه پس از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام و دفاع 
از اتهام انتسابی در ساعت اداری و در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
خوانسار به نشانی خ 15 خرداد دادگستری خوانسار حاضر شود. بدیهی است در 
 صورت عدم حضور در مهلت مقرر، وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
 م الــف: 416 شــعبه اول دادســرای عمومــی و انقــالب خوانســار )110 کلمــه، 

1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

10/601 شــماره صادره : 1395/43/323983 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ساختمان پالک شماره 32/1152 مجزی شــده از پالک 32 اصلی  در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام هوشنگ حیدری وارسته فرزند علی در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبــق تقاضای نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم در روز پنجشــنبه مورخ 
95/11/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: دوشنبه 
1395/11/04 م الف: 33759 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)156 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/7 در خصــوص پرونده کالســه 951334 خواهــان علیرضا نصــر اصفهانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت حجت اله صدوقی فر- خانباز نوروزی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/9  ساعت 9 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33471 
شعبه 14 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )113 کلمه، 1 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/8 در خصوص پرونده کالســه 966/95 خواهان کمال زارع دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت نورمحمد اســماعیلی تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/12/9  ســاعت 16 تعیین گردیده اســت با توجه بــه مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:33458 شــعبه 16 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )107 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510460350900143 درخواســت:  شــماره   11 /9
9509980350900430 شــماره بایگانــی شــعبه: 950503 در خصــوص دعوی 
خواهان فضل اله شورشــی به طرفیت خوانده امیدعلی عسگری به خواسته مطالبه 
وجه چک دادخواستی را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست 
مذکور ثبت و به تاریخ 1395/12/10 ساعت 9/30 دارای وقت رسیدگی می باشد به 
علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت 
رســیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک 
نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند.  م الف:33433 شعبه 9  دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/10 در خصوص پرونده کالســه 818/95 خواهان جالل الماســی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید رضایی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/12/10  ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:33486 شــعبه 29 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/11 در خصوص پرونده کالسه 951457 خواهان علیرضا اسالمی دادخواستی 

مبنی بر مطالبه مبلغ 9/000/0000 ریال به طرفیت فاطمه بهارلو تقدیم نموده اســت 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/10  ســاعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ارباب روبروی مدرسه نیلی 
پور مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:33479 شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )102 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/12 در خصــوص پرونــده کالســه 951339 خواهــان مهــدی رحمانی نور 
دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت به طرفیت یاسر ناصر اردلی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/11  ســاعت 10/30 صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:33468 شعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/13 در خصوص پرونده کالسه 950728 خواهان راوند سید حسینی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه 42/000/000 ریــال وجه چک 632766 بانک کشــاورزی و مطلق 
خسارات دادرســی به طرفیت زهرا ارموریان و رضا اروردیان تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/12/11  ســاعت 11/30 تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خواندگان حســب تقاضای خواهان برابــر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای شیخ صدوق شمالی چهار راه نیکبخت مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:33464 شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/14 در خصوص پرونده کالسه 951045 خواهان شرکت شکوفا منش با وکالت 
مع الواسطه بهروز دشتی و احسان سروش با وکالت ریحانه عباد دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت سجاد شــفیعی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 
95/12/11  ســاعت 10 صبح تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب 
در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان شــیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شــورای حل اختالف اصفهان 
 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور

 وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:33457 
 شــعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )124 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/15 در خصوص پرونده کالسه 951063 خواهان شرکت شکوفا منش )ش ثبت 
310328( با وکالت مع الواسطه بهروز دشتی و احســان سروش با وکالت ریحانه 
عباد دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید نفری قهرتجانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/12/11  ساعت 11 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 
شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:33455 شعبه 5 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100351410931 ابالغنامــه:  شــماره   11 /16
9509980351400638 شماره بایگانی شــعبه: 950720  خواهان/ شاکی ولی اله 
شرافت  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم فاطمه ذاکری علون آبادی و مهدی 
طریقتی عبدالکافی و مصطفی قائدی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو و مطالبه 
خسارت دادرسی و دســتور موقت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شــماره 323  ارجاع و به کالسه 9509980351400638 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/12/14 و ســاعت 12/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواســت خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ 

متهم  پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف:33399 شــعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان)189 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/17 در خصوص پرونده کالسه 951029 خواهان حمید رئیسی نژاد دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت امید مه آبادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/12/14  ساعت 10 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33460 شعبه 7 مجتمع شماره دو 

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

11/18 در خصوص پرونده کالســه 1037/95 خواهان محمد شریفی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سعید فقیرپور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/12/14 ســاعت 4 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب 
ســاختمان صبا- پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 33461 شعبه 22 مجتمع شــماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/19 در خصوص پرونده کالســه 950651 خواهان علی توصیفیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلــغ 15/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام خســارت 
دادرســی و تاخیر تادیه به طرفیت مریم ترک زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/12/14  ساعت 10 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خواندگان حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
شیخ صدوق شمالی چهار راه نیکبخت مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33451 شعبه 

33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )126 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/20 در خصــوص پرونــده کالســه 1106/94 خواهان آقای اشــکان ملک پور 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمــد قریب نیا تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای  مورخ 95/12/15 ســاعت 5 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت 
به مجهول المکان  بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مستنداً به ماده 73 قانون 
 آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه

 واقع در خیابان ســجاد - اول خیابــان ارباب - روبروی مدرســه نیلی  پور- جنب 
ســاختمان صبا - پالک57 کدپستی 8165756441 شــورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف: 33473 شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/21 در خصوص پرونده کالســه 951267 خواهان کورش خسروی بروجنی با 
وکالت رحمان جنت دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک بــه طرفیت هومن پور زنگنه 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/12/16  ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع 
شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:33475 شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/22 در خصوص پرونده کالسه 1042/95 خواهان ریحانه قربانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- سعید الفتی 2- ســپیده سادات شجاعی 3- عذرا خانم 
و محمد جواد شــجاعی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/12/17 
ساعت 4 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب-  روبروی مدرسه نیلی  پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
22 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: 33466 شــعبه 22 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان )123 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11/23 در خصوص پرونده کالسه 1044/95 خواهان شهروز فرنیا با وکالت فرید 
سلگی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ دویست میلیون ریال به طرفیت 
امیر حسین خانی و محمد حســن کریم زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/12/17 ساعت 5 بعد از ظهر 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 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان شعبه 22 شــورای 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: 33462 شــعبه 22 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

11 شــماره درخواســت: 9510460350900142 شــماره پرونــده:  /24
9509980350900443 شــماره بایگانــی شــعبه: 950519 در خصــوص دعوی 
خواهان سعید سهرابی به طرفیت خوانده احمد گرایلی به خواسته مطالبه وجه چک 
دادخواستی را به شــعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور 
ثبت و به تاریخ 1395/12/18 ســاعت 10/30 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت 
مجهول المــکان بودن و با توجه به درخواســت خواهان مبنی بر نشــر آگهی وقت 
رســیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک 
نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند.  م الف:33432 شعبه 9  دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

10/393 در خصوص پرونده کالسه 883/95  خواهان ملوک جنتی دری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید زارعی ســودان تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/12/10  ساعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه 
روی مسجد امام علی)ع( مجتمع شماره 3 شــورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:32132 شعبه 52 مجتمع 

شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 113 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ رای

11/25 کالسه پرونده: 94-1341 شــماره دادنامه:921-95/9/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 34 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ســید کامران حسینی به نشانی 
اصفهان شهرک صنعتی جی خیابان سوم پالک 50،  خواندگان: 1- یوسف باقری نژاد 
2- هوشنگ جعفرپور میزان هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 
چک به میزان یکصد و بیست و پنج میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم 
از  هزینه دادرسی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به  شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی سید کامران حســینی به طرفیت 1- یوسف 
باقری نژاد 2- هوشــنگ جعفر پور میزان  به خواســته مطالبه مبلغ 125/000/000 
ریال وجه چک به شماره 116311-94/7/25  عهده بانک کشاورزی به انضمام مطلق 
خسارت قانونی با  توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
صدورگواهی 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 حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد  310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
515 و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیــت خواندگان به صورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/960/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف)94/7/25(تا 
تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعالم می نمایــد. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابــالغ قابل واخواهی در همین مرجــع و ظرف 20 روز پس از 
آن  قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:33502 

شعبه 34 شورای حل اختالف اصفهان )306 کلمه،3 کادر(  
احضار متهم

11/48  شــماره: 1395/109آقای صابر خانزاده فرزند حســین در پرونده شماره 
950160 ب 16 این شعبه به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله 
بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضا مهلت 
مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود. م الف: 33482 شعبه 16 بازپرسی 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )81 کلمه، 1 کادر(
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مدیر امور بــرق شهرســتان تیران و کــرون گفت: ســه طرح 
بهینه سازی شــبکه برق، با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 540 
میلیون ریال در این شهرستان در نیمه دوم سال جاری اجرا شده 
اســت. محمدرضا معینی افزود: این طرح ها در بخش روستایی 
شهرســتان تیران و کرون اجرا شده که شامل بهینه سازی شبکه 
برق رســانی و تبدیل ســیم به کابل خودنگهدار، توسعه و بهینه 
سازی شبکه فشار متوسط و فشــار ضعیف، کاهش تلفات و رفع 
حریم شبکه برق رســانی اســت. وی اظهار کرد: کاهش تلفات 
مصرف برق و افزایش کیفیت برق رسانی از راهبردهای جدی امور 
برق شهرســتان تیران و کرون است که بهبود کیفیت شبکه های 
برق رســانی در قالب طرح های بهینه ســازی در طول سال اجرا 
می شود. مدیر امور برق شهرســتان تیران و کرون با اشاره به اثر 
کابل هــای خودنگهدار، تصریح کرد: این کابــل ها در جلوگیری 
از سرقت و ارائه خدمات با کیفیت برق رســانی بسیار موثر است 
اما به دلیل هزینه باالی این پروژه ســاالنه بخشــی از کابل های 
برق شهرســتان به کابل های خودنگهدار تبدیل می شــود. وی 
مدیریت مصرف برق توسط مردم را خواستار شد و گفت: مدیریت 
مصرف برق در کاهش هزینــه، جلوگیری از خدمات رســانی و 
ضرورت تاسیس نیروگاه جلوگیری می کند زیرا احداث نیروگاه 
هزینه های باالیی را به کشــور تحمیل می کند که اضافه مصرف 
برق توسط مشترکان ضرورت تاسیس نیروگاه را افزایش می دهد.

رییس اداره هواشناســی چــادگان از بارش حدود 30 ســانتی 
متری برف در این شهرســتان خبر داد. حســن عســگری، از 
 بارش 30 ســانتی متری برف در بخش چناررود این شهرستان 

خبر داد.
وی با بیان اینکه تحلیل نقشه های هواشناسی بیانگر گذر امواج 
ناپایدار تا اواسط هفته از روی استان است، عنوان داشت: بر این 
اساس با تقویت سامانه شــاهد افزایش ابر و بارش سبک برف و 
باران به ویژه در غرب و جنوب اســتان  خواهیم بود و پس از آن 

افت محسوس دما را خواهیم داشت.
عســگری وضعیت جوی شهرســتان را در روز یکشــنبه )روز 
گذشته( به صورت نیمه ابری تا ابری همراه با بارش برف و باران  
و وزش باد و در روز دوشنبه)امروز( به صورت نیمه ابری تا ابری 
و مه رقیق  همراه با بارش های پراکنــده  و وزش باد پیش بینی 
کرد. علیرضا محمدیــان، رییس اداره راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای شهرستان چادگان در این باره گفت: 3 گروه برف روب 
و نمک پاش و 14 دستگاه سبک و ســنگین اداره راهداری این 
شهرستان، کلیه مسیرهای اصلی و فرعی را باز کردند و تردد در 

این محورها برقرار است.
وی ادامه داد:  در پی این بارش ها کلیه محورهای اصلی و فرعی 
شهری و روستایی شهرســتان چادگان به طول 250 کیلومتر  

برف روبی و با بیش از 300 تن شن و نمک مناسب سازی شد.

 سه طرح بهینه سازی شبکه برق 
در تیران و کرون اجرا شد

رییس اداره هواشناسی چادگان:

 ارتفاع برف در چنار رود چادگان 
به 30 سانتی متر رسید

اخبار

رییس اداره بهزیستی کاشــان از راه اندازی نخستین 
شــرکت تعاونــی زنــان سرپرســت خانــوار در این 

شهرستان خبر داد.
مهدی جهادی  اظهار کرد: این شــرکت تعاونی توسط 
زنان سرپرست خانوار و معلوالن شهرهای جوشقان و 

کامو راه اندازی می شود.
وی شمار اعضای این شرکت تعاونی را بیش از 30 نفر 
از معلوالن و زنان سرپرســت خانوار زیر پوشش اداره 
بهزیســتی کاشــان بیان کرد و افزود: عمده فعالیت 
شرکت در زمینه تولیدات و بســته بندی محصوالت 

بومی محلی خواهد بود.
رییس اداره بهزیستی کاشــان تصریح کرد: مقرر شده 
که برای تســهیل در راه اندازی شــرکت تعاونی که با 
همکاری گروه های همیار معلوالن و زنان سرپرســت 
 خانوار شــکل می گیرد، ایــن اداره وام هایــی با بهره

 4 درصد در اختیار اعضا قرار دهد.
وی هدف از راه اندازی شــرکت تعاونی زنان سرپرست 
خانوار و معلوالن را ایجاد اشــتغال پایدار، خوداتکایی 

و تقویت و توانمندسازی این قشر از جامعه برشمرد.
به گفته وی با هدف ســهولت در تاسیس و راه اندازی 
این شــرکت تعاونــی نشســت هایی با مدیــر جهاد 
کشاورزی و رییســان کمیته امداد امام خمنی )ره(و 
اداره تعاون، کار و رفاه شهرســتان کاشان و همچنین 
شهرداران شهرهای جوشقان و کامو برگزار شده است.

جهادی ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی و مشارکت 
عقل و خرد جمعــی و بهره برداری مفیــد از امکانات 
مشترک اداره های بهزیستی، جهاد کشاورزی، کمیته 
امداد و صندوق مهر امام رضا)ع( هرچه ســریع تر این 

شرکت تعاونی راه اندازی شود.
شهرهای جوشــقان و کامو از توابع بخش قمصر نیز با 
بیش از هشت هزار هکتار وســعت در 80 کیلومتری 

کاشان قرار دارند.

 مدیراداره برق گلپایــگان گفت: حــدود 70درصد پیک 
مصــرف بــرق مربوط بــه بخش خانگی اســت. شــاپور 
حدادی پــور درهمایش ائمــه جماعات و هیئــت امنای 
مســاجد گلپایگان، اظهار داشــت: مدیریت مصرف یکی 
از ارکان اقتصاد مقاومتی اســت چون در نیروگاه ها برای 
تولید برق مصرفی هزینه های زیادی می شــود تا به دست 

مصرف کننده برسد. وی با بیان اینکه جمعیت کشور یک 
درصد جمعیت جهان اســت ولیکن مصرف برق در کشور 
2درصد کل انرژی جهان اســت افزود: مصــرف انرژی در 
کشــور 5درصد متوســط جهانی اســت. مدیر اداره برق 
گلپایگان گفت: بیش از 37درصد مصرف بنزین و گازوییل 
خاورمیانه در ایران مصرف می شــود. وی گفــت: در ایران 

ســرانه مصرف برق خانگی 3 برابر و ســرانه گاز خانگی 4 
برابر متوسط استاندار جهانی است. حدادی پور اظهار کرد: 
متوســط برق مصرفی جهان 3/7 دهم است و پس از چین 
 و کره جنوبی، ایران بیشــترین مصرف کننده برق جهان

 است. وی اذعان داشت: در کشــورهای پیشرفته افزایش 
مصرف برق در بخش صنعت است؛ اما در ایران مصرف برق 

خانگی افزایش نشان می دهد. 
حدادی پور تاکید کرد: اگر بــا روند مصرف انرژی به همین 
روال پیش رویم در ســال 1405 در ردیف کشورهای وارد 
کننده انرژی هستیم.مدیراداره برق گلپایگان با بیان اینکه 
عدم مدیریت مصرف سبب هدر اتالف  40درصد انرژی در 
بخش خانگی می شــود، تاکید کرد: ظرفیت نیروگاه های 
کشــور75 هزار مگاوات اســت و از نظر تولید برق در رتبه 

چهاردهم جهان قرار داریم. 
وی با اشــاره بــه اینکه آمــار مصرف برق در شهرســتان 
گلپایگان به ترتیب در بخش کشاورزی، خانگی و صنعتی 
اســت، گفت: حدود 70درصد پیک مصــرف برق مربوط 
به بخش خانگی اســت. حدادی پور، پیک مصرف برق در 
شهرستان گلپایگان را در 6 ماهه نخست سال را ساعت 11 
تا 15 عصر و در 6 ماهه دوم را  ساعت 5 تا 9 شب اعالم کرد. 
وی افزود: با اجرای طرح پاداش تابســتانه کاهش مصرف 
برق تابستان سال گذشــته 62 مگاوات و در تابستان سال 
جاری 59 مگاوات برق در بخش کشــاورزی مصرف شده 
اســت. مدیر اداره برق گلپایگان با اشــاره به مصرف برق 
در اماکن مذهبــی و فرهنگی، گفت: هزینــه مصرف برق 
در مساجد، حســینیه ها و ...افزایش نشــان می دهد که 
 باید در راســتای کاهش مصرف از المپ های کم مصرف

 استفاده شود.

راه اندازی شرکت تعاونی زنان 
سرپرست خانوار در کاشان

خبر

پیشنهاد سردبیر: 
70درصد پیک مصرف برق مربوط به بخش خانگی است

جمعیت کشور 
یک درصد 

جمعیت جهان 
است ولیکن 

مصرف برق در 
کشور 2درصد 

کل انرژی جهان 
است 

مدیر اداره برق گلپایگان:

70درصد پیک مصرف برق مربوط به بخش خانگی است 

فرماندار گلپایگان گفت: قطعی گاز از ســوی ترکمنستان 
در فصل سردسال ناعادالنه بود و هدفش قرار دادن مردم 
در مقابــل دولت بود. حســین فراســت در همایش ائمه 
جماعات و هیئت امنای مســاجد گلپایــگان بیان کرد: 
مصرف انرژی در کشــور از حد متوســط جهانی گذشته 
اســت و باید اســتفاده صحیح مصرف انــرژی فرهنگ 
ســازی شــود.وی با بیان اینکه قعطی گاز از سوی کشور 
ترکمنستان در شمال کشور تحریمی ناعادالنه بود، اظهار 

کرد: هدف اصلی این عمل غیرانسانی در فصل سرد سال 
رو در رو قراردادن مــردم در مقابل دولت بــود. فرماندار 
گلپایگان افزود: بــا مصرف بهینه در مصــرف گاز در این 
اســتان ها با کمبود و قطعی گاز خانگی مواجه نشــدیم. 
فراســت رعایت نظافت را وظیفه همه عموم شــهروندان 
دانســت و گفت: براساس آداب و رســوم در گذشته رفت 
و روب درب منــازل و نظافــت محله مــورد توجه عموم 
شهروندان بوده است. فراســت تاکید کرد: بودجه دولت 
کفایت هزینه پرداخــت مصرف برق اماکــن عمومی را 
نمی کند و با بهره گیری از تخصص و توان مردمی می توان 

به دولت در کاهش هزینه کمک کرد.
ثبت 80 هیئت مذهبی در شهرستان

در ادامه یزدان بخش قاســمی اظهار داشت: اگر مصرف 

انرژی در مساجد و حســینیه ها کاهش یابد اتالف انرژی 
صورت نمی گیرد. رییس اداره تبلیغات اسالمی گلپایگان 
با بیان اینکه جرقه انقالب از مساجد زده شده است، بیان 
کرد: فعالیت 80 هیئت مذهبی در شهرستان ثبت رسیده 

است که با مجوز سازمان تبلیغات اسالمی فعالیت دارند.
وی تاکید کرد: اگر هیئتی بدون مجــوز در حال فعالیت 
اســت باید مســئوالن هیئت ها با مراجعه به ســازمان 

تبلیغات نسبت به ثبت هیئت اقدام کند.
در ادامه ســید رضا میرهندی رییس اداره گاز گلپایگان 
عنوان کــرد: تجهیزات اطفای حریــق در اماکن مذهبی 
و عمومی وجود ندارد و الزم که در اســتفاده از وســایل 
گرمایشــی در مســاجد و هنگام طبخ عذا در حسینیه ها 

موارد ایمنی رعایت شود.

فرماندار گلپایگان:

قطعی گاز از سوی ترکمنستان 
ناعادالنه بود

ابالغ رای
11/26 کالسه پرونده: 590/95 شماره دادنامه:831-95/8/22 مرجع رسیدگی: شعبه 
29 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حامد مستاجران به نشانی خ آتشگاه محله 
گورتان بن بست شهید محمد مستاجران پ 15871، خوانده: آرش تسلیمی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی  آقای حامد مستاجران به طرفیت آقای آرش تسلیمی به 
خواسته مطالبه مبلغ 143 میلیون ریال وجه چک به شماره های 94/9/25-136523 
و 136516-94/10/25 و 136517-94/12/20  به عهده بانک ملی به انضمام مطلق 
خســارات قانونی با توجه  به دادخواســت تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و چهل و ســه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 3/860/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
سررسید )چکها(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:33503 شعبه 29 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 284 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/27 کالسه پرونده: 950642 شــماره دادنامه:1688-95/10/8 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسنعلی شــاکری آرا به نشانی 
اصفهان میدان قدس خ مصلی ســالن غذاخــوری کیمیا، خوانده: محبوبه شــفیعی 
نیک آبادی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، شورا با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای شــورای حل اختــالف: در خصوص دعوی 
آقای حسنعلی شاکری آرا به طرفیت خانم محبوبه شــفیعی نیک آبادی به خواسته 
مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به شماره های 621976/53-95/2/30 و 
621983/61-95/4/30  به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  
به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک  و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پســندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و 1/745/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررسید چک های موصوف )تاریخ های فوق(  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 و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:33447 شعبه 12 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 289 کلمه، 3 کادر(  
ابالغ رای

11/28 کالسه پرونده: 950624  شماره دادنامه: 1516-95/8/29 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مهدی رضایی به نشانی اصفهان 
اتوبان کاوه ســه راه ملک شــهر خ بهارســتان شــرقی خ ش طاهر زاده بن معراج 
ساختمان رویا واحد 1 پ7 با وکالت قاســم باقری گله ، خوانده: قاسم باقری گله  به 
نشانی مجهول المکان کدپستی: 4679271272، خواسته: مطالبه مبلغ چهل میلیون 
ریال وجه یک فقره چک، گردشــکار: با عنایــت به محتویات پرونــده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رســیدگی با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دادخواســت مهدی رضایی به طرفیت قاســم باقری گله به خواســته مطالبه مبلغ 
40/000/000 ریال وجه چک به شــماره 634474 عهده بانک ملی ایران به انضمام 
خسارات دادرســی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مال حظه اصول 
مســتندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مســتندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. 
علی هذا ضمن ثابت دانســتن دعوی به اســتناد مــواد 198 ، 519، 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده بــه پرداخت مبلغ چهــل میلیون ریال بــه عنوان اصل خواســته و پرداخت 
2/500/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از 
تاریخ )95/3/30(  لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل وا خواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.  م الف:33449 شعبه 
12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 308 کلمه، 3 کادر( 

ابالغ رای
11/29 کالسه پرونده: 590/95 شماره دادنامه:1109-95/10/25 مرجع رسیدگی: 
شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت بازرگانی میزان نقش جهان 
به شــماره ثبت 31158 به نشــانی خ 22 بهمن مجموعه اداری غدیر جنب بانک ملی 
شرکت بازرگانی میزان نقش جهان با وکالت فرحناز کامیابی به نشانی خ شیخ مفید 
خ ارباب جنب شــورای حل اختالف طبقه پایین دفتر وکالت، خوانده: بهرام میرزائی 
علی عربی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حــل اختالف: در خصوص 
دعوای شرکت بازرگانی میزان نقش جهان به وکالت خانم فرحناز کامیابی به طرفیت 
بهرام میرزائی علی عربی به خواســته مطالبه 46/000/000 ریال ) چهار میلیون و 
ششصد هزار تومان( وجه چک شماره 06592-87/11/30 به عهده بانک ملی شعبه 
عیسی بن مریم به انضمام مطلق خســارات 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 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 استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال معادل ) چهار میلیون و 
ششصد هزار تومان( بابت اصل خواسته و 1/275/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)06592-87/11/30(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان طبق شاخص بانک مرکزی  
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:33456 شعبه 

42 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 349 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/30 کالسه پرونده: 591/95 شماره دادنامه:1110-95/10/25 مرجع رسیدگی: 
شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شرکت بازرگانی میزان نقش جهان 
به شــماره ثبت 31158  با نمایندگی آقایان غالمحســین مالئی ازیرانی و مرتضی 
تهرانی و محمد ســعید با وکالت فرحناز کامیابی به نشــانی اصفهان خ شیخ مفید خ 
ارباب جنب شــورای حل اختالف طبقه پایین دفتر وکالت، خوانده: عباس محبی به 
نشانی اصفهان خ چمران خ مولوی خ پوریای ولی کوچه سعادت پ 127، خواسته: 
مطالبه وجه چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورای حل اختالف: در خصوص دعوای شــرکت بازرگانی میزان نقش جهان به 
وکالت خانم فرحناز کامیابی به طرفیت عباس محبی به خواسته مطالبه 56/250/000 
ریال ) پنج میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار تومان( وجه چک شماره 660886-

88/6/1 به عهده بانک کشــاورزی به انضمام مطلق خســارات 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 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 56/250/000 ریال 
معادل ) پنج میلیون و ششــصد و بیســت و پنج هزار تومان( بابت اصل خواسته و 
1/351/250 ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )660886-88/6/1(  تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان طبق شاخص بانک مرکزی  صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می باشــد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
حقوقی اصفهان می باشد. م الف:33459 شــعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان) 356 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

11/31 کالسه پرونده 704/95 شماره دادنامه: 1019-95/10/24 تاریخ رسیدگی: 
95/10/15 مرجع رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای 
شاهین ناظمی به نشانی خ جابر انصاری خ عارف بن بهار منزل آخر دست راست، 
خواندگان: 1- محمد تقی ناظمی به نشانی خ احمدآباد ابتدای گلزار نمایشگاه کیهان 
2- معین امیری پاک به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالســه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا، قاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دادخواست آقای شاهین 
ناظمی به طرفیت خواندگان 1- محمد تقی ناظمی 2- معین امیری پاک به خواســته 
خواندگان به حضور در یکی از دفاتر رسمی و انتقال سند یک دستگاه سواری پژو 

206 به شــماره انتظامی 313 ب 28 ایران 75 به انضمام مطلق خسارات با مالحظه 
اصول مستندات و اسناد ابرازی در ید خواهان و مبایعه نامه مورخ 94/8/21 و عدم 
حضور خوانده ردیف دوم با توجه به نشر آگهی و حضور خوانده ردیف اول و اقرار 
بر فروش به خواهان و بیمه نامه پیوســتی پرونده که به نام خواهان صادر گردیده 
است شورا مســتند به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی 
دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقــی نمود و حکم به محکومیت خوانده ردیف 
دوم به حضور در یکی از دفاتر رسمی و قانونی در خصوص نقل و انتقال سند یک 
دستگاه سواری پژو 206 به شماره انتظامی 313 ب 28 ایران 75 و مبلغ 2/730/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی صادر و نسبت به خوانده ردیف اول مستند 
به ماده 84 و 89 قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد دعوا در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان و نسبت به 
خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:33465 شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 

361 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

11/32 کالسه پرونده 1035/95 شماره دادنامه: 95/10/25-9509976794201879 
مرجع رسیدگی: شعبه 12 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: فرزانه عباسی 
به نشــانی اصفهان محله امیریه خ پیروزی پالک 63، خوانــده: مریم یلمه آبادی به 
نشــانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه خسارات ناشــی از تصادف و هزینه های 
دادرسی و کارشناسی، گردشــکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست خواهان خانم فرزانه عباسی به طرفیت خوانده خانم مریم 
یلمه علی آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 26/500/000 ریال بابت خسارات ناشی از 
تصادف به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس فنی و 
اظهارات شهود وقوع تصادف بین خودرو پراید به شماره انتظامی 682/53 س 53 
متعلق به خواهان و خودروی کامیون کشنده دانگ فنگ به شماره 586/13 ع 89 که 
به موجب اعالم راهنمایی رانندگی در مالکیت خانم مریم یلمه آبادی می باشد محرز 
و خوانده مقصر می باشد و حسب نظریه کارشــناس دادگستری در پرونده تامین 
دلیل شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده بر اتومبیل خواهان در 
اثر وقوع این تصادف مبلغ 26/500/000 تعیین گردیده و اینکه خوانده علیرغم ابالغ 
قانونی در جلســه حضور نیافته و دفاعی و هیچگونه الیحه محکمه پسندی در مقام 
اعتراض به خواسته خواهان ارائه ننموده لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مواد 1 
و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
خسارات وارده و 1/425/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 1/000/000 ریال بابت 
هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی است 
و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی اصفهان 
 می باشد. م الف:33484 شعبه 12 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف اصفهان

) 339 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ رای

11/33 کالسه پرونده 95-598 شماره دادنامه: 887/95-95/10/22 مرجع رسیدگی: 
شــعبه 41 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای فرامرز نامدار پور فرزند 
محمد علی به نشــانی اصفهان خ سلمان فارســی خ مهر خ مهران بلوار مهر شمالی 
پالک 1 طبقه اول،خوانده: آقای یزدان حســین پور آقایی فرزند ولیخان به نشــانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سه فقره چک به شماره 92/12/15-375661 
و 933127-88/6/20 و 375651-88/7/20 جمعًا بــه مبلغ 133/500/000 ریال به 
انضمام مطلق خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه، گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید: رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آ قای فرامرز نامدار پور به 
طرفیت آقای یزدان حســین پور آقایی به خواســته مطالبه وجه سه چک به شماره 
375661-92/12/15 و 933127-88/6/20 و 375651-88/7/20 جمعــًا بــه مبلغ 
135/500/000 ریال تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر اســتقرار دین به میزان 
خواسته بر عهده خوانده داشته و بقاء اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر 
بقا دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد. لذا چون 
خوانده دفاع موجهی در قبال دعوی مطروحه، معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه 
خود اقامه و ارائه نگردیده است. مستندا به ماده 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 135/500/000 ریال بابت وجه چکهای مورد دعوی و مبلغ 3/627/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها تا زمان 
اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی و نشر آگهی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. م الف:33491 شعبه 41 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 332 کلمه، 4 کادر( 
ابالغ وقت دادرسی

خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواســته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقای عباس پورپیرعلی به شورای حل اختالف شعبه 12 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 95 / 1310 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 4 / 12 / 95 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده است . علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در یکــی از روزنامه های 
رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد . بدیهی 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد . شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت دادرسی

خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواســته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقای محمدرضا صداقت به شورای حل اختالف شعبه 12 شهرستان نجف 
آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 95 / 1307 ثبت گردیده و وقت دادرسی 
به تاریخ 4 / 12 / 95 ســاعت 3/5 عصر تعیین گردیده اســت . علیهذا چون خوانده 
مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور 
شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در یکی از روزنامه 
های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار می گردد که با 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد 
. بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواســته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایسته اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد . شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد)171 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت دادرسی
خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواســته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقای مریم پورپیرعلی به شورای حل اختالف شعبه 12 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 95 / 1305 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 4 / 12 / 95 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده است . علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در یکــی از روزنامه های 
رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد . بدیهی 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد . شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد)171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت دادرسی

خواهان آقای مسعود میرعباسی دادخواستی به خواســته الزام خوانده به طرفیت 
خوانده آقای نیره رئیســی به شورای حل اختالف شــعبه 12 شهرستان نجف آباد 
تسلیم نموده که پس از ارجاع به شــماره 95 / 1306 ثبت گردیده و وقت دادرسی به 
تاریخ 4 / 12 / 95 ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده است . علیهذا چون خوانده مجهول 
المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک بار در یکــی از روزنامه های 
رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شــود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد . بدیهی 
است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته 
اتخاذ خواهد نمود . چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد 

شد . شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد )171 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
اینجانب مریم آبدار اصفهانی مالک خودرو پژو 405 مدل 
1387 به رنگ نقره ای متالیک به شماره شاسی 386837 
NAAM 01 CA 69 E  و شــماره موتور 12487191672 
و شــماره پالک ایران 13- 386 ق 24 به علت فقدان اسناد 
فروش )سند کمپانی( کارت و برگ سبز تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم.
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تکلیف متولی پیش دبستانی ها 
مشخص شد

مدیر عامل سازمان آتش نشانی اعالم کرد:

خروج پیکر شهدا از زیر آوار
با کمترین آسیب

لطفا این بحران تازه را درست 
مدیریت کنید

رییس ســازمان مدارس غیردولتــی گفت: هر دســتگاهی که 
می خواهد پیش دبســتانی داشته باشــد، باید از وزارت آموزش 
و پرورش مجوز دریافت کند. مرضیه گــرد درباره تعیین تکلیف 
مدیریت پیش دبستانی ها گفت: با دائمی شــدن قانون مدارس 

غیردولتی، تکلیف ساماندهی پیش دبستانی ها نیز روشن شد.
وی بیان کرد: متاســفانه هر کســی خود را متولی و عالقه مند به 
آموزش پیش دبستانی می داند؛ در حالی که پیش دبستانی یک 
دوره آموزشــی غیراجباری بوده و نیازمند ســاماندهی مدیریت 

است.
گرد بیان کرد: اکنون بر اساس قانون هر دستگاهی که می خواهد 
پیش دبستانی داشته باشد باید از وزارت آموزش و پرورش مجوز 

دریافت کند.
وی افزود: این قانون به مراکز آموزشــی توجه کرده است. مراکز 
آموزشــی که از وزارت آموزش و پرورش مجوز می گیرند خاص 

دوره آموزشی است.
معاون وزیر آموزش و پرورش تصریح کــرد: در عین حال عده ای 
به این موضوع ایراد وارد کرده اند که آموزش های پیش دبستانی 
در دیگر مراکز به آموزش دانش آموزان ما آســیب می زند که این 
موضوع نیز با دائمی شــدن قانون مدارس غیردولتی ساماندهی 

می شود.

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی گفت: نیروها در صحنه حادثه 
پالســکو به گونه ای آواربرداری را انجام می دهنــد که کمترین 

آسیب به پیکر مطهر شهدای محبوس در زیر آوار وارد شود.
ســعید شــریف زاده در رابطه با آخرین وضعیت آواربرداری های 
ساختمان ویران شــده پالسکو گفت: خوشــبختانه اکنون شاهد 
هستیم که تمام دســتگاه ها در کنار سازمان آتش نشانی در محل 
حادثه ساختمان پالســکو حاضر شده و امدادرســانی ها را انجام 
می دهند. وی افزود: از ساعات اولیه حادثه هالل احمر، آبفا، سپاه،  
قرارگاه خاتم و... در صحنه حادثه حاضر هستند و ما نیز هر زمانی 
که به کمک های سازمانی احتیاج داشتیم، آن سازمان داشته های 

خود را از ما دریغ نکرد.
مدیر عامل سازمان آتش نشــانی با تاکید بر اینکه پیکر شهدای در 
زیر آوار مانده برای ما قابل احترام است اظهار کرد: بدون شک درد 
ما کمتر از خانواده شهدا نیســت؛ زیرا این آتش نشان ها بیشترین 

وقت خود را با همکارانشان می گذراندند.
شــریف زاده ادامه داد: اکنون به گونه ای آوار بــرداری ها را انجام 
می دهیم که کمترین آســیب به پیکر شــهدای در زیر آوار مانده 
وارد شود. وی در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور انتقال 
تیرآهن ها از محل حادثــه تصریح کرد: یک به یــک تیر آهن ها 
بریده و با برخی اقدامات از محل حادثه خارج می شــوند تا در کار 

آواربرداری خللی ایجاد نشود.
شــریف زاده تاکید کرد: گروه های تجســس در هر نقطه از محل 
حادثه که الزم باشــد، حضور پیدا کرده و اقدامــات الزم را انجام 
می دهند. مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی، با تقدیــر از برخی 
اقدامات صورت گرفته از ســوی هیئت های مذهبی خاطرنشــان 
کرد: اکنون شــاهد هســتیم که برخــی از هیئت هــای مذهبی 
در صحنه حادثه، ایســتگاه صلواتی به راه انداختــه و صحنه ای از 
همدلی را رقم زده اند که بی شباهت به دوران دفاع مقدس نیست.

وی خواستار همکاری هر چه بیشتر شهروندان با نیروهای امدادی 
شد و گفت: درخواســت ما این است که شــهروندان از تجمع در 
اطراف ســاختمان پالســکو خودداری کرده و همکاری الزم را با 

نیروهای امدادی داشته باشند.

مدیریت بحران فقط آواربرداری و خاموش کردن آتش نیســت. 
بحران خانواده هایی که زندگی شان به این ساختمان گره خورده 

بود، درست از فردا شروع می شود.
بیشــتر از آنکه اشــک بریزیم، بغض در گلو داریــم، برای همین 
شــقیقه هایمان درد می کنــد؛ مثل وقتــی که دنبــال دیواری 
می گردیم تا ســرمان را به آن تکیه بدهیم و یک دل ســیر گریه 

کنیم.
تلخ اســت اما ۴۰ روز دیگر که از این ماجرا بگذرد، بیشتر ما نه در 
پالسکو، که در پاساژها و بازارهای دیگر دنبال خرید شب عیدیم. 
کفش پا می زنیم، کت و شــلوار و شــال و مانتو، ست می کنیم و 
یادمان می رود که آخرین شــب دی ماه خــودش یلدایی بود و با 

تلخی به صبح بهمن گره خورد.
یادمان می رود؛ چون زندگی ادامه دارد و خاک سردی می آورد...

اما در آتش ســوزی پالســکو و حادثه هایی از این دست، بیش از 
»زنده«ها این »زندگی«ها هستند که می سوزند و می میرند.

جان باختگان عدد می شوند؛ آمار و ســنگ قبری سیاه می شوند 
که تا ابد داغش بر دل خانواده هایشــان می مانــد؛ اما بازماندگان 

چه کنند؟
پالسکو فقط یک ساختمان کهنه نبود که فرو ریخت؛ برکه ای بود 
که خشک شــد و حاال ده ها و صدها ماهی در کف ترک خورده آن 

تشنه لب، پرپر می زنند.
خبر دارید چند خانواده از اینجا نان می خورد؟ می دانید چند نفر 
بیکار شــدند؟ چند زن خیاط که ســوزن می زدند و حتی حقوق 
آبان و دی ماه را نگرفته بودند، حاال باید سفره شــان را کوچک تر 
بچینند؟ چند نفر سفره شان جمع می شــود؟ چند کودک بیمار 

دیگر داروهایشان به موقع نمی رسد؟
دیشب و امشب شــام غریبان زنده هاست؛ آنها که زندگی، آرامش 
و امنیتشــان به مخاطره افتاده اســت. چک هایی که برگشــت 
می خورنــد، مردهــای آبرومندی که ورشکســته می شــوند و 

زندگی هایی که از هم می پاشد...
امیدواریم این طور نشــود؛ اما واقعیت زبان تلخــی دارد: گزنده، 
بی رحم و یادمان می آورد که در فاجعه هایی از این دست که یک 
جرقه کوچک بی احتیاطی و سهل انگاری آن را شعله ور می کند، 
بیش از زنده ها، این زندگی ها هستند که می سوزند و می میرند...

اخبار

یادداشت

پیشنهاد  سردبیر:
دست بازنشستگان؛ کوتاه از وام بانکی

با مسئوالن

معاون رییس جمهور در امور زنــان و خانواده گفت: طي این 
سال ها نرخ بیکاری جوانان در کشور افزایش یافته، به طوری 
که از 1۴/8 درصد در ســال ۷۵ به 21/۹ درصد در سال ۹۳ 
رسیده است. در سال ۹۰ اســتان های کرمانشاه، خوزستان 
و لرستان بیشــترین نرخ بیکاری زنان و دختران جوان را در 

کشور داشته اند. 
موالوردی با اشــاره به موضوع عدالــت اجتماعی و عدالت 
جنسیتی گفت: در کشــور ما عدالت جنسیتی تحقق نیافته 
و مشکالت عدیده ای پیش روی زنان جوان است و مهم ترین 
مشکالت کشــور از نظر دختران جوان، بیکاری، تورم، فقر 
و... است. دختران جوان دسترســی کمتری به فرصت های 
شغلی مناسب دارند و در صورت دسترسی به این فرصت ها 
نیز کمتر امکان پیشــرفت در شــغل خود را پیدا کرده و در 
پست های مدیریتی قرار می گیرند؛ در واقع با سقف و حصار 
شیشــه ای مواجه هســتند. بنابراین با عدم انعطاف پذیری 
نهادی مواجه هســتیم و حوزه های مختلف مانند مدرسه، 

دانشگاه و ازدواج، انعطاف الزم را در این زمینه ندارند. 
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانــواده، تصریح کرد: 
وضعیت دختران جوان متاثر از وضعیت عمومی جامعه است 

و این گروه جمعیتی مسائل اختصاصی خود را دارند.

وی در مورد روند نرخ بیکاری جوانان در 2۰ ســال گذشته 
گفت: این روند در 2۰ ســال اخیر صعودی بوده اســت. در 
مقایسه با روند نرخ بیکاری مردان جوان و میانگین کل مردان 
و زنان جوان، مشخص می شود که نرخ بیکاری زنان جوان به 
مراتب بیشتر است. در پی این ســال ها نرخ بیکاری جوانان 
در کشور افزایش یافته است، به طوری که از 1۴/8درصد در 
سال ۷۵ به 21/۹درصد در سال ۹۳ رسیده است. در سال ۹۰ 
نیز استان های کرمانشاه، خوزستان و لرستان بیشترین نرخ 

بیکاری زنان و دختران جوان را در کشور داشته اند. 
موالوردی با اشاره به بیکاری و آسیب های اجتماعی، گفت: 
در ســال ۹۴ نرخ بیکاری دختران جوان دارای باالترین رقم 
طی 2۰ سال اخیر بوده است و این موضوع در میان دختران 
دانش آموخته مشهودتر است. ازجمله تبعات این وضعیت به 
تجمیع مطالبات زنان به حوزه فرهنگی و سیاسی و احتمال 
گرایشــات منحرفانه اخالقی جهت استقالل مادی می توان 
اشــاره کرد. معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در 
پایان گفت: متاسفانه برای استفاده از ظرفیت دختران جوان 
برنامه ریزی مطلوبی نشــده و آنان بــا چالش های متفاوتی 
مواجه هستند؛ بنابراین مدیریت مســائل دختران ضروری 

است.

یحیی رمضانی دربــاره نحوه ارائه خدمات ســازمان تامین 
اجتماعی به بازنشستگان و مستمری بگیران استان گفت: 
در حال حاضر در اســتان اصفهان 128 هزار مستمری بگیر 
اصلی وجود دارند و با افراد تبعه حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند 
که از خدمات سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان بهره 
مند می شوند. رییس اداره مستمری بگیران تامین اجتماعی 
استان اصفهان افزود: ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی به 
بازنشستگان و مستمری بگیران استان اصفهان به دو بخش 
خدمات بلند مدت و کوتاه مدت  تقسیم می شود و مستمری 
بگیران زیر نظر خدمات بلند مدت قــرار می گیرند. وی در 
تشریح این خدمات بیان کرد: خدمات بلند مدت شامل سه 

نوع مستمری بازنشســتگی، ازکارافتادگی و از کار افتادگان 
اســت که هر کدام از این گروه ها از شرایط خاصی برخوردار 

هستند.
خدمات بلند مدت در سه شاخه

رمضانی با اشاره به شاخه های خدمات بلند مدت مستمری 
بگیران اذعان کرد: خدمات بلند مدت در سه شاخه است که  
برای هر گروه، مستمری تعیین می شود و بر مبنای قوانین 
و مقررات ســازمان تامین اجتماعی مبلغی به عنوان مبلغ 
مستمری این افراد با توجه به ســابقه و میزان پرداخت حق 
بیمه لحاظ می شــود. رییس اداره مستمری بگیران  تامین 
اجتماعی استان تاکید کرد: بعد از تعیین میزان مستمری، 
مزایای دیگری همانند حق اوالد، عائله مندی و حق مسکن 
طبق مصوبه ابالغ شده به مســتمری بگیران پرداخت می 
شــود.  همچنین مبلغی هم به عنوان کمک معیشــت به 
مستمری بگیران، همراه با مستمری آنها به صورت ماهیانه 
پرداخت می شود. وی در مورد طرح کاراکارت به مستمری 
بگیر تامین اجتماعی گفت: در این طرح مبنا بر این بود که 
کارتی برای بازنشستگان صادر شود که الزم بود بازنشستگان 
در ســایت بانک رفاه کارگران ثبت نام کنند تا بتوانند از این 

خدمات بهره ببرند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:

زنان کمتر در پست هاي مدیریتي قرار مي گیرند
رییس اداره مستمری بگیران تامین اجتماعی بیان کرد:

وجود 128 هزار مستمری بگیر اصلی در استان اصفهان

بهزیستی

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: 
در سال گذشته ۳۰ درصد کودکاني که مورد غربالگري قرار 

گرفتند دچار این اختالل اضطراب بودند.
مجتبی ناجی معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان درباره ســومین کارگاه برنامه غربالگری اضطراب 
کودکان ۵ تا 6 ساله گفت: در این کارگاه آموزشی، مشاوران 
با راهکارهای مداخله در اختالالت ناشــی از دلبســتگی 
کودکان آشنا می شوند. وی در ادامه افزود: طرح غربالگری 
اضطــراب ویژه کودکان ســنین ۵ تا 6 ســال در مهدهای 
کودک منتخب در حال اجراست و کودکانی که مالک های 
تشــخیصی اضطراب را دارند برای پیگیری های درمانی به 
مراکز مشاوره ارجاع داده می شوند. به گفته ناجي، این کارگاه 
قرار بود در تهران برگزار شــود که اصفهان میزبان برگزاري 
آن شد و از سراسر کشور، کارشناسان در این کارگاه شرکت 
کردند که استاد آن از دانشگاه شهید بهشتي تهران دعوت 
شــده بود. معاون پیشگیري بهزیستي اســتان در توضیح 
موضوع دلبستگي گفت: دلبستگي در سال هاي اول و دوم 
زندگي کودک در اثر تعامل با مــادر به وجود مي آید. در این 
ســال ها کودک به دلیل ارضاي نیازهاي عاطفي و تغذیه اي 
خود به مادر اعتماد دارد و روی حمایت او حســاب مي کند؛ 
اما برای گروهی از کودکان دلبستگي ناایمن ایجاد مي شود 
چرا که آنها مي آموزند بر دنیاي پیرامون خود چندان حساب 
باز نکنند و این یک اختالل ناشــي از بي اعتمادي است که 
نمي توانند روي حضور دائم مادر حســاب بــاز کنند. تاثیر 
این اختالل کودک در دوران مهدکودک و دبستان مشهود 
مي شود. این دســته کودکان از مهدکودک یا مدرسه رفتن 
واهمه دارند و از محیط  هاي ناآشنا اجتناب مي کنند. ناجي 
در پایان گفت: در ســال گذشــته ۳۰ درصد کودکاني که 
مورد غربالگري قرار گرفتند، دچار این اختالل بودند. ناجی 
در پایان، هدف از اجرای این برنامه را تشــخیص به هنگام و 
درمان موثر اختــالالت اضطرابی و پیشــگیری از افزایش 

مشکالت ناشی از آن دانست.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی اصفهان:

30درصد کودکان، با 
اختالالت اضطراب مواجهند

هم اکنون حدود یک میلیون و ۳۵۰هزار بازنشسته کشوری 
و حــدود دو میلیون و 8۰۰ هــزار نفر بازنشســته تامین 
اجتماعی داریم که اغلب آنها از وضعیت معیشت خود راضی 

نیستند.
براســاس آمارهــای منتشرشــده، حــدود 6۰ درصــد 
بازنشســتگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند؛ یعنی 
در بهترین حالت، فقط حــدود ۹۰۰ هزار تومــان در ماه 

دریافت می کنند. 
حال تصور کنید همین بازنشســته حداقلی بگیر، بخواهد 
برای تامین شهریه فرزند دانشجویش، پنج میلیون تومان 
وام بگیرد؛ در اغلب موارد، سیســتم بانکی زیر بار پرداخت 

این تسهیالت نمی رود.
طبیعی است اگر همین بازنشسته به جای حقوق ۹۰۰هزار 
تومانی، ســه میلیون تومان حقوق می گرفت، شاید دیگر 
اصال نیازی به دریافت وام نداشت؛ اما اینکه حداقل حقوق 
به بازنشستگان پرداخت شود و تسهیالت ویژه ای هم برای 
دریافــت وام بانکی برای آنها در نظر گرفته نشــود، با نظام 

جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور تطابق ندارد.
وام 2 میلیون تومانی هم قطع شد

بازنشسته های تامین اجتماعی می توانستند تا همین یک 

ماه پیش، وام دومیلیون تومانی قرض الحسنه بازنشستگی 
را از بانک رفــاه دریافت کنند، امــا علی اصغر بیات، رییس 
کانون عالــی بازنشســتگان تامین اجتماعی کشــور در 
گفت وگو با جام جم خبر می دهد که حدود یک ماه است که 

پرداخت این وام ها به بازنشستگان متوقف شده است.
بیات توضیح می دهد با وجود قطع ایــن وام ها، حاال دیگر 
هیچ وامــی نداریم که به بازنشســته های تامین اجتماعی 

پرداخت کنیم.
او ادامه می دهد: اگرچه همــان وام دو میلیون تومانی هم 
در مقایســه با تورم فعلی، رقمی قابل اعتنــا نبود، حداقل 
می توانست بخشی از مشکالت زندگی بازنشستگان را رفع 
کند؛ اما با قطع این وام ها، دیگر همان کورسوی امید برای 

دریافت وام بازنشستگی هم از بین رفت.
ضامن معتبر برای گرفتن وام 2میلیونی!

مشــکل وام های بازنشســتگی، یکی دوتا نیســت. پرویز 
احمدی پنجکــی، رییس ســابق کانون عالی شــوراهای 
اسالمی کار کشــور و رییس کانون بازنشســتگان تامین 
اجتماعی شهرستان شمیرانات هم در گفت وگو با جام جم 
عنوان می کند: حــدود ۳۰ هزار بازنشســته در منطقه ما 
حضور دارند که امسال فقط توانســتیم به حدود 2۵۰ نفر 

از آنها وام دو میلیون تومانی پرداخــت کنیم؛ در حالی که 
روزی 1۰۰ تا 2۰۰ نفر بازنشسته، فقط در منطقه شمیرانات 
برای دریافت وام مراجعــه می کنند که ما شــرمنده آنها 

می شویم و نمی توانیم به همه آنها وام پرداخت کنیم.
احمــدی انتقاد می کند که مشــکل بعدی بازنشســته ها 
این اســت که همین وام دو میلیون تومانــی که در میزان 
محدودی توزیع می شــود، نیاز به ضامن دارد؛ به طوری که 
بازنشسته باالی 6۵ سال برای دریافت این وام، باید ضامن 
معتبر بیــاورد، در حالی کــه انتظار می رود بــرای این وام 
ناچیز با اقســاط حدود 6۰ هزار تومان، یک عمر اعتبار فرد 

بازنشسته برای ضمانت وام کافی باشد.
بســیاری از بازنشســتگان، بــه قــول این فعــال حقوق 
بازنشسته ها، این وام را معموال خرج درمان خود می کنند؛ 
زیرا بیمه های درمانی بازنشســتگان، حمایت کافی از این 

قشر آسیب پذیر به عمل نمی آورد.
قرعه کشــی بــرای دریافــت وام 3میلیونی 

بازنشستگی
اوضاع وام های بازنشســتگان کشــوری هم دســت کمی 
از بازنشســتگان تامیــن اجتماعی نــدارد. این گــروه از 
بازنشستگان برای دریافت وام سه میلیون تومانی، باید در 
قرعه کشی شرکت کنند تا در طول سال به تعداد محدودی 

از آنها وام بازنشستگی پرداخت شود.
سالم ا... شــهبازی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان 
اســتانداری تهران، در گفت وگو با جام جم می گوید: حدود 
یک ســال رایزنی کردیم تا موافقت کننــد وام دومیلیون 
تومانی بازنشســتگان کشــوری را به ســه میلیون تومان 
برســانند. به گفته او، امســال حدود ۴۵۰ هزار بازنشسته 
کشــوری با پیش شرط قرعه کشــی وام دریافت می کنند؛ 
درحالی که تقریبا همه بازنشستگان متقاضی دریافت این 

وام قرض الحسنه هستند.
چالش دیگر بازنشستگان در حوزه تسهیالت بانکی، بحث 
ضمانت بازنشسته ها برای وام های دریافتی از سوی دوستان 
و اقوام اســت؛ به طوری که برخی از بانک هــا به هیچ وجه 
حاضر نمی شــوند فیش حقوقی بازنشســتگان را به عنوان 

ضمانت وام های بانکی قبول کنند. 
همین مســئله هــم به نوعــی بــر دریافتی هــای ناچیز 
بازنشســتگان، مهر تایید می زند. البته برخــی از بانک ها 
نیز از فوت ناگهانی فرد بازنشســته و تبعات حقوقی بعد از 
آن واهمه دارند و ترجیح می دهند با وجود این مشــکالت 
احتمالی و فیش های حقوقی پایین بازنشستگان، کال وارد 
مرحله وام دادن به بازنشســتگان یا پذیــرش ضمانت آنها 

نشوند.
اینکه برخی از بانک ها با بی مهری حاضر نمی شوند ضمانت 
بازنشسته ها را قبول کنند، نشان می دهد که در چند دهه 
اخیر نتوانسته ایم حقوقی متناسب با تورم برای بازنشسته ها 
تعریف کنیم؛ به گونه ای که کل حقــوق ماهیانه برخی از 
کارگران بازنشسته شــاید کفاف یک قسط وام ده میلیون 

تومانی برخی از بانک ها را هم ندهد.

دست بازنشستگان؛ کوتاه از وام بانکی

براساس آمارهای 
منتشرشده، 

حدود 60 درصد 
بازنشستگان 

تامین اجتماعی 
حداقل بگیر 

هستند؛ یعنی در 
بهترین حالت، 
فقط حدود 900 

هزار تومان در ماه 
دریافت می کنند

برای بازنشسته ای که 30 سال به کشورش خدمت کرده، پرداخت وامی شرافتمندانه که 
بتواند با آن بخشی از دغدغه های زندگی اش را رفع کند، حداقل خواسته های قانونی اوست؛ اما این خواسته حداقلی 
با مقاومت حداکثری مواجه است؛ طوری که حاال وام ویژه بازنشستگان که به زحمت به سه میلیون تومان می رسد، 

حدود یک ماه است که پرداخت نشده است.

اخبار کوتاه 

 دانشجویان دانشگاه اصفهان »فتح نهایی« 
را روایت کردند

ابالغ راهنماهای بالینی
200 خدمت از امروز

11 خانواده آتش نشانان حادثه پالسکو 
نمونه DNA داده اند

سومین دوره اردوی آموزشی تشکیالتی صراط با شعار »روایت می کنیم فتح نهایی را« به همت 
انجمن اسالمی مستقل دانشجویان دانشگاه اصفهان در مشهد مقدس برگزار شد.

اردوی آموزشی تشکیالتی صراط ۳، به همت انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه اصفهان و 
باحضور بیش از 6۰ نفر از دانشجویان جدیدالورود و فعال انجمن اســالمی به مدت ۵ روز در 
مشهد مقدس برگزار شد. دبیر انجمن اسالمی مستقل دانشگاه اصفهان اظهار داشت: اردوی 
آموزشی تشکیالتی صراط که براســاس روال هرساله انجمن اســالمی دانشجویان دانشگاه 

اصفهان برگزار شده، امسال نیز به همت این تشکل، سومین دوره خود را پشت سر گذاشت.
محمدمهدی النچری درباره اهداف این اردو گفت: هدف از برگزاری این اردو، آموزش و تقویت 
غنای فکری اعضای جدیدالورود به انجمن اســالمی دانشجویان دانشگاه اصفهان بود، اردوی 
صراط ۳ این امکان را فراهم می سازد که دانشجویان عالوه بر زیارت امام رئوف و فیض بردن از 

فضای معنوی این شهر مقدس، در کالس های آموزشی نیز شرکت کنند.
وی افزود: این دوره ها با موضوعات سیاســی، فرهنگی، تشــکیالتی و غیره برگزار می شود و 

دانشجویان اطالعات خود را در موضوعات ذکر شده فزونی می بخشند.
دبیر انجمن اسالمی مستقل دانشــگاه اصفهان، با بیان اینکه »روایت می کنیم فتح نهایی را« 
شعار این اردوست، تصریح کرد: این شعار خود نشــان از آماده سازی جوانان انقالبی در مسیر 
ظهور حضرت حجت )عج( و ساختن تمدن نوین اسالمی دارد. مباحث مربوط به رسالت های 
جنبش دانشــجویی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقالب، ازدواج و طالق، چرایی و چیستی 

تشکیالت و همچنین اخالق فردی، در این دوره آموزشی ۵ روزه بود.

وزیر بهداشت از ابالغ راهنماهای بالینی 2۰۰ خدمت از امروز خبر داد و 
گفت: نکته حائز اهمیت برای اجرای این گایدالین ها، هماهنگی میان 

بیمه ها، انجمن های علمی پزشکی و مدیران وزارت بهداشت است.
دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه نشست شورای راهبردی تدوین 
راهنماهای بالینی گفت: باید توجه کرد که راهنماهای بالینی کمک 
بزرگی به سیستم ســالمت کشــور می کنند و به طور کلی منجر به 
ارتقای خدمات پزشکی و بهداشتی شده و خطاهای پزشکی را کاهش 

داده و منابع هزینه ای را کنترل می کنند.
وی با بیان اینکه راهنماهای بالینی هم ریســک پزشک و هم ریسک 
بیمار را کاهش داده اســت، افزود: راهنماهــای بالینی در بخش های 

مختلف هم مانند آزمایشگاه و ... ریسک را کاهش می دهند.
به گفتــه وی، در عین حال احکامی که در محاکم در حوزه پزشــکی 

صادر می شود، با وجود این راهنماهای بالینی عادالنه تر خواهد شد.
هاشمی ادامه داد: در این نشست رسما راهنماهای بالینی تضمین شده 
بــرای 2۰۰ خدمت، اعالم و ابالغ می شــوند. حال بــرای اجرای این 
گایدالین ها به هماهنگی میان بیمه ها، انجمن های علمی پزشکی و 
مدیران وزارت بهداشت در استان ها نیاز داریم و این هماهنگی ها برای 

اجرای راهنماهای بالینی بسیار حائز اهمیت است.

مدیر کل پزشکی قانونی اســتان تهران درجلســه مدیریت بحران سازمان پزشکی 
قانونی کشور که به منظور بررســی ابعاد حادثه ساختمان پالســکو با حضور رییس 
ســازمان تشــکیل شــد، افزود: نمونه برداری DNA از خانــواده هــا و بازماندگان 
آتش نشانان مفقود شده در حادثه تلخ آتش ســوزی ساختمان پالسکوی شهر تهران 

آغازشده است.
به گفته وی، با استقرار تیم سرولوژی سازمان در ایستگاه میمنت آتش نشانی خیابان 
 DNA آزادی، از 11 خانواده آتش نشــانان و همچنین از دو خانواده کسبه نمونه های

اخذ شده است.
 مسعود قادی پاشــا با اشاره به انتقال ســه جسد حادثه پالســکو به پزشکی قانونی 
)یک جسد از بیمارســتان و دو جســد از محل حادثه(، اظهار کرد: برای احراز هویت 
دو جســدی که از زیر آوار خارج و به پزشــکی قانونی منتقل شــده اند، الزم اســت 
خانواده های آنان با هماهنگی معاونت نیروی انســانی شــهرداری تهــران به مرکز 
تشخیصی و آزمایشگاهی پزشــکی قانونی اســتان تهران واقع در کهریزک مراجعه 

کنند.
 مسعود قادی پاشــا از مکاتبات انجام شده با شــهرداری تهران برای دریافت پرونده 
سالمت آتش نشانان خبر داد و گفت: پرونده سالمت پرسنل آتش نشانی در شهرداری 
موجود اســت و برای دسترســی به تصویر OPG دندان ها، اقدامــات الزم در حال 

پیگیری است.
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یک شرکت هواپیمایی اتریشی در شــماره نخست سال 
۲۰۱۷ مجله SkyLines خود که در شمارگان ۱۰۰ هزار 
نسخه منتشر می شود، جاذبه های گردشگری کشورمان را 

به مخاطبانش معرفی کرده است.
به گزارش خبرنــگار مهر، با پیگیری و مشــارکت رایزنی 
فرهنگــی جمهوری اســامی ایــران در وین، شــرکت 
هواپیمایی اتریشــی Austrian در شماره نخست سال 
۲۰۱۷ مجلــه SkyLines در شــش صفحه اختصاصی، 
به معرفی جذابیت های گردشــگری کشورمان پرداخت.

این مجله یکصد هزار نسخه تیراژ دارد و دوره توزیع آن به 
مدت دو ماه است. مطالب منتشر شده در این مجله حاصل 
گزارش سفر شش روزه خبرنگار این مجله به ایران است.

گزارش مصور منتشر شــده با عنوان »کشور قصرها، یک 
مسافرت در امتداد جاده ابریشــم از اصفهان به تهران« به 
توصیف جذابیت های سه شــهر اصفهان، کاشان و تهران 
می پردازد.این مجله با چاپ عکسی بزرگ و زیبا از میدان 
امام)ره( اصفهان می  نویسد: »میدان امام زیباترین میدان 
تاریخی کشور ایران و دومین میدان بزرگ جهان؛ مربوط 
به دوره صفویه است. میدان امام محلی است که قبا در آن 
مسابقه چوگان برگزار می شد و از اینجا بوده است که بازی 
چوگان به دیگر نقاط جهان منتقل شد.« در بخش دیگری 
از مجله، از هتل عباسی به عنوان یکی زیباترین هتل های 
جهان یاد شــده اســت. درج تصاویری از مســجد جامع 
اصفهان و سی و ســه پل از دیگر جذابیت های گردشگری 
شهر اصفهان اســت که در این مجله به آن پرداخته شده 
است. شهر کاشان مقصد بعدی خبرنگار اتریشی بوده که 
با اقامت یک روزه در این شهر، گزارشی را در این خصوص 
ارائه می کنــد. او خانه بروجردی های کاشــان را به عنوان 
بنایی با آثار معماری اروپایی و آســیایی معرفی می کند. 
مجله اتریشی یادآور می شود که این شهر شهرت جهانی 
در کاشــی و قالی نیز دارد.تهران شهر آخری است که این 
مجله آن را معرفی کرده است؛ بازار تهران، مراکز فرهنگی 
مانند کاخ گلستان، موزه های تهران، تاالر وحدت، دانشگاه 
تهران و کتابفروشی  های اطراف آن، از مراکزی هستند که 
 Austrian در مورد آن توضیحاتی ارائه شده است.شرکت
دارای مسیرهای پروازی به ۵۵ کشور دنیاست و این اقدام 
برای نخستین بار توسط یک شــرکت هواپیمایی معتبر 

اروپایی انجام شده است. 
بر این اساس، مجله های منتشر شــده به مدت دوماه در 
کلیه مسیرهای پروازی این شرکت در سرتاسر جهان در 

دسترس مسافران قرار خواهد گرفت.

معرفی جاذبه های ایران 
در یک مجله پرتیراژ اروپایی

نگاه روز

آرش نورآقایــی، رییس هیئــت  مدیره کانون سراســری 
انجمن های صنفی راهنمایان گردشــگری کشــور درباره 
آخرین اقدامات بــرای برگزاری کنوانســیون راهنمایان 
گردشگری کشــور که قرار اســت از ۶ تا ۱۳ بهمن ماه و با 
حضور راهنمایان گردشــگری جهان در ایران برگزار شود، 
به خبرنگار مهر گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از راهنمایان 
گردشگری از ۴۵ ملیت برای حضور در کنوانسیون ۲۰۱۷ 
ایران ثبت نام کرده اند و در روزهای آخر این هفته به ایران 
می آیند تا در برنامه های پیش تور، برنامه اصلی کنوانسیون 
و برنامه پس تور شرکت کنند. حدود ۱۴۰ نفر از راهنمایان 
گردشــگری خارجی در برنامه های پیش گشت و ۲۴۰ نفر 

نیز در برنامه تورهای پس گشت ثبت نام کرده اند.
میزبانی هتلداران از راهنمایان گردشگری

وی در توضیح ایــن مطلب گفت: راهنمایان گردشــگری 
خارجی شــرکت کننده در کنوانســیون ۲۰۱۷ خودشان 
برای شرکت در تورهای گردشگری هزینه کرده و ارز وارد 
کشور می کنند. در صورتی که کشــورهای در حال توسعه 
برای تبلیغات هزینه های زیادی می کنند ولی ما توانسته ایم 
به تورلیدرها تور گردشــگری بفروشــیم. کشورهایی که 
می خواهند به صنعت گردشگری کشورشان اهمیت بدهند 
تورهای آشناسازی زیادی برگزار می کنند برخی به ما نقد 

می کنند که با پول بیت المال این افراد را به ایران می آورید 
ولی این طور نیســت و آنها هزینه سفرشــان را خودشان 

می پردازند.
وی ادامه داد: برای انجام سفرهای قبل و بعد از کنوانسیون 
دو هتل بــرای اقامت در تهــران و یک هتــل دیگر برای 
پذیرایی، چهار هتل در زنجان، یــک هتل در همدان، یک 
هتل در اصفهان، یک هتل در شــیراز، چهار هتل در یزد از 

میهمانان میزبانی می کنند.
این کارشــناس گردشــگری بیان کرد: برخی از ویزاهای 
راهنمایان گردشگری توســط وزارت خارجه ایران رایگان 
شده است و تاکنون از روند برنامه ریزی برای این برنامه ۷۰ 
درصد رضایت حاصل شده و شاهد یک همکاری تیمی بین 
افراد مختلف بوده ایم. در این راه مشکاتی هم وجود داشت 
یکی از این مشــکات این بوده که در بیشتر مواقع بودجه 
کافی نداشتیم و هنوز هم این مشکل ادامه دارد. این برنامه 

اولین کار بین المللی ما بود.
طوالنی شدن زمان کنوانسیون ۲۰1۷ نسبت به 

کنوانسیون های قبلی
نورآقایی ادامه داد: زمان برگزاری این کنوانسیون نسبت به 
کنوانسیون های دیگری که در سال های قبل برگزار شده، 
طوالنی تر اســت آن هم به دلیل سفر به کاشــان و اقامت 

یک شــبه حدود ۶۰ نفر از راهنمایان گردشگری است. به 
 همین دلیل در کاشان نیز سه هتل، میزبانی از راهنمایان را 

بر عهده گرفته اند.
وی از برگــزاری یک نشســت خبری در ســازمان میراث 
فرهنگی خبر داد و بیان کرد: این نشســت قرار است قبل 

از برگزاری کنوانسیون با حضور اصحاب رسانه برپا شود.
وی افزود: در کنار مراســم اصلی کنوانســیون، قرار است 
فرشی با نماد کنوانسیون که از مدت ها پیش توسط مردم 
ایران و گردشــگران خارجی و به همت فعاالن بوم گردی 
در اســتان فارس بافته شده در این مراســم رونمایی شود 
و راهنمایان گردشــگری نیــز گره های آخــر این فرش را 
بزنند و به فدراســیون هدیه داده شــود؛ همچنین مراسم 
اصلی کنوانســیون در روز نهم بهمن ماه در سالن اجاس 
سران برگزار می شــود. به همین دلیل تاش شبانه روزی 
راهنمایان گردشگری برای اجرای این برنامه شدت گرفته 

است.
نورآقایی درباره مشارکت استان های دیگر برای اجرای این 
برنامه هم گفت: ما از همه استان ها خواسته ایم که فرهنگ 
خودشــان را در این برنامه نمایش دهند بــه همین دلیل 
برخی از اســتان ها نیز که در فهرســت برنامه ها و تورهای 

کنوانسیون نبوده اند با ما مشارکت کرده اند.
وی از حضــور طالــب ریفاعــی رییس ســازمان جهانی 
گردشــگری در ایران خبر داد و گفــت: در روز دوم بهمن 
ماه خانم روبــی روی، قائــم مقام فدراســیون راهنمایان 
گردشــگری جهان به ایران آمد. خانم فلیسیتاس رسینگ 

رییس فدراسیون هم به ایران سفر می کند.
فصلنامه گیلگمــش به زبان انگلیســی ویژه 

کنوانسیون ۲۰1۷
این فعال گردشــگری تصریح کــرد: در راســتای برنامه 
کنوانســیون دو کتاب در زمینه گردشگری و یک ویژه نامه 
درباره کنوانســیون منتشــر شده اســت که این ویژه نامه 
 اولین شماره انگلیســی زبان مجله گیلگمش نیز محسوب

 می شود. نورآقایی توضیح داد: در این ویژه نامه، یادداشتی 
از طالب ریفاعی رییس سازمان جهانی گردشگری منتشر 
شــده که در آن ایران را یک مقصد گردشــگری فرهنگی 
می داند. رییس فدراســیون راهنمایان نیز مقاله ای درباره 
گردشگری نوشته و رییس سازمان میراث فرهنگی نیز پیام 
خود را درباره این برنامه اعام کرده است؛ اما در بخش های 
دیگــر این ویژه نامــه درباره تاریخ تشــکیل فدراســیون 
راهنمایان گردشــگری، جاذبه های میراث جهانی ایران، 
جاذبه های گردشــگری شــهرهای ایران مطالبی نوشته و 
شعار گردشگری پایدار برای توسعه که توسط سازمان ملل 

اعام شده، تشریح شده است.

اخبار

یک عضو کمیســیون فرهنگی مجلــس گفت: بهتریــن راه جبران 
کم کاری در بناهــا و بافت های تاریخــی، جذب ســرمایه از بخش 
خصوصی است که بتواند باعث نوســازی و مرمت این بافت ها شود و 

یک فعالیت اقتصادی در دل این بخش ها ایجاد  کند.
حجت االســام ســیدصادق طباطبایی نژاد گفت: اشتباهات عمیق 
و بزرگ ما در مدیریت میــراث فرهنگی و بناهای تاریخی کشــور و 
ســاماندهی این بخش چند سالی اســت که کاما خود را نشان داده 
و خوشــبختانه در این حوزه افکار عمومی هم از حساســیت خوبی 
برخوردار شده اند. نماینده اردستان در مجلس شورای اسامی افزود: 
امروز در این بحث نسبت به نبود مدیریت صحیح در گذشته اطاع و 
آگاهی کامل داریم و تقریبا بحثی در آن وجود ندارد. مســئله ای که 
وجود دارد این اســت که باید چه کاری انجام دهیم و چگونه آن روند 
را جبران کنیم. وی ادامه داد: بهتریــن راه جبران کم کاری در بناها و 
بافت های تاریخی، جذب ســرمایه از بخش خصوصی است که بتواند 
عاوه بر نوســازی و مرمت این بافت ها، یک فعالیت اقتصادی در دل 

این بخش ها ایجاد کند. 
عضو کمیســیون فرهنگــی مجلس تاکیــد کــرد: ظرفیت صنعت 
گردشگری کشور و نقش بســیار پررنگ و جدی که احیای بافت ها و 
بناهای تاریخی دارد، سرمایه گذاری در این حوزه را توجیه پذیر کرده 

و افق مثبتی را برای آن ایجاد می کند.

محوطه تاریخی »عین خوش« در دهلــران متعلق به دوره های 
میانه جدید، اشکانی و ساسانی، برای جلوگیری از ساخت وساز 

در این محوطه و تخریب آن، تعیین عرصه و حریم شد.
نعمت ا... سراغی، باستان شــناس گفت: براساس ۱۵ گمانه زنی 
انجام شده، عرصه و حریم تپه مشــخص شد.این باستان شناس 
با بیان اینکه روســتای عین خوش در امتداد شــمال جاده قرار 
دارد و احتماال توسعه این روستا در قسمت جنوب جاده خواهد 
بود، ادامه داد:  ساخت وســازهایی پیرامون تپه مانند پاســگاه 
نیروی انتظامی و تعویض روغنی ایجاد شــده است؛ بنابراین با 
توجه به این موارد، الزم بــود در زمینه تعیین عرصه و حریم تپه 
عین خوش زودتر اقدام شود. وی با اشاره به تخریب های زیادی 
که تپه در دوران جنگ تحمیلی و توسط حفاران غیرمجاز با آن 
روبه رو بوده است، گفت: در ۱۰ گمانه ای که دور نخست بررسی 
در این تپه  تاریخی ایجاد شد، هیچ کدام به آثار تاریخی برخورد 
نکردند. در یک گمانه نیز با وجود سفال های زیاد به الیه تاریخی 
یا سفال های شاخصی دست نیافتیم با این حال این گمانه را به 

عنوان عرصه در نظر گرفتیم.

مدیرکل عتبات عالیات ســازمان حج و زیارت اعــام کرد: در 
حادثه آتش سوزی هتلی در شــهر کربا، آسیبی متوجه زائران 

ایرانی نشده است.
محسن نظافتی به ایســناگفت: پیش از ظهر شنبه، دوم بهمن 
ماه،یکی از اتاق های طبقه پنجم هتل »االسباط« کربا که محل 
اســکان گروهی از زائران ایرانی بود، دچار آتش سوزی شد که با 
واکنش سریع و به موقع عوامل هتل، هیچ آسیبی متوجه زائران 
نشــد و تمام ســاکنان این هتل هم اکنون در سامتی کامل به 
سر می برند. به گفته او، این هتل محل اسکان زائرانی بوده که با 
کاروان های آزاد و غیرمجاز به کربا سفر کرده اند و این هتل نیز 
به انتخاب آنها برای اسکان استفاده شده است.نظافتی همچنین 
از علت وقــع این آتش ســوزی اعام بی اطاعی کــرد و افزود: 
مسئله مهم این است که هیچ زائری در این حادثه آسیب ندیده 

و کسی هم زخمی نشده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان 
یزد با اشــاره به اینکه ایران از کشــورهای رو به رشــد در بحث 
گردشگری جهان است، گفت: نگاه مثلث گردشگری ایران باید 
نگاهی جهانی باشــد. »فاطمه دانش یزدی« در دومین نشست 
مثلث طایی گردشــگری کشــور که با حضور دست اندرکاران 
حوزه گردشگری سه اســتان یزد، فارس، اصفهان و به میزبانی 
یزد برگزار شد، با اشــاره به این نکته که در مصوبات کشوری از 
اســتان های یزد، فارس و اصفهان به عنوان قلــب ایران و مرکز 
گردشــگری کشــور نام برده می شــود، اظهار کرد: نگاه مثلث 
گردشــگری ایران باید نگاهی جهانی باشــد، چون گردشگری 
به نام اقتصاد پاک شناخته می شــود و ما هنوز در ابتدای مسیر 
گردشگری قرار داریم و ایران از کشــورهای رو به رشد در بحث 
گردشــگری جهان اســت.وی با اشاره به ســابقه مثلث طایی 
گردشــگری در کشــورهای مختلف جهان مانند کشور هند و 
ایتالیا، ابراز امیدواری کرد با برگزاری این نشســت ها، ایران نیز 
بتواند از مبحث مثلث طایی گردشگری استفاده و بهره کافی را 

برده و تحت عناوین جهانی برای گردشگران مطرح شود.

جانشین معاونت فنی ستاد بازســازی عتبات عالیات از اجرای 
کاشی کاری صحن حضرت زهرا )س( در حرم امام علی )ع( خبر 
داد.به گزارش ایســنا ، »حامد امیری« با بیان اینکه کاشی کاری 
این صحن توسط استادکاران ایرانی و به همت خیران کشورمان 
درحال انجام است، افزود: با توجه به نما و شکل معماری داخل 
حرم مطهر علوی که مربوط به عصر صفوی است، تصمیم بر این 
شد که در طراحی و ساخت صحن و شبستان حضرت زهرا )س( 
نیز این الگوی ایرانی و اســامی رعایت شود.وی گفت: براساس 
این الگو، استفاده از کاشــی های هفت رنگ، معرق و معقلی در 
نقاط مختلف بنا در دستور کار معماران ایرانی قرار گرفته است.  

تعیین حریم »عین خوش« برای 
جلوگیری از تخریب های بیشتر

مدیرکل عتبات سازمان حج:

هیچ زائری در آتش سوزی هتل کربال 
آسیب ندیده است

مدیر کل میراث فرهنگی یزد:

نگاه مثلث گردشگری ایران باید 
نگاهی جهانی باشد

 کاشی کاری صحن حرم
 امام علی )ص( به سبک صفوی 

اشتباهات عمیق در مدیریت میراث 
فرهنگی نمود پیدا کرده است

پیشنهاد سردبیر: 
کاشی کاری صحن حرم امام علی )ص( به سبک صفوی

دیدنی ها

والدیمیر لنین یکی از رهبران سیاســی و متفکران انقابی قرن بیستم است 
که انقاب ۱۹۱۷ روســیه را هدایت کرده و نخســتین رهبر دولت جماهیر 
شــوروی بود. او برای انقاب سال ۱۹۱۷، سال های بســیاری را در تبعید و 
از راه دور به رهبری مردم روســیه پرداخت. لنین در سال های آخر زندگی 
خود چندین ســکته را تجربه کرد که ســامتی او را به کلی تحت تاثیر قرار 
داد. نخستین بار در ســال ۱۹۱۸ بود که صدمات بســیار به جا گذاشت؛ اما 
با این وجود زنده ماند. وضعیت بیماری جســمانی او کماکان ادامه داشت تا 
اینکه در ماه می ۱۹۲۲ ســکته مغزی دیگری را گذراند و این بار آسیب ها به 
قدری بودند که درمان نشــد. در دسامبر همان ســال، از قسمت راست بدن 
فلج شــد و این اتفاق او را از دنیای سیاست دور کرد. ســومین سکته مغزی 
لنین در تاریخ ۲۳ مارچ ۱۹۲۳ رخ داد و لنین را گنگ و بیمار روی تخت باقی 
گذاشت. در نهایت او در سن ۵۳ ســالگی و در تاریخ ۲۱ ژانویه ۱۹۲۴ از دنیا 
رفت. پس از مرگ لنین، بدنــش را مومیایی کردند و در موزه لنین به نمایش 

عموم درآوردند. 

حفره بــوزول the hole of Bozouls تنگه ای بزرگ به شــکل یک نعل 
اســب بوده که نزدیک کمون بوزول در بخش آویرون Aveyron در جنوب 
فرانسه واقع شده اســت. قوس موجود در این حفره در اثر جریان فرسایشی 
 Massif Central رودخانه دورود از میان فات بزرگ ســنگ آهکــی در
ایجاد شده است. این تنگه ۴۰۰ متر عرض و بالغ بر ۱۰۰ متر عمق دارد. یکی 
از برجسته ترین ویژگی های این اثر طبیعی قرارگیری شهر بوزول درست در 
لبه خم آن اســت. موقعیت جغرافیایی بوزول باعث شده که به طور طبیعی 
 Massif Central دارای یک وضعیت دفاعــی خیره کننده باشــد.منطقه
از کوه ها و فات های مختلفی تشــکیل شده اســت که تقریبا ۱۵درصدکل 
کشور فرانسه را پوشــش داده و ســابقه تشــکیل آن به ۶۰۰ میلیون سال 
پیش و دوره تشکیل رشــته کوه های عظیم در این مناطق بر می گردد. ۶۰ 
میلیون سال پیش نیز همچنان کوه های جدیدی شکل گرفتند. در حدود ۲ 
میلیون سال پیش، توالی عصرهای یخبندان باعث پیش آمدن و عقب رفتن 

در اینجا نقشی از گاو بالدار را می بینید که رنگ سفیدی دارد و با غرور تمام یخچال های طبیعی و باال آمدن و پایین رفتن آب رودخانه ها شد. 
به سمت راست گام بر می دارد. سر گاو کمی به سوی گردنش کشیده شده و 

دم در حال حرکتی دارد.
 در پشت گاو، زمینه ای آبی به چشم می خورد و در اجزای مختلف گاو بالدار، 
همچون بال ها، دور چشــم، سینه و پشــت جاندار بخش هایی رنگین دیده 
می شود. شــاخ های طایی گاو به ســمت جلو تمایل دارد. نقش گاو بالدار 
سفید، از دو طرف با حاشیه ای از گل ها و نگاره های رنگی احاطه شده است.

ژاک دو مورگان باستان شناس فرانسوی است در طی قرن نوزده و بیست به 
ایران آمد و در منطقه باستانی شوش حفاری ها و کاوش های بسیاری انجام 
داد. او در طی حفریات باستان شناسی خود قطعات و آثار ارزشمند بسیاری 
از ایران باستان به دســت آورد. دو مورگان نقش گاو بالدار که متعلق به کاخ 
آپادانا بود را در طی ســال های ۱۹۰۸- ۱۹۱۳ میادی کشف کرد و آنها را 
به فرانسه فرستاد. همان طور که گفته شــده به امپراتوری هخامنشی و قرن 

پنجم پیش از میاد بر می گردد.

 شهری که روی یک حفره طبیعی مومیایی والدیمیر لنین 
قرار گرفته است 

نقش گاو بالدار کاخ آپادانا 

دانستنی ها

راهنمایان 
گردشگری 

خارجی 
شرکت کننده در 

کنوانسیون ۲۰1۷ 
خودشان برای 

شرکت در تورهای 
گردشگری هزینه 

کرده و ارز وارد 
کشور می کنند

رییس هیئت  مدیره کانون سراسری انجمن های راهنمایان گردشگری گفت: ششم بهمن ماه کنوانسیون ۲۰1۷ ایران 
آغاز می شود و در این هفته قائم مقام و رییس فدراسیون راهنمایان نیز به ایران می آیند.

جزئیات میزبانی از بزرگ ترین رویداد گردشگری جهان 

داشــتن اطاعات قبل از سفر به هر شهر یا کشــوری حتی در حد کم، باعث 
می شود تا با دید بهتری به آن مکان ســفر کنیم و با مکان های دیدنی و آداب 
و رسوم مردمش آشنا شــویم تا هنگام ورود به آنجا شــوکه نشویم و آشنایی 

مختصری با مکان مورد نظر داشته باشیم. 
ترکیه کشور جالبی است و طرفداران خاص خود را دارد. با ما همراه باشید تا 

این کشور را بیشتر بشناسیم:
فرقی ندارد در آنتالیا باشــید یا آنکارا یا اســتانبول. در هر صورت مردم این 
کشور فرهنگ خاص خود را دارند که در بعضی موارد برای ما ایرانی ها بسیار 

عجیب است.
باورتان می شــود؟ مردم ترکیه به میهمان نوازی شــهره اند و اگر شــخص 
 غریبه ای در مراسمشــان شــرکت کند با او مثل یک دوســت یا آشنا رفتار 

می کنند.
 اگر جایی در ترکیه افرادی را در حال شادی دیدید، شما هم دعوت هستید! 
حتی جالب است بدانید که میزبان عروسی، صندلی های خالی تدارک دیده 
تا اگر شــخصی دعوت نبود ولی خواست به مراسم عروســی برود، مشکلی 

نداشته و راحت باشد!
عالقه خاص مردم ترکیه به قهوه ترک

قهوه ترک تنها به عنوان یک نوشیدنی گرم در ترکیه شناخته نمی شود بلکه 
این نوشــیدنی خوش طعم، نقش اساســی در زندگی مردم دارد! در مراسم 
 )Mirra( خواســتگاری، معموال از یک نوع قوه تــرک معروف به نام میــرا
استفاده می شــود و دو فنجان از آن به دختر و پسر داده می شود. آنها کم کم 

قهوه شان را می خورند و با هم صحبت می کنند.
 اگر بعد از تمام شدن صحبتشان فنجان ها را روی میز بگذارند به آن معناست 
که با هم به تفاهم رســیده اند و اگر آن را روی میز نگذارند یعنی باید بیشتر 

صحبت کنند.

کشور ترکیه  و آداب  و  رسومش؛

بفرمایید قهوه !
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پیشنهاد  سردبیر:
22 روز زندگی با زاینده رود مشاهده غازهای در خطر انقراض

 در تاالب گندمان

 واقعیتی دردناک موسوم به
»انقراض نسل محلی«

باید منتظر توفان ها و حوادث جدی 
بیشتری در کشور باشیم

مدیرکل حفاظــت محیط زیســت چهارمحــال وبختیاری از 
مشاهده 14 قطعه غاز در خطر انقراض و کمیاب پیشانی سفید 

در تاالب بین المللی گندمان بروجن خبر داد.
شهرام احمدی با اعالم این خبر افزود: طی سال های 93 و 94 و 
پس از حدود 30 سال، تنها یک قطعه غاز پیشانی سفید کوچک 

در این تاالب مشاهده شده است.
وی با اشــاره به اهمیت غاز پیشانی ســفید کوچک از نظر تنوع 
زیستی و حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: تعداد این پرنده در 
سطح جهان کاهش چشمگیری داشته؛ به نحوی که در فهرست 

پرندگان در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.
به گفته وی، امســال با توجه بــه اجرای برنامــه احیای تاالب 
گندمان، حضور پر رنگ پرندگان، بخصوص پرندگان مهاجر در 

این تاالب افزایش یافته است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال وبختیاری از 
مشاهده 19 گونه پرنده برای نخستین بار، طی سال گذشته در 
تاالب گندمان خبر داد و گفت: امســال نیز اردک سرسفید پس 
از 25 سال در تاالب بین المللی چغاخور و قوی کوچک نیز برای 
نخســتین بار در تاالب بین المللی گندمان مشاهده شد. تاالب 
گندمان تاالبی است در نزدیکی شهر گندمان از توابع شهرستان 
بروجن که در لیست 10 تاالب برتر پرنده نگری ایران قرار دارد 
و در دفتر بین المللی تحقیقات پرندگان آبزی لندن ثبت شــده 
است. این تاالب یکی از مهم ترین زیستگاه های ماهی گورخری 

)تنها ماهی اندمیک این استان( به شمار می رود.

 تغییرات جوی آنچنان ســرعت یافته که حاال صحبت از انقراض 
نسل های محلی در سراسر زمین به میان می آید.

پروفسور جان وینز از دانشگاه آریزونا، به واقعیتی دردناک موسوم به 
»انقراض نسل محلی« در گوشه و کنار زمین اشاره و تاکید می کند 
که بسیاری از گونه های زیستی، زیســتگاه های طبیعی خود را از 

دست می دهند.
واکنش گونه های زیســتی به گرم تر شدن زمین چگونه 

است؟
گونه های زیستی می توانند در چنین محیطی باقی مانده و خود 
را تغییر دهند. به عنوان مثال برخی از جانوران برای فرار از گرمای 
طاقت فرسا مدت زمان بیشتری را در سایه سپری می کنند. از این 
حیث می توان گفت که برخی از گونه ها خــود را از بعد تکاملی با 
شرایط جدید تطبیق می دهند؛ اما مطالعات من نشان می دهد که 

چنین چیزی روی نمی دهد.
تغییرات جوی چگونه زیســتگاه جغرافیایی گونه های 

زیستی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
هرچه بــه ارتفاعات بیشــتری صعود می کنیم دمــای هوا کمتر 
می شــود. همچنین در عرض های جغرافیایی باالتــر برودت هوا 
افزایش پیدا مــی کند تا جایی که به قطب های شــمال یا جنوب 
می رسیم. با این حال هر گونه زیستی، برد مشخصی برای صعود 
و رســاندن خود به هوای خنک تر دارد. مــا پایین ترین عرضهای 
جغرافیایی را »لبه گرم« عنوان می کنیم زیرا در این مناطق شاهد 
باالترین دماها هستیم. اینجاست که انتظار داریم تغییرات جوی، 

گونه های زیستی را تحت تاثیر قرار دهد.
»انقراض های محلی« به چه معناست؟

این دســته از انقراض ها بدان معناست که در یک نقطه بخصوص، 
جمعیت گونه ها از بین رفته باشد. بنابراین لزوما این نوع انقراض به 
معنای آن نیست که کل گونه های ساکن در سراسر یک زیستگاه 

نابود شوند؛ بلکه به یک نقطه بخصوص توجه می شود.
بنابراین چه تعداد گونه های زیستی به طور محلی منقرض 

شده اند؟
تحقیقات ما نشــان می دهد که حدود 4۷ درصــد از گونه های 
زیستی در هر زیستگاه )9۷۶ گونه بررســی شده ( به طور محلی 
منقرض شــده اند. 53 درصد باقیمانده نیز توانسته اند خود را در 
لبه های گرم زنده نگاه دارند. تصور ما این است که فراتر از یک درجه 
ســانتی گراد افزایش دما در دنیا داشته باشیم و حتی ممکن است 
این رقم به 5 درجه هم برسد. بنابراین شمار زیادی از گونه ها بخش 
زیادی از زیســتگاه های خود یا تمامی آن را از دســت می دهند و 

درنتیجه بسیاری از آنها منقرض خواهند شد.

مدیر طرح ملی تغییرات آب و هوای سازمان حفاظت محیط زیست، 
با اشاره به تغییرات اقلیمی در کشور گفت: انتظار داریم که با توجه 

به تغییرات اقلیمی، حوادث جدی و توفان ها در کشور بیشتر شود. 
 محسن ناصری درباره تغییرات اقلیمی و آب  وهوایی در کشورمان 
اظهار کرد: روند عمومی در کشور نشان  می دهد که تحت تاثیر تغییر 
اقلیم قرار داریم و افزایش دمای جدی، یکی از موضوعاتی است که 

دچار آن هستیم.
وی ادامه داد:  وقوع حــوادث آب و هوایی و شــکل گیری لکه های 
گرمایی نشان دهنده تاثیر تغییرات اقلیمی در کشور بوده و برخی از 

تحوالت دمایی در کشور نیز بیانگر همین موضوع است.
مدیر طرح ملی تغییرات آب و هوای سازمان حفاظت محیط زیست 
تصریح کرد: امسال نیز شــاهد روند افزایش دما و باال رفتن دماهای 

میانگین و حوادث جدی مثل توفان ها بوده ایم.
ناصری عنوان کرد:  انتظــار می رود این حوادث جــدی و توفان ها 

باتوجه به تغییرات اقلیمی بیشتر شود.
وی افزود: راه حل فعلی برای این تغییرات اقلیمی فقط ســازگاری 
داشتن است البته باید فعالیت هایی نظیر مصرف بهینه آب و انرژی را 

در دستور کار قرار دهیم.
مدیر طرح ملی تغییرات آب و هوای سازمان حفاظت محیط زیست 
تاکید کرد: مصرف بهینه آب و انرژی و ســایر برنامه های بلند مدت، 

می تواند تا حدودی بر تغییرات اقلیمی اثرگذار باشد.

اخبار

دریچه

محققان دانشــگاه فنی تمپر واقع در فنالنــد، با همکاری 
موسســه منابع طبیعی فنالند یک سیســتم طبقه بندی 
مبتنی بر لیزر ســاختند که قادر است درختان را از یکدیگر 
تشخیص دهد. در این فناوری که بر اساس تحقیقات پیشین 
دانشگاه تمپر توسعه یافته اســت، ابتدا گونه های شناخته 
شده درختان با استفاده از لیزر، اســکن و سپس یک مدل 
ســه بعدی از درخت با اســتفاده از پردازش ابری ســاخته 

می شــود. پس از اینکه حدود 30 درخت از هر گونه اسکن 
شد، مدل های ســه بعدی به دست آمده با اســتفاده از یک 
نرم افزار خاص تحلیل می شــوند تا ویژگی های اختصاصی 
هرگونه از درختان شناســایی شــوند. برای این منظور 15 
پارامتر مختلــف از ویژگی های ســاختاری درختان مورد 

بررسی قرار می گیرد.
بدین ترتیب هربار که درخت جدیدی اســکن می شــود، 
ویژگی های آن با ویژگی های ساختاری گونه های موجود در 
سیستم مقایسه می شود و سیستم، نوع درخت را شناسایی 
می کند. در حال حاضر از این سیســتم برای شناسایی سه 
نوع درخت کاج، صنوبر و توس اســتفاده می شود. بر اساس 
بررســی های محققان، این سیستم قادر اســت گونه های 

مذکور را با دقت 95 درصدی از یکدیگر تشخیص دهد.
محققان در تالشــند تا بانــک اطالعاتی این سیســتم را 
به گونه ای توســعه دهند که قابلیت شناســایی گونه های 

مختلفی از درختان ایجاد شود.

دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، 
موفق به ثبت یک گونــه پرنده کمیاب ایرانی بــا نام »مونیای 

هندی« در کمیته ملی ثبت پرندگان ایران شد.
امیر فرح نسب دانشــجوی دکتری علوم محیط زیست-تنوع 
زیستی این واحد دانشگاهی، در رابطه با این گونه پرنده گفت: 
این پرنده کمیاب با نام فارســی مونیای هندی )ســهره ریز( 
شناخته می شود. وی با بیان اینکه این پرنده 11سانتی متر طول 

دارد و نر و ماده آن شبیه به یکدیگر هستند، ادامه داد: مونیای 
هندی، پرنده ای اســت کوچک با پر و بالی قهــوه ای رنگ از 
راسته گنجشک سانان و از تیره استریلدیده که منقاری نسبتا 
بزرگ و مخروطی شــکل و دمی دراز و نوک تیز دارد و معموال 
در گروه های کوچک دیده شــده و به صورت دســته جمعی 
زندگی می کند. فرح نسب افزود: تارک و سطح پشتی این پرنده 
به رنگ قهوه ای و پشــت گردنش کمی کمرنگ تر و صورتش 
خاکستری رنگ است و نوار کوتاه ناواضح نخودی رنگی در باالی 
چشم و حد فاصل منقار تا چشمانش دیده می شود. وی توضیح 
داد: شاهپرهای مونیای هندی به رنگ سیاه است، دمی بلند و 
نوک تیز به رنگ قهوه ای مایل به ســیاه دارد که پرهای وسطی 

آن بلندتر هستند.
به گفته این پژوهشگر واحد علوم و تحقیقات، این پرنده، منقاری 
مخروطی شکل و به رنگ خاکستری مایل به آبی دارد که نیمه 
پایینی آن کمی کمرنگ تر و بیشــتر متمایل به آبی اســت و 

چشمانش سیاه و پاهایش به رنگ صورتی و گوشتی است.

ثبت پرنده کمیاب ایرانی با نام مونیای هندی  طبقه بندی درختان با استفاده از سیستم لیزری

مسعود میرمحمد صادقی افزود: اکنون حجم خروجی آب 
از دریچه های ســد زاینده رود بــه ۶0 مترمکعب در ثانیه 
افزایش یافته و امید اســت که آب رودخانه تا روز سه شنبه 
به کالن شــهر اصفهان و پس از آن به شــرق شهرســتان 

اصفهان برسد.
وی با اشــاره بــه رای کمیته پنــج نفره برای اســتفاده 
بهره برداران از آب زاینده رود، میزان آب رها شده در بستر 
زاینده رود را ۶0 متــر مکعب بر ثانیــه و جریان آن را 22 
روز اعالم کرد. کمیته پنج نفره تصمیم گیر برای اســتفاده 
بهره بــرداران از آب زاینــده رود، متشــکل از مدیرعامل 
آب منطقه ای استان، نماینده اســتاندار، فرماندار اصفهان، 
نماینده کشــاورزان و نماینده جهاد کشــاورزی اســتان 

اصفهان است.
میرمحمد صادقی، هدف از بازگشایی زاینده رود را کشت 

کشاورزان به ویژه در شرق اصفهان عنوان کرد. 
پیــش از این، معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای اصفهان، میزان آب ذخیره شــده در پشــت 
ســد زاینده رود را حدود 2۶0 میلیون متــر مکعب اعالم 
کرده بــود. بر اســاس تصمیم شــورای هماهنگی حوضه 
آبریز زاینده رود، قرار بود آب ســد زاینــده رود از 28 دی 
امسال برای کشاورزان شــرق اصفهان رهاسازی شود؛ اما 
به دلیل درخواست کشاورزان و ضرورت ساماندهی مسیر 

رودخانه، این کار به سوم بهمن موکول شد.

به گزارش ایرنا، ســهم حقابه کشــاورزان شرق اصفهان از 
زاینده رود حــدود 400 میلیون مترمکعب بوده و ســطح 
زیر کشت غله پاییزه در شرق شهرســتان اصفهان حدود 
28هزار هکتار اســت که ایــن رقم کمتر از یک ســوم از 

وسعت اراضی در دوران رونق کشت است.
آب رودخانه زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان شرق 
اصفهان، پارســال در دو مرحله در روزهای 15 آبان و اول 

اسفند رهاسازی شد.
زاینده رود از ارتفاعات چلگــرد در چهار محال و بختیاری 
و نیز کــوه های فریدونشــهر در غرب اســتان اصفهان به 
شــکل رودهای کوچک از هــم جدا سرچشــمه گرفته و 
پس از درآمیختن در دریاچه ســد زاینده رود، به صورت 
رودخانه ای واحد به ســمت اصفهان و تــاالب گاوخونی 

جاری می شود.
ایــن رودخانه به عنــوان بزرگ ترین جریــان آبی منطقه 
مرکزی ایران در ســال های اخیر با پدیده خشکســالی، 
افزایش برداشــت و ســوء مدیریت منابــع آب و در محل 
پایین دســت در بیشــتر ماه های سال با خشــکی مواجه 
شده است. هم اکنون کمیته پنج نفره به منظور تامین آب 
کشــت های بهاره و پاییزه و نیز تداوم حیات در محدوده 
محیط طبیعــی زاینده رود، به شــکل مقطعــی تصمیم 
به گشــودن دریچه های سد و جاری شــدن آب در بستر 

خشک زاینده رود گرفته است. 

بررســی گزارش های وضعیت آب و خشکسالی بیانگر این 
است که استان اصفهان بدترین روزهای خشکسالی را در 
مقایسه با میانگین 40 سال اخیر تجربه می کند؛ واقعیتی 
تلخ که برون رفــت از آن نیازمند همت و مشــارکت همه 
جانبه و متداوم ارگان ها و مردم در تمام فصول سال است. 

استان اصفهان پس از اســتان های یزد، خراسان جنوبی 
و سیستان و بلوچستان، یکی از اســتان هایی است که در 
سال جاری زراعی با پدیده خشکســالی دست و پنجه نرم 
می کند. شــدت این پدیده در مرکز، شرق و جنوب شرقی 
اصفهان بیشتر از دیگر نقاط این اســتان است، به گونه ای 
که ۶4 درصد از مســاحت اســتان دچار خشکســالی و 

22/5درصد گرفتار خشکسالی شدید و بسیار شدید است.
امســال میزان بارندگی ها در شهرهای این استان از جمله 
ناییــن 80 درصد، اصفهان 55درصد و در سرشــاخه های 
زاینده رود 20 درصد کاهش یافته است؛ براساس آمارهای 
اعالم شده به طور کلی بارش ها در استان اصفهان در سال 
آبی جاری نسبت به میزان بلندمدت)40 ساله( 33درصد 

کاهش یافته و در وضعیت قرمز قرار دارد.
خشکسالی ضربات ســختی را بر پیکره کشاورزی استان 
وارد کرده و اگرچه خدمات بیمه ای بخشی از این خسارات 
را جبران کرده اســت، اما باز هم حجم خسارات بسیار باال 

بوده و این روند درحال تشدید شدن است. 
طبق گزارش ها در ســال 94 بیــش از ۶20 میلیارد ریال 
خسارت از طریق بیمه به کشــاورزان این منطقه پرداخت 
شد و هم اکنون بیش از ۶0 درصد از باغ ها و مزارع استان 

تحت پوشش بیمه قرار دارد.
کشــاورزان حاشــیه زاینــده رود به ویــژه در مناطــق 
پایین دست و شرق اصفهان با مشــکالت جدی تر روبه رو 
هســتند و تاالب گاوخونی کــه همــواره موهبتی برای 
ســاکنان و کانون کشــت و کار و درآمد این منطقه بوده، 
اکنون خشــک و به کانون بالقوه ریزگردها و آالینده های 

زیست محیطی تبدیل شده است. 
زاینده رود به عنــوان تنها منبع تامیــن کننده آب تاالب 
گاوخونی، آب مورد نیاز کشاورزان این منطقه را نیز تامین 
می کرده؛ اما اکنــون به یک رودخانه فصلی تبدیل شــده 

است. 
بدون شــک عوامل متعدد مانند مصارف صنعتی، افزایش 
جمعیت شهرها، سوء مدیریت و بی تدبیری و البته کاهش 
نزوالت آسمانی، سبب کم آبی و خشکی تدریجی این رود 

بزرگ در فالت مرکزی ایران شده است. 
زاینده رود مهم ترین رودخانه در مرکز فالت مرکزی ایران 
به طول حدود 350 کیلومتر از سراب در زاگرس مرکزی تا 

پایاب در گاوخونی است.
حوضه زاینده رود از دو اســتان اصفهــان و چهارمحال و 
بختیاری تشکیل شده که 93درصد از مساحت و 98درصد 
از جمعیت تحت پوشــش این حوضه در اســتان اصفهان 
بوده و ۷درصد از مســاحت و 2درصــد از جمعیت تحت 

پوشش آن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. 

احیای زاینده رود، زنده کردن تــاالب گاوخونی و مقابله با 
بحران کم آبی و خشکسالی در ســال های اخیر به عنوان 
مهم ترین دغدغه مسئوالن اســتان اصفهان مطرح بوده و 

در این زمینه تالش های جدی صورت گرفته است.
در این زمینــه از طرح انتقال آب »بهشــت آباد« به فالت 
مرکزی ایران، می توان به عنوان یکــی از راهکارهای حل 
مشکل آب منطقه نام برد که طبق وعده دولت با جدیت در 
حال انجام است. هدف این طرح تامین آب شرب براساس 
پیش بینی جمعیتی برای اســتان های اصفهان، کرمان و 
یزد است که متشکل از سه بخش مجزا شامل احداث سد 

1/5میلیــارد متر مکعبی 
به ارتفاع 1۷8متر، سامانه 
انتقــال آب تــا منطقــه 
»شلمزار« در چهار محال 
و بختیــاری و خطــوط 
انتقال از سامانه انتقال آب 
از شلمزار به اصفهان، یزد 

و کرمان است.
حجــم آب انتقالــی این 
طرح، در مجمــوع 580 
میلیون مترمکعب خواهد 
بــود کــه 250میلیــون 
بــرای  آن  مترمکعــب 
اصفهــان، 180میلیــون 
متر مکعب بــرای کرمان 
و 150میلیون متر مکعب 
بــرای یــزد اختصــاص 
خواهد یافــت و این ارقام 
به صــورت مصوبه قانونی 

ابالغ شده است.
به گفته رســول زرگرپور 
استاندار اصفهان، آخرین 
برآوردهای پیمانکار برای 

این طرح بدون محاســبه خط انتقال یزد و کرمان، حدود 
۷50میلیون دالر هزینه ســد، حــدود 300میلیون دالر 
سامانه انتقال، 4۷0میلیون دالر خط لوله انتقال از شلمزار 
به اصفهان و در مجموع یک میلیــارد و 520 میلیون دالر 

هزینه خواهد داشت.
پیش از این، طبق این طرح پیش بینی شــده بود که یک 
تونل ۶0 کیلومتری برای انتقال آب در نظر گرفته شــود؛ 
اما وزیر نیرو و کارشناســان وزارتخانه، به ترکیبی از تونل 
و خط لوله اعتقاد دارند، به نحوی که 11کیلومتر توســط 

تونل کوتاه و مابقی به وسیله خط لوله پوشش داده شود. 
همچنین طرح 9 ماده ای احیــای حوضه آبریز زاینده رود 
که در ســال 93 با هدف هماهنگی و اعمال مدیریت واحد 
بر این حوضه آبریز در موضوعات منابع، مصارف و حقابه ها 
به تصویب شورای آب کشور رسید نیز می تواند گامی موثر 

در مسیر بهبود اوضاع باشد.

طغیان ریزگرد ها یکی از مســائل اصلی کشور است که 21 
استان کشور با آن درگیر هســتند و به نظر می رسد یکی از 
علل اصلی این مشکل، مدیریت نامناسب منابع آب در کشور 

است.
براســاس اطالعاتی که در این زمینه وجــود دارد، می توان 
گفت 85 درصد گرد و غباری که برای استان های کشورمان 
مشکل ساز شده، منشــأ خارجی دارند و از کشورهای دیگر 
وارد کشورمان می شوند، اما منشأ 15درصد ریزگرد ها را باید 
داخلی دانست که تحت تاثیر خشک شــدن هور و تاالب ها 
ایجاد شده اند.  آنچه سبب این معضل می شود، چیزی نیست 

جز مدیریت نامناسب منابع آب. متاسفانه وسعت آن دسته 
از اراضی که تاالب بوده، اما اکنون خشــک و به محلی برای 
ایجاد ریزگردها تبدیل شده، در کشورمان حدود یک میلیون 
هکتار برآورد می شود و به همین دلیل باید بر لزوم مدیریت 
درست منابع آب تاکید کرد. خشک شدن تاالب های کشور و 
بدل شدن آنها به منشأ ریزگرد، واقعیتی تلخ است که باید به 
آن توجه شود. در واقع، این اتفاق هشداری است بزرگ که به 

ما می گوید باید بیش از گذشته به حقابه تاالب ها توجه کرد.
در چند ســال اخیر، دولت مصوبه های خوبی در این زمینه 
داشــته و وزارت نیرو به حقابه تاالب ها توجه کرده است، اما 
باید بیش از این به این مهم پرداخــت و فراموش نکرد که با 
مرگ تاالب ها، اراضی بیشــتری به کانون ریزگردها تبدیل 
می شــود و بر اثر آن، زندگی برای ساکنان روستاها و شهرها 

دشوار می شود.
برای حل بخش قابل توجهی از مشکل که خارج از کشور قرار 
دارد نیز باید امیدوار بود که کشورهای همسایه برای کنترل 
مناطق بحرانی خود تالش کنند ، اما کشوری مانند عراق که 
درگیر مبارزه با داعش است، بیابان زدایی را در اولویت هایش 

قرار نمی دهد و به همین دلیل این مسئله کنترل نمی شود.
اعتبار ویژه برای بیابان زدایی

برای عملکرد بهتر در بیابان زدایی، نیاز اســت اعتباری ویژه 
به این مهم اختصاص پیــدا کند. برای نمونــه بیابان زدایی 
با سرعت بیشــتری در برنامه های اول تا سوم توسعه دنبال 
می شد، اما  به دلیل نبود اعتبار مناســب در برنامه چهارم و 
پنجم، عملیات بیابان زدایی در ســطح کمتــری از اراضی 

بیابانی انجام شد .

در برنامه ششم، توجه بیشتری به مسئله بیابان زدایی شده، 
چراکه  اعتبارات الزم برای بیابان زدایی در این برنامه رشــد 
قابل توجهی داشــته و از   ۶5 میلیارد تومان به 480میلیارد 

تومان افزایش پیدا کرده است.
براساس پیش بینی ها، عملیات بیابان زدایی برای یک میلیون 
و 200هزار هکتار در طول برنامه ششم اجرا می شود. افزون 
بر این، قرار اســت 10 میلیون هکتار عملیــات آبخیزداری 

درراستای پیشگیری از گرد و غبار انجام شود.
 باید خاطرنشــان کرد نهالــکاری یا عملیات هایــی مانند 
مالچ پاشــی، تنها راه های بیابان زدایی نیســتند. باید توجه 
خاصی به بــذرکاری، مدیریت چــرا و ســاماندهی اراضی 
کشاورزی داشت؛ زیرا با اجرایی کردن این عوامل می توان از 

تشکیل کانون های بحرانی ریزگرد جلوگیری کرد.

طغیان ریزگردها در مرگ تاالب ها 

نگاه روز

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان اعالم کرد: دریچه های سد زاینده رود از صبح دیروز، بازگشایی و آب 
در رودخانه زاینده رود برای رسیدن به اصفهان، جاری شد.

حیات مارها

کمیته پنج نفره 
به منظور تامین آب 
کشت های بهاره و 
پاییزه و نیز تداوم 

حیات در محدوده 
محیط طبیعی 

زاینده رود، به شکل 
مقطعی تصمیم به 

گشودن دریچه های 
سد و جاری شدن 

آب در بستر خشک 
زاینده رود گرفته 

است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان خبر داد:

    زندگــــــی    روز22     
    زاینده رود  با
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پیشنهاد   سرد  بیر: 
بخت بیدار

افراد باهوش چطور با کسانی که خوششان نمی آید 
رفتار می کنند 

افراد باهوش حتی از کســانی هم که خوششــان نمی آید 
بیشترین استفاده را می کنند. 

روش آنها چنین است:
می پذیرند که قرار نیســت از همــه آدم ها 

خوششان بیاید
گاهی اوقات به دام این فکر می افتیم که آدم  بسیار خوب و 
مهربانی هستیم. تصور می کنیم که باید از همه کسانی که 
با آنها برخورد داریم خوشمان بیاید. ولی این عملی نیست. 
الجرم با کسانی برخورد خواهید کرد که افراد سرسختی 
هستند و نمی توانید با آنها کنار بیایید. افراد باهوش این را 
می دانند. آنها همچنین تشخیص می دهند که تضادها و 

اختالفات نتیجه  تفاوت ارزش هاست.
آن کسی که از او خوشتان نمی آید لزوما آدم بدی نیست. 
دلیل اینکــه نمی توانید بــا او کنار بیایید این اســت که 
ارزش های متفاوتی بــا او دارید و این تفــاوت در ارزش ها 

موجب قضاوت می شود. 
وقتی قبول کنیــد که همه آدم ها قرار نیســت از شــما 
خوششــان بیاید و شــما هم قرار نیســت از همه آدم ها 
خوشتان بیاید، موقعیت برایتان بسیار ساده تر خواهد شد 

و بهتر  می توانید با این افراد برخورد کنید.

- مهمات کم داریم، قدری لبخند بزن. 
- خطر بزرگی که همه ما را تهدید می کند این نیست که 
اهدافمان را بسیار بلند تعیین کنیم و به آن نرسیم، بلکه 
اهدافمان را بسیار پایین تعیین کنیم و به حد خود برسیم. 

- من شــیفته خوشــی های ســاده ام. آنها آخرین پناه 
جان های محزون  هستند. 

- بخشیدن کسی که به شما بدی کرده تغییر دادن گذشته 
شما نیست بلکه  تغییر دادن آینده شماست. 

-برتری مرده ها نســبت به زنده ها این است که آنها دیگر 
نمی میرند. 

- ما مثل آفتا پرست هستیم، خصلت های اخالقی مان از 
آدم های اطرافمان رنگ می گیرد. 

- دشمنی که صادقانه کینه ورزی می کند را به دوستی که 
مخفیانه تحقیرتان می کند ترجیح دهید. 

- افتادگی یا گردن نهادن و یا هر چه می خواهید نامش را 
بگذارید، نشانه سستی و درماندگی است.

زیر یک سقف

دانستنی ها

- لب زدن شما در موسیقی می تواند نشان دهد که چقدر باهوش یا کند 
هستید . 

- طی تحقیقی که در یکی از دانشگاه های آمریکا صورت گرفت مشخص 
شد که 80 درصد مردم ولوم صدای تلویزیون را روی اعداد زوج می گذارند و 
اگر درجه صدا روی فرد باشد حالتی عصبی گرفته و فکر می کنند که صدا 
را خوب نمی شنوند. مغز انســان ها هنگام استفاده از وسایل الکترونیکی 

اعداد فرد را نمی پذیرد. 
- وقتی دستتان را با کاغذ می برید، محل زخم بسیار دردناک تر از زخم های 
عادی می شود، دلیل آن این اســت که در این نوع بریدگی ها خونریزی 
بسیار کم است که باعث می شود گیرنده های درد واقع در پوست مستقیما 
در معرض هوا قرار گیرند و پیام هــای درد برای یک زخم عمیق را به مغز 

ارسال کنند. 
- در جهــان 26 درخت وجود دارد کــه قبل از میالد مســیح نیز وجود 
داشته اند یکی از این 26 درخت سرو ابرکوه در یزد با عمر 4 هزار سال است. 

موفقیت

قورباغه ات را قورت بده!

داستان 

سود وکو

 وقتی از کسی خوشمان 
نمی آید، چطور با او رفتار کنیم؟

ترک عادت

هایالیت 

12 عادتی که حتما باید ترک کنید
وقتی صحبت از موفقیت به میان می آید، دشوارترین کار این است که 
بتوانید مردم را متقاعد کنید که پیروزی های کوچک در کنار هم قرار 
می گیرند و موفقیت های بزرگ را شکل می دهند. تصور هدف نهایی و 
موفقیت بزرگ بسیار ساده تر از تمرکز روی یکایک قدم هایی است که 
باید برای رسیدن به آن نقطه برداشته شوند؛اما اگر یک بار از این مسیر 
عبور کنید و خود تاثیر این قدم های کوچک که شما را به مقصد نهایی 
هدایت می کنند تجربه کنید، نظرتان برای همیشه تغییر می کند. این 
تغییرات تدریجی و در طول مسیر رخ می دهند؛ اما عادات کوچکی نیز 
وجود دارند که با کنار گذاشــتن آنها می توانیم زمینه را برای موفقیت 

آتی خود فراهم کنیم.
1. خوردن صبحانه ای پر از شکر

هیچ چیز مانند شــکر شــما را با موجی ناگهانی از انرژی و سپس افت 
انرژی شــدید روبه رو نمی کند. اگر عادت داریــد صبحانه یک ظرف 
بزرگ میوه بخورید، تعجبی هم ندارد که دو ســاعت بعد مجبور شوید 
برای بیدار ماندن به قهــوه پناه ببرید. میزان شــکر را در رژیم غذایی 
خود در حداقل نگهدارید و ســعی کنیــد انرژی مورد نیــاز خود را از 

کربوهیدرات های طوالنی اثر تامین کنید.
2. تماشای تلویزیون در هنگام صبح

کافی است آزمایش کنید و یک هفته در حین صرف صبحانه تلویزیون 
تماشــا کنید و ســپس یک هفته صبحانه خود را همــراه با موزیک 
کالسیک مالیمی میل کنید. تفاوتی که احســاس می کنید غیر قابل 
تصور خواهد بود. تماشــای تلویزیــون باعث می شــود در طول روز 
تحریک پذیر بوده و از ســطح انرژی پایینی برخوردار باشید؛ اما گوش 

دادن به موزیک ذهن شما را با انبوهی از ایده های جدید پر می سازد.
3. تاخیر در حضور در محل کار

بعضی ها عقیده دارند »اگر سر وقت برسی یعنی تاخیر داشته ای« حق 
با آنهاست. اگر همیشه دقیقا رأس ساعت مقرر در محل کار خود حاضر 
می شوید یا شاید هم پس از زمان مقرر، متاسفانه روند نامناسبی را در 
پیش گرفته اید. به خاطر داشته باشــید که اگر 5 یا 10دقیقه زودتر از 
زمان مقرر در محل حاضر شــوید، از نظر ذهنی آمادگی بیشتری پیدا 

می کنید و بهره وری بیشتری خواهید داشت.

لذت زندگی

گاهی تاثیرات یک شکست می تواند تا مدت های طوالنی 
باقی بماند و در ذهن ما، رد پایــش را به جا بگذارد و یک 
مانع ذهنی ایجاد کند که باعث شــود در سال های بعدی 
زندگی، به ســختی بتوانیــم بر آن غلبه کنیــم؛ اما باید 

راه هایی را نیز برای غلبه بر شکست یاد بگیریم.
2- از آدم های منفی باف دوری کنید

ذهن انسان برای دور ماندن از درد و ناراحتی، بی وقفه کار 
می کند و خستگی ناپذیر است و در واقع هر کاری می کند 
تا از هر نوع دردی در هر اندازه ای که هســت جلوگیری 

کند. بخشــی از رنج و عذاب شکســت، مربوط به افراد 
دیگری است که به شما می گویند: »من به تو می گویم که 
چنین است« یا »تو باید به حرف من گوش می دادی« و 
»وقتی در اوج موفقیت بودی، بهترین کار این بود که کنار 
بکشی«. منفی باف ها همیشه با تمام توان  در اطراف  شما 
هستند تا از دید خودشان از شما انتقاد کنند؛ اما شما به 

آنها گوش ندهید.
حرف ها و غر زدن هایشان را نشنیده بگیرید تا بتوانید به 
شکست تان به چشــم یک تجربه ارزشــمند نگاه کنید. 
سرتان گرم خودتان باشــد و از تماس با این افراد دوری 
کنید. فقط این را بدانید که همیشــه کسانی هستند که 

از شکست ها و عدم موفقیت  شما خوشــحال شوند، اما 
دوســتان واقعی هم دارید که پیروزی هایتان را جشــن 
می گیرند و با تشویق هایشــان به شــما انگیزه می دهند 
تا به هدف هایتان برسید. بهتر اســت روی تکنیک های 

مثبت اندیشی بیشتر کار کنید.
3- موفقیت نشانه هایی دارد

هرچند شکست می تواند دشوار باشــد، اما زمان خوبی 
برای جست وجوی نشانه هاست، زیرا موفقیت سرنخ هایی 
دارد. دنبالشان بگردید تا پیدایشان کنید. در هر زمینه ای 
که تالش می کنید و هر هدفی که دارید، دنبال کســانی 

بگردید که موفقیت هایشان، الگوی شماست.

کاریکاتور

روزی روزگاری در زمان های دور، در همین حوالی مردی زندگی 
می کرد که همیشــه از زندگی خود گله مند بود و ادعا می کرد 
»بخت با من یار نیست« و تا وقتی بخت من خواب است زندگی 
من بهبود نمی یابد. پیر خردمندی وی را پنــد داد تا برای بیدار 

کردن بخت خود به فالن کشور نزد جادوگری توانا برود.
او رفت و رفت تا در جنگلی سرسبز به گرگی رسید. گرگ پرسید: 

ای مرد! کجا می روی؟
مرد جواب داد: می روم نزد جادوگر تا برایم بختم را بیدار کند، زیرا 

او جادوگری بس تواناست!
گرگ گفت : می شود از او بپرســی که چرا من هر روز گرفتار سر 
دردهای وحشتناک می شوم؟ مرد قبول کرد و به راه خود ادامه 
داد. او رفت و رفت تا به مزرعه ای وسیع رسید که دهقانانی بسیار 

 در آن ســخت کار می کردند. یکی از کشاورزها جلو آمد و گفت :
 ای مرد! کجا می روی ؟

مرد جواب داد: می روم نزد جادوگر تا برایم بختم را بیدار کند، زیرا 
او جادوگری بس تواناست!

کشاورز گفت : می شود از او بپرســی که چرا پدرم وصیت کرده 
است من این زمین را از دست ندهم زیرا ثروتی بسیار در انتظارم 
خواهد بود، در صورتی که در این زمین هیچ گیاهی رشد نمی کند 
و حاصل زحمات من بعد از پنج سال ســرخوردگی و بدهکاری 

است؟
مرد قبول کرد و به راه خود ادامه داد. او رفت و رفت تا به شــهری 
رسید که مردم آن همگی در هیئت نظامیان بودند و گویا همیشه 
آماده برای جنگ. شاه آن شهر او را خواست و پرسید : ای مرد! به 

کجا می روی ؟
مرد جواب داد: می روم نزد جادوگر تا برایم بختم را بیدار کند، زیرا 

او جادوگری بس تواناست!
شاه گفت : آیا می شود از او بپرسی که چرا من همیشه در وحشت 
دشمنان به سر می برم و ترس از دست دادن تاج و تختم را دارم، 
با ثروت بســیار و سربازان شــجاع تاکنون در هیچ جنگی پیروز 

نشده ام ؟
مرد قبول کرد و به راه خود ادامه داد. پس از راهپیمایی بســیار 
باالخره جادوگری را که به دنبالش راه هــا پیموده بود را یافت و 
ماجراهای سفر را برایش تعریف کرد. جادوگر بر چهره مرد مدتی 
نگریست ســپس رازها را با وی در میان گذاشت و گفت : از امروز 
بخت تو بیدار شده است برو و از آن لذت ببر!  و مرد با بختی بیدار 

باز گشت...
به شــاه شــهر نظامیان گفت : تو رازی داری که وحشت برمال 
شــدنش آزارت می دهد، با مردم خود یکرنگ نبوده ای، در هیچ 
جنگی شرکت نمی کنی، از جنگیدن هیچ نمی دانی، زیرا تو یک 

زن هستی و چون مردم تو زنان را به پادشاهی نمی شناسند، ترس 
از دست دادن قدرت تو را می آزارد  و اما چاره کار تو ازدواج است، 
تو باید با مردی ازدواج کنی تا تو را غمخوار باشد و همراز، مردی 
که در جنگ ها فرماندهی کند و بر دشمنانت بدون احساس ترس 

بتازد.
شاه اندیشید و سپس گفت : حاال که تو راز مرا و نیاز مرا دانستی با 

من ازدواج کن تا با هم کشوری آباد بسازیم.
مرد خنده ای کــرد و گفت : بخت من تازه بیدار شــده اســت، 
نمی توانم خود را اســیر تو کنم مــن باید بروم و بخــت خود را 

بیازمایم، می خواهم ببینم چه چیز برایم جفت و جور کرده است!
و رفت...

به دهقان گفت : وصیت پدرت درست بوده است، شما باید در زیر 
زمین به دنبال ثروت باشــی نه روی آن، در زیر این زمین گنجی 
نهفته است، که با وجود آن نه تنها تو که خاندانت تا هفت پشت 

ثروتمند خواهند زیست.
کشاورز گفت: پس اگر چنین اســت تو را هم از این گنج نصیبی 

است، بیا باهم شریک شویم که نصف این گنج از آن تو می باشد.
مرد خنده ای کــرد و گفت : بخت من تازه بیدار شــده اســت، 
نمی توانم خود را اســیر گنج کنم، من باید بــروم و بخت خود را 
بیازمایم، می خواهم ببینم چه چیز برایم جفت و جور کرده است! 

و رفت...
سپس به گرگ رسید و تمام ماجرا را برایش تعریف کرد و گفت: 
سردردهای تو از یکنواختی خوراک اســت اگر بتوانی مغز یک 

انسان کودن و تهی مغز را بخوری دیگر سر درد نخواهی داشت!
شما اگر جای گرگ بودید چکار می کردید ؟

بله. درســت اســت! گرگ هم همان کاری را کرد که شاید شما 
هم می کردید، مرد بیدار بخت قصــه  ما را به جرم غفلت از بخت 

بیدارش درید و مغز او را خورد.
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بخت بیدار

5 راهکار مهم برای غلبه بر شکست

به قانون تشخیص ضرورت، عمل کنید 
شما هرگز نمی توانید عقب افتادگی ها را جبران کنید و باید این فکر را 
از ذهن خود بیرون کنید. تنها چیزی که می توانید به آن امیدوار باشید 
این اســت که به کارهای اصلی برسید و ســایر کارها فعال در لیست 

انتظار بمانند. 
خیلی از مردم می گویند وقتی مجبور هســتند کاری را تا مدت زمان 
معینی به اتمام برسانند همیشــه کارایی بیشــتری پیدا می کنند. 
متاسفانه سال ها تحقیق نشــان می دهد که این هم به ندرت کارساز 
اســت. افرادی که به دلیل تنبلــی و تاخیر در انجــام کار برای اتمام 
کارهایشــان مهلت تعیین می کنند اغلب دچار اســترس بیشتر می 
شوند، بیشتر مرتکب اشتباه می شــوند و مجبور به دوباره کاری می 
شــوند. در اغلب موارد هنگامی که افراد ســعی می کنند کاری را در 
مهلت سفت و سختی که خودشان مشخص کرده اند به اتمام برسانند 
باعث خوب انجام ندادن کار و باال رفتن هزینه ها می شود که در مدت 

طوالنی این مسئله منجر به زیان های شدید مالی خواهد شد. 
گاهی اوقات هنگامی که افراد سعی می کنند کاری را در دقایق آخر به 
اتمام برسانند به دلیل عجله در کار مجبور به دوباره کاری می شوند و 

در نتیجه کار در مدت زمانی بسیار طوالنی تر به اتمام می رسد. 
برای آنکه بتوانید روی مهم ترین کارهایتان تمرکز کنید و آنها را طبق 
برنامه به اتمام برســانید سه ســوال وجود دارد که باید  مرتبا از خود 
بپرسید. سوال اول این اســت : مهم ترین و با ارزش ترین کارهای من 

کدامند؟
به بیان دیگر، بزرگ ترین قورباغــه هایی که باید بخورید تا مهم ترین 
نقش را در پیشبرد اهداف سازمانتان داشته باشید کدامند؟ این یکی 
از مهم ترین پرسش هایی اســت که باید از خود بپرسید و به آن پاسخ 
بدهید. مهم ترین و با ارزش ترین کارهایی که باید بکنید کدامند؟ این 

سوال را ابتدا از خودتان بپرسید. 
ســپس از رییس، همکاران  و زیر دســتان خود  نیز همین ســوال را 
بپرسید. قبل از شروع به کار باید توجهتان را روی فعالیت های کاری 
متمرکز کنید و از پشــت ذره بین ذهن خود مهم ترین فعالیت های 

کاری خود را به طور شفاف و روشن ببینید. 

پدر و مادرم قول داده بودند در صورت قبولی من در کنکور 
برایم ماشــین بخرند؛ اما از آنجایی که پولشــان خیلی کم 
بود، مجبور شــدند یک اتومبیل قدیمی برایم بخرند که ای 
کاش آن را نمی خریدند؛ چرا که هر روز خراب می شــد و 
باید خرجش می کردم. همان روزها بود که با مهناز آشــنا 
شدم. یعنی ابتدا با پدرش آشنا شدم. آقا عظیم که تعمیرگاه 
مکانیکــی اش نزدیک خانه مان بود، بعــد از اینکه چند بار 
ماشــینم را تعمیر کرد، گفت: »حامد جان این ماشین ده، 
دوازده تا ایراد اساسی داره که برای هیچ تعمیر کاری صرف 
نمی کنه تعمیرش بکنه، ولی من یک پیشــنهاد برات دارم؛ 
بعد از ظهرها که از دانشــگاه بر می گردی بیا اینجا و لباس 
کار تنت کن و چون دســت به آچار هســتی، هر کاری من 
میگم انجام بده تا وقت من هم گرفته نشــه، در آن صورت 
بهت قول می دم بعد از یک ماه این ماشــینت مثل ساعت 
کار بکنه، دستمزد هم ازت نمی خوام، تو فقط پول لوازم رو 

بده، قبول؟«
من که چاره دیگری نداشتم، پذیرفتم و از فردای آن روز کار 
را شروع کردم و همان طور که آقا عظیم قول داده بود، کمتر 
از یک ماه بعد ماشینم تبدیل شد به یک اتومبیل عالی اما.... 
اما حاال دلم در آن تعمیرگاه گرفتار شده بود؛ مهناز که فرزند 
بزرگ آقا عظیم بود، بعد از ظهرها معموال دو، سه مرتبه برای 
آوردن چای یا میوه و ... به آنجا سر می زد. همین دیدارها بود 
که کم کم من و او را به هم عالقه مند کرد. تا اینکه درســت 
در روز آخر تعمیر ماشــین، حرف دلم را به آقا عظیم زدم، او 
نیز که قبال توسط دخترش در جریان قرار گرفته بود، بعد از 
یک تحقیق کامل در مورد من نظرش را اعالم کرد: می دونم 
که بچه خانواده داری هستی و تا چهار سال دیگه هم برای 

خودت مهندس الکترونیک می شی مهناز هم که می بینی 
سال سوم دبیرستانه، پس بهتره صبر کنیم دانشگاه تو تموم 
بشه و مهناز هم دیپلمش را بگیره و ضمنا مادر مهناز هم در 
این سه چهار سال جهیزیه دخترش را جور کنه، اما مطمئن 

باش تا من زنده هستم، این دختر زن توست!
همه چیز به همین سادگی انجام شد، جز این که بهرام خان 
از من خوشــش نمی آمد؛ بهرام خان که چند ســالی از آقا 
عظیم کوچک تر بود از همان ابتدا با من کنار نیامد. بدبختی 
آن بود که آقا عظیم به این رفیقش از چشمانش هم بیشتر 
اعتماد داشــت! به گونه ای که آن طور که مهناز می گفت، 
تمام زندگی مالی آقا عظیم در دست بهرام بود یعنی با این 
که آقا عظیم آن خانه و مغازه را از بهــرام خریده بود و تمام 
و کمال هم پولش را داده بود، اما بــه غیر از یک قولنامه که 
میان آن دو امضاء شده و آن هم نزد فروشنده بود آقا عظیم 
 هیچ مدرک معتبری نداشــت که بتوانــد مالکیت خود را

 ثابت کند. 
ناگفته نماند که فقط خود آقا عظیم بود که این قدر به رفیق 
قدیمی اش اعتماد داشــت چرا که مهناز و حتی مادرش از 

بهرام خوششان نمی آمد. 
ماجرا وقتی شروع شد که بحث ازدواج من و مهناز باال گرفت 
و حتی تاریخ عروسی را هم تعیین کردیم اما ناگهان خبردار 
شدم آقا عظیم داخل تعمیرگاه با چکش به بهرام حمله کرده 
و ضربه ای هم بــه او زده؛ اما از همــان لحظه خودش بیمار 
شــده و در خانه افتاده، قضیه از این قرار بود که بهرام پس 
از کلی مقدمه چینی ســرانجام رو به رفیق قدیمی اش می 
کند و می گوید: من می خواهم با مهنــاز ازدواج کنم... آقا 
عظیم ابتدا جلوی عصبانیتش را می گیرد و می گوید: اوال تو 

نزدیک به بیست سال از مهناز بزرگ تری، ثانیا دختر من تو 
را عمو بهرام صدا می کنه! اما بهرام با وقاحت تمام می گوید: 
موقعی که نشست سر سفره عقد یاد می گیره منو شوهر صدا 
کنه که آقا عظیم با عصبانیت فریاد می زنــد: از این در برو 
بیرون و دیگه هم جلو چشمم ظاهر نشو.. بهرام با خونسردی 
می گوید: بسیار خوب حاال که این طوری شد حرف منو هم 
بشنو؛ یا مهناز زن من می شه، یا آرزوی این خانه و تعمیرگاه 
رو باید به گور ببری. روزی که مــن و دخترت عقد کردیم، 
سند اینجا رو هم به نامت می زنم... و این طوری می شود که 
آقا عظیم با چکش به نارفیقش حمله می کند و ضربه ای هم 
به بازویش می زند و... اما بهرام می خندند و خارج می شود. 

از آقا عظیم پرسیدم: شــما می دونین بهرام اون قولنامه رو 
کجا گذاشته؟برقی در چشــمان پیرمرد درخشید و گفت: 
دیشــب خودم به این موضوع فکر می کردم راســتش رو 
بخوای بهرام از قدیم االیام حافظه دراز مدتش ضعیف بود، 
مثال االن نمی تونه اسم یکی از دوستان قدیمی، یا مدرسه ای 
رو که ســی ســال قبل می رفت به یاد بیاره، اتفاقا طی این 
دو، ســه ماه اخیر چند بار از من پرسید: تو یادت هست من 
قولنامه خونه و مغازه رو کجا گذاشــتم؟ راستش رو بخوای 
خودم هم دچار تردید شــده بودم، آخــه اون چه نیازی به 
قولنامه داشــت؟ قرار ما این بود که چون من پول را داده ام، 
یک روز به محضر برویم و سند را به نام من بزنه! واسه همین 
با اینکه تــوی اون لحظات از خودم خجالت می کشــیدم، 
با اینکه یادم بود قولنامه رو الی یکــی از کتاب های داخل 
کتابخانه منزلش گذاشــته اما انگار یک نفر بهم می گفت: 
نگو! منم هرگز این رو به بهرام نگفتــم. آقا عظیم لحظه ای 
ســکوت کرد و ادامه داد: حاال منظورت از این سوال چیه؟ 

نکنه می خوای؟ 
حدس آقا عظیم درست بود من باید آن قولنامه را به دست 

می آوردم تا بتوانم عشقم را به دست بیاورم!
همه چیز طبق برنامه پیش رفت. ساعت هفت غروب بهرام 
از خانه اش خارج شد و من هم چند دقیقه بعد وارد خانه اش 
شــدم. خوشــبختانه کتابخانه منزلش کتاب های زیادی 
نداشت و من کمتر از پنج دقیقه قولنامه را پیدا کردم و آن را 
زیر لباسم گذاشتم و خواستم از خانه خارج شوم که ناگهان 
بهرام داخل خانه شــد؛ ظاهرا او چیزی را فراموش کرده و 
برگشــته بود. مرا که دید به طرفم یورش آورد، یک مشت 
توی صورتش زدم و از خانه گریختم و ســوار ماشین شدم و 
به منزل آقا عظیم رفتم و قولنامه را گذاشتم توی دستش و 

گفتم: بقیه اش با اوستا کریم. 
قاضی دادگاه خیلی مرد شــریفی بود؛ او وقتی فهمید من 
سابقه ای ندارم و دانشجو هستم و در محل نیز خوشنام و در 
عین حال وقتی صحت حرف های آقا عظیم در مورد بهرام 
توسط شاهد تایید شد به من گفت: با همه این احوال، تو به 
خاطر ورود غیر مجاز به خانه آن آقا، مجرم هستی، البته من 

همه چیز را در نظر می گیرم، اما چند ماه باید بری زندان!
چهار ماه بعد با بزرگواری قاضی و رییس زندان من آزاد شدم 

و دو ماه بعد جشن عروسی ام برگزار شد. 

نارفـیق
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهانی ها در هفته هجدهم لیگ برتر 

فوتبال جهان ک

رونی در 546 بازی 250 گل برای منچستر به ثمر رسانده است. او با 
گلی که شنبه شب وارد دروازه استوک کرد و موجبات فرار شیاطین 
سرخ از شکست رافراهم آورد، توانست رکورد گلزنی در اولدترافورد 
را نیز تغییر دهد. این رکورد شــکنی 
رونی با واکنش و تحسین بزرگان 
من یونایتد همچون فرگوســون 
همراه بود و حتی باعث شد سر بابی 
چارتون که خود در ورزشگاه حضور 
داشت با حضور در رختکن من یونایتد 
این رکورد شــکنی رونی را تبریک 
بگوید. رونی با پشــت سرگذاشتن 
بزرگانی چون جرج بســت، کانتونا 
و در نهایت چارلتــون با 250 گل 
زده به برترین گلزن تاریخ باشگاه 
مبدل شد. در زیر به کارنامه رونی 
از زمــان حضور در تئاتــر رویاها 

نگاهی می اندازیم:
بــازی: 546  -  گل: 250  -  رونی 
در 189 بازی این تعداد گل را به 
ثمر رسانده اســت.  58 بازی با 
گل هایی که وین به ثمر رسانده 

با پیروزی خاتمه یافته است.

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا در نشست خبری خود گفت: هیچ کس 
مثل اینیستا نیست، مشکل من همین است. لوئیس انریکه سرمربی 
تیم فوتبال بارســلونا گفت: مشــکل من با اینیســتا این است که 
هیچ کس مثل او نیســت و من جایگزینی برای او نــدارم. وی ادامه 
داد: اینیستا مهره کلیدی تیم من اســت و شک ندارم که با رهایی از 
مصدومیت خود بــه زودی در ترکیب اصلی تیم قرار 
خواهد گرفت. وقتی بازیکنی مثل اینیستا درون 

زمین باشد، خیالم راحت است و تیم خود 
را به مراتــب قوی تر 

می بینــم. 
اینیستا درباره وضعیت تیمش 
در جدول گفت: رســیدن به صدر 
جدول غیرممکن نیســت، به هر 
حال لغزش رقبا باعث موفقیت ما 
می شود و این تلخی فوتبال است.

سرمربی منچستریونایتد از تساوی مقابل استوک سیتی ناامید است.
ژوزه مورینیو در کنفرانس پس از بازی مقابل استوک سیتی شرکت کرد 
و گفت: کامال ناامید هستم. تساوی زمانی خوب است که حریف بهتر از 
شما باشد و کامال تحت سلطه باشــید و در نهایت به آن برسید. زمانی 
که به دنبال نتیجه هســتید، تیم فرصت های زیادی را از دست بدهد 
و گل به خودی هم بزنید، قطعا از کســب تساوی خوشحال نخواهید 
بود. مورینیو در خصوص رکوردشکنی رونی گفت: واقعا دستاورد فوق 
العاده ای است. رونی اکنون برای همیشه در تاریخ باشگاه باقی خواهد 

ماند. البته فکــر می کنم 
زمان مناسبی برای لذت 

بردن از آن نباشد.

مهاجم تیم فوتبال فالمینگوی برزیل از عالقه باشــگاه بارسلونا به 
جذب خود خبر داد.وینیسیوس جونیور، بازیکن 16 ساله تیم فوتبال 
فالمینگوی برزیل تایید کرد که باشگاه بارســلونا خواهان جذب او 
بوده است.وینیســیوس ملقب به »نیمار جدید« است و مورد توجه 

باشگاه فالمینگو پیشــنهاد اولیه بارســلونا قــرار گرفته؛ اما 
رد  را  کرده اســت. جونیــور در آبی واناری پوشــان 
این باره اظهار داشــت: من 
درباره  منتشــره  اخبــار 
عالقه بارسلونا به جذبم را 
خوانده ام. برای من افتخار 
است اما اخبار جدیدی 
نیســت چــون از ایــن 

موضوع مطلع بودم. آنها دو سال 
پیش بازی هایم را در مسابقات قهرمانی زیر 

15 ساله های آمریکای جنوبی دیدند.

راموس، گل شــماره 50 خــود را در اللیگا به ثمر رســاند و در جدول 
تاریخی رئال مادرید به صدر نزدیک تر شــد. سرخیو 

راموس با زدن دو گل مقابل ماالگا به مرز 50 گل 
در اللیگا رســید. راموس در این فصل 8 گل به 
ثمر رســانده که بهترین آمارش در یک فصل 
است. سرخیو راموس در 732 بازی خود 81 
گل به ثمر رســانده که 46 گل او با ضربه سر 

خــورده  رقــم 
اســت. بهترین 

گلزن  مدافعــان 
تاریخ باشگاه رئال 

مادریــد در رده ملی 
و باشگاهی، فرناندو ایه رو با 127 گل، 
روبرتو کارلوس با 68 گل و ســرخیو 

راموس با 66 گل هستند.

نگاهی به کارنامه رونی در اولدترافورد

مشکل انریکه با اینیستا مشخص شد

مورینیو: 

 شکست مقابل استوک 
یک جنایت فوتبالی بود

بارسلونا »نیمار جدید« را هم 
می خواهد

راموس به 50 رسید

منهای فوتبال

پرداخت پاداش ملی پوشانی که در رقابت های جهانی به 
مدال دست پیدا کرده بودند وارد فاز جدیدی شده است.

پس از بدقولی سرپرســت سابق فدراســیون کاراته در 
پرداخت پاداش مدال آوران جهانی، حــاال اهالی کاراته 
انتظار دارند تا رییس جدید فدراســیون ایــن مبالغ را 
پرداخت کند. دینی که ناخواسته به گردن صادق فرجی 
افتاده می تواند نخســتین چالش دوران جدید ریاست او 
در فدراسیون کاراته باشــد. صادق فرجی که با اقتدار به 
عنوان رییس فدراسیون انتخاب شد، به خوبی می داند که 
جلب اعتماد ملی پوشان می تواند تاثیر بسزایی در پیشبرد 
اهدافش داشته باشــد و باید دید که پاداش ملی پوشان 
کاراته با سیســتم جدید مدیریتی پرداخت می شــود یا 

خیر؟

رییس انجمن دوومیدانی فدراسیون جانبازان و معلولین 
از اعزام نشدن ورزشکاران این رشته به مسابقات امارات و 
ترکیه خبر داد. بهمن رضایی پس از لغو سفر ملی پوشان 
به مسابقات بین المللی امارات گفت: شورای برون مرزی 
وزارت ورزش بــه هیچ فدراســیونی مجــوز حضور در 
مسابقات امارات و ترکیه را نمی دهد. وی افزود: با لغو این 
سفر مسابقات قهرمانی کشــور را زودتر و در اردیبهشت 
ماه به جای مسابقات باشــگاهی برگزار می کنیم. رضایی 
ادامه داد: در این مسابقات نماینده IPC نیز حضور دارد 
تا رقابت ها رســمیت پیدا کرده و دارای رنکینگ جهانی 
شود. نهمین دوره مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی فزاع 
از تاریخ 17 تا 24 مارس )27 اسفند 95 تا 4 فروردین 96( 

در دبی برگزار خواهد شد.

مدیر تیم های ملی تنیس روی میز می گوید: نقش پر رنگ 
برادران عالمیان در تیم ملی، مانع دیده شــدن بازیکنان 
جوان تر نخواهد بــود. محمدرضا میرالماســی در مورد 
کناره گیری نوشــاد و نیما عالمیان در انتخابی تیم ملی 
تنیس روی میز اظهار داشــت: نیما یک آسیب دیدگی 
قدیمی داشــت و نوشــاد هم در پایان مرحله اول دچار 
آسیب دیدگی شد. میرالماسی تاکید کرد: نباید این طور 

باشد که تنها به برادران عالمیان متکی باشیم .

چالش ناخواسته رییس جدید 
فدراسیون کاراته

شورای برون مرزی مانع سفر 
دوومیدانی کاران معلول شد

نقش پررنگ نوشاد و نیما مانع 
دیده شدن جوان ترها نمی شود

 در این نوشتار به منفورترین تیم های جهان اشاره می شود.
بوستون بروین: تیم هاکی روی یخ بوستون بروین به خاطر 
مدل کثیف بازی که در زمین دارد، همچون تیم های کانوک 
و کانادین، منفور اســت. این تیم با این نحوه بازی، 6 بار فاتح 

استنلی کاپ در NHL شده است.
چلسی: در یک بررسی که در سال 2016 توسط سایت میرور 
انجام شد، چلسی به عنوان نهمین تیم منفور انگلیس شناخته 
شد. این تیم باالتر از منچســتریونایتد و لیورپول قرار گرفت. 

حضور ژوزه مورینیو در نیمکت این تیم، ولخرجی ها و عناوین 
کسب شده در سال های اخیر باعث منفور بودن چلسی شده 

است.
بوکاجونیورز: این تیم، دومین تیم پر افتخار آرژانتین است اما 

منفورترین تیم در کشورش و قاره آمریکا محسوب می شود.
آمه ریکا: تیم فوتبال آمه ریکا بیشترین عناوین را در مکزیک 
کسب کرده و پرطرفدارترین تیم در این کشور به شمار می آید 
چون از لحاظ اقتصادی قدرتمند است. شعار این تیم »از من 
بیشتر نفرت داشته باش« است. آنها از نفرت سایرین به عنوان 

انگیزه برای فتح جام ها استفاده می کنند.
بارسلونا: بارســلونا محبوبیت زیادی دارد بــا این حال افراد 
زیادی از آبی اناری ها متنفر هســتند. بارســا یکی از بهترین  
تیم های فوتبال در یک دهه اخیر اســت و شاید به این خاطر، 

طرفداران و مخالفان زیادی پیدا کرده است.
لس آنجلس لیکرز: این تیم دومین تیم پرافتخار بسکتبال 
NBA اســت. لیکرز به خاطر حضور برخــی از بازیکنان غیر 
قابل تحمل در ترکیبش و عناوینی که فتح کرده، مورد نفرت 

بسیاری از مردم است.
نیویورک یانکیز: یانکیز در بیســبال هم قدرتمند است و 
هم پرافتخار. هواداران این تیم می گویند بازیکنان نیویورک 
نفرت انگیز هستند. یانکی ها هواداران و مخالفان زیادی نه تنها 

در آمریکا بلکه در همه جهان دارند.
نیوانگلند پاتریوت: تیم فوتبال آمریکایی نیوانگلند در 15 
سال اخیر چهار بار فاتح سوپربول شده است. تام برادی یکی 
از دالیل اصلی منفور بودن این تیم در میان هواداران اســت. 

نیوانگلند به کثیف بازی کردن مشهور است.
داالس کاوبویز: این تیم منفورترین تیم در آمریکاســت. 
قهرمانی های زیاد در دهه 90 باعث شهرت، محبوبیت و منفور 
شدن این تیم فوتبال آمریکایی شد. آنها به مغرور بودن مشهور 

هستند.
رئال مادرید: پول، قهرمانی ها، بهترین بازیکنان و خواستن 
بهترین ها باعث شده اســت رئال مادرید یکی از منفورترین 
تیم ها به حساب آید. این تیم در اســپانیا 32 و 11 بار در اروپا 
قهرمان شده است. میالن، بارسلونا، بایرن مونیخ از رقیبان این 
تیم محسوب می شــوند. مردم زیادی در سراسر جهان از این 

تیم متنفر هستند.

پول، 
قهرمانی ها، 

بهترین 
بازیکنان 

و خواستن 
بهترین ها باعث 
شده است رئال 

مادرید یکی 
از منفورترین 

تیم ها به حساب 
آید

تیم های بزرگ و پرســتاره محبوبیت و طرفداران زیادی دارند؛ اما در کنار این محبوبیت، منفور نیز هستند. 
قهرمانی ها، قدرت مالی، وجود ستاره ها باعث شده است این تیم ها نفرت انگیز باشند.

منفورترین تیم های جهان ورزش

.. توقف خانگی آلکمار در حضور جهانبخشآژیر خطر برای بازیکنان خاص پرسپولیس 
تیم آلکمار شنبه شب در ورزشگاه خانگی برابر 
تیم روتردام با نتیجه تســاوی یک - یک متوقف 
شد و از کسب ســه امتیاز خانگی محروم ماند. 
نیمــه اول این بازی بدون به ثمر رســیدن گلی 
خاتمه یافت اما آلکماری ها در دقیقه 54 توسط 
دریک لوکاســن دروازه روتردام را بــاز کردند. 
این گل پایان کار نبود و پوگبا در دقیقه 86 گل 
تساوی بخش روتردام را به ثمر رساند تا این بازی 
با نتیجه تساوی یک - یک خاتمه یابد. آلکمار با 
این تساوی خانگی 32 امتیازی شد و در جایگاه 

پنجم جدول رده بندی باقی ماند. تیم روتردام 18 
امتیازی نیز در رتبه چهاردهم قرار گرفت. علیرضا 
جهانبخش، ملی پوش ایرانی حضور90دقیقه ای 
در ترکیب تیم آلکمار داشــت و در دقیقه پنجم 

وقت های اضافه جای خود را به بالحسنی داد.

پرســپولیس 9 بازیکن دو اخطاره دارد. بیرانوند، حســینی، انصاری، 
ماهینی، ربیع خــواه، کامیابی نیا، احمــدزاده، طارمــی و علیپور، 9 
بازیکن دو اخطاره پرسپولیس هســتند که باید در دو دیدار  این تیم 
مقابل گسترش فوالد و صبا کارتی نگیرند تا در دیدار حساس مقابل 
تراکتور بتوانند برای پرســپولیس به میدان بروند. پرسپولیس پس از 
بازی سنگین مقابل تراکتور باید در دربی به مصاف استقالل برود و با 
این شرایط احتمال غیبت یکی دو مهره کلیدی پرسپولیس در دربی 
وجود دارد. کامیابی نیا، سیدجالل حســینی و طارمی مهم ترین دو 
اخطاره های پرسپولیس هستند که در صورت محرومیت در هفته های 

07بیستم و بیست ویکم پرسپولیس را دچار مشکل خواهند ساخت .

مسئوالن باشگاه پرسپولیس با نظر کادرفنی و برانکو ایوانکوویچ 
لیست خود برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به AFC اعالم 
کردند. پرسپولیس به عنوان یکی از نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا، طبق ضرب العجل کنفدراسیون آسیا، لیست 
بازیکنان و اعضای کادرفنی خود را برای حضور در این رقابت ها 
را زودتر از موعد اعالم کرد تا مشکلی از این بابت گریبانگیر این 
باشگاه نشود. باشگاه پرسپولیس در حالی اسامی بازیکنان خود 
را برای حضور در رقابت های لیگ قهرمان آسیا اعالم کرد که 
محمد امین آرام طبع برخالف داشــتن قرارداد با این باشگاه 
جایگاهی در این لیســت ندارد. به گــزارش وکیل ملت، نکته 

جالب در لیست 23 نفره پرسپولیس خالی بودن 7 جای خالی 
در لیست برانکو است که در نوع خود جالب به نظر می رسد. الزم 
به ذکر است پرسپولیس در گروه چهارم این رقابت ها با تیم های 
الهالل عربستان، الریان قطر و برنده پلی آف بین الوحده امارات 

– الوحده اردن و بنگلور هند هم گروه است.

کارلوس کی روش و مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال اخیرا 
جلســه مهمی را برگزار کرده انــد و در آن صحبت های مهمی 
داشــته اند. در این جلســه دو طرف حرف های خود را زدند و 
کی روش هم بار دیگر از جریانی گفت کــه علیه او به راه افتاده و 
برانکو آن را رهبری می کند. بخشی از حرف هایی که کی روش 
در جلسه با تاج به زبان آورده بود، در قالب بیانیه های کارلوس هم 
منتشر شد؛ اما نکته جالب این بود که کی روش از تاج خواست 
تا محتوای جلسه به خارج درز نکند و کسی متوجه بحث های 
مهم و اساسی آنها نشود. به همین دلیل بود که رییس فدراسیون 
فوتبال حتی به نایب رؤسای خود هم درباره جزئیات این جلسه 

حرف هایی نزد. علی کفاشیان رییس قبلی فدراسیون معموال 
درباره محتوای جلساتش با کی روش توضیح می داد و حتی در 
یک مصاحبه از زمان جلسه خود با سرمربی گفت که این مسئله 
واکنش سرمربی تیم ملی را به همراه داشت و گفت چرا باید همه 

از زمان جلسات و محتوای آنها خبر داشته باشند.

یک مورد عجیب لیست آسیایی؛

 پرسپولیس 7 بازیکن کم دارد
درخواست کی روش از تاج:

 محتوای جلسه پنهان بماند

فارس :محمد مایلی کهن سرمربی ملوان یک بار دیگر علیه سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایران انتقادات تند و البته تکراری بروز داد. این گفت و گو را 

در ذیل می خوانید:
شما پدر بیانیه نویســی فوتبال ایران هســتید و زمانی که 
ســرمربی تیم ملی بودید بیانیه می نوشتید. اکنون کی روش 

بیانیه های تندی می نویسد. نظر شما در این مورد چیست؟
من کاپ را به کــی روش دادم. یک بیانیه نوشــتم و بــا همان بیانیه 
ســرمربیگری تیم ملی را رها کردم و آن را بوسیدم و کنار گذاشتم و از 
تیم ملی کنار رفتم. ایشــان مدام بیانیه می دهد و آب هم از آب تکان 
نمی خورد. انگار هیچ مرجعی باالتر از او در فوتبال ما نیســت. هر طور 
دلش می خواهد می تازاند. کســی هم نمی تواند بگوید باالی چشمش 
ابروست.  کی روش مدعی اســت که برانکو چشمش به دنبال صندلی 
تیم ملی ایران است.  چه اشــکالی دارد برانکو سرمربی تیم ملی شود 
و جای کی روش را بگیرد. او که می گوید همه جــا خواهان دارد و پول 
بهتری هم به او می دهند. خب بگذارد برانکو جانشینش شود. کی روش 
سالی یک ماه در ایران حضور دارد و 12 ماه حقوقش را می گیرد و جزو 
5 مربی گران دنیا هم هست.  با شــرایطی که در فوتبال ملی ما حاکم 
شده فکر می کنید بتوانیم دو بازی حساس با چین و قطر را با موفقیت 
پشت سر بگذاریم.  ایشان به خودشان اجازه نمی دهند حتی مسابقات 
لیگ برتر را تماشا کنند. بعد می گویند اگر اتفاقی بیفتد تقصیر برانکو و 

سایرین است. آیا کی روش خودش وقت می گذارد؟ او چرا ما را با چین 
مقایسه می کند؟ از چه زمانی فوتبال چین برای ما مهم شده است؟ چرا 
ما را با ژاپن مقایسه نمی کند؟ آیا ژاپن هم اردویی بلندمدت می گذارد؟ 
بر فرض ما بخواهیم اردوی بلندمدت بگذاریم آیــا تیم ملی می تواند 
لژیونرهایش را در اختیار بگیرد؟ جای تاسف دارد که کی روش خودش 
را باالترین مرجع فوتبال ما می داند و کسی هم نیست که او را سر جایش 
بنشاند. حیطه وظایفش را به او گوشــزد کند. این خیلی بد است. در 
امارات هم کی روش را 6 ماه بیشتر تحمل نکردند.  فکر می کنید با این 

شرایط کی روش بتواند همکاری اش را با تیم ملی ادامه دهد؟
مقصر کی روش نیســت. مقصر متولیان فوتبال هســتند که چنین 

شرایطی پیش آمده است.

ســی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان غالمرضا تختی در سه 
رشته آزاد، فرنگی و پهلوانی روزهای 30 دی و اول بهمن ماه در سالن شهید بهشتی شهر مشهد 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال 2017، برگزار شد. در دیدار فینال رقابت های کشتی 
پهلوانی تیم خراسان رضوی مقابل تیم روسیه با نتیجه 5 بر یک به پیروزی رسید و به عنوان 

قهرمانی دست یافت.

قاب   روز خارج از گود

رقابت های بین المللی کشتی جام جهان پهلوان تختی حمله دوباره مایلی کهن به مرد پرتغالی

گچ پای ملی پوش سایپا باز شد
ملی پوش تیم فوتبال سایپا بعد از دو ماه گچ پای خود را باز کرد.

مهدی ترابی ملی پــوش جوان تیم فوتبال ســایپا به همراه دکتر 
خانلری پزشک تیم ملی فوتبال ایران با حضور در بیمارستان شفا 

یحیاییان، گچ پای خود را باز کرد.
ترابی که در بازی هفته یازدهم در برابر نفت تهران در ورزشــگاه 
تختی دچار شکستگی استخوان انگشت پا شده بود، بعد از دو ماه 

دوری از مسابقات به زودی به این رقابت ها بر می گردد.
ملی پوش نارنجی پوشان در این مدت زیر نظر مربیان تیم ملی به 
کار بدنسازی و فیزیوتراپی مشــغول بود تا از شرایط آرمانی فاصله 

چندانی نگیرد.

امروز اصفهانی هــا درهفته هجدهم مســابقات لیگ برتر 
فوتبال به میدان می روند. ذوب آهن و فوالد به جز در لیگ 
هفتم در بقیه ادوار لیگ با یکدیگر بازی کرده اند که سبب 
شده 29 مســابقه در کارنامه دو تیم به ثبت برسد. در این 
بازی ها ذوب آهن با 13 پیروزی شرایط بسیار خوبی داشته 
و در 11 بازی هم امتیازات تقسیم شده است؛ در 5 مسابقه 

هم فوالد تیم برتر میدان بوده اســت. در تاریخ مســابقات 
لیگ، فوالد و ذوب آهن  به جــز در هفتمین دوره لیگ در 
بقیه ادوار این مســابقات در هر فصل، دو مسابقه در مقابل 
یکدیگر برگزار کرده اند و این مسئله سبب شده تا عدد 29 
در مقابل بازی های مستقیم فوالد و ذوب آهن نقش ببندد.

در این بازی ها ذوب آهن 13 بار تیم حریف را شکست داده 
و 5 برد هم برای فوالد به ثبت رســیده است. این دو تیم در 
11 بازی هم امتیازات را تقسیم کرده اند. در دیگر دیدار این 
هفته؛ تیم فوتبال سپاهان در شــرایطی برای هشتمین بار 
به دیدار استقالل خوزستان می رود که تاکنون به این تیم 

خوزستانی نباخته است.استقالل خوزستان از ابتدای لیگ 
سیزدهم در لیگ برتر حاضر شد و این مسئله سبب شده تا 
7 بازی در مقابل سپاهان انجام دهد. خوزستانی ها در فصل 
گذشته با هدایت عبدا... ویسی به عنوان قهرمانی لیگ هم 
رســیدند تا حداقل در این زمینه یک اشتراک جزئی هم با 
سپاهان پیدا کنند. در 7 مسابقه قبلی استقالل خوزستان 
و سپاهان، نام برنده مطلق را باید به تیم سپاهان داد که در 
6 مسابقه موفق شده حریف خودش را شکست دهد و فقط 
به واسطه تســاوی فصل گذشــته، تک امتیاز به استقالل 

خوزستان داده است . 

اصفهانی ها در هفته هجدهم 
لیگ برتر

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILMOSAVAR.ZAYANDEROUD@GMAIL.COMNo. 2058    | January  23   ,2017  |  16Pages 



15
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  2058 | دوشنبه 4 بهمن  1395|  24 ربیع الثانی  1438

سوژه روز

پیشنهاد سردبیر: 
وقتی جذابیت درآمدهای مالی،از ارتقای کیفیت تحصیل پیشی می گیرد؛تجارت در حیاط خلوت دانشگاه اصفهان!

 تجارت در حیاط خلوت
دانشگاه اصفهان!

مدیرمنطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

 تکمیل عملیات اجرایی بوستان 
پنج رمضان تا پایان سال جاری

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری گفت:

احداث مجتمع فروش موتورسیکلت 
و دوچرخه تا پایان سال

مهر: در حالی که تمرکز مدیریت دانشــگاه ها بایــد بر ارتقای 
کیفیت تحصیل باشــد، جذابیت  درآمدهای مالی باعث شــده 
دانشــگاه اصفهان بــا فاصله گرفتن از رســالت خــود، برپایی 

نمایشگاه  مبل را درحیاط خلوت کلید بزند.
این روزها کســادی بازار و وضع نامناســب اقتصــادی، صدای 
بسیاری از اقشــار مختلف جامعه را در آورده است و در این بین 
بازاریانی که هر روز دســتخوش اتفاقی جدیــد در حوزه عرضه 
کاالها به اشــکال مختلف هســتند، این بار از مراکز فرهنگی و 
علمی رودســت خورده اند؛ به گونه ای که مســئوالن دانشگاه 
اصفهــان به جــای پرداختن به رســالت اصلی خــود مبنی بر 
توسعه کیفی دروس دانشــگاهی و اقدامات پژوهشی، مجذوب 
درآمدهای تجاری شده و با برپایی نمایشگاه ها در حیاط خلوت 
دانشــگاه، فعالیت های تجاری خود را کلید زدند تا نمکی تازه بر 
زخم بازاریان اصفهان بپاشــند. میزان برگزاری این نمایشگاه ها 
در محل نمایشــگاه های بین المللی اصفهان کاهش یافته و این 
در حالی است که امروز شاهد برگزاری نمایشگاه های زیرپوستی 
در مراکز علمی و نظامی شهر اصفهان هستیم. این بار نیز حیاط 
خلوت دانشگاه اصفهان میزبان نمایشــگاهی شد که از ۲۷ دی 
تا اول بهمن ماه و با عرضه مبل و لوســتر برپا بود؛ نمایشــگاهی 
که زمینه اعتراض اصناف و بازاریان این شــهر را فراهم ساخته و 
گویا در این زمینه زور دانشــگاه بیشتر از سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان بوده اســت. اما در این بین علی طالبی 
یکی از کسبه اصفهان که در حوزه فروش مبلمان فعالیت دارد، 
به روند برگزاری نمایشــگاه های مبلمان در شهر اصفهان انتقاد 
می کند و به خبرنگار مهر می گوید: زندگی من و چهار نفر دیگر 
با فروش مبلمان در شهر اصفهان سپری می شود و این در حالی 
اســت که برپایی نمایشــگاه های مختلف مبل، تاثیر بسزایی بر 

فروش ما گذاشته است. 
وی با بیان اینکه بارها به برگزاری نمایشــگاه های مبل در سطح 
شــهر اصفهان اعتراض کرده ایم، ادامه می دهد: خوشــبختانه 
میزان برگــزاری ایــن نمایشــگاه ها در محل نمایشــگاه های 
بین المللی اصفهان کاهش یافته و این در حالی اســت که امروز 
شــاهد برگزاری نمایشــگاه های زیرپوســتی در مراکز علمی و 
نظامی شهر اصفهان هستیم. این کسبه اصفهانی اقدام دانشگاه 
و برخی از مراکز نظامی درخصوص برپایی نمایشگاه ها را مغایر با 
اهداف اقتصاد مقاومتی می داند و می گوید: انتظار ما از مسئوالن 
فرهنگی استان بیش از اینهاســت و ضروری است که به این امر 

توجه ویژه ای صورت گیرد.
در این بین محمــد مجیری، معــاون امور بازرگانی و توســعه 
تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشــاره به اینکــه تنها مرجع صدور 
مجوز برای برپایی نمایشگاه، ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
است، می گوید: این در حالی اســت که اخیرا به دلیل جلوگیری 
از ضــرر و زیان کســبه و همچنین عدم ســرگردانی خریداران 
درخصوص شــکایاتی که پــس از خرید از نمایشــگاه ها اتفاق 
می افتد، صدور مجوز با ســاز و کار جدیدی انجام می شود. بنا بر 
قانون، نامه نگاری های الزم برای پلمب نمایشگاه مبل اصفهان با 

دستگاه قضایی انجام شد. 
وی در ادامه به صــدور مجوزهای غیر قانونی از ســوی برخی از  
رؤسای دانشگاه ها و همچنین مســئوالن در خصوص برگزاری 
نمایشگاه اشــاره می کند و ادامه می دهد: برای مثال در روزهای 
گذشــته از برگزاری نمایشــگاه مبلمان و لوســتر در دانشگاه 
اصفهان با خبر شــدیم که به صورت غیر قانونی کار خود را آغاز 

کرد.
 برگزاری نمایشگاه ها ساماندهی شده است

معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان با اشــاره به اینکه نه تنها در اصفهان بلکه 
در همه شهرهای اســتان روند برگزاری نمایشگاه ها ساماندهی 
شده است، اضافه می کند: در این راستا استاندار اصفهان نامه ای 
را برای ســاماندهی و کنتــرل این امر به همــه فرمانداری های 

استان اصفهان ابالغ کرده است. 
مجیری که معتقد اســت بیشــترین متقاضیان برگزار کننده 
نمایشــگاه فعاالن عرصه مبل و لوستر هســتند، می افزاید: این 
در حالی است که در ســال های گذشته شــکایات زیادی را در 
خصوص خدمــات پس از فروش اجناســی که از نمایشــگاه ها 
خریداری شده اند در  سامانه ۱۲۴ ثبت کردیم و کمتر موفق به 

پیگیری این امر شدیم.

حمیدعصارزادگان اظهــار کرد: به منظور ارتقای ســرانه فضای 
سبز و ایجاد نشاط بین شهروندان، بوستان محلی پنج رمضان در 

دستور کار قرار گرفته است. 
وی افزود: عملیات اجرایی بوســتان پنج رمضان در خیابان پنج 
رمضان به مســاحت 5 هزار مترمربع تاکنون 30 درصد پیشرفت 
داشته اســت. مدیر منطقه یک شــهرداری اصفهان عنوان کرد: 
عملیات اجرایی بوســتان پنج رمضان با اعتبار 3 میلیارد ریال تا 

پایان سال جاری تکمیل می شود. 
وی با اشــاره به دیگر پروژه های منطقه ادامه داد: مناسب سازی 
معابر منطقه برای تردد روان معلوالن و جانبازان در دســتور کار 
قرار گرفت. عصارزادگان بیان کرد: در این راســتا مناسب سازی 
معابر خیابان چهارباغ پایین حدفاصل خیابان شــهدا تا چهارراه 

تختی، با اعتبار ۴00 میلیون ریال تکمیل شد.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان گفــت: عملیات اجرایی احداث مجتمــع تجاری فروش 
موتورســیکلت و دوچرخه تا پایان ســال جاری آغاز می شــود. 
اصغر کشــاورز راد اظهار کــرد: احداث مجتمــع تجاری فروش 
موتورســیکلت، دوچرخه و تجهیزات جانبی در میدان قدس در 
محدوده مسجد مصلی در نظر گرفته شد. وی عنوان کرد: کلنگ 
زني فاز اول تا پایان سال، انجام و عملیات اجرایي آن آغاز مي شود.

مدیر امور درآمد شــهرداری اصفهان گفت: افرادی کــه عوارض خودروی 
خود را به موقع پرداخت کنند، می توانند با ۱0 درصد عوارض، هدیه شارژ 
اصفهان کارت دریافت کنند. نادرآخوندی اظهارکرد: با توجه به بررسی های 
انجام شده، شهروندان اصفهانی به طور متوسط سه سال در پرداخت عوارض 
خودرو بدهکار هستند.وی افزود: در این راستا با توجه به اینکه در پرداخت 
عوارض خودرو تاکنون بسته تشویقی در نظر گرفته نشده بود، امسال کسانی 
که عوارض را به موقع پرداخت می کنند، می تواننــد با ۱0 درصد عوارض 
خودروی خود، هدیه شارژ اصفهان کارت دریافت کنند. همچنین افرادی 
که چندین سال عوارض خودروی خود را پرداخت نکردند، معادل جریمه 

دیرکرد می توانند هدیه شارژ اصفهان کارت دریافت کنند.

به گزارش ایمنا، بهروز فرهمند دبیر کمیته اطالع رســانی ستاد دهه فجر 
انقالب اسالمی، در  جلســه کمیته اطالع رسانی ستاد دهه فجر به منظور 
بررسی چگونگی پوشش خبری و اطالع رســانی برنامه های دهه فجر در 
استان اصفهان، با اشاره به برنامه ها و مراسم ایام ا... دهه فجر اذعان داشت: 
تحلیل و بررســی روند رو به رشد پیشرفت های نظام اســالمی ایران در 
حوزه های ملی و فناوری فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، برگزاری تریبون 
آزاد برای ارائه نظرات روشنگرانه کارشناسان و مردم درباره دستاوردهای 
انقالب اســالمی  و ایجاد شــور و نشــاط در مســیر راهپیمایی با حضور 
گروه های موسیقی، نمایشی و ایستگاه های صلواتی، از جمله برنامه های 

دهه فجر است.

تا پایان اسفندماه؛

عوارض خودروی خود را به موقع پرداخت کنید و هدیه بگیرید
دبیر کمیته اطالع رسانی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی اعالم کرد:

نشاط در مسیرراهپیمایی 22 بهمن  با موسیقی و ایستگاه صلواتی

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان  گفت: رنج ســنی معتادان جمع آوری 
و دستگیر شده توســط ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اســتان در ۹ ماهه امســال بین ۲۲ تا ۴۷ سال 

است.
به گزارش تســنیم از اصفهان به نقل از پایگاه خبری 
پلیس، سرهنگ ســید تقی حســینی اظهار داشت: 
براســاس قانون، معتاد تا زمانی که بــه مراکز درمانی 
مراجعه کرده و در حال ترک اعتیاد است و کارت درمان 
دارد، به عنوان بیمار محســوب شــده و نباید توسط 
ضابطین قضایی دستگیر شود؛ اما معتادانی که به مراکز 
ترک مراجعه نکرده باشــند و قصد ترک هم نداشته و 
در انظار عمومی تظاهر به اعتیاد کنند، حتما توســط 

پلیس، دستگیر و تحویل مراجع قضایی خواهند شد.
وی معتادان متجاهر و کارتن خواب را افراد طرد شده 
از خانواده عنوان کرد و گفت: این افراد از سوی خانواده 
رانده شده یا خودشان روی بازگشت به منزل و روبه رو 
شدن با اقوام را ندارند؛ به همین جهت به کارتن خوابی 
رو می آورند که البته این موضوع در بافت اصلی شــهر 
اصفهان وجود ندارد؛ بلکه بیشــتر در حاشیه ها دیده 
می شود که از زمان تاسیس کمپ ماده ۱6 در قلعه شور 
اصفهان، این افراد توسط ماموران پلیس، جمع آوری و 
به این مکان منتقل می شــوند. رییس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان 
اینکه ظرفیت کمپ ماده ۱6 کافی نیست اظهار داشت: 
البتــه در صورت تکمیــل ظرفیت کمــپ مذکور، به 
دستور مقام قضایی به کمپ های ماده ۱5 که  زیر نظر 
بهزیستی  هستند منتقل می شــوند. وی با بیان اینکه 
کمپ های ماده ۱5 هزینه نگهداری معتادان را از آنان 
دریافت می کنند، افزود: البته اگر ثابت شــود معتادی 
واقعا قصد ترک دارد و خانــواده وی هم از عهده هزینه 
آن بر نمی آید، نسبت به این موضوع حساسیت نشان 
داده و آنها را پذیرش می کنند که جا دارد از مسئوالن 
این کمپ ها تقدیر کنیم. ســرهنگ حسینی به ورود 
خیران اصفهان به موضوع ترک اعتیاد معتادان اشاره 
کرد و گفــت: یکی از اقدامات خوبی که در ســال های 
اخیر شاهد آن بودیم، ورود برخی از انجمن های خیریه 
استان به مسئله ترک اعتیاد معتادانی است که توانایی 
پرداخت هزینه ترک خود را ندارند که می توان در واقع 
عنوان و لقب خیران امنیت ســاز را به آنها داد؛ چرا که 

نجات یک معتاد، به منزله نجات یک جامعه است.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان:

معتادان جمع آوری شده
22 تا ۴۷ ساله هستند

خبر

به گزارش فارس، دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در روزهای 
اخیر با اعالمیه ای از دریافت هزینــه آزاد از مراجعه کنندگان 
به بیمارستان های تحت امر خود از تاریخ ۲ بهمن ماه خبر داد 
و علت این اقدام را پرداخت نکردن معوقات یک ســاله تامین 

اجتماعی دانست.
کیانوش جهانپور با اشاره به جلسه استاندار اصفهان با مدیران 
تامین اجتماعی استان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار 
کرد: در پی این جلسه مقرر شد تامین اجتماعی استان، تکلیف 
تعهدات یک ســاله خود را تا آخر بهمن ماه مشخص کند که 
در اجرای این تعهدات، ۱0 درصــد از مبلغ هزینه های خود را 
پرداخت کــرد و 30 درصد دیگر را تــا ۱0 بهمن ماه پرداخت 
می کند و موظف شده تکلیف مابقی ۲8۲میلیارد تومان معوقه 

را تا پایان ماه مشخص کند.
وی در ادامه، با بیان اینکه دانشــگاه علوم پزشکی نیز در این 

جلســه متعهد شــد تا یکم اســفندماه روال ارائه خدمات به 
بیمه شدگان تامین اجتماعی را در 3۷ بیمارستان تابعه خود 
همچون گذشته انجام دهد، گفت: تاکنون بارها و بارها موضوع 
تعلل در پرداخت هزینه های درمان از سوی تامین اجتماعی و 
اینکه عمال امکان ادامه این مسیر برای دانشگاه علوم پزشکی 
میسر نیست، به مدیریت استان و تامین اجتماعی استان اعالم 
شده و هر دفعه نیز قول داده می شد؛ اما در عمل اتفاق جدیدی 

رخ نمی دهد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با اشاره 
به اینکه مردم باید حــق بیمه خود را به صــورت نقدی برای 
درمان پرداخت کنند، یادآور شد: ۹ درصد از حقوق و دستمزد 
هرکارگر حق درمان است و یک ســوم از مبلغی که برای حق 
بیمه بــه تامین اجتماعی پرداخت می شــود، ســهم درمان 
محسوب می شود؛ با این وجود به نظر می رسد تامین اجتماعی 

تاحدودی برای هزینه حق درمان کم لطفی می کند.
جهانپور از روند غلطی که تامین اجتماعی در سال های اخیر 
برای هزینه های درمان در نظر گرفته، سخن گفت و بیان کرد: 
با توجه به طرح تحول سالمت، افزایش هزینه ها را در کنار ارائه 
خدمات داشته ایم و اگر تامین اجتماعی این هزینه را تقبل نکند 
و سهم درمان را در بخش درمان نیاورد، قطعا در ارائه خدمات به 

مردم به مشکل خواهیم خورد.
وی در ادامه افــزود: تامین اجتماعی علــت پرداخت نکردن 
حق بیمه ها را نداشــتن اعتبار می داند ولی موضوع این است 
که بــرای پرداخت حق درمان، وجود هزینه های باالســری و 
بروکراسی اداری داخل این ســازمان، شاید مشکالتی را برای 
پرداخت این وجوه به بار آورده است؛ کما اینکه هزینه درمان 
مستقیم )درمان در بیمارســتان های تامین اجتماعی( طبق 
نظر کارشناســان، ۱/5تا ۲/5برابر با هزینه خریــد درمان از 

دانشگاه های علوم پزشکی است.
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه، 
درخصوص تصمیم دانشــگاه علوم پزشکی برای دریافت حق 
درمان آزاد از مردم در بیمارســتان ها گفت: در شــرایطی که 
یک سال از پرداخت نشــدن وجوه درمانی از تامین اجتماعی 
در بیمارستان های ما می گذشت، دو راه بیشتر برای ما وجود 
نداشت: اول اینکه بیمارســتان ها و مراکز درمانی را در حالت 
تعطیلی و نیمه تعطیلی قرار دهیم و از ارائه قســمت زیادی از 
خدمات صرف نظر کنیم و دوم اینکه خدمات متوقف نشــود و 
افرادی که تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی هســتند، با 
پرداخت هزینه آزاد درمان بتوانند از خدمات استفاده کنند و 
بعد با صورت حساب به تامین اجتماعی رفته و هزینه را دریافت 
کنند. جهانپور با اشــاره به اینکه در حقیقت انتخاب دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان میان دو گزینه بد و بدتر است و الجرم 
باید یکی از آن دو انتخاب می شد، گفت: بسیاری از شرکت های 
دارویی و پشتیبانی خدمات بیمارســتان ها و مراکز درمانی، 
در حال قطع رابطه با مراکز درمانی بودند و بیمارســتان هم با 
تجهیزات، دارو و منابع انســانی فعالیت می کند که در صورت 
قطع همکاری ما با آنهــا، پدیده ای به نــام تعطیلی خدمات 

درمانی رخ خواهد داد.

به گزارش تســنیم، محمد بیرجنــدی در افتتاحیه کارگاه 
آموزشی تخصصی منطقه ای ســازمان های مردم نهاد اظهار 
داشت: سال گذشته براســاس رویکردی که داشتیم، فرآیند 
توانمندسازی با حضور تشکل های غیردولتی را در دستور کار 

خود قرار داده بودیم. مدیرکل توسعه مشارکت های مردمی 
و سازمان های مردم نهاد ســتاد مبارزه با موادمخدر تصریح 
کرد: این در حقیقت یک نوع تعهد برای سمن های سطح یک 
به منظور انتقال به سطوح پایین تر است. وی با اشاره به اینکه 

این امر یک تجربه موفق بود، خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی 
نیز استقبال خوبی نشان دادند و همین امر سبب شد که این 
مســیر را با اصالحات و توان مضاعفی در دوره های آموزشی 
تکرار کنیم. بیرجندی با بیان اینکه ســال گذشته 3 دوره در 
سطح ملی برگزار کردیم، بیان کرد: امسال 5 دوره منطقه ای 
نیز پیش بینی کرده ایم و در نظر داریم که این آموزش ها عینا 

برای سطوح پایین تر برگزار شود.

9 درصد از حقوق و 
دستمزد هرکارگر 
حق درمان است و 
یک سوم از مبلغی 
که برای حق بیمه 

به تامین اجتماعی 
پرداخت می شود، 

سهم درمان 
محسوب می شود

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

بدهی 282 میلیاردی تامین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اقدام دانشگاه علوم پزشکی برای ارائه خدمات 
درمانی به صورت آزاد به مردم گفت: در شــرایطی که یک سال از پرداخت نشــدن وجوه درمانی از تامین 

اجتماعی به بیمارستان ها می گذرد، دو گزینه بیشتر وجود نداشت که باید از میان بد و بدتر انتخاب می کردیم.

رییس مرکز فناوری های نوین شــهرداری اصفهان گفت: ۱۲ بهمن ماه آخرین 
فرصت ثبت نام در مرحله اول مسابقه طراحی ایستگاه شارژ موتورسیکلت های 
برقی اســت. محمدرضا نیلفروشــان اظهار کرد: مرحله اول مســابقه طراحي 
ایستگاه شارژ موتورســیکلت هاي برقي از ۱۹ دي ماه ســال جاري آغاز شده و 
۱۷ بهمن ماه به پایان مي رسد. وی افزود: شــرکت کنندگان، اطالعات مسابقه 
و نقشه های پایه را باید از تارنمای مســابقه دریافت کرده و با مطالعه دقیق این 
اسناد، پیشنهادهای خود را طراحی و ارائه کنند. رییس مرکز فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان، با تاکید بر اینکه به تمام شــرکت کنندگان در این مسابقه 
گواهی حضور داده مي شــود، ادامه داد: مشخصات کامل طراح یا تیم طراحی و 
لوگوی »eventcenter.ir « باید روی پوستر مسابقه و لمپوست ها درج شود.

نیلفروشان با اشاره به اینکه مسابقه طراحی ایســتگاه شارژ موتورسیکلت های 
برقی در ۲ مرحله برگزار می شود، اعالم کرد: ۱۲ بهمن ماه آخرین فرصت ثبت 
نام و ارسال آثار شــرکت کنندگان اســت. وی ادامه داد: ۱۷ بهمن ماه مدارک 
طراحی شــرکت کنندگان به دبیرخانه مسابقه ارسال می شــود. رییس مرکز 
فناوری های نوین شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه برگزیدگان این مرحله در 
۲۲ بهمن ماه معرفي مي شوند، عنوان کرد: برگزیدگان مرحله اول می توانند با 

شرکت کنندگان مرحله دوم به رقابت بپردازند.

به گزارش مهر، محمد رحیم فاتحی فر صبح دیروز در جلســه ای که از ســوی 
خیریه بیماران نقص ایمنی اولیــه در زمینه راه اندازی بانک اطالعات ســلولی 
در اصفهــان برگزار شــد، اظهار داشــت: طرح پیونــد ســلول های بنیادی از 
غیرخویشاوندی در این سازمان در قالب مرکز ســپاس به اجرا گذاشته شد که 
در حال حاضر ۲60 نمونه HLA از مراجعین و داوطلبان به تهران ارســال شده 
است. وی بیان داشت: تالش کردیم که اهداکنندگان مستمر خون را در اولویت 
 HLA قرار دهیم و از کسانی که همیشه همراه سازمان انتقال خون بودند، نمونه
را به تهران بفرستیم تا در صورت مشابه سلولی با یک بیمار، مطمئن باشیم به فرد 
بیمار کمک می کند. معاون فنی ســازمان انتقال خون اصفهان تصریح کرد: سه 

روز اول هر هفته اقدام به گرفتن نمونه HLA از داوطلبین می کنیم. 
وی با بیان اینکه سازمان انتقال خون اصفهان فقط نمونه خون را به تهران ارسال 
می کند و تمام آزمایشــات HLA در تهران انجام می گیرد، ادامه داد: با توجه به 
اینکه هزینه اولیه آزمایــش HLA برای هر نفر تا 300 هزار تومان اســت، تمام 
هزینه های داوطلبین از سوی وزارت بهداشت تامین می شود. وی با اظهار اینکه 
تا پایان سال باید یک هزار و ۲00 نمونه HLA گرفته و به تهران ارسال شود، بیان 
داشت: ســازمان انتقال خون اصفهان مشــتریان خود را دارد و نیازی به معرفی 

داوطلبین از سوی بیمارستان سید الشهدای اصفهان نیست.

ر ییس مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان خبر داد:

مسابقه طراحی ایستگاه شارژ 
موتورسیکلت های برقی در شهر

معاون فنی سازمان انتقال خون اصفهان:

2۶۰ نمونه HLA از داوطلبان اصفهانی برای 
پیوند به تهران ارسال شد

انتقال خونخدمات شهریخبر
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان:

پاکسازی بستر زاینده رود
ادامه دارد

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان اعالم کرد: 50 
نیروی خدماتی شهرداری اصفهان با استفاده از 5 دستگاه حمل پسماند 

در حال پاکسازی بستر رودخانه زاینده رود هستند.
حمیدرضا صبور در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهارکرد: با توجه به اینکه 
رودخانه زاینده رود مختص شهر اصفهان نیست و چشم همه مردم ایران 
به دنبال آن اســت، پاکســازی و نظافت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اســت. وی تاکید کرد: شهروندان باید همیشــه در نظر داشته باشند که 
رودخانه اگر خشک یا پر آب باشــد، باید نظافت آن مورد توجه بوده و از 

ریختن پسماندهای خشک یا تر در بستر آن خودداری شود.
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان با ابراز خرسندی 
از جاری شدن آب در بستر زاینده رود، از شــهروندان خواست در حفظ 
نظافت زاینده رود کوشــا باشند تا هنگام تماشــای آن، با نازیبایی های 

بصری مواجه نشوند.
وی اضافه کرد: بــا توجه به اینکه نظافت و الیروبــی رودخانه زاینده رود 
از وظایف ســازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان است، هر روز 
اکیپ های ویژه در ۲ شــیفت کاری، چه رودخانه آب داشــته باشد و چه 

خشک باشد، برای نظافت و زیبایی آن مشغول فعالیت هستند.

قاب شهر

زاینده رود خشک؛ جوالنگاه موتورسوارانمردم شهر قدر فداکاری را می دانندبررسی روند کاهش مصرف مواد مخدر در اصفهاننمایش »کابوس همراه«

شهرداری

مدیرکل توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر:

تعامل سازمان های مردم نهاد با ستاد مبارزه با مواد مخدر تقویت شود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

کتاب »تأماتی درباره اســام و پیشــرفت« اثر حجت االســام رضا 
غامی توســط نشر ســدید )انتشــارات بسیج دانشــجویی دانشگاه 
 امام صادق علیه الســام( و به اهتمام مرکز تحقیقات بســیج دانشگاه 

امام صادق)ع( منتشر شد.
در این کتاب، تاش شده در ســیری منطقی مبانی اسامی»اسام و 
پیشرفت« را بسط داده و به ســطح کاربرد نزدیک کند. چاپ اول این 
کتاب در 208 صفحه و به قیمت 12 هزار تومان در زمستان 95 منتشر 
شده است. در پشت جلد این اثر آمده است: »با استقرار حکومت الهی 
والیت فقیه در ایران اســامی و ایجاد نظام جمهوری اسامی مبتنی 
بر شعار سلبی نه شرقی و نه غربی، اســام ناب محمدی صلی ا... علیه 
و آله فرصتی ویژه برای تحقق پیدا کــرد؛ فرصتی که از بعد از حکومت 

نبوی همه ائمه علیهم السام در »مبارزه حاد سیاسی« در پی تحقق آن 
بودند. پس از تثبیت نسبی نظام اسامی و پشت سرگذاشتن گردنه های 
خطرناک و دشمنی های بی سابقه در عرصه های مهم نظامی، امنیتی، 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی، حال نوبت بســط نظریه های ایجابی 
انقاب اسامی برای اداره حکومت اســت. موضوع راهبردی»اسام و 
پیشرفت« در شــرایط زمانی که انقاب اسامی مرحله تثبیت نظام را 
پشت سر گذاشته و وارد عرصه »دولت اســامی« و »کشور اسامی« 
شده اســت، بیش از پیش بر اهمیتش افزوده اســت. موضوعی که با 
درایت امام)ره( و رهبر حکیم انقاب اسامی پس از گذشت سه دهه از 
عمر این انقاب بدان اهتمام ورزیده شد و نام گذاری دهه چهارم به نام 

دهه »پیشرفت و عدالت«، شاهدی بر مدعای ماست.«
برای تهیه این کتاب می توانید به سایت موسسه علمی-فرهنگی سدید 

مراجعه کنید.

پیتزا رولی ایتالیایی

لبخندک

گوناگون

رمز گشایی از نوشته های فارسی

مواد الزم: کالبــاس خانگی 100گــرم، پنیر 
پروســس فیال فیال 6 برش، نصف فلفل دلمه ای زرد، 
روغن زیتون 2قاشــق غذاخوری، ادویــه ایتالیایی 1 

قاشق چای خوری
مواد الزم برای خمیر : مخمر خشک فعال یک 
ونیم قاشق ســوپ خوری، شکر 2 قاشق چای خوری، 
آب گرم 2 فنجان، نمک 2 قاشــق غذاخــوری، آرد 6 

فنجان، روغن زیتون 2 قاشق غذا خوری
طرز تهیه خمیر: در یک کاسه کوچک، ترکیب مخمر، شکر  و  آب را به آرامی هم بزنید 
تا حل شود وبه مدت 5 تا 10 دقیقه استراحت کند. ابتدا ترکیب نمک و آرد را چند بار با هم 
خوب مخلوط می کنیم و بعد ترکیب مخمر و روغن زیتون را اضافه کرده و به آرامی مخلوط 

می کنیم در این حالت خمیر چسبناکی به وجود می آید.
 روی میز تمیز یا پشت یک سینی صاف کمی آرد می پاشیم و خمیر را از ظرف خارج کرده و 
خوب ورز می دهیم تا به دست نچسبد، خمیر را در یک ظرف گذاشته و روی آن را با کیسه 

نایلونی می پوشانیم و می گذاریم در یک جای گرم به مدت یک ساعت بماند.
طرز تهیه: فر را از قبل در دمای 400 درجــه گرم می کنیم و خمیرپیتزا را با وردنه در 
مســتطیلی به ابعاد 45 در 30 پهن می کنیم . ســپس به ترتیب برش های پنیر ،کالباس 
گوشت و فلفل دلمه ای ها را روی خمیر می چینیم ، خمیر را رول می کنیم، روی خمیر را به 
روغن زیتون آغشته می کنیم، سپس ادویه ایتالیایی را روی آن می ریزیم. اکنون پیتزا را به 

مدت 25 دقیقه در فر قرار می دهیم تا طالیی رنگ شود.

سایت های »سبک زندگی« را 
بشناسید )2(

نمی دانم کجــا خواندم کــه گرفتاری ما 
درست از روزی شروع شــد که آنهایی که 

امال بلد نبودند شروع کردند به انشا نوشتن!
شــبکه هــای اجتماعی بعد از پشــت ســر گذاشــتن بحران 
فینگیلیش نویســی حاال دچار بیماری غلط نویســی شده اند. 
نه اینکه فکر کنید مثال در نوشــته های ایــن بنده کمترین یک 
مورد غلط امالیی و نگارشی هم پیدا نمی شــود، نه! خدا شاهد 
است، ویراستاران هم شــاهدند که خیلی وقت ها از دست آدم 
درمی رود و سپاســگزاری، سپاســگذاری نوشــته می شود اما 
دســت آن خانم معلمی که در تلویزیون بــود درد نکند که زیر 
موشک باران سال های آخر جنگ به ما فرق کسره و »ه« چسبان 
آخر را یاد داد و باعث شد تا به جای دیوان حافظ ننویسیم دیوانه 
حافظ! زبان فارسی، میراث ملی اســت و ما حق نداریم به بهانه 

شکسته نویسی آن را طبق سلیقه خودمان تغییر دهیم.
 قرار بود که ما فارســی را پاس بداریم اما آن طور که از شــواهد 
امر پیداســت آن را شــوت کرده ایم! جدای از غلط های تایپی 
که به خاطر سرعت نوشــتن به وجود می آید، بعضی ها از روی 
عمد کلمه هــا را تغییر می دهند و عادم، عایــا، عادرس و لدفن 
می نویسند چون فکر می کنند که این طور خیلی بامزه تر است. 
یک عده دیگر تا همین چند وقت پیش فینگیلیش می  نوشتند 
و حاال یا امالی خیلی از کلمه ها یادشــان رفته یا فکر می کنند 
 که بعضی از حروف زیادی اند و برای همین به جای »راجع به« 
می نویسند »راجِب«. دســته سوم آنهایی هســتند که از ابتدا 
فارســی شــان ضعیف بوده و حاال هم امالی غلط کلمه ها را از 

روی دست دور و بری هایشان یاد می گیرند. 
نگـــــران  اول  کالس 
این بودیــم که یک روز 
چطـــــور می توانیــم 
کلمه هایــی را بخوانیم 
که َ– ِ– ُ– ندارند، حاال 
از این می ترســیم که تا 
چند سال دیگر چطور 
این فارسی جدید  باید 
و شلخته را رمز گشایی 

کنیم!

تأمالتی درباره اسالم و پیشرفت 

قانون های بی نظیر چربی سوزی)3(
کربوهیدرات ها را بکاهید

آنچه که بدیهی است، این اســت که باید کربوهیدرات هایی را که مصرف می کنید نصف 
کنید. اگر تمایل دارید  برای صبحانه یک پیراشکی بزرگ بخورید، فقط نصفش را بخورید و 

بقیه اش را برای فردا نگه دارید یا اینکه یک پیراشکی کوچک بخورید. 
برای انتخاب نوع کربوهیدرات، پیراشکی  که در باال گفته شد باید 100درصد  از گندم کامل 
تهیه شده باشد، نه از آرد سفید. در تمام طول روز، همیشه سعی کنید نسبت به غذاهای 

فرآوری شده، به سراغ آنهایی بروید که به صورت کامل و پردازش نشده تولید شده اند.
تنها زمان استثنا، بعد از ورزش است که احتیاج به کربوهیدراتی دارید که  سریع هضم شود، 
تا در سریع ترین زمان، انسولین ترشح شده و ذخایر گلیکوژن عضالتتان دوباره پر شوند. 
میزان کربوهیدرات مصرفی تان در طول روز را کمتر از 1 گرم به ازای هر کیلو از وزن بدنتان 

نگه دارید.
اهمیت پروتئین

آیا 1 کالری، واقعا 1 کالری است؟ نه همیشه! کالری های مختلف می توانند به روش های 
مختلف بر بدن شما تاثیر بگذارند و نتایج مختلفی هم داشته باشند. به عنوان مثال، چربی ها 
خیلی چاق کننده تر از پروتئین ها یا کربوهیدرات ها هســتند، چرا که خیلی کمتر برای 
ساخت و ساز در بدن شما استفاده می شــوند. همانطور که می دانید، کربوهیدرات ها هم 
پتانسیل این را دارند که شما را چاق کنند، اما این را هم در نظر بگیرید که کربوها سوخت 
مورد نیاز تمرینات شما را تامین می کنند و پروتئین ها هم، عضله می سازند. اما چربی ها به 
درد هیچ کدام از این دو کار نمی خورند لیکن مصرف مقدار معتدلی چربی باعث خواهد شد 

تا جذب ویتامین بهتری داشته باشید  و به ساخت هورمون ها نیز کمک می شود.

نداشاه نوری

گذران وقت در فضای مجازی ایــن روزها به یکی از 
بدیهیات زندگی بیشتر ما تبدیل شده است ولی بین 
شبکه های اجتماعی مختلف و صفحه های گوناگون 
سایت هایی هســتند که کارشــان کمک به بهبود 

سبک زندگی مردم است.
تبیان

یکی از سایت های پرطرفداری است که  از سال ۸1 
آغاز به کار کرده و در طول همه این ســال ها مرجع 
اطالعاتی بسیاری از کاربران بوده است به گونه ای که  
خیلی ها به واسطه سرچ گوگل بسیاری از سواالتشان 
در حوزه های مختلف ســبک زندگــی را در تبیان 

پیداکرده اند. 
برای همیــن به راحتــی می توان گفت کــه تبیان 
یکی از قدیمی ترین ســایت هایی است که در فضای 
مجازی و در حوزه ســبک زندگی ایرانی اســالمی 
دست به کار شده اســت . اگر نگاهی به آن بیندازید 
می بینید که در این ســایت در بخش های مختلفی 
مثل»خانواده و زندگی«،»دانش و فناوری«،»کودک 
و نوجوان«،»تغذیه و سالمت« و ...می شود مطالبی 
پیدا کرد که دربرگیرنده جواب ســوال های کوچکی 
اســت که ممکن اســت در روز مره برای بسیاری از 

افراد پیش بیاید.
بیتوته

به نسبت ســایت های اسم و رســم دار در این حوزه 
شــاید از قدمت کمتری برخوردار باشــد. بیتوته از 
ســال ۸۸تا به امروز حوزه فعالیت هــای خودش را 
در موضوعــات مختلفی مثل »اســرار خانه داری«، 
»دنیای مد«،»زناشویی« و»آشپزی و تغذیه« شروع 
کرده و کاربران و مخاطبان زیــادی را به خود جذب 
کرده است به شکلی که مسئوالن خود»بیتوته« ادعا 
کرده اند که روزانه به واسطه انتشار مطالبشان چیزی 

بیش از ۷00هزار مخاطب دارند.
رنگی رنگی

»رنگی رنگی یعنــی زندگی، یعنی شــادی، یعنی 
سرخوشــی، یعنی خود بــودن، یعنــی مهم ترین 
شــخص زندگی خود بودن. در رنگی رنگی ما نشان 
می دهیم که برای شــاد بــودن بهانه های کوچک 
فراوانی هســت. برای رنگی بودن فقط کافی اســت 
دل رنگی باشــد و بقیه اش حله !« این چیزی است 
که اهالی ســایت»رنگی رنگی« در تعریف سایتشان 
 گفته اند جایی که از سر وشکل متفاوت و رنگارنگش 
هــم می شــود فهمیــد کــه بــرای مخاطبانش 
 پیشــنهادهای رنگارنــگ زیــادی را دارنــد تــا 
آنهــا بــه واســطه مطالبشــان زندگی شــادتر و 
پــر زرق وبرق تری را پشــت ســر بگذارنــد برای 
 همیــن شــما می توانید مطالــب مختلــف آن را 
 در بخش های متفاوتی مثل»آرامش«،»تفریحی«،

»دانایی«،»سالم و زیبا«،»شادی« و... بخوانید.
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امام علی)علیه السالم (:
با نیازمندی به سربردن، آسان تر است از دست نیازبه سوی نااهل 

درازکردن .
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